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مقدمـة حـول السلسلة1*

ان، نظرة عامة ووافية 
ّ
تعرض هذه السلسلة من أوراق العمل، التي تتناول التهجير القسري للسك

حول إجراءات التهجير القسري التي تعّرض لها الفلسطينيون على مدى تاريخهم، وما ينفكون 

يتعرضون لها. ويفرز هذا التهجير القسري آثارًا وخيمة على الفلسطينيين في حياتهم اليومية 

ويهّدد وجودهم على أرض وطنهم.

ياق التاريخي: حالة فلسطين 
ّ
الس

كان معظم الفلسطينيين يعيشون، في مطلع القرن العشرين، داخل حدود فلسطين، التي باتت 

مة اآلن إلى: ما يعرف بدولة إسرائيل، واألرض الفلسطينية المحتلة )الضفة الغربية، بما فيها  مقسَّ

االنتداب  المنفذة منذ فرض  القسري  التهجير  القدس، وقطاع غزة(. وقد أدت سياسات  شرقّي 

البريطاني على فلسطين في مطلع عشرينيات القرن الماضي إلى تحويل الفلسطينيين إلى أكبر 

 لها بعد. فبحلول 
ً ّ
حالة من حاالت اللجوء المتطاولة على مستوى العالم اليوم والتي لم تشهد حال

نهاية العام 2014، أشارت التقديرات إلى أن ما مجموعه 7.98 مليون فلسطيني )أو %66( من 

يبلغ تعدادهم 12.1 مليون فلسطيني، هم  والذين  البسيطة،  الفلسطينيين على وجه  إجمالي 

مهّجرون قسرًا عن بالدهم.2**

ان وتحفيز النقاش 
ّ
عنى هذه السلسلة بالتشجيع على إطالق حوار حول التهجير القسري للسك

ُ
ت

السلسلة تحديثها بصورة  الواقع، تستدعي هذه  حوله والخروج بمالحظات نقدية بشأنه. وفي 

دورية بالنظر إلى أّن السياسات اإلسرائيلية التي ترتكز على التهجير القسري للفلسطينيين ال 

صف بالتغيير الدائم في حّدتها وشكلها ونطاق إنفاذها. ويكمن الهدف 
ّ
بات، بل تت

ّ
سم بالث

ّ
تت

من  المعقدة  الشبكة  عن  اللثام  إماطة  في  إنجازه،  إلى  السلسلة  هذه  تسعى  الذي  النهائي، 

التشريعات والسياسات التي تؤلف النظام العام الذي تحتكم إليه إسرائيل في تنفيذ إجراءات 

المركز   - بديل  مـقــدمـــة«،   - الفلسطينية  الحالة  للسكان:  »التهجيرالقسري   ،15 رقم  عمل  ورقة  من:  مقتبسة  نبذة   *
الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين، حزيران 2015، متوفرة على الموقع:

http://badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/
 WP15-FPT-Intro-Ara-.pdf

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، »الـسـيـدة عـوض، رئيس جهاز اإلحصاء الفلسطيني، تستعرض أوضاع الشعب   **
المركزي  الجهاز  لنكبة فلسطين«،  والستين  الرابعة  الذكرى  اإلحصائية عشية  والحقائق  األرقام  الفلسطيني من خالل 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/ :لإلحصاء الفلسطيني، 2012. متوفر على الموقع

nakba_64A.pdf

http://badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/WP15-FPT-Intro-Ara-.pdf
http://badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/WP15-FPT-Intro-Ara-.pdf
http://badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/WP15-FPT-Intro-Ara-.pdf
http://badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/WP15-FPT-Intro-Ara-.pdf
http://badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/WP15-FPT-Intro-Ara-.pdf
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عنى هذه السلسلة باستخالص إدانة عامة فضفاضة لنظام 
ُ
التهجير القسري للفلسطينيين. وال ت

إسرائيل، بل تسعى إلى بيان الطريقة التي تسهم فيها كل سياسة من السياسات اإلسرائيلية 

في إنجاز غايتها التي تستهدف تهجير أبناء الشعب الفلسطيني قسرًا عن ديارهم وأرضهم، 

في ذات الوقت الذي تعمل فيه على توطين المستعمرين )المستوطنين( اليهود-اإلسرائيليين 

في جميع أنحاء فلسطين على جانبي الخط االخضر.  

ونادرًا ما يحظى موضوع التهجير القسري للفلسطينيين، على الرغم من أهميته، على االستجابة 

المالئمة من جانب أسرة المجتمع الدولي. التدخالت الدولية يجب ان تتضمن االدانة، التدخالت 

المسببة  الجذرية  لألسباب  ومعالجة  واالغاثية،  االنسانية  المساعدات  تقديم  على شكل  الطارئة 

للتهجير. ان االستجابة الدولية غير كافية حاليًا، حيث انها معالجة قصيرة االمد، وال تعالج اسباب 

التهجير، ويلزم بالتالي تطوير منهج للمعالجة طويلة االمد وإلنهاء التهجير المستمر بحسب معايير 

القانون الدولي. ففي الوقت الذي يناقش فيه العديد من األفراد والمؤسسات العوامل التي تقف 

ان، ال يزال المجتمع المدني يفتقر إلى تحليل شامل 
ّ
وراء إنفاذ سياسات التهجير القسري للسك

عِمل القمع واالضطهاد على الفلسطينيين 
ُ
ومتكامل يتناول منظومة التهجير القسري التي ما تفتأ ت

وتحرمهم من حقوقهم الواجبة لهم حتى يومنا هذا. ولذلك، فقد تولى بديل - المركز الفلسطيني 

والمركزة حول  المتخصصة  األبحاث  إعداد  في  المبادرة  زمام  والالجئين  المواطنة  لمصادر حقوق 

ان، وإعداد األوراق النقدية التي ترمي إلى التأثير في السياسات والمواد 
ّ
التهجير القسري للسك

األكاديمية التي تسهم في جسر الهّوة التي يشهدها التحليل الذي يتصدى لهذا الموضوع.

ان 
ّ
التهجير القسري للسك

ان - واالعتراف بضرورة التعامل مع المظالم المتأصلة 
ّ
ل مفهوم التهجير القسري للسك

ّ
ال يشك

ه ليس ظاهرة فريدة تنحصر في 
ّ
أن - ظاهرة جديدة في أي حال من األحوال، كما  التي يفرزها 

األقاليم  استعمار  وراء  التي تقف  الحثيثة  المساعي  عززت  فقد  االنتدابية.  بحدودها  فلسطين 

األجنبية على مدى آالف السنين هذه الظاهرة ورسختها. وقد عّرف اإلمبراطور الفارسي قورش 

الكبير “مبدأ عدم قبول االستيالء على األرض بالقوة وممارسة التهجير القسري الذي يقترن به 

ويصاحبه في أحوال ليست بالقليلة”،***3 حيث جرى تقنين هذا التعريف في مخطوطة قورش 

جوزيف شيكال، »جريمة نقل السكان: التجريم، المالحقة القضائية، والتحصين من العقوبة«، بديل - المركز الفلسطيني   ***

لمصادر حقوق المواطنة والالجئين، جريدة حق العودة، العدد 54،  متوفر على الموقع:
http://badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/itemlist/category/237-haq-

 alawda54.html

http://badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/itemlist/category/237-haq-alawda54.html
http://badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/itemlist/category/237-haq-alawda54.html
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في العام 539 قبل الميالد - وهي أّول ميثاق حقوق إنسان عرفته البشرية. وبعد ذلك بنحو ألفي 

ان باعتباره وسيلة من وسائل غزو البلدان األجنبية إّبان 
ّ
فت القوى األوروبية تهجير السك

ّ
سنة، وظ

الحقبة المسيحية. ومن األمثلة الشاهدة على هذا األمر ما قام به الشعب األنجلوسكسوني من 

تهجير للشعوب الكلتّية األصالنية من ديارها، ومحاكم التفتيش اإلسبانية التي حكمت بتهجير 

أبناء األقليات الدينية من ديارهم وأراضيهم في مطلع القرن السادس عشر.

غير  أو  المباشر،  بالتهجير  سواء  المحميين  ان 
ّ
للسك القسري  التهجير  ُيعتبر  األيام،  هذه  وفي 

الرابعة  جنيف  اتفاقية  بموجب  الجسيمة  االنتهاكات  من  واحدًا  قهرية،  بيئة  خلق  أو  المباشر 

الذي يرتكب  القسري  التهجير  إن  الدولية.  الجنايات  لمحكمة  روما  بموجب نظام  وجريمة حرب 

دون مسّوغ قانوني يشكل انتهاكا جسيما، وقد يشكل جريمة ضد اإلنسانية إذا ارتكب كسياسة 

ممنهجة وواسعة النطاق بحق مجموعة عرقية أو إثنية معينة. يتضمن القانون الدولي، بما فيه 

ان من خالل الفروع المحددة 
ّ
ميثاق األمم المتحدة، قواعد واضحة تحظر التهجير القسري للسك

المنبثقة عن القانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، والقانون الدولي الجنائي 

ان على 
ّ
والقانون الدولي لالجئين. وتنظم هذه الصكوك الدولية عمليات التهجير القسري للسك

الصعيدين الداخلي )ضمن الحدود الدولية المعترف بها( والخارجي.

ويسعى مركز بديل إلى تقديم سلسلة أوراق العمل هذه في صورة موجزة يسّهل على األطراف 

الع عليها، بما يشمل أعضاء المؤسسات األكاديمية والقائمين على إعداد 
ّ
المعنية قراءتها واالط

السياسات والنشطاء وأفراد الجمهور العام. وعلى وجه العموم، تسهم هذه السلسلة في فهم 

نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة، وفي إبراز الحاجة الى معالجتها على اساس منهج حقوق 

ويحدونا  والدولية.  واإلقليمية  المحلية  المستويات  على  الفاعلة  األطراف  لدى  قبل  من  اإلنسان 

األمل بأن توفر هذه السلسلة ما يلزم من التوجيه واإلرشاد ألصحاب المصلحة المعنيين، وأن تتيح 

القدرة في نهاية المطاف على إطالق حمالت للتأثير في السياسات الرامية الى وقف و/أو تقويض 

منهجية انتهاك حقوق المواطنين الفلسطينيين على أساس يومي.

تتناول سلسلة أوراق العمل تسع سياسات إسرائيلية رئيسة تعنى بتهجير الفلسطينيين قسرًا 

عن ديارهم. وهذه السياسات هي: 

الحرمان من اإلقامة والسكن . 1

إنفاذ نظام استصدار التصاريح . 2

التمييز في سياسات التنظيم والتخطيط الحضري . 3

قمع المقاومة . 4
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مصادرة األراضي وحرمان أصحابها من التصّرف واالنتفاع بها . 5

حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الموارد الطبيعية والخدمات العاّمة. 6

التمييز الممأسس والفصل العنصري . 7

األعمال التي تنفذها أطراف غير حكومية وتحظى بموافقة من جانب حكومة إسرائيل . 8

إنكار الحق في جبر الضرر )العودة، استعادة الممتلكات، التعويض، وعدم التكرار والرضا(. 9

المنهجيــة 

تتألف جميع أوراق العمل، التي تضمها هذه السلسلة بين دفتيها، من أبحاث ميدانية وأبحاث 

وجماعية  فردية  مقابالت  إلى  تستند  حالة  دراسات  من  الميداني  البحث  ويتألف  مكتبية. 

زة( ُعقدت مع فلسطينيين تكبّدوا معاناة التهجير القسري، أو مع مختصين )من 
ّ
)مجموعات مرك

قبيل المحامين أو الموظفين العاملين في المؤسسات المعنية( ممن يعملون في المجال او على 

قضية محددة ذات صلة. وتشمل سلسلة أوراق العمل في نطاقها الجغرافي فلسطين بحدودها 

االنتدابية )ما أصبح يعرف بإسرائيل، واألرض الفلسطينية المحتلة عام 1967( والفلسطينيين 

الذين يعيشون في منفاهم القسري )الشتات(. ورغم أّن معظم البيانات التي تستعرضها أوراق 

رها - أو في 
ّ
العمل نوعية في طابعها، اال أّن األبحاث تشتمل أيضًا على بيانات كّمية في حال توف

ر القدرة على جمعها. حال تيسُّ

ان في سياقها من خالل تحليل الظروف 
ّ
وتضع األبحاث المكتبية سياسات التهجير القسري للسك

التاريخية واالجتماعية والسياسية والقانونية ذات الصلة ودراستها من أجل تحديد االنتهاكات 

التي تمّس حقوق اإلنسان الواجبة ألبناء الشعب الفلسطيني. وفي هذا المقام، يضطلع القانون 

العلمية  المقاالت  وتسهم  محورية.  بأدوار  اإلنساني  الدولي  والقانون  اإلنسان  لحقوق  الدولي 

والتقارير ذات الصلة في رفد التحليل الذي تسوقه هذه األبحاث وإثرائه. 

توضيح وشكر:

لقد جرى تغيير أسماء األفراد الذي قدموا شهاداتهم في سلسلة أوراق العمل هذه. وهذا يعود 
إلى خشية هؤالء األفراد من التبعات االمنية واإلجراءات االنتقامية التي تمارسها إسرائيل 
بحقهم جراء مشاركتهم في فضح سياساتها كما في هذا المشروع. في هذا المقام، وعرفانا 
وا بالشجاعة لإلسهام في إبراز 

ّ
بدورهم، ال يسعنا إال ان نشكر هؤالء المشاركين/ات الذين تحل

الحقيقة عبر المشاركة في رفد هذه الورقة وإغنائها بشهاداتهم، او قضاياهم، أو آرائهم.
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 1. اإلطار السياسي - القانوني
بشأن الحق في تقرير المصير 

»إن لم يكن ثمة بلد اسمه فلسطين، فليس ذلك مرّده إلى أنه ال وجود للفلسطينيين. 

]...[ فهذا الشعب ]...[ ربط هويته بهذه األرض التي حرثها وعاش فيها ]...[، وقد 

زت هوية الفلسطينيين وارتباطهم بأرضهم بعد القرار األوروبي الخالص بإعادة 
ّ
تعز

استيطان هذه األرض وإعادة تشكيلها وإعادة احتاللها لصالح اليهود الذين كانوا 

اليوم وفي  الفلسطينيين، كما هو حاله،  وواقع   ]...[ أخرى  بقاع  إليها من  سُيجلبون 

األمس وفي الغد على األرجح يقوم على فعل مقاومة هذا االستعمار األجنبي الجديد«. 

إدوارد سعيد1 

الفلسطينية  الحالة  للسكان:  القسري  التهجير  أوراق  سلسلة  من  الثامنة  الورقة  هذه  تتناول 

ذها ’إسرائيل‘ على صعيد الفصل العنصري والتجزئة والعزل، والطريقة التي 
ّ
السياسات التي تنف

تسهم فيها هذه السياسات في تهجير أبناء الشعب الفلسطيني قسًرا عن ديارهم وأراضيهم. 

ل هذه السياسات محاور مهمة ضمن نظام أعّم وأشمل يقوم على الفصل العنصري الذي 
ّ
وتشك

تمارسه ’إسرائيل‘، بالنظر إلى أنها تعكس في واقع حالها ممارسات محظورة بحسب االتفاقية 

الفصل  على  التركيز  اقتصار  أن  كما  عليها.  والمعاقبة  العنصري  الفصل  جريمة  لقمع  الدولية 

ا إلى واقع يكتسب 
ً
ا فشيئ

ً
ا وغدا يتحول شيئ

ً
فيض فيه بحث

ُ
العنصري وحده، وفي الوقت الذي است

 الطرف عن الهدف األساسي الذي 
ّ

قدًرا متزايًدا من القبول في الخطاب الدولي،2 من شأنه أن يغض

يقف وراء المشروع الصهيوني برمته، وهو: إقامة ’دولة يهودية‘ على أرض فلسطين التاريخية. 

وفي هذا الخصوص، ال يشكل توظيف سياسات الفصل العنصري، والتي تقوم على فصل وعزل 

مة خصيًصا الستئصال  وتجزئة أبناء الشعب الفلسطيني، الغاية بحد ذاتها، بل هي آلية مصمَّ

تلك  فمن خالل  الجمعية.  وهويتهم  كينونتهم  تقويض  من خالل  الفلسطيني  الشعب  جذور 

1 Edward Said, The Question of  Palestine (London: Vintage, 1992), 5-8.
انظر تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة ]اإلسكوا[، وتم سحب التقرير فيما بعد:   2

 UN Economic and Social Commission for Western Asia [UNESCWA], Israeli Practices 
Towards the Palestinian People and the Question of  Apartheid, E/ESCWA/ECRI/2017/1, 
15 March 2017, available at: https://www.middleeastmonitor.com/wp-content/uploads/
downloads/201703_UN_ESCWA-israeli-practices-palestinian-people-apartheid-
occupation-english.pdf
https://www.palinfo.com/ األورومتوسطي:  المرصد  ترجمة  من  اإلسكوا  لتقرير  العربية  باللغة  ترجمة  يوجد   
ا: فرجينيا تيلي )محررة(، “احتالل، استعمار، فصل 

ً
Uploads/files/2018/7/30/-882011108.pdf، وانظر، أيض

باحث  مركز  الدولي”،  القانون  ظل  في  المحتلة  الفلسطينية  األراضي  في  إسرائيل  لممارسات  تقويم  إعادة  عنصري؟ 
للدراسات، 2010، على الموقع اإللكتروني: https://bit.ly/2wzBNek ]تمت زيارة الموقع في 28 شباط 2020[. 

https://www.middleeastmonitor.com/wp-content/uploads/downloads/201703_UN_ESCWA-israeli-practices-palestinian-people-apartheid-occupation-english.pdf
https://www.middleeastmonitor.com/wp-content/uploads/downloads/201703_UN_ESCWA-israeli-practices-palestinian-people-apartheid-occupation-english.pdf
https://www.middleeastmonitor.com/wp-content/uploads/downloads/201703_UN_ESCWA-israeli-practices-palestinian-people-apartheid-occupation-english.pdf
https://www.palinfo.com/Uploads/files/2018/7/30/-882011108.pdf
https://www.palinfo.com/Uploads/files/2018/7/30/-882011108.pdf
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السياسات، تسعى ’إسرائيل‘ إلى تحويل حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم إلى حق غير 

قابل للتطبيق وأمر من ضرب الخيال والوهم، والعمل في الوقت ذاته على اختالق حق استثنائي 

ومزعوم للمستعمرين* في تقرير المصير، بطريقة أو بأخرى في فلسطين كاملة، وتسعى جاهدة 

إلعطائه صفة شرعية وقابلية للتطبيق. 

وطالما كان الهاجس الذي انتاب الفلسطينيين من الحركة الصهيونية ومعارضتهم الشديدة لها، 

بالنية التي يبّيتها اليهود الصهاينة بحرمانهم من  يقومان في أساسهم على إحساس عميق 

أرضهم على الدوام. فمنذ البداية، ُوضعت الصهيونية على يد مؤسسها، ثيودور هرتزل، ضمن 

رسيت دعائمه في نهاية المطاف على أرض فلسطين باعتبارها األرض 
ُ
إطار مشروع استعماري،3 أ

المنشودة »إلقامة وطن للشعب اليهودي في أرض ’إسرائيل‘ تحت حماية القانون العام«4 أو، بعبارة 

همت الصهيونية على الوجه الصحيح، 
ُ
أخرى، إقامة ’دولة يهودية‘ في أرض فلسطين بأكملها. ولو ف

على  القضاء  إلى  بالضرورة  تسعى  بأنها  م 
ّ
لُسل استيطانًيا،  استعمارًيا  مشروًعا  تجسد  باعتبارها 

ى للسكان المستعِمرين 
ّ
الشعب األصالني، وهو في هذه الحالة الشعب الفلسطيني، لكي يتسن

األجانب، وهم في هذه الحالة اليهود الذين يحطون رحالهم فيها من شتى أصقاع العالم، أن يبسطوا 

هيمنتهم على أرض هذا الشعب ويستولوا عليها، ويراكموا أسباب الرخاء واالزدهار لصالحهم.5 

في  يرتكز  فلسطين  في  الصهيوني  المشروع  سّجله  الذي  النجاح  كان  تقريبًا،  البداية  فمنذ 

أساسه على ضرورة تطهير األرض من سكانها األصالنيين، وهم أبناء الشعب الفلسطيني. ففي 

تشمل  متمايزة  عملية  عن  مذكراته  في  بالفعل  تحّدث  قد  هرتزل  كان  العشرين،  القرن  مطلع 

تهجير السكان من خالل االستيالء على األراضي وتأمين إغراءات العمل في بلدان أخرى.6 وشهد 

إبان عهد  التهجير المزمع تصاعًدا في مدى قوته مع التقدم الذي أحرزه المشروع الصهيوني 

قصد هرتزل بريطانيا لنيل دعمها ومساندتها إلقامة دولة يهودية ألنها كانت »أول من يعترف بالحاجة إلى التوسع   3
قت الصهيونية في أوساط البريطانيين على أساس قدرة اليهود على ]تأسيس[ »مهد   عن ذلك، ُسوِّ

ً
االستعماري«. وفضال

للحضارة في مواجهة الهمجية«. انظر: 
 John Quigley ,The Case for Palestine :An International Law Perspective (Durham & London: Duke 

University Press, 2005), 6-7.
4 Basel Program, cited in Gotthard Deutsch, ”Basel Program,“ Jewish Encyclopaedia, webpage, 

available at: http://www.jewishencyclopedia.com/articles/2612-basel-program .  
5 See, Andy Clarno, Neoliberal Apartheid: Palestine/Israel and South Africa after 1994 (Chicago: The 

University of  Chicago Press, 2017).
6 Raphael Patai (ed.), The Complete Diaries of  Theodor Herzl, Harry Zohn (trans.), vol.1 (New 

York & London: Herzl Press and Thomas Yoseloff, 1960), 88-89, available at: https://
archive.org/details/TheCompleteDiariesOfTheodorHerzl_201606/page/n49/mode/2up 
[accessed 28 February 2020].

* المستعمرون: اصطالح يستخدم لإلشارة إلى األفراد اليهود اإلسرائيليين الذين، بوعي أو بدون وعي، يخدمون المشروع 

االستعماري اإلسرائيلي-الصهيوني في فلسطين.

http://www.jewishencyclopedia.com/articles/2612-basel-program
https://archive.org/details/TheCompleteDiariesOfTheodorHerzl_201606/page/n49/mode/2up
https://archive.org/details/TheCompleteDiariesOfTheodorHerzl_201606/page/n49/mode/2up
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في  للوزراء  رئيس  أول  بعد  فيما  صار  الذي  بن-غوريون،  دافيد  أعرب  فقد  البريطاني.  االنتداب 

يوسيف  وتحدث  وديارهم،7  أرضهم  من  الفلسطيني  الشعب  أبناء  ’إسرائيل‘، عن ضرورة طرد 

الذي  الواقع  اليهودي، في مؤلفاته عن  القومي  المستعمرات في الصندوق  وايتز، مدير شعبة 

أال  ]وأنه[ ينبغي  المجاورة  البلدان  إلى  العرب من هنا  إنه »ليس ثمة طريقة غير تهجير  يقول 

ترك قرية واحدة، وال قبيلة ]بدوية[ واحدة.«8 وقد أفضى تنفيذ الخطة »د« )أو خطة داِلت(، من 
ُ
ت

جملة خطط عسكرية صهيونية أخرى، إلى النجاح في تطهير ما نسبته 85 في المائة من أبناء 

عرف اليوم باسم دولة ’إسرائيل‘.9 
ُ
الشعب الفلسطيني من األرض التي باتت ت

المتوخاة  النهائية  الغاية  أنها  على   1948 العام  في  ’إسرائيل‘  إقامة  فهم 
ُ
ت لم  ذلك،  ومع 

على اإلطالق. فإلى جانب قبول قرار التقسيم رقم II( 181( الصادر عن الجمعية العامة لألمم 

فلسطين  إقليم  من  جزء  على  ’إسرائيل‘  دولة  قيام  عن  اإلعالن  يكن  لم   ،1947 عام  المتحدة 

كان  هدف  وهو  بكاملها،  التاريخية  فلسطين  على  االستيالء  نحو  راسخة  انطالق  نقطة  سوى 

يستدعي العمل المتواصل على محو وجود الشعب الفلسطيني وطمسه. وفي سبيل بلوغ هذه 

إقدام  بفلسطين،  النكبة  حلت  أن  منذ  عاًما   71 من  أكثر  امتّدت  التي  الفترة  شهدت  الغاية، 

من  تشمله  بما   - بعض  عن  بعضها  ويختلف  تتنامى  تفتأ  ال  وسائل  ي 
ّ
تبن على  ’إسرائيل‘ 

استخدام اآللة العسكرية على أوسع نطاق وتوطيد أركان االحتالل العسكري وإنفاذ سياسات 

على  ينصّب  الذي  نفسه  الهدف  هذا  إنجاز  أجل  من   - يفتر10  ال  نحو  على  القسري  التهجير 

تهجير أبناء الشعب الفلسطيني وطردهم خارج فلسطين. 

7 Quigley, supra 3, 25.
المصدر السابق.   8

إلى »تدمير  المطاف  الخطة دالت خطة عامة تنطوي على شن عمليات عسكرية من شأنها أن تؤدي في نهاية  كانت   9
المجتمع العربي الفلسطيني وإفقار السواد األعظم من العرب الفلسطينيين ]...[«. وقد ورد هذا االقتباس في: 

 Walid Khalidi, ”Plan Dalet: Master Plan for the Conquest of  Palestine,“ Journal of  Palestine 
Studies 18, no.1 (1988), 8.
ا، بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين، الالجئون والمهجرون الفلسطينيون: المسح 

ً
وانظر، أيض  

http://www.badil. :الشامل 2016-2018، اإلصدار التاسع، )بيت لحم: مركز بديل، 2019(، 6، على الموقع اإللكتروني
org/phocadownloadpap/badil-new/publications/survay/survey2016-2018-ara.pdf

الحالة  للسكان:  القسري  الترحيل  والالجئين،  المواطنة  حقوق  لمصادر  الفلسطيني  المركز   - بديل  مركز  انظر:   10
الفلسطينية – مقدمة، ورقة عمل رقم 15 )حزيران 2015(؛ ومركز بديل، الحرمان من اإلقامة والسكن ورقة عمل رقم 
)حزيران   17 رقم  ورقة عمل  الحضري،  والتخطيط  التنظيم  التمييز في سياسات  بديل،  ومركز  2014(؛  )نيسان   ،16
قمع  بديل،  ومركز  2015(؛  األول  )كانون   18 رقم  عمل  ورقة  التصاريح،  استصدار  نظام  إنفاذ  بديل،  ومركز  2015(؛ 
الموارد  إلى  الوصول  من  الفلسطينيين  حرمان  بديل،  ومركز  2016(؛  الثاني  )كانون   19 رقم  عمل  ورقة  المقاومة، 
وحرمان  األراضي  مصادرة  بديل،  ومركز  2017(؛  الثاني  )كانون   20 رقم  عمل  ورقة  العاّمة،  والخدمات  الطبيعية 
أصحابها من التصّرف واالنتفاع بها، ورقة عمل رقم 21 )كانون الثاني 2017(؛ ومركز بديل، الحرمان من جبر الضرر، 
الرابط:  على  للمركز  اإللكتروني  الموقع  على  األوراق منشورة  2018(. وجميع هذه  الثاني  )كانون   22 رقم  ورقة عمل 
زيارة  ]تمت   https://www.badil.org/ar/publications-ar/research-ar/working-papers.html

الموقع في 28 شباط 2018[.

http://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/survay/survey2016-2018-ara.pdf
http://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/survay/survey2016-2018-ara.pdf
https://www.badil.org/ar/publications-ar/research-ar/working-papers.html


12

يزالون يقيمون في فلسطين  ما يقرب من 6.84 مليون فلسطيني ال  أن  إلى  وبالنظر  ومع ذلك، 

اليوم،11 فقد استدعى إنفاذ السيادة اليهودية اإلسرائيلية فرض سياسات ال تقف عند الترحيل 

والتهجير القسريين. ففي هذا المقام، تتبوأ السيطرة والهيمنة على أبناء الشعب الفلسطيني 

’إسرائيل‘  وُيَعّد نشوء  الصهيوني،  المشروع  موقًعا محورًيا في  بينهم  التواصل  وتفتيت عرى 

 
ً

بوصفها دولة قائمة على الفصل العنصري المظهر األبرز الذي يجّسد هذا الواقع. ومع ذلك، ففضال

العنصري  الفصل  ’إسرائيل‘ سياسات  توظف  الصهيوني،  المشروع  من  المتوخاة  النتيجة  عن 

هذه - وال سيما سياسات العزل والتجزئة والفصل – بطريقة تهدف إلى فصل الفلسطينيين 

ا واإلبقاء على هذا الحال وإدامته. فـ’إسرائيل‘ تسعى إلى 
ً
ا فشيئ

ً
عن أرضهم وقطع صلتهم شيئ

النيل من قوة االعتراف القانوني والتاريخي الذي يحظى به حق الشعب الفلسطيني في تقرير 

فه من هذه اآلليات التي ترمي إلى قطع الرابطة التي تجمع الفلسطينيين 
ّ
مصيره، من خالل ما توظ

قوتهم  عن ضرب  ناهيك  الجمعية،  هويتهم  أركان  وتقويض  بها  تشبّثهم  وخلخلة  بأرضهم 

وقدرتهم على مقاومة االدعاءات اإلسرائيلية بشأن األحقية في امتالك هذه األرض. وبذلك، تعمل 

’إسرائيل‘ بشكل دقيق على طمس الحقوق الفلسطينية المشروعة وبالمقابل ترسيخ وجودها 

منذ  تزال،  ال  ’إسرائيل‘  أن  بالنا  عن  يغيب  أال  وينبغي  كاملة.  فلسطين  على  هيمنتها  وبسط 

إقامتها، تنكر على الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره. ومما له أهميته في هذا المضمار 

المجتمع  أسرة  تصور  على  كذلك  تؤثر  ’إسرائيل‘  تعتمدها  التي  والممارسات  السياسات  أن 

الدولي لهذا الحق. 

1،1. الحـق في تقـريــر المـصـيـــر 

المصير  تقرير  في  الحق  بها 
ّ
يرت التي  القانونية  اآلثار  بين  للعالقة  االنتباه  ينبغي  البداية  في 

ا جوهرًيا من األركان التي يتأسس 
ً
باعتباره مسألة قانونية في القانون الدولي التي تشكل ركن

عليها حق الشعب الفلسطيني في أرضه، والهدف النهائي الذي تصبو إليه سياسات الفصل 

العنصري والعزل والتجزئة التي تنفذها ’إسرائيل‘. 

وقد نشأ تقرير المصير للشعوب بوصفه مفهوًما أيديولوجًيا في سياق الخطاب الذي ساد أوروبا 

يشمل هذا الرقم 2.99 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، و1.99 مليون فلسطيني   11
المركزي  الجهاز  انظر  اإلسرائيلية.  المواطنة  يحملون  فلسطيني  مليون  بـ1.84  عددهم  ر  يقدَّ وما  غزة،  قطاع  في 
العالمي للسكان،  اليوم  الفلسطيني يستعرض أوضاع السكان في فلسطين بمناسبة  الفلسطيني، »اإلحصاء  لإلحصاء 
http://www.pcbs.gov.ps/postar. اإللكتروني:  الموقع  على   ،2019 تموز   11 صحفي،  بيان   ،»2019/07/11

aspx?lang=ar&ItemID=3502# ]تمت زيارة الموقع في 28 شباط 2020[. 
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القانون  مبادئ  من   
ً
مبدأ باعتباره  األولى  للمرة  باالعتراف  حظي  فقد  العشرين.  القرن  مطلع  في 

 يفرض 
ً
الدولي في المادة 1)2( والمادة 55 من ميثاق األمم المتحدة لعام 12،1945 وبوصفه مبدأ

االلتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة.13 ومن األهمية أن نالحظ أن تقرير المصير قد تطور 

هلت خالل العقد السابع من القرن الماضي، 
ُ
إلى قاعدة آمرة خالل عملية إنهاء االستعمار التي است

ا واجبًا لجميع الشعوب المستعَمرة.14 
ً
باعتباره حق

وبموجب الفقرة األولى من المادة األولى المشتركة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

صيغ  فقد  والثقافية،15  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية 

الحق في تقرير المصير على نحو يرتكز على ركنين أساسيين، هما: 

الحرية في اختيار المركز السياسي - وُيعّرف بأنه االختيار الحر من ناحية االستقالل، . 1

أو االندماج  رابطة معها  الحر في  الدخول  أو  السيادة، عن دولة مستقلة  الذي يقوم على 

مصيرها  اختيار  في  الحق  تملك  الشعوب  أن  مضمونه  في  الركن  هذا  ويعني  فيها.16 

السياسية، سواء كان ذلك  القرارات  اتخاذ  إجراءات  المشاركة في  السياسي،17 من خالل 

بصفة مباشرة أم من خالل حكومة تمثله وتنوب عنه. 

الموقع  على   ،55 والمادة   )2(1 المادة   ،1945 األول  تشرين   24  ،)UNTS XVI  1( رقم  الوثيقة  المتحدة،  األمم  ميثاق   12
اإللكتروني: /https://www.un.org/ar/charter-united-nations ]تمت زيارة الموقع في 28 شباط 2020[.

ميثاق األمم المتحدة، مصدر سابق، المادة 56؛ وانظر:   13
 Case Concerning East Timor (Portugal v. Australia), Judgment, 1995 ICJ 84, 30 June 1995, 

§29, available at: https://www.icj-cij.org/en/case/84 [accessed 28 February 2020]. 
 ،))A/RES/1514)XV( الجمعية العامة لألمم المتحدة، إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعَمرة، الوثيقة رقم  14
14 كانون األول 1960، المادة 2، على الموقع اإللكتروني: https://undocs.org/ar/A/RES/1514(XV) ]تمت 
بالعالقات  المتعلقة  الدولي  القانون  المتحدة، إعالن مبادئ  العامة لألمم  والجمعية  الموقع في 28 شباط 2020[؛  زيارة 
ا لميثاق األمم المتحدة، الوثيقة رقم )A/RES/2625)XXV((، 24 تشرين األول 1970، على 

ً
الودية والتعاون بين الدول وفق

الموقع اإللكتروني: https://undocs.org/ar/A/RES/2625(XXV) ]تمت زيارة الموقع في 28 شباط 2020[. 
 16 ،)171 UNTS 999( الجمعية العامة لألمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الوثيقة رقم  15
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/ :كانون األول 1966، المادة 1)1(، على الموقع اإللكتروني

Pages/CCPR.aspx ]تمت زيارة الموقع في 28 شباط 2020[؛ والجمعية العامة لألمم المتحدة، العهد الدولي الخاص 
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الوثيقة رقم )UNTS 993 3(، 16 كانون األول 1966، على الموقع اإللكتروني: 
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx ]تمت زيارة الموقع في 28 

شباط 2020[. 
الجمعية العامة لألمم المتحدة، المبادئ التي يجب أن تسترشد بها الدول األعضاء في تقرير وجود أو عدم وجود االلتزام   16
بإرسال المعلومات المنصوص عليها في المادة 73)ه( من الميثاق، الوثيقة رقم )A/RES/1541(، 15 كانون األول 1960، 
المبدأ السابع، على الموقع اإللكتروني: https://undocs.org/ar/A/RES/1541(XV) ]تمت زيارة الموقع في 28 

شباط 2020[. 
17 Ben Saul et al., ”Article 1: The Right of  Peoples of  Self-Determination, Article 25: The 

Right to Freely Utilize Natural Resources“, in The International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights (Oxford: Oxford University Press, 2014), 56.

https://www.icj-cij.org/en/case/84
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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الحرية في السعي إلى تحقيق النماء االقتصادي واالجتماعي والثقافي - وما يقترن . 2

بهذه الحرية من التصرف الحر بالثروات والموارد الطبيعية دون أي عائق.18 وينطوي هذا 

الركن على كل من الحق في االختيار وممارسة اتخاذ القرارات، والحق في عدم الحرمان 

بثالثة شروط  الدولي  القانون  الثقافة.19 كما يعترف  أو معاناة تدمير  العيش  ُسبل  من 

واالجتماعية  االقتصادية  بالحياة  ع 
ّ
والتمت المشاركة  وهي:  المصير،  لتقرير  أساسية 

والثقافية واإلسهام فيها.20 

وُيفهم الحق في تقرير المصير، الذي يحظى بقبول عام بوصفه قاعدة من القواعد اآلمرة التي 

يمليها القانون،21 وباعتباره القاعدة التي يتأسس عليها إعمال حقوق اإلنسان األساسية األخرى 

كافة،22 على أنه حق ال يجوز االنتقاص منه. ويتأكد هذا المعنى ويترسخ في قانون المعاهدات، 

الذي ينص على إعمال أركان تقرير المصير دون تمييز، وال سيما أوجه التمييز التي تقوم على 

الجنسية في أساسها.23 

بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  1)2(؛  المادة  سابق،  مصدر  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد   18
ا الجمعية العامة لألمم المتحدة، 

ً
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مصدر سابق، المادة 1)2( والمادة 25. وانظر أيض

السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، الوثيقة رقم ))A/RES/1803)XVII(، 14 كانون األول 1962، المادة 1، على الموقع 
اإللكتروني: https://undocs.org/ar/A/RES/1803(XVII) ]تمت زيارة الموقع في 28 شباط 2020[. 

 2 ،)A/RES/61/295( الجمعية العامة لألمم المتحدة، إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، الوثيقة رقم  19
 .https://undocs.org/ar/A/RES/61/295 :تشرين األول 2007، المادة 8)1(، على الموقع اإللكتروني

اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 21،  حق كل فرد في أن يشارك في   20
والثقافية(،  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من   15 المادة  من  1)أ(  )الفقرة  الثقافية  الحياة 
https://undocs.org/ اإللكتروني:  الموقع  الفقرة 15، على  األول 2009،  اقم )E/C.12/GC/21(، 21 كانون  الوثيقة 

ar/A/RES/61/295 ]تمت زيارة الموقع في 28 شباط 2020[. 
انظر:   21

 Ralph Wilde, Applicability of  Human Rights Law to the Palestinian Territories with a Specific Focus 
on the Respective Responsibilities of  Israel, as the Extraterritorial State, and Palestine, as the Territorial 
State,  Expert Opinion, Diakonia International Humanitarian Law Resource Center, available 
at: https://www.diakonia.se/globalassets/blocks-ihl-site/ihl-file-list/ihl--expert-opionions/
the-applicability-of-human-rights-law-to-the-palestinian-territories-with-a-specific-focus-on 
[accessed 28 February 2020]; 

ا: 
ً

وانظر، أيض
 Henry Richardson, ”Self-Determination, International Law and the South African Bantustan 

Policy,“ Columbia Journal of  Transnational Law 17, no. 185 (1978), 190, available at: https://
www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3214&context=facpub 
]accessed 28 February 2020[.

22 UNGA, The Right of  Peoples and Nations to Self-Determination, A/RES/637(VII), 16 
December 1952, available at: https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/
GEN/NR0/079/80/IMG/NR007980.pdf?OpenElement [accessed 28 February 2020].

بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  2)1(؛  المادة  سابق،  مصدر  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد   23
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مصدر سابق، المادة 2)2(. 

https://undocs.org/ar/A/RES/1803(XVII)
https://www.diakonia.se/globalassets/blocks-ihl-site/ihl-file-list/ihl--expert-opionions/the-applicability-of-human-rights-law-to-the-palestinian-territories-with-a-specific-focus-on
https://www.diakonia.se/globalassets/blocks-ihl-site/ihl-file-list/ihl--expert-opionions/the-applicability-of-human-rights-law-to-the-palestinian-territories-with-a-specific-focus-on
https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3214&context=facpub
https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3214&context=facpub
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/079/80/IMG/NR007980.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/079/80/IMG/NR007980.pdf?OpenElement
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1،1،1. االعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره 

»شعبًا«،  بصفتهم  بالفلسطينيين  يعترف  الدولي  القانون  أن  إلى  اإلشارة  األهمية  من 

كان  وقد  المستقلة.24  دولته  إقامة  وفي  مصيره  تقرير  في  باالعتراف  يحظى  بحق  يتمتع 

وقبل  العشرين  القرن  قبل  ما  منذ  الواقع  األمر  بحكم  فلسطين  شعب  هم  الفلسطينيون 

بحكم  الفلسطينية  بالجنسية  االعتراف  ويرجع  الحال.  بطبيعة  الصهيونية  الحركة  نشأة 

الدولي،  القانون  بموجب  المصير  تقرير  في  الفلسطينيين  بحق  ثم  من  واالعتراف  القانون، 

إلى معاهدة لوزان التي ُوقعت في العام 25.1923 وقد تعزز هذا االعتراف وتأّصل باالعتراف 

 3210 القرارين  في  الفلسطيني  الشعب  ممثل  بصفتها  الفلسطينية  التحرير  بمنظمة 

القانون  يعترف  ذلك،  على  وبناءً  المتحدة.26  لألمم  العامة  الجمعية  عن  الصادرين  و3237 

أي  الفلسطيني،  الوطني  الميثاق  في  الوارد  تعريفه  حسب  الفلسطيني  بالشعب  الدولي 

 ،1947 عام  عادية في فلسطين حتى  إقامة  يقيمون  كانوا  الذين  العرب  »المواطنون  بصفته 

التاريخ داخل  أو بقي فيها، وكل من ولد ألب عربي فلسطيني بعد هذا  خرج منها 
ُ
أ سواء من 

عهد  في  قائمة  كانت  التي  »بحدودها  فلسطين  عرف 
ُ
ت كما   ،»]...[ خارجها  أو  فلسطين 

البريطاني«.27  االنتداب 

الحق  هذا  تبّين  التي  الوثائق  من  ممتدة  طائفة  من  مصيره  تقرير  في  الفلسطيني  الشعب  حق  استنباط  يمكن   24
بعثها  التي  والتعليقات  ويلسون  وودرو  وضعها  التي  عشرة«  األربع  »النقاط  إلى  تاريخها  في  وترجع  وتفصله، 
األقطار  »باستقالل  لالعتراف  استعداده  عن  عّبر  حيث  مصر،  إلى  ماكماهون  هنري  البريطاني  السامي  المفوض 
من  العديد  في  مصيرهم  تقرير  في  الفلسطينيين  بحق  المحدد  االعتراف  على  نقف  أن  الوسع  وفي  العربية«. 
المتحدة وصدرت منذ نشأتها، بما فيها ما يرد في نص  التي سبقت في صدورها نشأة األمم  التعليقات والوثائق 
الفلسطيني في تقرير  المتحدة، في وقت الحق، بحق الشعب  22 من ميثاق عصبة األمم. كما اعترفت األمم  المادة 
الالجئين  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة  المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  فيها  بما  القرارات،  من  العديد  في  مصيره 
الفلسطينيين في الشرق األدنى وتشغيلهم، الوثيقة رقم ))A/RES/2672)XXV(، 8 كانون األول 1970؛ والجمعية 
1974؛  الثاني  تشرين   22  ،)A/RES/3236)XXIX(( رقم  الوثيقة  الفلسطينية،  القضية  المتحدة،  لألمم  العامة 
 ،)A/RES/66/146( رقم  الوثيقة  المصير،  تقرير  في  الفلسطيني  الشعب  حق  المتحدة،  لألمم  العامة  والجمعية 
A/( رقم  الوثيقة  المصير،  تقرير  في  الفلسطيني  الشعب  حق  المتحدة،  لألمم  العامة  والجمعية  2012؛  آذار   29
جدار  تشييد  عن  الناشئة  القانونية  اآلثار  الدولية،  العدل  محكمة  ا، 

ً
أيض وانظر،   .2013 شباط   26  ،)RES/67/158

 ،122 الفقرة   ،2004 تموز   9  ،)ICJ, 131( رقم  الوثيقة   ،2004 استشاري،  رأي  المحتلة،  الفلسطينية  األرض  في 
https://www.icj-cij.org/files/advisory-opinions/advisory-opinions- اإللكتروني:  الموقع  على 

2004-ar.pdf
مركز بديل، المسح الشامل 6120-2018.، مصدر سابق.  25

 ،)A/RES/3210)XXIX(( الوثيقة رقم الفلسطينية،  التحرير  إلى منظمة  الدعوة  المتحدة، توجيه  لألمم  العام  الجمعية   26
14 تشرين األول 1974؛ والجمعية العامة لألمم المتحدة، منح منظمة التحرير الفلسطينية مركز المراقب، الوثيقة رقم 

))A/RES/3237)XXIX(، 22 تشرين الثاني 1974. 
اإللكتروني:  الموقع  على  و5،   2 المادتان   ،1964 أيار   28 الفلسطيني،  الوطني  الميثاق  الفلسطينية،  التحرير  منظمة   27

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4921 ]تمت زيارة الموقع في 28 شباط 2020[. 
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2،1،1. إنكار الحق في تقرير المصير 

ا مباشًرا نسبًيا باعتباره مسألة 
ً
على الرغم من أن االعتراف بالحق في تقرير المصير ُيعّد اعتراف

التي تنطوي على  التعقيد بحكم طبيعته  قانونية، فقد ثبت أن تطبيقه يتسم بقدر أكبر من 

الدول  على  يملي  الذي  الواجب  من  يتألف  ال  المصير  تقرير  في  الحق  فمبدأ  مزدوج.  التزام 

بل  الحق وتعزيزه فحسب،  واحترام هذا  الشعوب في تقرير مصيره  االعتراف بحق شعب من 

ا االلتزام باالمتناع عن اتخاذ أي إجراء قسري ُيسهم في حرمان ذلك الشعب من 
ً

يتضمن أيض

قدرته على التمتع بهذا الحق.28 وبذلك، يرقى أي إجراء يقّوض القدرة على التمتع بهذا الحق 

وإنكار جوهر مضمونه - بمعنى الحرية في اختيار المركز السياسي وتحقيق النماء االقتصادي 

ولكي  وقواعده.  الدولي  القانون  أحكام  بموجب  االنتهاك  مرتبة  إلى   - والثقافي  واالجتماعي 

نلقي المزيد من الضوء على هذه النقطة، بما أن ممارسة الحق في تقرير المصير تستدعي في 

إلى  إجراء يسعى  أي  فإن  الحق ضمنه،30  لممارسة  وإقليًما  به،29  للمطالبة  جوهرها وجود شعب 

ا يمس هذا 
ً
ل بالمثل انتهاك

ّ
تقويض أي من هذين الركنين يزعزع أواصر تقرير المصير ويشك

الحق. 

إلى  ممارسات تفضي  ل 
ّ
تمث االستعمارية  والممارسات  االستعمار  فإن  الدولي  القانون  بحسب 

إنكار حق الشعوب في تقرير مصيرها. وَيِرد الدليل على ذلك في العمل المتزامن الذي اتسم 

بصفة االستعجال على صعيد إنفاذ إجراءات إنهاء االستعمار وتقنين تقرير المصير بصفته 

في  االستعمارية  الممارسات  تنتهجها  التي  الطريقة  لت 
ّ
شك وقد  أساسية.31  قانونية  قاعدة 

إنكار الحق في تقرير المصير، فيما بعد، تأطيرها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

وجه  فعلى  والثقافية.  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية 

محل  المستوطنين  المستعِمرين  السكان  إحالل  قبيل  من  ممارسات  أن  يخفى  ال  الخصوص، 

االحتالل  تحت  الواقع  اإلقليم  على  السيادة  وبسط  المستعمرات  وإقامة  األصالنيين،  السكان 

األراضي  مصادرة  تيّسر  حين  في  المصير،  تقرير  في  الحق  ركنْي  من  األول  الركن  ضعف 
ُ
ت

ا لميثاق األمم المتحدة، مصدر سابق. 
ً
إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وفق  28

29 Jean-Francois Gareau, ‘’Shouting at the Wall: Self-Determination and the Legal 
Consequences of  the Construction of  a Wall in the Occupied Palestinian Territory,’’ Leiden 
Journal of  International Law 18, no.3 (2005), 491.  

ا تفوقه في سمته الجوهرية – في األرض والموارد الطبيعية 
ً
ا في “االختيار الحر” في ظل غياب حقوق

ً
30  “إن منح شعب حق

وخالفها – ال معنى له ببساطة. فمن الواضح أنه ال يمكن ممارسة الحق في تقرير المصير في فراغ جوهري.” انظر: 
 Catrionia  Drew‘’  ,The  East  Timor  Story  :International  Law on  Trial  ‘‘,European  Journal  of 

International Law 12, no.4 (2001), 663, available at: http://www.ejil.org/pdfs/12/4/1539.pdf.
31 See, Andrew Pullar, ‘’Rethinking Self-Determination,’’ Canterbury Law Review 20 (2014), 

available at: http://www.austlii.edu.au/au/journals/CanterLawRw/2014/5.pdf.

http://www.ejil.org/pdfs/12/4/1539.pdf
http://www.austlii.edu.au/au/journals/CanterLawRw/2014/5.pdf
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الركن  إنكار  الطبيعية  الموارد  إلى  الوصول  من  والحرمان  االقتصاد  ودمج  عليها،  واالستيالء 

الثاني الذي يتأسس هذا الحق ويستقر عليه. وقد أفضى االعتراف بحق الشعوب المستعَمرة 

في تقرير المصير ومنحه لها إلى نشأة ما تربو نسبته على 70 في المائة من الدول وقيامها 

في عالمنا اليوم.32 

فعلى  فقط.  االستعماري  السياق  في  المصير  تقرير  في  الحق  إنكار  ينحصر  ال  ذلك،  ومع 

أن  ما يمكن  الدولي على  القانون  الذي يسبغه  المحدود  االعتراف  إلى  وبالنظر  التحديد،  وجه 

المتحدة  الواليات  شاكلة  على  ا 
ً
بلدان االعتراف  هذا  استبعد  فقد  استعمارًيا،  ا 

ً
سياق يشكل 

وكندا وأستراليا وجنوب أفريقيا من »األقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي« التي تملك الحق 

الدولي  القانون  بحسب  ممارسة  باعتباره  العنصري  الفصل  وبرز  عنها.  االستعمار  دحر  في 

أصدرت  الماضي،  القرن  من  السبعينات  حقبة  فخالل  المصير.  تقرير  في  للحق  إنكاًرا  تجسد 

العنصري  الفصل  ممارسة  سيما  وال  العنصري،  الفصل  تدين  قرارات  عدة  المتحدة  األمم 

وغدا  المصير.33  تقرير  في  للحق  إنكاًرا  أنها شكلت  أساس  على  البانتوستانات،  على  القائمة 

البروتوكول  تمس  جسيمة  ومخالفة  اإلنسانية،34  ضد  جريمة  اليوم  ُيعّد  العنصري  الفصل 

األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف،35 وحظره يمثل قاعدة آمرة من قواعد القانون العرفي.36 

ويتألف الفصل العنصري من »سياسات وممارسات تنطوي على العزل والتمييز العنصريين، 

وتجزئة  فصل  إلى  تؤدي  التي  األعمال  يشمل  وبما  أفريقيا«،  جنوب  في  مورس  لما  مشابهة 

الجماعة  حرمان  في  فعله  العنصري  الفصل  ويفعل  معينة.37  جماعة  أو  شعب  أفراد  وعزل 

ا من غيرها من حقوقها الجوهرية، ومن تماسكها 
ً
العرقية التي ُينظر إليها على أنها أقل شأن

المصدر السابق، ص. 92.   32
 )3411D( والقرار ،)2775( الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة )الدورة الثامنة والعشرون( )1971E( انظر القرار  33

الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة )الدورة الثالثون( )1975(، وقد ورد اقتباسهما في: 
 Richardson, supra 21, 195-196.

الجمعية العامة لألمم المتحدة، االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها ]اتفاقية قمع جريمة   34
اإللكتروني:  الموقع  على   ،1 المادة   ،1973 الثاني  تشرين   30  ،)UNTS 243  1015( رقم  الوثيقة  العنصري[،  الفصل 
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b011.html، والجمعية العامة لألمم المتحدة، نظام روما األساسي للمحكمة 
https://www. :3(، 17 تموز 1998، المادة 7)ي(، على الموقع اإللكتروني UNTS 2185( الجنائية الدولية، الوثيقة رقم
icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/

RomeStatuteAra.pdf
المؤرخة في 12 آب 1949،  اتفاقيات جنيف،  إلى  )البروتوكول( األول اإلضافي  الملحق  للصليب األحمر،  الدولية  اللجنة   35
 ،85 المادة   ،1977 حزيران   8  ،)UNTS 3  1125( رقم  الوثيقة  المسلحة،  الدولية  النـزاعات  ضحايا  بحماية  والمتعلق 
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i- اإللكتروني:  الموقع  على 

additional-to-the-geneva-conventions
لجنة القانون الدولي، التقرير الرابع عن القواعد اآلمرة من القواعد العامة للقانون الدولي )cogens jus(، أعده المقرر الخاص   36

ديري تالدي، الوثيقة رقم )A/CN.4/727(، 31 كانون الثاني 2019، الفقرات 101-91، على الموقع اإللكتروني:
https://undocs.org/ar/A/CN.4/727

اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري، مصدر سابق، المادة 2.  37

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b011.html؛
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
https://undocs.org/ar/A/CN.4/727
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وترابطها كذلك، ويقوض بهذه الطريقة أي إمكانية متاحة أمام تلك الجماعة للتمتع بحقها 

تقرير مصيرها.  في 

ف في سبيل بسط السيطرة 
َّ
إضافة إلى ذلك فإن هناك جملة من الممارسات األخرى التي توظ

الوجود  من  محوه  أو  المستعِمر  مع  )استيعابه/اندماجه(  متماهًيا  جعله  أو  بأسره  شعب  على 

العرقي،38  التطهير  ممارسة  منها  ووأده،  مصيرهم  تقرير  في  أبنائه  حق  إلغاء  أجل  من 

حمة االجتماعية،40 
ُّ
والهيمنة السياسية واالقتصادية،39 والسياسات التي تهدف إلى تدمير الل

والممارسات التي تفرض حظًرا على الهوية الثقافية وتجّرمها.41 

يسود االفتراض بأن التطهير العرقي الذي يتم من خالل أعمال التهجير القسري للسكان قد أسهم في نشأة السياسات   38
التي ُعنيت بشطب الحق في تقرير المصير في أوروبا في القرن العشرين، وذلك لغايات ضمان السمة األصالنية اإلثنية، 
بما تشمله من تبادل األقليات في أعقاب حروب البلقان على مدى الفترة الممتدة بين العامين 1912 و1923، وال سيما 
بموجب االتفاقية بشأن تبادل السكان اليونان واألتراك المؤرخة في 30 كانون الثاني 1923، كما تشمل التهجير القسري 
و200,000  والشرقية،  الوسطى  أوروبا  في  و1950   1945 العامين  بين  الواقعة  الفترة  في  نسمة  مليون   15 طال  الذي 
قبرصي عقب الغزو التركي لقبرص في العام 1974، وتهجير 2.8 مليون إنسان خالل الحروب التي نشبت شرارتها في 

البوسنة والهرسك خالل حقبة التسعينات من القرن الماضي. انظر: 
 Stefan Wolff, ‘’The Use of  Ethnic Cleansing in the ‘Resolution’ of  Self-Determination 

Conflicts: Learning the Lessons from Twentieth Century Europe?,’’ Encyclopedia Princetoniensis, 
webpage,   available at:  https://pesd.princeton.edu/node/206 [accessed 28 February 2020].
رضت على السكان األصالنيين في كندا من خالل 

ُ
ومن ذلك، على سبيل المثال، الهيمنة االقتصادية والسياسية التي ف  39

سرت رسمًيا على أنها 
ُ
تجريدهم من أراضيهم ونزع ملكيتها منهم، والسلطة التي ُمنحت لهم لتقرير مصيرهم، والتي ف

سياسة اعتراف تقوم في أساسها على استيعاب ادعاءات الهوية مقابل التفاوض على إقامة المستوطنات على األراضي 
والتنمية االقتصادية والحكم الذاتي. انظر: 

 Glen Coulthard, ‘’Subjects of  Empire? Indigenous Peoples and the ‘’Politics of 
Recognition’’ in Canada,’’ (PhD Thesis, University of  Victoria, 2003), available at: https://
dspace.library.uvic.ca/bitstream/handle/1828/1913/Dissertation_Formated%5B1%5D.
pdf?sequence=1&isAllowed=y [accessed 28 February 2020].
السلطات  والذين فصلتهم  أستراليا،  في  توريس  وجزر مضيق  األصلية  القبائل  أطفال سكان  ، قضية 

ً
مثال ذلك،  ومن   40

الحكومية عن مجتمعاتهم على مدى الفترة الواقعة بين مطلع القرن العشرين وأواخر العقد السابع منه لغايات تحقيق 
الهدف المفترض بتنشئتهم تنشئة اجتماعية تتواءم مع المجتمع األسترالي الغربي، وقد عرف هؤالء األطفال باسم 

»األجيال المسلوبة«. انظر: 
 Barbara Hocking (ed.), Unfinished Constitutional Business?: Rethinking Indigenous Self-Determination 

(Canberra: Aboriginal Studies Press, 2005), 38.
لِحقوا ‘بالمدارس الداخلية الهندية‘ حتى 

ُ
كما استهدف إجراء شبيه بهذا اإلجراء أطفال األمريكيين األصالنيين الذين أ  

أواسط القرن العشرين من أجل تشريبهم الثقافة األوروبية األمريكية. انظر: 
 Donna Deyhle and Karen Swisher, ‘’Chapter 3: Research in American Indian and Alaska 

Native Education: From Assimilation to Self-Determination,’’ Review of  Research in Education 
22, no.1 (1997).
، إن إقصاء الممارسات الدوائية التقليدية وتجريم الممارسات الشعائرية التقليدية أفضى إلى اضطهاد 

ً
ومن ذلك، مثال  41

عدد كبير من الزعماء السياسيين والروحيين. انظر: 
 Reanne Li, ”Indigenous Identity and Traditional Medicine: Pharmacy at the Crossroads,“ 

Canadian Pharmacists Journal, 150, no. 5 (2017), available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC5582679/ [accessed 28 February 2020].

https://pesd.princeton.edu/node/206
https://dspace.library.uvic.ca/bitstream/handle/1828/1913/Dissertation_Formated%5B1%5D.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.library.uvic.ca/bitstream/handle/1828/1913/Dissertation_Formated%5B1%5D.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.library.uvic.ca/bitstream/handle/1828/1913/Dissertation_Formated%5B1%5D.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5582679/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5582679/
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2،1. سياسات الفصل العنصري والتجزئة والعزل باعتبارها انتهاكات 
تمس القانون الدولي 

لبس  ال  بقصد صريح  والعزل،  والتجزئة  العنصري  الفصل  م سياسات  تصمَّ تقدم،  ما  في ضوء 

فيه، على تقويض الهوية الجمعية التي يحملها الفلسطينيون واستمراريتها، وما يقترن بهذا 

المقصد من ضرب قدرتهم كشعب على التمتع بحقهم في تقرير المصير. 

1،2،1. الفصل العنصري 

يشير الفصل العنصري إلى طائفة من السياسات أو الممارسات والقوانين واألنظمة والقرارات 

 
ً

 منهجًيا ُيفَرض على مجتمع بعينه دون غيره، سواء كان هذا الفصل فصال
ً

اإلدارية التي تفرز فصال

جزئًيا أم كلًيا، وذلك على نحو ينطوي على التمييز ضد ذلك المجتمع الذي ينظر إليه المضطِهد 

ا منه.42 وَيِرد حظر صريح على الفصل العنصري، باعتباره مسألة قانونية في 
ً
على أنه أدنى شأن

القانون الدولي، في المادة 3 من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،43 

كما يعد الفصل ممارسة محظوره بموجب المادة 2)د( من اتفاقية الفصل العنصري، التي تشير 

إلى »أية تدابير، بما فيها التدابير التشريعية، تهدف إلى تقسيم السكان وفق معايير عنصرية 

م به أن السلطات العامة ال يجوز لها أن تباشر سياسات الفصل وال أن تشارك 
َّ
]...[«.44 ومن المسل

في الممارسات القائمة على الفصل، ويجب على الدولة أن تصوب ممارسات الفصل التمييزية 

التي يقف وراءها أفراد أو فئات من المجتمع، حتى لو لم تكن تشارك فيها مشاركة مباشرة.45 

الستيعاب الفرق بين العزل والفصل، بالنظر إلى أن كال المصطلحين ُيستخدمان كمرادفين للتعبير عن المفهوم نفسه   42
بصفة عامة ضمن إطار حقوق اإلنسان، انظر: 

 M.X.’s Address, ‘’The Race Problem,’’ African Students Association and NAACP Campus 
Chapter, Michigan State University, Michigan, 23 January 1963, available at: http://ccnmtl.
columbia.edu/projects/mmt/mxp/speeches/mxt14.html [accessed 28 February 2020].
الجمعية العامة لألمم المتحدة، االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ]اتفاقية القضاء على كافة   43
https:// : 21 كانون األول 1965، المادة 3، منشورة على الموقع ،)UNTS 195 660( أشكال التمييز العنصري[، الوثيقة رقم
www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx ]تمت زيارة الموقع في 28 شباط 2020[. 

وال ينبغي، في هذا المقام، فهم »المعايير العنصرية« على نطاق ضيق على أنها تشير إلى العرق دون سواه، بل ينبغي   44
يعّرف  والذي  العنصري،  التمييز  أشكال  جميع  على  للقضاء  الدولية  االتفاقية  من   1 المادة  في  الوارد  التعريف  حمل 
التمييز العنصري على نحو واسع باعتباره يشير إلى أي شكل من أشكال التمييز الذي يقوم فيه أساسه على »العرق أو 
اللون أو النسب أو األصل القومي أو االثني«، على أنه ينطبق على االعتبارات المتصلة باتفاقية الفصل العنصري. انظر 

التقرير الصادر عن اإلسكوا، مصدر سابق، ص. 3. 
لجنة األمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة التاسعة عشرة بشأن المادة 3 من االتفاقية، 1995،   45
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/ :الفقرتان 3 و4، على الموقع اإللكتروني
الموقع في  زيارة  ]تمت   Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fGEC%2f7491&Lang=ar

28 شباط 2020[.  

http://ccnmtl.columbia.edu/projects/mmt/mxp/speeches/mxt14.html
http://ccnmtl.columbia.edu/projects/mmt/mxp/speeches/mxt14.html
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fGEC%2f7491&Lang=ar
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fGEC%2f7491&Lang=ar
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وفي حالة سياسات الفصل التي تنفذها ’إسرائيل‘، يتجلى فصل السكان المستعِمرين اليهود 

ويساندها  يعّدها  السياسات  فهذه  شتى.  مستويات  على  الفلسطينيين  عن  اإلسرائيليين 

ويوطد أركانها النظام اإلسرائيلي والوكاالت التابعة له والكيانات شبه الحكومية التي تدور في 

فلكه )مثل الصندوق القومي اليهودي أو المنظمة الصهيونية العالمية(، والمستعمرون األفراد 

أنفسهم. ومن جملة هذه المستويات: 

أو 	  للقوانين  مباشرة  غير  أو  مباشرة  نتيجة  باعتباره  والتنظيمي  القانوني  المستوى 

منح للهيئات والوكاالت 
ُ
األنظمة، أو نتيجة لطائفة واسعة من الصالحيات التقديرية التي ت

المحلية واإلقليمية بخالف ذلك. فعلى سبيل المثال، تخّول قوانين الجنسية المحلية أي 

شخص يهودي الحق في أن يهاجر إلى ’إسرائيل‘ وتنكر حق الفلسطينيين كافة في 

العودة إلى ديارهم وأراضيهم األصلية،46 في حين تنص قوانين أخرى على اعتماد نظامين 

للفلسطينيين،  واآلخر  للمستعِمرين  أحدهما  للتعليم،  ا 
ً

بعض بعضهما  عن  مستقلين 

 عن ذلك، 
ً

اليهودية ونشرها.47 وفضال الثقافة  إرساء دعائم  لغاية مقصودة تتمثل في 

تتيح الصالحيات التقديرية الممنوحة للجان القبول في التجمعات السكانية اليهودية 

اإلسرائيلية أن ترفض طلبات اإلقامة على أساس »المالءمة االجتماعية«،48 كما تتيح لجان 

فيها،  كاملة  مشاركة  للمستعِمرين  الغربية  الضفة  في  اإلسرائيلية  المحلية  التخطيط 

وتحرم الفلسطينيين من سكان المنطقة )ج( من االشتراك فيها.49 

نة، 5712-1952، 14 تموز 1953 )إسرائيل(، والترجمة العربية لهذا القانون منشورة على الموقع اإللكتروني: 
َ
قانون المواط  46

https://www.adalah.org/ar/law/view/341
قانون التعليم الحكومي، 5713-1953، 1953 )إسرائيل(، والترجمة العربية لهذا القانون منشورة على الموقع اإللكتروني:   47

https://www.adalah.org/ar/law/view/337
قانون معّدل لقانون الجمعيات التعاونية ]المعروف باسم قانون لجان القبول[، 5771-2011، قوانين دولة إسرائيل، رقم   48
https:// :8، المادة 2، )وتعديالته(، 2011 )إسرائيل(، والترجمة العربية لهذا القانون منشورة على الموقع اإللكتروني

www.adalah.org/ar/law/view/301
األراضي  في  للفلسطينيين  التمييزية  إسرائيل  معاملة  للمساواة:  وانعدام  انفصال  ووتش،  رايتس  هيومن  منظمة   49
https://www.hrw.org/sites/ اإللكتروني:  الموقع  على  األول 2010(، ص. 36-35،  )كانون  المحتلة  الفلسطينية 

default/files/reports/iopt1210arwebwcover.pdf. ومن األمثلة األخرى حارس أمالك الغائبين الذين يملك 
الصالحية التي تخوله إدارة أمالك الغائبين - بطرق منها إصدار شهادة نزع الملكية، وأوامر وقف البناء وأوامر الهدم - 
فَرض فيه قيود جمة على حرية هؤالء الغائبين في التصرف بممتلكاتهم، وهو تصرف يستلزم 

ُ
في ذات الوقت الذي ت

الحصول على موافقة الحارس في جميع األحوال. انظر قانون أمالك الغائبين، 1950/5710، قوانين دولة إسرائيل، رقم 
37، 20 آذار 1950 )إسرائيل(؛ وكذلك الحال بالنسبة للمجالس الدينية في البلدات اإلسرائيلية اليهودية التي تساعد 
سكانها في أمورهم الدينية، وليس ثمة ما يوازيها في التجمعات السكانية غير اليهودية، انظر قانون الخدمات الدينية 
اليهودّية، 1971/5731، قوانين دولة إسرائيل، رقم 50، )إسرائيل(، والترجمة العربية لهذا القانون منشورة على الموقع 
ُيشترط  ال  التي  اللوائية  والبناء  التخطيط  ولجان   https://www.adalah.org/ar/law/view/327؛ اإللكتروني: 
عليها أن تضم ممثلين عن الفلسطينيين، انظر قانون التخطيط والبناء، 1965/5725، قوانين دولة إسرائيل، رقم 79 
https://www.adalah.org/ar/law/ :إسرائيل(، والترجمة العربية لهذا القانون منشورة على الموقع اإللكتروني(

view/331

https://www.adalah.org/ar/law/view/301
https://www.adalah.org/ar/law/view/301
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iopt1210arwebwcover.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iopt1210arwebwcover.pdf
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ونمط 	  والعسكرية،  األمنية  والمناطق  الطرق،  قبيل  من  المادي،  المستوى  ويوظف 

اإلبقاء على  أخرى، في  أمور  المنشآت وطبيعتها، من جملة  المعمارية، وموقع  الهندسة 

 مادًيا عن المستعمرين. على سبيل المثال، فإن الطرق المرتبطة 
ً

فصل الفلسطينيين فصال

بمناطق أمنية تحتل مواقع إستراتيجية، تهدف لضمان إنفاذ التقسيمات الخفية بين 

تواجه   51،1948 العام  في  المحتلة  فلسطين  ففي  ذلك،  عن   
ً

وفضال الفلسطينيين.50 

المدارس األساسية الفصل عن طريق اللغة، مما يسهم في ترسيخ فصل نظام التعليم 

الثانوي والجامعي، والذي ال يملك الفلسطينيون، إلى حد كبير، القدرة على الوصول إليه، 

 لنقص التمويل وتراجع مستوى تدريس اللغة العبرية والموقع الجغرافي.52 
ً
نتيجة

واالستعمارية 	  العنصرية  األيديولوجيا  على  والثقافي  االجتماعي  المستوى  وينطوي 

الصهيونية، التي يقوم النظام اإلسرائيلي عليها، والتي تعمل على إقصاء الفلسطينيين 

في الخطاب العام والقومي والسياسي والديني أو إخضاعهم فيه أو كال األمرين مًعا. 

وينبذهم 	  الفلسطينيين  اإلسرائيلي  النظام  يستغل  االقتصادي،  المستوى  وعلى 

حسبما تمليه احتياجاته السياسية واالقتصادية والتنموية، حيث ُيمنع الفلسطينيون 

وبصورة منهجية من الوصول بإمكاناتهم االقتصادية إلى مداها األقصى وبلوغ مواردهم 

الطبيعية على الوجه الذي يناسبهم.53 

للسكان  بعينها  مزايا  تأمين  في  الذكر،  سابقة  العنصري،  الفصل  معايير  تساهم  جانب،  فمن 

االستثمار  سيما  ال  لصالحهم،  عليها  والمحافظة  كما  اإلسرائيليين،  اليهود  أي  المستعِمرين، 

أن  المعايير  هذه  شأن  ومن  التحتية.  والبنية  العمل  وفرص  االقتصاد  في  والحصري  المقصود 

تتيح للمستعمرين إطالق مشاريع التنمية والنمو وضمانها لهم لكي يتسنى لـ’إسرائيل‘ تحقيق 

األغلبية الديموغرافية التي تسعى  لها. ومن جانب آخر، تضِمر سياسات الفصل التي تمارسها 

انظر:   50
 Abdul Arafat and Evana Wael, ‘’The Wall, Bypass Roads and the Dual Transportation 

System in Palestine,’’ International Journal of  Planning, Urban and Sustainable Development 6, no.2 
(2019), available at: https://fada.birzeit.edu/bitstream/20.500.11889/5874/1/101_2.pdf.

يشير مصطلح »فلسطين المحتلة في العام 1948«، حسب تعريفه الوارد في مسح الالجئين والمهجرين الفلسطينيين   51
2016-2018، )اإلصدار التاسع( الصادر عن مركز بديل، إلى إقليم فلسطين الذي احتلته القوات الصهيونية-اإلسرائيلية 
ويحمل  هذا.  يومنا  في  ’إسرائيل‘  مسمى  اإلقليم  هذا  على  وُيطلق  و1949.   1947 العامين  بين  الواقعة  الفترة  في 
الفلسطينيون المقيمون في هذه المنطقة المواطنة اإلسرائيلية في عمومهم. انظر: المنظر السابق، مركز بديل، المسح 

الشامل 2018-2016، ص. 7.  
52 See: Ismael Abu-Saad, ‘’Palestinian Education in the Israeli Settler State: Divide, Rule, and 

Control,“ Settler Colonial Studies 9, no.1 (2019). 
53 See: Clarno, supra 5.

https://fada.birzeit.edu/bitstream/20.500.11889/5874/1/101_2.pdf
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االمتيازات سمة  ومنحهم  اإلسرائيليين  لليهود  تفضيل  من  عليها  يترتب  وما  ’إسرائيل‘وراءها 

الذي يتجسد في مجتمع فلسطيني مجهول ذو   - الخوف من »اآلخر«  التي تقترن مع  االستثناء 

صورة مشّوهة - ويساعد في نهاية المطاف على تشكيل كتلة موحدة من اليهود اإلسرائيليين. 

 على ذلك، يؤّمن هذا الفصل، في الوقت ذاته، إمكانية حرمان الفلسطينيين من مشاريع 
ً
وعالوة

ا. ففي المقام األول، 
ً

التنمية والنمو. ويتمخض هذا الحال عن ظاهرتين متمايزتين عن بعضهما بعض

تأتي تنمية التجمعات اليهودية اإلسرائيلية، وبصورة ممنهجة، على حساب االقتصاد الفلسطيني  

والفلسطينيين. وفي المقام الثاني، تفضي السياسات المتعمدة اتجاه الفلسطينيين في فلسطين 

المحتلة في العام 1948 إلى المعاناة من نقص مزمن في تمويلهم ومن إهمالهم من جهة، وإلى 

تقطيع أوصال اقتصادهم وتشتيت عرى تواصلهم االجتماعي والثقافي وترابطهم من جهة أخرى، 

وذلك بفعل خطوط المواصالت اإلستراتيجية التي تصل إلى المستعمرات اليهودية اإلسرائيلية 

وما يرتبط بها من شبكات البنية التحتية التي تبسط سيطرتها على األرض وتفتتها. 

والديموغرافية  السياسية  وهيمنتها  تفّوقها  أركان  توطد  ’إسرائيل‘  أن  هو  ذلك  ومؤدى 

واالقتصادية في فلسطين التاريخية. وتنجز ’إسرائيل‘ مسعاها هذا على حساب أبناء الشعب 

الفلسطيني وحقهم في تقرير المصير، من خالل عوق تنميتهم وتجريدهم من أمالكهم ونزعها 

منهم. ويفضي هذا األمر، في نهاية المطاف، إلى تقويض التصور الذي يحمله المجتمع الدولي 

وتوجهه وانحسار الصفة المشروعة التي يحظى بها حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. 

2،2،1. التجزئة 

والسياسات  اإلدارية  والقرارات  واألنظمة  القوانين  من  واسعة  مجموعة  في  التجزئة  تتجّسد 

والممارسات التي جرى تصميمها بهدف تفتيت عرى الهوية الجمعية لشعب ما، من الناحيتين 

ا للمادة 2)ب( من اتفاقية الفصل العنصري التي 
ً
السياسية والجغرافية. وتشكل التجزئة انتهاك

تشير إلى »إخضاع فئة أو فئات عنصرية، عمًدا، لظروف معيشية ُيقصد منها أن تفضي بها إلى 
الهالك الجسدي، كلًيا أو جزئًيا«.54

وتوظف ’إسرائيل‘ سياسات التجزئة بحق الفلسطينيين على مستويين: 

طريق 	  عن  إقليمهم  عن  السكان  من خالل فصل  األوصال  وتقطيع  الجغرافية  التجزئة 

فرض 
ُ
تقسيم هذا اإلقليم إلى جيوب متباعدة من األراضي، وإخضاعهم لقيود عسيرة ت

اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري، مصدر سابق، المادة 2)ب(.   54
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على حريتهم في التنقل بين مختلف المناطق وبسط السيطرة عليهم والتحكم فيهم 

بموجب أنظمة قانونية متباينة - تشمل االحتالل العسكري، والضم واستكمال الممارسات 

االستعمارية بحكم األمر الواقع وبحكم القانون. 

والجمعية 	  الوطنية  الهوية  أواصر  تفكيك  خالل  من  والسياسية  االجتماعية  التجزئة 

قانونية  تراتبية  هيكلية  وفرض  الفلسطينيين  تصنيف  إلعادة  نتيجة  للشعب، 

الفلسطينيون  يسمى  ذلك،  على  وبناءً  اإلقامة.  محل  على  أساسها  في  تقوم  مصطنعة 

ويسّمى  والدروز،  والبدو  ’إسرائيل‘  عرب  باسم  اإلسرائيلية  المواطنة  يحملون  الذين 

]سكان  الضفاويين  باسم  المحتلة  الفلسطينية  األرض  في  المقيمون  الفلسطينيون 

الضفة الغربية[ والمقدسيين ]سكان القدس[ والغزيين ]سكان قطاع غزة[، في حين ال 

يحمل الفلسطينيون في المنفى والشتات أي صفة على اإلطالق. وتخضع أوجه التفاعل 

والترابط بين الفلسطينيين لقيود بالغة الشدة. وتتفاوت تجربتهم في معايشة القمع 

المطبقة عليهم. كما يجري  القانونية  األنظمة  نتيجة الختالف  اإلسرائيلي  واالضطهاد 

أجل  من  وهويتهم  أمامهم  المتاحة  الوصول  وإمكانيات  الفلسطينيين  حقوق  تغيير 

حمتهم وتماسكهم بصفتهم شعبًا. 
ُ
تقويض وحدتهم الجمعية ول

وتوظف ’إسرائيل‘ سياسات التجزئة باعتبارها أداة لترسيخ هيمنتها واإلبقاء على سيطرتها على 

الشعب الفلسطيني، وتشتيت جمعه وفصله عن إقليمه. وبذلك، تعمل ’إسرائيل‘ على تقويض 

الركنين األساسيين المطلوب توفرهما - الشعب واألرض - واللذين ال ُيستغنى عنهما لتحقق 

الجمعية  اإلرادة  التجزئة عصا   هذه 
ّ

المقابل، تشق وفي  المصير.  تقرير  لحق  الفعلية  الممارسة 

للفلسطينيين وهويتهم، ومن ثم قدرتهم على مقاومة االضطهاد والقمع  اإلسرائيلي في نهاية 

المطاف.55 

3،2،1. العـــزل 

يرتبط العزل بطائفة متكاملة من القوانين واألنظمة والقرارات اإلدارية والسياسات والممارسات 

التي ترمي إلى بث االنقسام في أوساط شعب مشتت في األصل وفي التجمعات السكانية التي 

وتركيزها وحصرها  السكانية  التجمعات  إلى حصر  العزل  آليات  أبناؤه فيها. وتسعى  يعيش 

العزل،  ممارسات  وتخالف  ا. 
ً

بعض بعضها  مع  تواصلها  وقطع  تتواجد  حيث  محددة  بقعة  في 

اتفاقية  من  2)ج(  المادة  أحكام  العنصري،  الفصل  قوامه  نظام  عناصر  من  عنصًرا  ُيعد  الذي 

انظر التقرير الصادر عن اإلسكوا، مصدر سابق، ص. 4.  55



24

الفصل العنصري، التي تشير إلى »أية تدابير ]...[ ُيقصد بها منع فئة ]...[ عرقّية من المشاركة 

في الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية للبلد، وتعّمد خلق ظروف تحول دون 

النماء التام لهذه الفئة ]...[«.56 

أ تعمل عملها على نطاق ضيق، 
ّ
ل العزل، على الوجه الذي تنفذه ’إسرائيل‘، تجزئة للمجز

ّ
ويشك

ستكمل على نطاق أعّم، من خالل إحكام القبضة األمنية اإلسرائيلية وترسيخها من أجل زعزعة 
ُ
وت

واالجتماعية  والثقافية  السياسية  المجاالت  في  ونمائهم  ولحمتهم  الفلسطينيين  تماسك 

واالقتصادية. ويمكن معاينة هذا الحال في نظام استصدار التصاريح الذي تفرضه ’إسرائيل‘، 

الضفة  بلدة وقرية تقريبًا في  بين كل  العسكرية  الحواجز  البوابات ونصب  إقامة  والذي يشمل 

الغربية،57 وأطواق المستعمرات المقامة حول المدن الفلسطينية وفيما بينها في الضفة الغربية، 

النقل  خطوط  وغياب  ا، 
ً

بعض بعضها  عن  وتفصلها  تتبعها  التي  المدن  عن  القرى  تعزل  حيث 

والرفض   ،1948 العام  في  المحتلة  فلسطين  في  الفلسطينية  والمدن  القرى  بين  والمواصالت 

القاطع إلصدار الرخص الالزمة إلنشاء شبكات البنية التحتية في القرى الكائنة في المنطقة )ج( 

ومضارب البدو في النقب من أجل اجتثاث التنمية من هذه المناطق وإفراغها من سكانها.58 

أوُجه  المصير ألنها تقوض  تقرير  للحق في  ا 
ً
انتهاك العزل تشكل  ممارسات  أن  من  مناص  وال 

هويتهم  أركان  وتزعزع  الواحد  الشعب  أبناء  بين  والثقافي  واالجتماعي  االقتصادي  الترابط 

الجمعية. 

3،1. سياسات الفصل العنصري والتجزئة والعزل تقوض الحق في 
تقرير المصير 

الفصل  بشأن  الدولي  القانوني  اإلطار  بموجب  محظورة  آليات  والعزل  والتجزئة  الفصل  ُيعّد 

فال  اآلليات،  لهذه  القانونية  الصفة  انعدام  تثبت  التي  األدلة  عن  النظر  وبصرف  العنصري. 

الشعب  على  السيطرة  هج إلحكام 
ّ
ممن نحو  على  يوظفها  اإلسرائيلي  الصهيوني  النظام  ينفك 

الفلسطيني وبسط الهيمنة عليه ومحوه. وفي الواقع، يقوم تقرير المصير في جوهره على إعمال 

اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري، مصدر سابق، المادة 2)ج(.  56
57 United Nations Office for Coordination of  Humanitarian Affairs [OCHA], West Bank Access 

Restrictions,  map of  the West Bank and East-Jerusalem, July 2018, available at:
.https://www.ochaopt.org/sites/default/files/wb_closure_2_0.pdf

 UN-Habitat )International Advisory Board(, Spatial Planning in Area C of  the Israeli Occupied   58
West Bank of  the Palestinian Territory, May 2015, available at: https://unispal.un.org/pdfs/

UNHABSTUDY_MAY15.pdf

https://www.ochaopt.org/sites/default/files/wb_closure_2_0.pdf
https://unispal.un.org/pdfs/UNHABSTUDY_MAY15.pdf
https://unispal.un.org/pdfs/UNHABSTUDY_MAY15.pdf
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والثقافية. وفي  االقتصادية واالجتماعية  الحقوق  إعمال  إلى جنب مع  السياسية، جنبًا  الحقوق 

منفردة  والعزل،  والتجزئة  الفصل  على  القائمة  والممارسات  السياسات  تعمل  الخصوص،  هذا 

مباشرة.  غير  أو  مباشرة  بصورة  األساسية  الحقوق  هذه  ممارسة  دون  الحيلولة  على  ومجتمعة، 

فال تفضي السياسات المذكورة إلى تقويض إعمال تلك الحقوق فحسب، بل إنها تترك جوهر 

الذي يحملها.  للشعب  الهوية االجتماعية واإلقليمية  المصير بال معنى من خالل نسف  تقرير 

في  والعزل  والتجزئة  الفصل  اإلسرائيلي سياسات  الصهيوني  النظام  يعتمد  الطريقة،  وبهذه 

سبيل تقويض أركان تقرير المصير في جوهره وفحواه. وبذلك، تسعى ’إسرائيل‘ إلى نزع الصفة 

الشرعية عن الحق الذي يعترف به المجتمع الدولي للفلسطينيين في تقرير مصيرهم وتبديده، 

وبالتالي إلغاء وجود الشعب الفلسطيني واجتثاثه من أصوله. 

تتشابك سياسات الفصل العنصري والتجزئة والعزل اإلسرائيلية وتتداخل مع نسيج ’إسرائيل‘ 

ذلك  يكن  لم  إن  يصعب،  فقد  الطريقة،  وبهذه  صميمها.  في  السلطة  هيكلية  ومع  نفسها 

، تحديد شواهد صريحة ومتميزة تنص على هذه السياسات المؤثرة والتعبير عنها. 
ً

مستحيال

وفي هذه الورقة، يحتكم مركز بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين إلى 

العامة والطرق وأنظمة التخطيط  النقل والمواصالت  النقل والمواصالت - بمعنى شبكات  نظام 

فرض فيها هذه السياسات 
ُ
المرتبطة بها - باعتباره األداة التي يوظفها في إثبات الطريقة التي ت

الثالث على الشعب الفلسطيني. ومما تجدر اإلشارة إليه، بادئ ذي بدء، أن ’إسرائيل‘ تستخدم 

مباشرة  بصورة  الثالث  السياسات  تلك  لتنفيذ  والمواصالت  النقل  لشبكات  التحتية  البنية 

 عن ذلك، ال تمثل المواصالت، بأي وجه من الوجوه، الطريقة الوحيدة التي 
ً

وغير مباشرة. وفضال

فرض فيها هذه السياسات الثالث على الشعب الفلسطيني. فثمة طرائق ال حصر لها تسعى 
ُ
ت

’إسرائيل‘ من خاللها إلى تحقيق بغيتها في فصل الفلسطينيين عن المستعمرين وتفتيت عرى 

التواصل بين الفلسطينيين وعزل بعضهم عن بعض، وغالبًا ما ترتبط القرارات المتصلة بشبكة 

ا بغيرها من القرارات بالنظر إلى أنها تتعلق بالتعليم والهيمنة 
ً
ا وثيق

ً
النقل والمواصالت ارتباط

االقتصادية وإقامة المستعمرات.

ولكي يتسنى لنا أن نفهم مدى تأثر الشعب الفلسطيني بهذه السياسات الثالث، فإن دراسة 

السياق التاريخي الذي شهده تطور المدن الفلسطينية وشبكة المواصالت في فلسطين يقّدم 

لنا نظرة ثاقبة ورؤية واضحة عن هذا الجانب. 



26



27

2. السياق التاريخي 

1،2. الحكم اإلمبريالي: إرساء القواعد التي تقوم عليها سياسات 
الفصل العنصري والتجزئة والعزل  اإلسرائيلية 

إن فهم كيفية إرساء القواعد التي تقوم عليها سياسات الفصل والتجزئة والعزل إبان حقبتْي 

ل هذان العهدان األساس الذي 
ّ
الحكم العثماني واالنتداب البريطاني له أهمية خاصة، حيث شك

استند إليه قيام المشروع االستعماري االستيطاني الصهيوني وتعريض المجتمع الفلسطيني 

ا ونشأة 
ً

للهالك عن بكرة أبيه تقريبًا. ولكي يتسنى لنا أن نستوعب ارتباط المدن ببعضها بعض

البنية االجتماعية الفلسطينية، تقتضي الضرورة أن نقّر بأهمية شبكات البنية التحتية. فهذه 

الشبكات تضطلع بدور محوري في بناء اإلقليم، ألنها تقيم حلقات الربط واالتصال بين األماكن 

ا، وتعيد بالتالي تحديد العالقات المكانية من النواحي 
ً

والسكان وتفصلهم عن بعضهما بعض

المادية واالقتصادية والسياسية.59 وهذا األمر متغلغل على نطاق واسع في اإلمبريالية األوروبية 

في أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا، حيث مّهد التطور الذي طرأ على 

وسائل النقل البحري والبري، وال سيما سكك الحديد، الطريق لقيام الثورة الصناعية في أوروبا. 60 

وكان لسكك الحديد، على وجه الخصوص، فائدتها في تسريع وتيرة االستعمار، حيث أّمنت نقاط 

الخام، ويسرت  الطبيعية والمواد  بالموارد  الغنية  أوروبا والمدن والمناطق  ربط إستراتيجية بين 

 عن 
ً

من ثم استغالل األقاليم المستعَمرة للمنفعة، الحصرية تقريبًا، للقوى المستعِمرة. 61 وفضال

التجاري  التبادل  يّسر حركة  مما  والساحلية،  الداخلية  المدن  تربط  الداخلية  الطرق  كانت  ذلك، 

التحتية  البنية  عملت  الفعلية،  الناحية  ومن  المستعَمرة.  األقاليم  داخل  االقتصادات  وقيام 

لشبكات المواصالت على تمويل المشروع االستعماري، بالنظر إلى أنها عززت النمو السريع الذي 

شهده االقتصاد الصناعي األوروبي والثروة التي راكمها. 

د العديد من سكك الحديد في ظل العهد  يِّ
ُ
ولم تكن منطقة بالد الشام تختلف عن غيرها. فقد ش

هل تشييدها 
ُ
العثماني، وال سيما في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين،62 حيث است

في  التنمية  وفضاءات  الحياة‘  ’نسيج  طرق  ’تنمية‘:  إلى  الكولونيالي  االستيطان  يتحول  “عندما  انظر عمر سالمانكا،   59
الضفة الغربية” )مركز دراسات التنمية، جامعة بيرزيت( على الموقع اإللكتروني: https://bit.ly/3b0CFaN ]تمت 

زيارة الموقع في 28 شباط 2020[.  
جوني منصور، الخط الحديدي الحجازي تاريخ تطور قطار درعا-حيفا )مؤسسة الدراسات المقدسية، 2008(، ص. 24-23.  60

المصدر السابق، ص. 20-19.  61
المصدر السابق، ص. 52-49.   62
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بخط حيفا-القدس في العام 1892. وبعد ذلك، ربطت سكك الحديد ما بين المدن الفلسطينية 

التالية: عكا وحيفا والعفولة ونابلس وطولكرم ويافا واللد والقدس وسمخ )طبريا( وغزة ورفح ، وذلك 

بحلول الوقت الذي انفرط فيه عقد الدولة العثمانية.63 ومن جهة أخرى، فقد جاء تطوير البنية 

البضائع  وترويج  األوروبية،64  للدول  التجارية  المصالح  مع  يتواءم  حتى  الحديد  لسكك  التحتية 

والمنتجات األوروبية، باإلضافة إلى تحقيق األطماع التوسعية التي كانت أوروبا تبّيتها في أراضي 

العثمانيين  ت 
ّ

حض التي  الدوافع  تضمنت  آخر،  جانب  ومن  اقتسامها.65  بعد  العثمانية  الدولة 

على  عقدوها  التي  اآلمال  الحجاز،  خط  اسم  عليه  سبغ 
ُ
أ الذي  الحديد،  سكة  مشروع  إطالق  على 

النهوض بمكانتهم في نظر المسلمين، ونقل الحجاج، وتقليص اعتماد الدولة العثمانية على 

قناة السويس التي كانت تقع تحت سيطرة البريطانيين، إضافة إلى نقل الجنود. وحسب االقتراح 

الذي يسوقه المؤرخ جورج أنطونيوس، كانت األهداف التي تقف وراء هذه المشاريع سياسية 

وعسكرية، وليس لها أي اعتبارات أخرى.66 ومع ذلك، فقد كان لسكك الحديد أثر إيجابي محّدد 

تكن  ولم  ثانوية  بمنفعة  عاد  األثر  أن هذا  مع  الفلسطينية،  المجتمعات  على  جغرافًيا وضئيل 

بَْن لغايات تنمية الفلسطينيين، خاصة إذا ما أخذنا في 
ُ
مقصودة حقيقة. فهذه الشبكات لم ت

الحسبان أن الفلسطينيين كانوا يعتمدون في معظمهم على زراعة الكفاف، ولم يكونوا في حاجة 

إلى سكك الحديد. واألهم من ذلك أن خطوط سكك الحديد هذه يّسرت تنقل اليهود الصهاينة 

وأولى موجات االستعمار الصهيوني التي حطت رحالها في فلسطين.67 

البريطانية سيطرتها على جميع شبكات  القوات  األولى، بسطت  العالمية  الحرب  وقبيل نهاية 

سكة الحديد في فلسطين تقريبًا ووضعت موضع التنفيذ إجراءات جديدة التخاذ القرارات التي 

كان ال يقف وراءها سوى عوامل عسكرية، وخصوًصا فيما يتعلق بإحكام السيطرة على القدس. 

البيرة  إلى   
ً

القدس شماال وسط  من  يمر  البريطانيون خط سكة حديد  1918، شّيد  العام  ففي 

)القريبة من رام الله( ونابلس، من أجل عوق القوات العثمانية واأللمانية التي كانت قد قطعت 

جميع خطوط اإلمداد الواصلة إلى القدس.68 وبعد أن وضعت الحرب العالمية األولى أوزارها، جرى 

63 See: Decolonizing Architecture Art Residency, ”Ottoman Railway,“ webpage, available at: 
http://www.decolonizing.ps/site/return-to-the-sea/ [accessed 28 February 2020]; 

ا منصور، مصدر سابق. 
ً

وانظر، أيض  
ا لمنصور، كانت الدول التي كانت لها اليد الطولى في الهيمنة التجارية في الدولة العثمانية تضم فرنسا وبريطانيا 

ً
وفق  64

وألمانيا. انظر منصور، المصدر السابق، ص .60. 
المصدر السابق، ص. 63-60.   65
المصدر السابق، ص. 87-85.   66

67 May Seikaly, Haifa: Transformation of  a Palestinian Arab Society, 1918-1939 (Beirut: Institute 
for Palestine Studies, 1998), 15. See also Decolonizing Architecture Art Residency, ”Jenin 
Camp Station,“ webpage, available at: http://www.decolonizing.ps/site/return-to-nature/ 
[accessed 28 February 2020].

المصدر السابق، ص. 60-69.   68

http://www.decolonizing.ps/site/return-to-the-sea/
http://www.decolonizing.ps/site/return-to-nature/
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تقديم  األخرى  الحديد  سكك  خطوط  جميع  استأنفت  بينما  ا، 
ً
فشيئ ا 

ً
شيئ الخط  هذا  تفكيك 

خدماتها للعامة، وإن كان ذلك تحت سيطرة البريطانيين دون العثمانيين.69 

العوامل  وغدت  األولى،  العالمية  الحرب  أعقاب  في   
ً

تحوال البريطانيين  أولويات  وشهدت 

االقتصادية واحدة من الدوافع المركزية التي وقفت وراء تطوير شبكة البنية التحتية لسكك 

الحديد وطرق المواصالت. فقد شيد البريطانيون، من خالل دائرة األشغال العامة التي كانوا 

التصدير  في  مصالحهم  خدمت  التي  للطرق،  شاملة  شبكة  حينه،  في  ا 
ً
حديث أنشأوها  قد 

في  الصدارة  موقع  تتبوأ  حيفا  وكانت  البريطانيين.70  الشرطة  وأفراد  الجنود  حركة  ويّسرت 

في  يصب  للمراقبة  موقع  إلى  تحولها  أن  البريطانية  السلطات  قررت  حيث  المخططات،  هذه 

السويس  قناة  حماية  جانب  إلى  العربية،  المنطقة  امتداد  على  االستعماري  الحكم  مصلحة 

اللد تمثل مفترق طرق إستراتيجي آخر على خطوط  الخليج والهند.71 وكانت  النفط في  وآبار 

ا تنطلق 
ً
الجغرافي مركز المدينة جعلها موقعها  الرئيسية في فلسطين.72 فهذه  المواصالت 

كانت  حيث  والغرب،  والشرق  والجنوب  الشمال  إلى  تمتد  التي  الرئيسية  الطرق  جميع  منه 

هذه الطرق كلها تمر منها. وطّور البريطانيون، الذين أدركوا هذا الواقع، اللد وارتقوا بها إلى 

عن   
ً

وفضال وسوريا.73  ولبنان  وحيفا  بالقاهرة  وربطوها  القطارات  لحركة  إستراتيجي  مفترق 

ّيد مطار دولي شمال المدينة في العام 1936، مما ضمن لها أن ترقى إلى مدينة لها 
ُ
ذلك، ش

كبرى.74  اقتصادية  أهمية 

المصدر السابق، ص. 69-68.   69
70 Omar Salamanca, ”Road 443: Cementing Dispossession, Normalizing Segregation and 

Disrupting Everyday Life in Palestine,“ in Stephen Graham and Colin McFarlane (eds.), 
Infrastructural Lives: Urban Infrastructure in Context (London & New York: Routledge, 2015), 
114-135.

منصور، مصدر سابق، ص. 69-68.   71
المصدر السابق، ص. 144-123.   72

اسبير منير، اللد في عهدي االنتداب واالحتالل )بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1997(، ص. 14-13.   73
ّيد في العام 1936 إبان عهد االنتداب البريطاني، باسم مطار ويلهيلما، واستخدم باعتباره 

ُ
وُسمي هذا المطار، الذي ش  74

مطاًرا عسكرًيا خالل الحرب العالمية الثانية، ثم أمسكت القوات اإلسرائيلية بزمام السيطرة عليه في العام 1948 وغيرت 
اسمه إلى مطار اللد. ومنذ ذلك الحين، يقتصر استخدام المطار حصًرا على أولئك الذين يحملون المواطنة اإلسرائيلية، 
ثم شمل الفلسطينيين من أصحاب اإلقامة في القدس في مرحلة الحقة. ويُعرف المطار، في يومنا هذا، باسم ’مطار بن-

ل أحد خطوط المواصالت المهمة، حيث يربط 
ّ
غوريون‘، بعد أن أعيدت تسميته بهذا االسم في العام 1973، وهو يشك

السكان اليهود اإلسرائيليين بالعالم، ويعزل في الوقت نفسه الغالبية الساحقة من أبناء المجتمع الفلسطيني الذين 
ص راحتهم إلى حد بعيد عن طريق األردن في حال رغبتهم في الوصول إلى 

ّ
ُيضطرون إلى الذهاب في رحلة مرهقة تنغ

بقية أنحاء العالم. انظر: 
 ”Ben Gurion Airport,“ Haaretz, webpage, available at: https://www.haaretz.com/misc/

tags/TAG-ben-gurion-airport-1.5598912 [accessed 28 February 2020]
ا، »70 عاما على النكبة: سقوط توأمي فلسطين )اللد والرملة( 1948«، موقع عرب 48، 19 كانون الثاني 2019، 

ً
وانظر، أيض  

على الموقع اإللكتروني: https://bit.ly/2uNZFcE ]تمت زيارة الموقع في 28 شباط 2020[. 

https://www.haaretz.com/mi
https://www.haaretz.com/mi


30

1،1،2. نشأة السلطة السياسية والنفوذ الصهيوني 

ب شائبة ما فهمه الزعماء الصهاينة والكيانات الصهيونية الرئيسية؛ المنظمة الصهيونية 
ُ
لم تش

ا 
ً
العالمية والصندوق القومي اليهودي، من أن تشييد البنية التحتية لشبكة المواصالت كان شرط

ا إلطالق مشروعهم االستعماري.75 ففي هذا المضمار، عمل هؤالء الزعماء على توطيد العالقة 
ً
مسبق

بين رأس المال والمستثمرين، وهي عالقة كانت قد برزت في المنطقة على مدى تاريخها وفي 

كانت  المواصالت  أن  الكيانات  تلك  فهمت  وقد  العالم.76  مستوى  على  االستعمارية  المشاريع 

ل آلية لتحويل الشعب الفلسطيني إلى شعب 
ّ
وسيلة تكفل لها تغيير الجغرافيا القائمة،77 وتمث

ال وجود له وشعب ال يراه أحد. والكلمات التي نطق بها ثيودور هرتزل، مؤسس الحركة الصهيونية، 

فيها من الوضوح ما يكفي إلثبات هذه النية: 

سيقوم  ا، 
ً
مسبق وضعها  يتم  لخطة  ا 

ً
ووفق األرض.  لزراعة   

ً
أوال فقًرا  األكثر  »سيرحل 

التلغراف،  وأجهزة  الحديدية،  والسكك  والجسور،  الطرق،  بإنشاء  الفقراء  هؤالء 

وتنظيم األنهار، وبناء المساكن الخاصة بهم. سيخلق عملهم هذا تجارة، وستخلق 

ا، وستجذب األسواق مستعمرين جدد.« 
ً
هذه التجارة أسواق

ثيودور هرتزل78

حيفا  في  قائمة  كانت  التي  الحديد  سكك  خطوط  الصهاينة  الزعماء  حدد  مبكر،  وقت  فمنذ 

وسمخ ودمشق على أنها أساسية لتنمية حيفا والمستعمرات اليهودية الصهيونية المحيطة 

بسهل مرج بن عامر، وهو واٍد فسيح يقع في شمال فلسطين. وقد أتاحت سكك الحديد سهولة 

التنقل للمستعِمرين اليهود الصهاينة الشباب، وال سيما على سكة درعا-حيفا، وكانت غالبية 

75 Salamanca, supra 70, 114-135.
إقامة  في  اسُتثمرت  التي  األموال  من  المائة  في   73 نسبته  ما  كان  و1929،   1918 العامين  بين  الممتدة  الفترة  ففي   76
 خاصة، ووصلت إلى حد 84 في المائة خالل الفترة الواقعة بين العامين 1930 و1937. وقد شيد القطاع 

ً
’إسرائيل‘ أمواال

الخاص الشطر األعظم من دولة إسرائيل. انظر: 
 Zev Golan, ”The Economics of  Zionism,“ Jerusalem Post, 7 May 2012, available at: https://

www.jpost.com/Opinion/Op-Ed-Contributors/The-economics-of-Zionism [accessed 28 
February 2020].

وفي حين منحت حكومة االنتداب اإلعفاءات الضريبية للمهاجرين اليهود من أجل تحفيز الصناعة اليهودية، فقد فرضت 
قطاع   

ّ
حل حيث  الفلسطيني،  االقتصاد  في  تحول  عن  الحال  هذا  تمخض  وقد  العرب.  الفالحين  على  باهظة  ضرائب 

الصناعة اليهودية محل قطاع الزراعة الذي كان يضم العرب في معظمه. انظر غسان كنفاني، ثورة 36-39 في فلسطين: 
الشربيني،  سهير  ا، 

ً
أيض وانظر،   .)1972 والنشر،  للصحافة  الفلسطينية  الوكالة  )القدس:  وتحليل،  وتفاصيل  خلفيات 

https:// :غسان كنفاني يؤّرخ الثورة الفلسطينية الكبرى 1936”، إضاءات، 22 نيسان 2017، على الموقع اإللكتروني“
في  الموقع  زيارة  ]تمت   /www.ida2at.com/ghassan-kanafani-dating-great-palestinian-revolt-1936

28 شباط 2020[. 
77 Salamanca, supra 70, 114-135.

ثيودور هرتزل، الدولة اليهودية، ترجمة محمد فاضل، )القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 2007(، ص. 64.   78

https://www.jpost.com/Opinion/Op-Ed-Contributors/The-economics-of-Zionism
https://www.jpost.com/Opinion/Op-Ed-Contributors/The-economics-of-Zionism
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سكة  يّسرت  كما  الحديد.79  سكة  محطات  من  قريبة  إستراتيجية  مواقع  تحتل  المستعمرات 

الحديد نقل المنتجات الصهيونية إلى ميناء حيفا وشحنها من ثم إلى أوروبا بواسطة الشركات 

إلى  البناء  مواد  نقل  في  السكة  هذه  ساعدت  تقدم،  ما  على   
ً
وزيادة المتنفذة.80  الصهيونية 

بما  المستعمرات،  هذه  في  التحتية  البنية  مشاريع  توسيع  أجل  من  الجديدة  المستعمرات 

قيمت عدة مستعمرات في منطقة سهل 
ُ
أ  ذلك، 

ً
ونتيجة تشمله من شق شبكة طرق جديدة. 

بفضل  إقامتها  تيسرت  والتي  الماضي،  القرن  من  والرابع  الثالث  العقدين  عامر خالل  بن  مرج 

خط سكة الحديد.81 وبذلك، أخذت هذه البنية التحتية بيد الزعماء الصهاينة على تعظيم أثر 

ك 
ُّ
لم يفتأ يتزايد، وعلى توسيع دائرة عملهم على تمل الذي  الصهيوني  اليهودي  االستعمار 

األراضي، الذي أجازته سياسات بارزة صدرت عن السلطات البريطانية في وقت الحق، مما مهد 

السبيل إلى إقامة ’إسرائيل‘.82 

وقد كان لهذا األساس األولي، وتدفق المستعِمرين على وجه الخصوص، أثر سلبي على الفالحين 

السياسات  جانب  فإلى  الفلسطينيين.  من  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  وأصحاب  والعمال 

األخرى التي اعتمدتها السلطات البريطانية في تشجيع المشروع اليهودي الصهيوني والصناعة 

ب 
ّ
وترت تقريبًا،  تاًما  انهياًرا  الفلسطيني  االقتصاد  انهيار  إلى  الحال  هذا  أفضى  رعاها،83  التي 

 
َ
ولم تحظ الفلسطيني.84  الزراعي  القطاع  الصهيوني محل  اليهودي  الصناعة  إحالل قطاع  عليه 

الشركات الصهيونية بالتفضيل في السياسات البريطانية فحسب، بل عمدت الجهات الدولية 

ا. وعالوة ًعلى ذلك، اعتمدت 
ً

البارزة إلى مساندة المؤسسات الصهيونية ألسباب إستراتيجية أيض

منصور، مصدر سابق، ص. 172-163.  79
المصدر السابق، ص. 171-163.   80

المصدر السابق، ص. 169.   81
وخالل تلك الفترة، توسعت ملكية اليهود لألراضي في غضون عام واحد بنحو مليون دونم ]1,000 كيلومتر مربع[، وهو   82
ما يمثل ثلث مساحة األراضي الزراعية. وبالنسبة للسكان العرب الذين بلغ تعدادهم نحو خمسمائة ألف فالح، فقد كانوا 
يملكون مساحة تقارب ستة ماليين دونم )6,000 كيلومتر مربع[ - أي ما يعادل اثني عشر دونًما للفرد الواحد منهم. انظر 

ا، الشربيني، مصدر سابق. 
ً

كنفاني، مصدر سابق. وانظر، أيض
وكان من جملة السياسات التي نفذتها اإلدارة البريطانية اإلعفاءات الضريبية التي كانت تمنحها للمهاجرين اليهود من   83
أجل تحفيز الصناعات اليهودية، في ذات الوقت الذي فرضت الضرائب الفاحشة على الفالحين العرب. انظر الشربيني، 
 عن ذلك، أّمنت هذه اإلدارة المساعدة في تطوير المزارع، والخدمات التجارية، والزراعة المتقدمة، 

ً
المصدر السابق. وفضال

سس في العام 1926. انظر: 
ُ
واستيراد اآلليات، ناهيك عن رفد المصانع اليهودية، من قبيل مصنع تنوفا الذي أ

 World Zionist Organization [WZO], ”In Those Days – Tnuva,“ Central Zionist Archives, 
available at: http://www.zionistarchives.org.il/en/tags/Pages/Tnuva.aspx [accessed 28 
February 2020].

سست في العام 1918. انظر: 
ُ
وأضف إلى ذلك المؤسسات األكاديمية الرئيسية، كالجامعة العبرية، التي أ  

 Uri Cohen, ”University vs Society in a Period of  Nation Building: The Hebrew 
University in Pre-State Israel,“ Historical Studies in Education (2007), available at: https://
historicalstudiesineducation.ca/index.php/edu_hse-rhe/article/view/274/691 [accessed 28 
February 2020]. 

انظر الشربيني، مصدر سابق.   84

http://www.zionistarchives.org.il/en/tags/Pages/Tnuva.aspx
https://historicalstudiesineducation.ca/index.php/edu_hse-rhe/article/view/274/691
https://historicalstudiesineducation.ca/index.php/edu_hse-rhe/article/view/274/691
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هذه الجهات نفسها سياسات سعت بصورة مباشرة إلى إقصاء المزارعين والبدو الفلسطينيين 

وإلحاق الفاقة بهم وتجريدهم من أمالكهم وسلبها. وقد كفل التفاوت االقتصادي الذي نجم عن 

هذا الوضع لليهود الصهاينة ممارسة نفوذهم في أوساط اإلدارة البريطانية، وتسبّب في تفاقم 

البنية  الفلسطينية، وما اقترن بها من غياب شبكات  السكانية  المجتمعات  التنمية في  تراُجع 

التحتية األساسية.85 

لشبكة  التحتية  البنية  بشأن  القرارات  اتخاذ  إجراءات  في   
ً
مباشرة التفاوت  هذا  انعكس  وقد 

كالمنظمة  ومؤسساتها،  الصهيونية  الحركة  قدمت  فقد  الفترة.  هذه  مدى  على  المواصالت 

كانت  التي  الطرق،  لشق  واإلسناد  الدعم  اليهودي،  القومي  والصندوق  العالمية  الصهيونية 

 
ً
تنظر إليه باعتباره وسيلة تيّسر المشروع االستعماري اليهودي الصهيوني وتشجعه. ونتيجة

وأطلقت  العامة«،  واألشغال  »اإلعمار  1921 هيئة  العام  في  الصهيونية  الحركة  أنشأت  لذلك، 

عليها مسمى سوليل بونيه )وهي اليوم شركة مقاوالت عامة مدرجة في سوق األسهم(.86 فقد 

عملت هذه الشركة يًدا بيد مع سلطات االنتداب البريطاني على التأثير على الكثير من مشاريع 

التي تربط صفد بسمخ، وحيفا  الطرق  التحتية اإلستراتيجية وتنفيذها، من قبيل شق  البنية 

اإلدارة  على  ونفوذها  الصهيونية  الحركة  أفرزته  الذي  التأثير  وانعكس  بالقدس.  ويافا  بيافا، 

احتياجات  استوفت  التي  الحديد  سكة  طول  على  الجديدة  المحطات  مواقع  في  البريطانية 

مستعمراتها ومطالبها وكانت لها األفضلية على احتياجات الفلسطينيين وجيرانهم العرب. 

ففي حالة خط درعا-حيفا، كانت أربع عشرة محطة من أصل سبع عشرة محطة تخدم المستعمرات 

الصهيونية بحلول العام 1945، بينما لم تكن سوى ثالث منها )وهي محطات شطة وبيسان 

في  الصهيونية  الكيانات  دفعت  كما   87 الفلسطينية.  السكانية  المجتمعات  تخدم  وسمخ( 

نتيجة  تكفا  العين-بيتاح  راس  خط  نشئ 
ُ
فأ احتياجاتها.  لتلبية  جديدة  خطوط  إنشاء  اتجاه 

لالتصاالت التي جرت بين لجنة مستعمرة بيتاح تكفا وسلطة مستعمرة بكعا الصهيونية من 

ربط  االتصاالت يكمن في  الهدف من هذه  أخرى. وكان  البريطانية من جهة  والسلطات  جهة 

مستعمرة بيتاح تكفا بالمناطق األخرى في البالد وتسهيل نقل البضائع والمنتجات من هذه 

الصهيونية،  المستعمرات  من  مقربة  على  المحطات  تلك  نشئت 
ُ
أ وقد  وإليها.88  المستعمرة 

حتى لو كان إنشاؤها يتعارض مع المنافع التجارية التي كانت شركة خطوط السكك الحديدية 

 عن ذلك، نفذت الجماعات اليهودية سياسات كان الهدف منها الزج بالمزارعين والبدو الفلسطينيين في بوتقة 
ً

وفضال  85
الفقر وسلب أمالكهم منهم. بل إن هذه الجماعات رفعت شعارات، من قبيل »اليد العاملة العبرية فقط« و«اإلنتاج العبري 

فقط« بغية حظر يد العمالة الفلسطينية. انظر الشربيني، مصدر سابق.
الموقع  على   ،2020 المصطلحات،  موسوعة  )مدار(،  اإلسرائيلية  للدراسات  الفلسطيني  المركز  في  بونيه”،  “سوليل    86

اإللكتروني: https://bit.ly/3a5mBmY ]تمت زيارة الموقع في 28 شباط 2020[. 
منصور، مصدر سابق، ص. 170.   87
المصدر السابق، ص. 144-123.   88
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لجميع  العبرية  األسماء  اعتماد  على  الصهيونية  الحركة  زعماء  وأصر  تتوخاها.89  الفلسطينية 

معظم  في  نصيبهم  من  النجاح  وكان  مستعمراتهم،  من  بالقرب  تقع  كانت  التي  المحطات 

الحاالت، وذلك على الرغم من أن لغة البالد هي العربية. واألدهى من ذلك أن الشركات التجارية 

المنتجات  لنقل  حاجتها  مع  يتناسب  كان  حسبما  القطار،  مغادرة  موعد  غيرت  الصهيونية 

التجارية.90 

والبنية  الحديد  )سكك  المال  رأس  بين  القائمة  العالقة  على  بشقيه  النهج  هذا  انعكس  وقد 

التحتية( والمستثِمرين )المصالح التجارية(. فمن جانب، استفاد المشروع االستعماري الصهيوني 

وانتفع من البنية التحتية والسياسات القائمة في توطيد أركان نفوذه على الصعيدين السياسي 

واالقتصادي، من أجل اإلسهام فيما بعد في اتخاذ القرارات بشأن شبكات البنية التحتية على 

ا، بحيث يّسرت 
ً

الدوام. وبذلك، أنشأت الحركة الصهيونية منظومة متداخلة يعزز بعضها بعض

لهم توسيع مشروعهم االستعماري وإرساء دعائمه. 

2،1،2. دور البنية التحتية لشبكة المواصالت على مدى الفترة التي سبقت 
النكبة وخاللها 

ى 
ّ
ا ملموًسا خالل حقبة الثالثينات من القرن الماضي، حيث تجل

ً
شهد الوضع االقتصادي تحسن

ذلك بوجه خاص في إنشاء معامل تكرير النفط في حيفا، وإقامة المناطق الصناعية التي تعود 

ذلك،  ومع  العام 91.1932  في  الجديد  حيفا  بريد  مكتب  وافتتاح  بجوارها،  وتقع  لحيفا  ملكيتها 

افتتاح  فحتى  كفتها،  ويرّجح  الصهيونية  للمصالح  ا 
ً
منحاز كان  التطور  هذا  أن  يخفى  يكن  لم 

الميناء نفسه كان يستند إلى أسس استعمارية محضة، دون أن يضع في االعتبار مصالح السكان 

المحليين في فلسطين. وأثار هذا الحال غضبًا عارًما وتصاعًدا في ثقافة المّد الثوري في أوساط 

المجتمعات السكانية الفلسطينية، وهو ما بلغ ذروته في انطالق شرارة الثورة الفلسطينية التي 

امتدت بين العامين 1936 و1939. 

قومية  انتفاضة  الكبرى 1936-1939،  فلسطين  ثورة  باسم  ُعرفت  التي  الثورة،  لت هذه 
ّ
مث وقد 

االستعماري  المشروع  وجه  وفي  البريطانية  االنتدابية  اإلدارة  وجه  في  الفلسطينيون  قادها 

المصدر السابق، ص. 170.   89
فقد غيرت هذه الشركات مواعيد مغادرة القطار على الخط الواصل بين سمخ وحيفا حسبما كان يتواءم مع الحاجة إلى   90
 على ذلك، كانت إدارة 

ً
نقل الحليب الذي كان ُينتج في الكيبوتسات والمستعمرات المقامة في سهل مرج بن عامر. وعالوة

سكة الحديد تستخدم قاطرة خاصة اسمها »قاطرة نقل الحليب« لتبريد عربات الحليب في الصيف من أجل المحافظة 
على جودته والحيلولة دون فساده. المصدر السابق، ص. 171. 

المصدر السابق، ص. 156.   91
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الصهيوني الزاحف في فلسطين. وطالب الشعب الفلسطيني باالستقالل عن الحكم البريطاني، 

الذي انفلت من  اليهودي الصهيوني  البريطانية التي يسرت االستعمار  ووضع حد للسياسات 

عقاله، ووقف عمليات تمليك األراضي للصهاينة بقصد إقامة وطن قومي لليهود. وبذلك اندلعت 

هذه الثورة، رًدا على الحماية والتمكين اللذين أمدت سلطات الحكم البريطاني السكان اليهود 

الصهاينة بهما على حساب المزارعين والعمال والمثقفين الفلسطينيين.92 ومع ذلك، فإن الرد 

الصارم الذي أبداه البريطانيون إلخماد هذه الثورة، أدى إلى تصاعد فتيل التوتر واستفحاله بين 

الفلسطينيين واليهود الصهاينة. وكان أبناء الطبقة الغنية من اليهود الصهاينة هم أول من 

استغل الثورة الفلسطينية، حيث استفادوا من تزايد حدة االضطهاد الذي مارسه البريطانيون 

نجز في ظل ظروف مغايرة. 
ُ
بحق الفلسطينيين من أجل استكمال المشاريع التي لم يكن لها أن ت

البريطانيين بشأن نشر  القادة  اتفاق مع  إلى  الزعامة الصهيونية  المثال، توصلت  فعلى سبيل 

الفلسطينية  الحديدية  السكك  خطوط  شركة  لصالح  صهيونية  دورية   700 من  يقرب  ما 

»Palestine Police Railway Network« من أجل حماية خطوط سكة الحديد وصونها بالنظر 

الحركة  زعماء  يتحول  لم  وبذلك،  الثورة.93  عمليات  استهدفتها  نقطة  تشكل  كانت  أنها  إلى 

إنهم  بل  وإخمادها فحسب،  الفلسطينية  الثورة  قمع  على  عملت  مباشرة  قوة  إلى  الصهيونية 

منظمة  وهي  الصهيونية،  العسكرية  منظمتهم  تقوية  خالل  من  العسكري  وجودهم  زوا 
ّ
عز

الهاغاناه، عن طريق تدريب المجندين الذين انضووا تحت لوائها. وقد أرسى هذا األمر، فيما 

ت 
ّ
حل التي  للنكبة  التحضير  سياق  في  المنظمة  هذه  تطوير  عليها  قام  التي  األسس  بعد، 

تضمنتها  التي  البارزة  األهداف  أحد  أن  المصادفة  باب  من  فليس  السبب،  ولهذا  بفلسطين. 

بين  الجغرافي  التواصل  خلق  في  تساعد  لكي  الهاغاناه  منظمة  إلى  يتطلع  كان  دالت  خطة 

مختلف المستعمرات اليهودية الصهيونية التي كانت منتشرة في جميع أنحاء الجليل، وطرد 

المواصالت  أثبتت شبكات  بلداتهم.94 وقد  وأراضيهم وتدمير  سكانه األصالنيين من ديارهم 

أهميتها الحاسمة في هذا المقام.95 

ا، الشربيني، مصدر سابق.
ً

كنفاني، مصدر سابق. وانظر، أيض  92
منصور، مصدر سابق، ص. 163-176.  93

نبيه بشير، »تهويد الجليل: إستراتيجية مستمرة تواجهها صالبة فلسطينية حصينة«، رحالت فلسطينية، على الموقع   94
اإللكتروني: https://bit.ly/2RCSay9 ]تمت زيارة الموقع في 28 شباط 2020[.

الثورة  تخللتها  التي  األحداث  في  بالتحقيق  فت 
ّ
ل
ُ
ك التي  البريطانية،  بيل  لجنة  طرحت   ،1937 تموز  شهر  ففي   95

تبقى  منطقة  جانب  إلى   - يهودية  واألخرى  عربية  إحداهما   - دولتين  إلى  فلسطين  لتقسيم  خطة  الفلسطينية، 
الجليل  لواء  إلى سلطات االنتداب. وقد وضعت هذه الخطة الشطر األعظم من  عهد 

ُ
التي ت المباشرة  تحت السيطرة 

 
ً

وفضال اليهودية.  الدولة  إقليم  ضمن  وبيسان(  وطبريا  وصفد  والناصرة  عكا  وهي  له،  التابعة  الخمسة  )واألقضية 
في  أطلقتها  التي  دالت«،  »خطة  في  غاياتها  إحدى  برمته  الجليل  احتالل  من  الصهيونية  الزعامة  ذلك، جعلت  عن 
ا، الخطة دالت د )3()ج( في “وليد الخالدي: تحية )II( - خطة 

ً
شهر نيسان 1948. انظر المصدر السابق. وانظر، أيض

https:// دالت مجدًدا«، مجلة الدراسات الفلسطينية، 96، خريف 2013، ص. 322-330، على الموقع اإللكتروني: 
www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/11889.pdf ]تمت زيارة الموقع في 

28 شباط 2020[.
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2،2. الفصل العنصري وتجزئة وعزل الفلسطينيين من أجل إقامة 
’إسرائيل‘ 

بعد أن اضطلعت البنية التحتية لشبكة المواصالت بدور بالغ األهمية في إرساء األسس الالزمة 

إلقامة ’إسرائيل‘، باشر الزعماء اليهود الصهاينة العمل على توظيف هذه الشبكات في توطيد 

عرى  لتفتيت  المواصالت  الزعماء  هؤالء  استخدم  نفسه،  الوقت  وفي  الجديد.  نظامهم  أركان 

المادية  الناحيتين  من  عليهم  والهيمنة  وإخضاعهم  الفلسطيني  الشعب  أبناء  بين  التواصل 

العادة  في  شّيد 
ُ
وت شق 

ُ
ت الصهيونية  اليهودية  والطرق  المواصالت  أن شبكات  والرمزية. حيث 

 )
ً

أصال ورت 
ُ
ط أو  قت 

ُ
ش )إن هي  الفلسطينية  والشبكات  الطرق  كانت  بينما  مرتفعة،  أراٍض  على 

ييسر  ولم  األنفاق(.  عبر  شق 
ُ
ت التي  )كالطرق  األرض  أو تحت  منها  ارتفاًعا  أقل  أراٍض  على  تقع 

الطرق  كانت  حيث  كذلك،  رمزًيا  ا 
ً
تفوق بل  فحسب،  الجغرافية  والسيادة  التفوق  الحال  هذا 

المخصصة لليهود الصهاينة تمتاز بالتفوق على األصعدة المادية والجغرافية والمجازية. وفي 

الفلسطيني  الشعب  أوصال  أمام تقطيع  الطريق  الجغرافي  االمتداد  المطاف، مهد قطع  نهاية 

من الناحيتين الجيوسياسية والقانونية من خالل طرح مصطلحات تمييزية تستند في أساسها 

إلى الواقع الجيوسياسي الذي طالته التجزئة والفصل )وهذه المصطلحات هي عرب ‘إسرائيل‘ 

 امتداد الهوية التي يشترك بها 
ّ

والضفاوّيون والمقدسّيون والغزّيون(، وهو ما تسبب في شل

البنية  شبكات  »تشكل  سالمانكا،  لسان  على  ورد  وحسبما  استمراريتها.  وزعزع  الفلسطينيون 

اإلقليم  في  االستيطاني  المجتمع  غرس  خاللها  من  يتم  رمزية  ووسيلة  مادة ضرورية  التحتية 

المعني في ذات الوقت الذي يجري فيه طرد الدخالء األصالنيين من إقليمهم وتفريغه منهم.«96 

وعلى مستوى أعمق من هذا، ميزت السياسات اإلسرائيلية بين الفلسطينيين الذين ينحدرون 

من مناطق جغرافية مختلفة، مع ما اقترن بذلك من أنظمة قانونية تمييزية، مما أثار مشكالت 

 تاًما وما يخوضوه من تجارب 
ً

وعقبات واضحة ال تخفى، وفصل بين المجتمعات الفلسطينية فصال

اضطهاد وقمع إسرائيلي. 

1،2،2. الطرق الشريانية الرئيسية: أداة للفصل العنصري واالستثمار اليهودي 
اإلسرائيلي 

عملت ’إسرائيل‘ عن قصد على تحويل البنية التحتية لطرق المواصالت إلى أدوات تخلق تشكيالت 

مكانية مزدوجة من خالل هذه الشبكات التي تقوم بكاملها على أسس عنصرية. وقد حمل هذا 

سالمانكا، مصدر سابق. ص. 8.   96
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األمر في طياته العمل الفعلي على إعادة تصميم شبكات المواصالت من الناحيتين السياسية 

االستعماري.  مشروعها  إنفاذ  في  ’إسرائيل‘  تستخدمها  وسائل  في صورة  وإخراجها  والرمزية 

ف البنية التحتية المذكورة في إعادة تشكيل الحيز بطرق تؤمن مصدًرا للترابط والتواصل 
َّ
وتوظ

 عن تأمين وسيلة لتفكيك أواصر جماعة أخرى وممارسة التمييز بحقها 
ً

لجماعة بعينها، فضال

وبسط الهيمنة عليها.97 

أرض فلسطين في العام 1948: ترميم البنية التحتية وتشييدها 

لكي  للطرق وتصميمها  الالزمة  التحتية  البنية  تنفيذ منظومة  إلى  مواربة  بال  ’إسرائيل‘  سعت 

ز ذلك بدوره وجود اليهود 
ّ
ي صورة الدولة االستعمارية االستيطانية.98 وقد عز

ّ
تحاكي شكل وتجل

اإلسرائيليين في فلسطين، وعمل في الوقت نفسه على تقسيم المناطق الفلسطينية إلى جيوب 

ال ترابط وال امتداد بينها، مما ضمن إلسرائيل أن ترسخ ما تقوم به من إقصاء الشعب القابع تحت 

نير استعمارها وفصله عن اليهود اإلسرائيليين بغية إنجاز هدفها النهائي المتمثل في إزالة 

ومحو وجود الفلسطينيين في فلسطين. 

وقد ركز شق الطرق، على مدى تاريخه، على ربط المستعمرات التي أقامها الصندوق القومي اليهودي 

بالمناطق المهمة األخرى من أجل تمكينه من ضخ االستثمارات الضخمة والسريعة في هذه المناطق 

وبث الوهم بالسمة األصالنية التي تجمع اليهود بهذه األرض. فعلى سبيل المثال، كان الصندوق 

القومي اليهودي قد وضع يده على 975,000 دونم )975 كيلومتًرا مربًعا( من أراضي النقب بحلول 

العام 1948، وأقام نحو 35 مستعمرة تركزت في محيط بئر السبع على وجه التحديد.99 كما أقام 

الصندوق المستعمرات في الجليل وحول القدس وعلى أنقاض قرية أم خالد )التي تسمى اليوم 

ا مباشًرا بالمناطق التي تركزت فيها مشاريع 
ً
إسرائيلًيا »نتانيا«(.100 وكانت هذه المناطق ترتبط ارتباط

الطرق األولى التي أطلقتها ’إسرائيل‘، وهي مشروع شق الطريق السريع بين نتانيا وتل أبيب،101 

المصادر السابق.   97
يشير أرييه شارون، مدير دائرة الهندسة المعمارية والتخطيط في حكومة ’إسرائيل‘ وُمِعّد المخطط الهيكلي الوطني،   98
إليها في معرض  الدول االستعمارية االستيطانية، كأستراليا واألمريكتين، ويضّمن اإلحاالت  إلى طائفة من  )تاما 1(، 

تفسير التصميم الذي جاءت عليه خطته. انظر: 
 Ariel Sharon, ”Planning in  Israel,“ The Town Planning Review 23, no.1 (1952).
99 ”Jewish National Fund, ”About KKL-JNF – Our History – Fifth Decade: 1941-

1950,““ webpage, available at: https://www.kkl-jnf.org/about-kkl-jnf/our-history/fifth-
decade-1941-1950/ [accessed 28 February 2020].

100 Ibid.
101 أقيمت تل أبيب في العام 1909 على أنقاض عدد من القرى الفلسطينية التي طالها الدمار بجوار يافا. انظر: 

 Walid Khalidi (ed.), All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel 
in 1948 (Beirut: Institute for Palestine Studies, 2006), 683-724.

https://www.kkl-jnf.org/about-kkl-jnf/our-history/fifth-decade-1941-1950/
https://www.kkl-jnf.org/about-kkl-jnf/our-history/fifth-decade-1941-1950/


37

وطريق آخر يربط بئر السبع بتل أبيب والقدس.102 وكانت ’إسرائيل‘ قد شيدت ورّممت، في غضون 

الفرعية  ستة أعوام من إقامتها، 543 كيلومتًرا من الطرق السريعة و303 كيلومترات من الطرق 

المؤدية إلى المستعمرات الزراعية، ووسعت 931 كيلومتًرا من الطرق كذلك. وقد يّسر ذلك سرعة 

العمل على تشييد نحو 36,000 مركز و102 مستعمرة من المستعمرات الزراعية من الجليل حتى 

 على ترسيخ أركان 
ً
القدس على مدى فترة تقل عن عامين.103 وقد عملت كل تلك التدابير مجتمعة

االستعمار الصهيوني في هذه األرض.104 

وبينما كان وجود اليهود الصهاينة يضرب جذوره من خالل شق الطرق وربط بعضها ببعض، 

للمجتمعات  المتعمد  اإلقصاء  طريق  عن  تتزعزع  حمتهم 
ُ
ول الفلسطينيين  تماسك  كانت 

السكانية الفلسطينية التي نجت من الخراب والدمار الذي جّرته منظومة التخطيط والتنظيم 

حديد  سكة  خط  ترميم  خالل  من  ’إسرائيل‘  عملت   ،1949 العام  ففي  عليهم.  اإلسرائيلية 

محطة  وإقامة  العامرة،  الفلسطينية  طولكرم  مدينة  حول  تحويلة  إقامة  على  يافا-القدس 

جديدة على مشارف تل أبيب من جهتها الشمالية من أجل خدمة السكان المستعمرين في 

 105 معظمهم.

هل العمل على شقه في العام 
ُ
ومؤخًرا، حقق طريق عابر ’إسرائيل‘ أو الطريق رقم 6، الذي است

فهذا  الفلسطينيين.  وعزل  العنصري  الفصل  إنفاذ  في  ’إسرائيل‘  تتوخاه  الذي  األثر   ،1999

الطريق، الذي تصفه ’إسرائيل‘ على نحو مضلل على أنه مصمم للسماح بتعزيز كفاءة المواصالت 

الذي  المروري  االزدحام  على  فعلًيا  االلتفاف  من خالل  وأقصى جنوبها  البالد  أقصى شمال  بين 

فما  الفلسطينية.  السكانية  للمجتمعات  إقصاء  مجرد  عن  فعله  في  يزيد  أبيب،106  تل  تشهده 

نسبته 85 في المائة من األراضي التي صودرت أو سيتم مصادرتها في مرحلة الحقة لشق هذا 

102 International Reference Service, Economic Review of  Israel 1949, vol. VII (October 1950), 
available at: https://bit.ly/3jtDgWd  [accessed 28 February 2020].

كل  من  الخمس  “صار  بينما  أنه  إلى   ،1954 العام  في  الصادر   ،)Digest  Israel( دايجست«  »إسرائيل  تقرير  يشير   103
المهاجرين الجدد يؤّمنون سبل عيشهم من الزراعة ]...[ فإن ما يقل عن 1 في المائة في أولئك المهاجرين كانوا يعملون 

مصالح زراعية قبل قدومهم إلى إسرائيل«. انظر: 
 Israel Digest, May 24 1954, available at: https://bit.ly/37jzfi9 [accessed 28 February 2020].

104 المصدر السابق. 
105 International Reference Service, supra 102.

106 حتى هذا اليوم، يبلغ طول هذا الطريق 170 كيلومتًرا، ولكن »سوف يمتد طوله في نهاية المطاف إلى 260 كيلومتًرا، 
من منطقة مفترق النقب في الجنوب إلى منطقة شلومي ]التي تشكل منطقة صناعية ُبنيت على أنقاض بلدة البّصة 

الفلسطينية المهدمة[ في الشمال«. انظر: 
 Ministry of  Finance, ”Highway 6 – Project Description,“ webpage, available at: https://

mof.gov.il/en/InternationalAffairs/InfrastructuresAndProjects/Projects/Pages/Project_
Highway6.aspx [accessed 28 February 2020].

https://bit.ly/3jtDgWd
https://bit.ly/37jzfi9
https://mof.gov.il/en/InternationalAffairs/InfrastructuresAndProjects/Projects/Pages/Project_Highway6.aspx
https://mof.gov.il/en/InternationalAffairs/InfrastructuresAndProjects/Projects/Pages/Project_Highway6.aspx
https://mof.gov.il/en/InternationalAffairs/InfrastructuresAndProjects/Projects/Pages/Project_Highway6.aspx
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األراضي  إلى تقليص مساحة  الفلسطينيين.107 وهذا يفضي  الطريق تعود ملكيتها ألصحابها 

للمجتمعات  الطبيعي  النمو  أمام  عقبة  وفرض  ملموس  حد  إلى  الفلسطينيون  يملكها  التي 

السكانية الفلسطينية والطرق التي تربط بعضها ببعض. 

وفي الواقع، يلقي الطريق رقم 6 الضوء على اإلستراتيجية النهائية التي تتوخى ’إسرائيل‘ بها 

الشمال  بين  ربط جلي  من  الطريق  يؤّمنه هذا  عما  وبقاعها. فعدا  ربوعها  بجميع  ربط فلسطين 

ا يمتد من الشرق إلى الغرب بالنظر إلى أنه يتقاطع مع جميع الطرق 
ً
والجنوب، فهو يخلق رابط

اإلسرائيلية التي تمتد بين الضفة الغربية وما ُيعرف اآلن بمسمى ’إسرائيل‘.108 وتكسب شبكة 

الطرق المتشابكة هذه أهمية محورية بالنسبة ألهداف ’إسرائيل‘ في إحكام قبضتها على األرض، 

وذلك ألنها تقيم منظومة طرق تتسم بكفاءتها لصالح المستعمرين وتخترق المنطقة برمتها. 

ومما ال يبعث على الدهشة أن شبكة الطرق تؤسس في الوقت ذاته آلية قوامها الضم واإلقصاء، 

المناطق  وتفصل  الفلسطينيين  تقصي  أن  ’إسرائيل‘  وسع  في  يصبح  حيث  والفصل،  والربط 

ا، بينما تيّسر ضم المستعمرين وتكفل لهم تماسكهم وترابطهم. 
ً

الفلسطينية عن بعضها بعض

طرق الضفة الغربية: االستعمار اإلسرائيلي وضم شبكة الطرق 

مع  الغربية،  بالضفة  يتعلق  فيما  المختلفة  الطرق  على طائفة من مخططات  ’إسرائيل‘  تعتمد 

تكمن  النهائية  فغايتها   - تتغير  وال  هي  كما  ثابتة  تبقى  تنتهجها  التي  اإلستراتيجية  أن 

في االستيالء على أكبر مساحة من األرض بأقل عدد من السكان الفلسطينيين في جميع ربوع 

فلسطين. ومؤدى ذلك أن هذه اإلستراتيجيات المتباينة تفرز أثرها في إعادة توجيه شبكة الطرق 

إلى  الشرق  من  اآلن  تمتد  إلى شبكة غدت  ا 
ً
ا فشيئ

ً
وتحويلها شيئ الغربية  الضفة  في  بأكملها 

الغرب، دون أن تقتصر على الشبكة التاريخية التي تقطع البالد من شمالها إلى جنوبها، بما يخدم 

احتياجات المستعِمرين اليهود اإلسرائيليين، ويفضي إلى ربطها دون عائق يعترضها تقريبًا 

حتى تمر عبر الخط األخضر. وتعمل هذه الشبكة المتداخلة من الطرق االلتفافية على تيسير نمو 

اليهودية اإلسرائيلية إلى  المشروع االستعماري في الضفة الغربية وضمان ضم المستعمرات 

فلسطين المحتلة في العام 1948. 

رحت فكرة شبكة الطرق االلتفافية التي تيّسر إمكانية الوصول إلى المستعمرات والتنقل 
ُ
وقد ط

107  Jeff  Halper, cited in Alessandro Petti, ”Asymmetries: The Road Network in Israel-Palestine,“ 
25, available at: http://www.decolonizing.ps/site/wp-content/uploads/2010/03/petti-a-
asymmetries.pdf  [accessed 28 February 2020].

108 المصدر السابق. 

http://www.decolonizing.ps/site/wp-content/uploads/2010/03/petti-a-asymmetries.pdf
http://www.decolonizing.ps/site/wp-content/uploads/2010/03/petti-a-asymmetries.pdf
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فيما بينها دون أن تمر عبر القرى الفلسطينية، للمرة األولى خالل تصاعد اإلجراءات االستعمارية 

التوّسعية في أواخر العقد الثامن من القرن الماضي.109 فحسب التصريح الذي ورد في المخطط 

 يدفع عجلة االستيطان في 
ً

الهيكلي لالستيطان خالل الفترة 1986-1983، »ُيعد الطريق عامال

التنمية  إلى  يؤدي  سوف  الطريق[  ]أي  وتطويره  مهًما،  االستيطان  فيها  يكون  التي  المناطق 

وزيادة الطلب«.110 وكان أحد األهداف الرئيسية التي وقفت وراء تحديد مسارات الطرق يكمن في 

تمكين المستعِمرين الذين يتنقلون عبر الخط األخضر من »االلتفاف حول المراكز السكانية التي 

الرئيسية التي  يقطنها العرب«.111 ويمضي هذا المخطط ليعبّر بصراحة عن أن أحد االعتبارات 

مدت في تحديد مواقع إقامة المستعمرات كان يتمحور حول تقييد حركة البناء في القرى 
ُ
اعت

وبعبارة  لها(.  التابعة  األراضي  القرى ومصادرة  لهذه  الطبيعي  النمو  )بمعنى عوق  الفلسطينية 

أخرى، أفصح المخطط الهيكلي لالستيطان عن إستراتيجية يوظف النظام اإلسرائيلي من خاللها 

الطرق ويستخدمها على نحو إستراتيجي من أجل تيسير عمله على تطويق القرى الفلسطينية 

بديلة  طرق  خالل  من  ا 
ً

بعض بعضها  عن  وفصلها  أوصالها  وتقطيع  بالمستعمرات،  وإحاطتها 

 وفرض القيود على وصول سكانها إلى أراضيهم الزراعية. وفي 
ً

ا طويال
ً
يستغرق السفر عليها وقت

إقامتهم  أماكن  إلى  أن يسافروا  للمستعِمرين  الطرق على نحو يكفل  ُبنيت هذه  الوقت نفسه، 

ومنها إلى خارجها دون المرور من المناطق المأهولة والمجتمعات السكانية الفلسطينية. 

»عندما تبحث عن قرية عربية ستجدها ضمن تجمعات إستطانية.. وأكبر مثال على 

ذلك، قرية بيت صفافة التي تقع جنوب غرب مدينة القدس، ومدينة سلوان التي 

يجري اآلن أخذ بيت هنا وآخر هناك. وفي النتيجة ستصبح القرية عبارة عن مجموعة 

بيوت محاطة بالمستوطنات وفي داخلها بؤر إستيطانية«.112 

خليل تفكجي، خبير فلسطيني في شؤون األرض والمستعمرات

109 وزارة الزراعة وشعبة المستعمرات في المنظمة الصهيونية العالمية، المخطط الهيكلي لالستيطان في يهودا والسامرة، 
المخطط الهيكلي لالستيطان في يهودا والسامرة، خطة تطوير المنطقة خالل الفترة 1983-1986 ]بالعبرية[ )القدس: 

ربيع 1983(، ص. 27، وقد ورد االستشهاد بهذا المخطط في: 
 B’Tselem, ”Forbidden Roads – Israel’s Discriminatory Road Regime in the West Bank“, 

Information Sheet (2004), 5-6, available at https://www.btselem.org/download/200408_
forbidden_roads_eng.pdf  [accessed 28 February 2020].

110 المصدر السابق. 
ا: 

ً
111 المصدر السابق. وانظر، أيض

 Peace Now, “Confiscation Orders Issued for the Widening of  Bethlehem Bypass Road for 
Settlers,“ webpage, 9 September 2019, available at https://peacenow.org.il/en/confiscation-
tunnels-road [accessed 28 February 2020].
112 محمد علي فقيه، »خبير فلسطيني للميادين نت: تشجع ’إسرائيل« انتشار المخدرات بين الفلسطينيين في القدس‘، 
الميادين، 30 آذار 2019، على الموقع اإللكتروني: https://bit.ly/2PSotsO ]تمت زيارة الموقع في 28 شباط 2020[. 

https://www.btselem.org/download/200408_forbidden_roads_eng.pdf
https://www.btselem.org/download/200408_forbidden_roads_eng.pdf
https://peacenow.org.il/en/confiscation-tunnels-road
https://peacenow.org.il/en/confiscation-tunnels-road
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الهيكلي لالستيطان، إستراتيجيات متعددة ال  ’إسرائيل‘، منذ أن نشرت مخططها  أعّدت  وقد 

تفتأ تتطور من أجل وضع مخططات الطرق موضع التنفيذ. وكل هذه اإلستراتيجيات تسعى إلى 

تحقيق الغاية نفسها. 

تبّيتها 	  التي  النية  عن  بتفاصيله  المخطط  هذا  يعبّر   :)1984(  50 رقم  الطريق  مخطط 

’إسرائيل‘ بشأن شق شبكة متكاملة من الطرق التي تؤدي الغاية المحددة لها.113 ويدعو 

ذ بكامله بعد، إلى »تطوير المناطق التي يزداد 
َّ
هذا المخطط، وعلى الرغم من أنه لم ينف

ا 
ً
الطلب عليها من خالل تأمين إمكانية الوصول إلى مناطق المستعمرات«، ويركز »تركيز

خاًصا على رصف الطرق المريحة للمستعمرات الجديدة التي تقع في مناطق القدس وتل 

التي تعبر بصراحة ال  المخططات  أول  الطريق رقم 50  الحضرية«.114 وكان مخطط  أبيب 

مواربة فيها عن نية ’إسرائيل‘ بشأن تحويل تشييد الطرق في فلسطين من محور يمتد 

من شمالها إلى جنوبها إلى محو يقطعها من شرقها إلى غربها على نحو مقصود ومدبر.115 

مخطط الطرق »االلتفافية في زمن االنتفاضة« )1990(: وقد ظهر هذا المخطط إلى الوجود 	 

الفلسطينية تحت ستار  المناطق  االلتفاف حول  األولى وركز على  االنتفاضة  اندالع  مع 

ضمان أمن المستعمرين وحمايتهم. وكان من شأن هذا المخطط أن سّرع وتيرة العمل 

على إعادة توجيه شبكة الطرق في الضفة الغربية، حيث يسر شق نحو 100 كيلومتر من 

الطرق االلتفافية ورصفها في العام 1990 وحده.116 

اتفاقيات أوسلو )1995-1993(: أضفى التوقيع على اتفاقيات أوسلو، رغم أنها لم تنطِو 	 

األراضي  أوصال  تقطيع  على  رسمًيا  طابًعا  الطرق،  شبكات  إلقامة  محدد  مخطط  على 

الفلسطينية وتفتيت عرى التواصل فيما بينها،117 كما رسخ القيود المفروضة على التنقل 

113 Geoffrey Aronson, ”New Israeli Road Plan Paves Over Hopes for a Palestinian State,“ Middle 
East Institute, blogpost, 23 February 2017, available at: https://www.mei.edu/publications/
new-israeli-road-plan-paves-over-hopes-palestinian-state [accessed 28 February 2020].

114 Meron Benvenisti and Shlomo Khayat, ”The West Bank and Gaza Atlas,“ Jerusalem Post, 
1988, 34, cited in Jad Issac et al., Assessing the Impacts of  Israeli Movement Restrictions on the 
Mobility of  People and Goods in the West Bank (Jerusalem: ARIJ, 2019), available at: http://www.
arij.org/files/arijadmin/2019/mobility_2019.pdf.

115 Issac, supra 113.
116 المصدر السابق. 

117 حسبما يرد على لسان أحمد جابر، »... خالل الحقبة التي شهدت إبرام اتفاقيات أوسلو، أسهم المفاوضون الفلسطينيون 
وإلمامهم  معرفتهم  انعدام  فبسبب  أوصالها.  وتقطيع  ا 

ً
بعض بعضها  عن  الفلسطينية  والقرى  المدن  بعزل  أنفسهم 

بالمدن والمناطق واآلليات الداخلية فيها، لم يكن في يدهم أن يربطوا مدينة واحدة بأخرى، بل إن ما فعلوه كان نقيض 
ذلك تماًما. فهؤالء المفاوضون ربما كانوا غير واعين بالتبعات التي تجرها تلك االتفاقيات وكيف أنها سوف تفضي إلى 
تفتيت الضفة الغربية وتجزئتها على نحو لم يسبق له مثيل«. أحمد جابر، مدير النقابة العامة لعمال النقل والمواصالت 

في فلسطين، بيت لحم،  مقابلة أجراها معه مركز بديل، 28 تشرين الثاني 2019. 

https://www.mei.edu/publications/new-israeli-road-plan-paves-over-hopes-palestinian-state
https://www.mei.edu/publications/new-israeli-road-plan-paves-over-hopes-palestinian-state
http://www.arij.org/files/arijadmin/2019/mobility_2019.pdf
http://www.arij.org/files/arijadmin/2019/mobility_2019.pdf
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فت على أنها تقع 
ّ
ز الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية في مناطق ُصن

ُّ
فيها. فمع ترك

ضمن مناطق )أ( و)ب( وتحيط بها أراٍض مصنفة باعتبارها منطقة )ج( من جميع أطرافها،118 

بات في وسع المستعِمرين أن يسافروا عبر أرجاء الضفة الغربية على شبكة طرق تخضع 

لسيطرة ’إسرائيل‘ في معظمها ودون أي عقبة تقف في طريقهم. وعلى وجه اإلجمال، 

فقد »يّسرت اتفاقيات أوسلو بين ’إسرائيل‘ ومنظمة التحرير الفلسطينية وضع شبكة 

الطرق اإلسرائيلية القائمة على الفصل العنصري في أساسها موضع التنفيذ«.119 

’إسرائيل‘أن 	  استطاعت  الثانية،  االنتفاضة  اندالع  مع   :)2004( واألنفاق  الطرق  مخطط 

تقّيد انتفاع الفلسطينيين مما مساحته 730 كيلومتر من الطرق في الضفة الغربية،120 

حيث كانت قد ضخت استثمارات ضخمة في تطوير الطرق االلتفافية. وقد رسخ هذا 

الفلسطينيين  بين  الفصل  المتواصل‘،  التنقل  ’مخطط  باسم  ُسّمي  الذي  المخطط، 

بالسفر  للمستعمرين  سمح  مما  الطرق،  وتقاطعات  الجسور  خالل  من  والمستعمرين 

على الطرق السريعة وتقييد الفلسطينيين وحصرهم في السفر بسرعات أبطأ على ما 

يقف  الذي  المنطق  ل 
ّ
يشك العزل  بات  و«]...[  الحياة«.  »نسيج  بطرق  إسرائيلًيا  يسمى 

شبكتين  تخصيص  تم  حيث  التحتية،  البنية  لشبكات  الجديدة  الترتيبات  هذه  وراء 

األمر  هذا  وتضمن  الغربية«.121  الضفة  في  والفلسطينيين  للمستوطنين  منفصلتين 

اعتماد إجراءات ممنهجة تقوم على االستيالء على شبكة الطرق التقليدية الفلسطينية 

تشكيلها.122  وإعادة  الغربية  الضفة  في  امتدادها  على  الغربية  الضفة  جغرافيا  وعلى 

وفي المقابل، سمحت هذه اإلجراءات للمستعِمرين بخلق االمتداد الجغرافي، في الوقت 

الذي اعتمدت فيه المدن الفلسطينية على نقاط االلتقاء والترابط فيما بينها من خالل 

األنفاق.123 

ومنذ العام 1967، شّيدت ’إسرائيل‘ ما ال يقل عن 800 كيلومتر من الطرق االلتفافية على أراضي 

118 Issac, supra 114.
119  Nadia Hijab and Jesse Rosenfeld, ”Palestinian Roads: Cementing Statehood, or Israeli 

Annexation?,“ Nation, 30 April 2010, available at: https://www.thenation.com/article/
archive/palestinian-roads-cementing-statehood-or-israeli-annexation/ [accessed 28 
February 2020].

120 Issac, supra 114
121 سالمانكا، مصدر سابق. ص. 13. 

122 سالمانكا، مصدر سابق.
123 هاني المصري، »القدس تضيع وإنقاذها بحاجة إلى أكثر من الكلمات«، المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات 
اإلستراتيجية )مسارات(، 9 أيار 2009، على الموقع اإللكتروني: https://bit.ly/33lzXcd ]تمت زيارة الموقع في 28 

شباط 2020[. 

https://www.thenation.com/article/archive/palestinian-roads-cementing-statehood-or-israeli-annexation/
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الضفة الغربية المحتلة، وهي تواصل تشييدها حتى يومنا هذا وبوتيرة متسارعة ال تفتر.124 ففي 

شهر تشرين األول 2017، تعهدت ’إسرائيل‘ برصد مبلغ قدره 800 مليون شيكل، أي ما يعادل 

الضفة  في  المستعمرات  تخدم  التي  الطرق  لشبكة  التحتية  البنية  لتطوير  دوالر،  مليون   228

الغربية،125 وصدرت الموافقة على هذا المبلغ في شهر تشرين األول 126.2019 وتواصل ’إسرائيل‘ 

عملها على إنفاذ سياسة توسيع المستعمرات التي تستدعي شق الطرق االلتفافية من أجل )أ( 

ا، )ب( وربطها بالقدس، بصرف النظر عن مدى تغلغلها في 
ً

ربط هذه المستعمرات ببعضها بعض

عمق أراضي الضفة الغربية. وتشيد ’إسرائيل‘ هذه الطرق بطريقة تفضي إلى إقصاء أبناء الشعب 

الفلسطيني عن استخدامها بصفة دائمة، حيث تمتد غالبيتها بموازاة طرق فلسطينية قائمة 

في األصل،127 كما هو الحال في قسم كبير من طريق القدس-الخليل )الذي بات ُيعرف اليوم باسم 

طريق رقم 60(. 

يقيمها  التي  والحواجز  الطرق  ومتاريس  االلتفافية  الطرق  فيه  تعمل  واقع  عن  ذلك  ويسفر 

المستعمرون على تقطيع أوصال الضفة الغربية وتفتيتها وعزلها في جيوب. وبذلك، صارت 

المستعمرات  أو  الطرق  ا بفعل 
ً

الفلسطينية منفصلة جغرافًيا عن بعضها بعض المناطق  هذه 

أو المواقع العسكرية أو المحميات الطبيعية أو جدار الفصل العنصري، أو بفعل عقبات أخرى 

هذه  في  نستعرضهما  اللتين  الحالة  دراستْي  في  ذلك  سيتبين  مثلما  ’إسرائيل‘،  تفرضها 

السفر  للمستعمرين  يتيّسر  ممر  تأمين  على  الطرق  شبكة  تعمل  ذاته،  الوقت  وفي  الورقة. 

124 Who Profits- The Israeli Occupation Industry, “Roads and Infrastructure Nabi Elyas Bypass 
Road (Highway 55),“ webpage, January 2018, available at: https://whoprofits.org/updates/
roads-and-infrastructure-nabi-elyas-bypass-road-highway-55/ [accessed 28 February 2020].

ا: 
ً

125 انظر المصدر السابق. وتبلغ نسبة الموازنة اإلسرائيلية المرصودة للبنية التحتية نحو 1.8 في المائة. وانظر، أيض
 Ferry Biedermann, ”Israel Considering Infrastructure Spending to Close Gap and Boost 

Productivity,“ CNBC, 21 July 2017, available at: https://www.cnbc.com/2017/07/21/israel-
considering-infrastructure-spending-to-close-gap-and-boost-productivity.html [accessed 28 
February 2020];

وفي العام 2012، أفادت التقارير بأن مجموع مخصصات الموازنة التي ُرصدت لشبكة الطرق بلغت نحو 6.4 مليار شيكل   
)أي ما يعادل 1.8 مليار دوالر( و7 مليار شيكل )2 مليار دوالر تقريًبا( في العام 2014. انظر: 

 Library of  Congress, ”National Funding of  Road Infrastructure: Israel,“ webpage, 23 
January 2015, available at: https://www.loc.gov/law/help/infrastructure-funding/israel.
php [accessed 28 February 2020].

ولالستزادة حول مخططات البنية التحتية والتطوير التي أعدتها ’إسرائيل‘ لألعوام 2020-2018، انظر: 
 Government of  Israel, ”Infrastructure for Growth 2019,“ available at: https://www.gov.il/

BlobFolder/news/spoke_book030219/he/Spoke_growth140219.pdf.
126 ”Israel to Extent Sovereignty over Settlements Roads in the West Bank,“ Middle East Eye, 

1 November 2019, available at: https://www.middleeasteye.net/news/israels-transport-
minister-extend-sovereignty-over-settlement-roads-west-bank [accessed 28 February 2020].

127 Land and Water Establishment For Studies and Legal Services, By-Pass Road Construction in the 
West Bank – The End of  the Dream of  Palestinian Sovereignty (Jerusalem: The Establishment, 1996), 16.  

.Issac, supra 114 :ا
ً

وانظر، أيض  

https://whoprofits.org/updates/roads-and-infrastructure-nabi-elyas-bypass-road-highway-55/
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الطرق  شبكة  وتشكل  وحركتهم.  الفلسطينيين  تنقل  دون  يحول  ا 
ً
عائق يشكل  بينما  عليه، 

آن.128  هذه ذريعة وأداة تكفل توسيع المستعمرات اإلسرائيلية في 

2،2،2. البنية التحتية لشبكة المواصالت العامة: تجزئة وسيطرة ُممأسستين

تتسم شبكة المواصالت العامة التي تخدم المجتمعات السكانية الفلسطينية في جميع بقاع 

المواصالت  تكون  أن  إلى  يفضي  ما  وهو  عنها،  تاًما  غياًبا  واالمتداد  التواصل  بغياب  فلسطين 

الحال تشتيت  بلوغها وال تتصف بصفة عمالنية. ويقع في صميم هذا  العامة خيارات يتعذر 

المواصالت العامة وتقسيمها إلى مناطق الواحدة منها منفصلة عن األخرى - قطاع غزة، والضفة 

الغربية، وشرقي القدس وفلسطين المحتلة في العام 1948 – إضافة إلى أن ’إسرائيل‘ تعيق 

حصر 
ُ
وت المواصالت  د  تقيَّ ذلك،  عن  ا 

ً
وعوض المناطق.  هذه  بين  وتواصلها  الخدمة  هذه  امتداد 

ا داخل تلك المناطق المقّسمة، وُيشترط على الفلسطينيين 
ً

بشبكات منفصلة عن بعضها بعض

أوجه  بالتالي من  الراحة، وتحّد  ا غير مباشرة ال تؤّمن أسباب 
ً
أغلب أحوالهم طرق أن يسلكوا في 

وتقديم  بينها.  التنقل  من  ر 
ّ
وتنف الفلسطينية  السكانية  المجتمعات  بين  الطبيعي  التواصل 

ل بفعل وقوعها تحت سيطرة ’إسرائيل‘ والقيود التي تفرضها، 
ّ
الخدمات بين هذه المناطق معط

والتي تعوق المساعي التي تبذلها السلطة الفلسطينية أو المشغلون المحليون في سبيل تقديم 

ا عن 
ً
ا صارخ

ً
قدر واٍف من الخدمات لها. وفي المقابل، تتباين شبكات المواصالت اإلسرائيلية تباين

نظيرتها الفلسطينية، حيث تزخر بطائفة من الخيارات التي تؤمن خطوط المواصالت التي تتسم 

بكفاءتها في جميع ربوع فلسطين، بما تشمله من الطرق المؤدية إلى المستعمرات اليهودية 

اإلسرائيلية في الضفة الغربية وفيما بينها. 

128 اضطلعت كل الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة منذ العام 1967 بتشييد المستعمرات في الضفة الغربية. ويقع معظم 
 من خالله على المدن 

ّ
المستعمرات المقامة في وسط الضفة الغربية على رؤوس الجبال، مما يؤّمن لها وجوًدا مهيمًنا تطل

والقرى الفلسطينية المحيطة بها. انظر: 
 OCHA, The Humanitarian Impact on Palestinians of  Israeli Settlements and Other Infrastructure in 

the West Bank“ (2007), available at: https://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocharpt_
update30july2007.pdf. 
نحو  يبلغ  القدس،  بما فيها شرقي  الغربية،  الضفة  المستعمرين في  السكان  أن عدد  إلى  اإلحصائيات  أحدث  وتشير   
ل هذا العدد زيادة هائلة على 

ّ
630,000 مستعِمر يقيمون فيما ال يقل عن 143 مستعمرة و113 بؤرة استعمارية. ويمث

مدى األعوام االثني عشر المنصرمة، حيث ارتفع من 450,000 مستعِمر كانوا يقيمون في األرض الفلسطينية المحتلة 
ا: 

ً
في العام 2007. انظر، أيض

 Office of  the European Union Representative (West Bank and Gaza Strip, UNWRA), Six-
Month Report on Israeli Settlements in the Occupied West Bank, Including East Jerusalem 
(reporting period January-June 2019), European Union, 30 September 2019, available at: 
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20190930_final_six-month_report_on_israeli_
settlements_in_the_occupied_west_bank_including_east_jerusalem_reporting_period_
january_to_june_2019_0.pdf  [accessed 28 February 2020].

https://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocharpt_update30july2007.pdf
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocharpt_update30july2007.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20190930_final_six-month_report_on_israeli_settlements_in_the_occupied_west_bank_including_east_jerusalem_reporting_period_january_to_june_2019_0.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20190930_final_six-month_report_on_israeli_settlements_in_the_occupied_west_bank_including_east_jerusalem_reporting_period_january_to_june_2019_0.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20190930_final_six-month_report_on_israeli_settlements_in_the_occupied_west_bank_including_east_jerusalem_reporting_period_january_to_june_2019_0.pdf
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السكانية  والمجتمعات  الفلسطينية  األرض  تجزئة  الحديد:  سكة  خطوط  تشغيل  وقف 

الفلسطينية 

القلب  ا 
ً
سابق كانت  والتي  اليوم،  وغزة  الغربية  الضفة  في  الحديد  سكة  خطوط  غدت 

تحتضن  التي  المواقع  وتحكي  الخدمة.  من  وخارجة  لة 
ّ
ُمعط المواصالت،  لشبكة  النابض 

جاثًما  زال  ما  الذي  واالحتالل  النكبة  أفرزته  الذي  التحول  قصة  التحتية  البنية  هذه  أطالل 

في  المسعودية  محطة  األطالل  هذه  على  الحية  األمثلة  ومن  الفلسطينية.129  األرض  على 

مدن،  ثالث  إلى  المؤدية  للخطوط  المركزية  التقاطع  نقطة  على  تقع  كانت  والتي  جنين،130 

عدة،  أودية  فيها  تلتقي  نقطة  على  تقع  المحطة  وكانت هذه  وطولكرم.  وجنين  نابلس  هي 

األراضي  تنظيم  وبفعل  والطرق.  الحديد  سكة  خطوط  بين  ما  يجمع  الموقع  هذا  كان  حيث 

باعتبارها  الرئيسية  الطرق  شبكات  جميع  تصنيف  جرى  أوسلو،  اتفاقيات  فرضته  الذي 

أتاح  مما   - الكاملة  اإلسرائيلية  السيطرة  تحت  تقع  منطقة  وهي   - )ج(  المنطقة  ضمن  تقع 

مهجوًرا  الموقع  وبات هذا  المحتلة.  األرض  داخل  والحركة  التنقل  في  تتحكم  أن  إلسرائيل 

الفينة  بين  عليه  يفدون  حيث  المنطقة،  أبناء  من  زوار  غير  بابه  يطرق  وال  هذا،  يومنا  في 

بالسيارات.  أو  مشًيا  إما  واألخرى 

المواصالت العامة: فصل السكان المستعمرين عن المجتمعات السكانية الفلسطينية 

الموجودة في  تلك  القيود،  التي تكبّلها  العامة،  المواصالت  األخرى على شبكات  الشواهد  ومن 

القدس. حيث يعمل جدار الفصل العنصري،131 والحواجز، وغيرها من العقبات المادية الموضوعة 

على  المرور  حركة  انسياب  تتيح  ال  التي  الضوئية  اإلشارات  له 
ّ
تشك الذي  والضغط  الطرق  على 

تضمن  نفسه،  الوقت  وفي  ومنعها.  التنقل  في  الفلسطينيين  حرية  قمع  على  مواٍت،132  نحو 

129 See Decolonizing Architecture Art Residency, ”Massoudieh Station,“ webpage, available at: 
http://www.decolonizing.ps/site/return-to-the-city/ [accessed 28 February 2020].

130 المصدر السابق. 
131 في الواقع، يعود الجدار في أصوله إلى خطة وضعتها ’إسرائيل‘ في العام 1967، ثم شهد مزيًدا من التطوير في العام 
رحت خطة الفصل بهدف ضم جزء من الضفة الغربية إلى ’إسرائيل‘، وإن لم يكن يمتد بموجبها على 

ُ
1970 عندما ط

رحت خطة الفصل بصفة رسمية في العام 1983. وشهد العام 1990 طرح فكرة 
ُ
يد عليه. وقد ط

ُ
المسار الراهن الذي ش

النجوم السبعة، التي تمتد بموجبها سبع مستعمرات مقامة على الخط األخضر نحو الشرق وتحّول األراضي الفلسطينية 
ا وأحزمة أمنية تقع إلى الشرق من الخط األخضر وعلى جانب 

ً
إلى 80 بانتوستاًنا، تشكل مناطق معزولة عن بعضها بعض

https:// :منطقة األغوار. انظر خليل تفكجي، »الجدار يهدف إلى السيطرة على األرض«، الجزيرة، على الموقع اإللكتروني
زيارة  ]تمت   www.aljazeera.net/specialfiles/pages/c0841f79-2505-460e-ac5b-cef28dd630bd
الموقع في 28 شباط 2020[. وعند استكمال بناء الجدار، فسوف يجري فصل نحو 10.2 في المائة من أراضي الضفة 

.OCHA, supra 128 :الغربية، بما فيها شرقي القدس، بسببه وربطها فعلًيا بإسرائيل. انظر
الموقع  على   ،2013 أيار   25 اليوم،  فلسطين  الضوئية”،  اإلشارات  يطال  القدس  في  الفلسطينيين  ضد  “التمييز   132

اإللكتروني: https://bit.ly/2RJ85Lm ]تمت زيارة الموقع في 10 آذار 2020[. 

http://www.decolonizing.ps/site/return-to-the-city/
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التنقل بحرية  للمستعِمرين إمكانية  التي تربط شرقي القدس بغربها،  الخفيف،  القطار  شبكة 

في  القدس،  وبلدية  ’إسرائيل‘  وتزمع  بينهما.133  وفيما  األخضر  الخط  جانبي  كال  على  وبكفاءة 

معرض تطلعهما نحو المستقبل، توظيف هذه الشبكة لكي تضم جميع المستعمرات المقامة 

في منطقة القدس بالضفة الغربية.134 فمن خالل تأمين هذه البنية التحتية وما يقترن بها من 

المستعمرات،  هذه  إلى  االنتقال  على  التشجيع  المستعمرون  يلقى  أخرى،135  اقتصادية  حوافز 

المجتمعات  تاًما تقريبًا عن   
ً

القدس عزال مما يزيد من تعداد سكانها زيادة هائلة وييسر عزل 

السكانية الفلسطينية األخرى. 

وُيعّد خط القطار الفائق السرعة الذي يربط تل أبيب بالقدس شاهًدا آخر، حديث العهد، على 

د )الذي ُيعرف 
ّ
العزل والفصل العنصري. فقد شّيدت ’إسرائيل‘ خط سكة حديد يمتد من مطار الل

اليوم باسم مطار بن-غوريون/تل أبيب( إلى القدس ويمر عبر مناطق من الضفة الغربية المحتلة.136 

اللطرون، مما أدى إلى  ويمر هذا الخط من أراضي قرية بيت سوريك الفلسطينية ويجتاز وادي 

مصادرة مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين.137 وبينما ال يتعرض الفلسطينيون إلقصاء 

السكانية  المجتمعات  تخدم  لكي  للقطار  محطات  ثمة  فليس  الخط،  هذا  استخدام  من  صريح 

ا عن ذلك، ييسر هذا الخط إقامة رابط يلبي احتياجات المسافرين اليهود 
ً

الفلسطينية. وعوض

 عن ذلك، ال ُيسمح أساًسا للفلسطينيين الذين يعيشون 
ً

اإلسرائيليين على وجه التحديد. وفضال

لذا  د دون الحصول على تصريح خاص، 
ّ
الل الخارج عبر مطار  إلى  الغربية أن يسافروا  في الضفة 

ا إلى  ا عن ذلك، يتعين على الفلسطينيين السفر بّرً
ً

يحظر عليهم الوصول إليه بعمومهم. وعوض

األردن ومن ثّم استخدام المطار في عّمان.138 

133 يربط القطار الخفيف في القدس كتل المستعمرات الكبرى في الشطر الشرقي من القدس المحتلة مع شطرها الغربي، 
ز االمتداد الجغرافي بين المستعمرات، بينما يمعن في تقطيع 

ّ
حيث يستولي على األراضي الفلسطينية المحتلة ويعز

أوصال األحياء الفلسطينية في شرقي القدس وسلخ بعضها عن بعض. انظر: 
 Who Profits: The Israeli Occupation Industry, ”Tracking Annexation – The Jerusalem Light Rail 

and the Israeli Occupation,“ July 2017, available at: https://whoprofits.org/wp-content/
uploads/2018/06/old/tracking_annexation_-_the_jerusalem_light_rail_and_the_israeli_
occupation.pdf.

134 المصدر السابق. 
135 Florian Mebes, ”Israel Lures Settlers with Financial Incentives,“ Made for Minds, 31 

December 2012, available at: https://www.dw.com/en/israel-lures-settlers-with-financial-
incentives/a-16487892 [accessed 28 February 2020].

136 ”Israel Uses Occupied Palestinian Lands for High-Speed Rail Link“, New Arab, 26 
September 2018, available at: https://www.alaraby.co.uk/english/news/2018/9/26/israel-
uses-occupied-palestinian-lands-for-high-speed-rail-link [accessed 28 February 2020].

137 المصدر السابق. 
138 Supra 136.

https://whoprofits.org/wp-content/uploads/2018/06/old/tracking_annexation_-_the_jerusalem_light_rail_and_the_israeli_occupation.pdf
https://whoprofits.org/wp-content/uploads/2018/06/old/tracking_annexation_-_the_jerusalem_light_rail_and_the_israeli_occupation.pdf
https://whoprofits.org/wp-content/uploads/2018/06/old/tracking_annexation_-_the_jerusalem_light_rail_and_the_israeli_occupation.pdf
https://www.dw.com/en/israel-lures-settlers-with-financial-incentives/a-16487892
https://www.dw.com/en/israel-lures-settlers-with-financial-incentives/a-16487892
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2018/9/26/israel-uses-occupied-palestinian-lands-for-high-speed-rail-link
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2018/9/26/israel-uses-occupied-palestinian-lands-for-high-speed-rail-link
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3،2،2. وأد المحاوالت التي يبذلها الفلسطينيون في سبيل تطوير شبكة 
مواصالتهم 

بعد مرور نحو ثالثين عاًما على استهالل المحادثات التي أفضت إلى اتفاقيات أوسلو، والتي رّسخت 

عة األوصال في األصل، وقّسمتها إلى المناطق )أ( 
ّ
تفتيت عرى األرض الفلسطينية، المجزأة والمقط

ا في معظمه. 
ً
 ناجز

ً
ا عمال

ً
و)ب( و)ج(، غدا العمل على إقامة جيوب فلسطينية معزولة عن بعضها بعض

الشمولي  المخطط  األوروبي،  االتحاد  من  وبدعم  الفلسطينية،  السلطة  أعّدت  السياق،  هذا  ففي 

للنقل والطرق والمواصالت في فلسطين لألعوام 2045-2016. ويزعم هذا المخطط إقامة شبكات 

مرنة من الطرق والسكك الحديدية والنقل العام البري والبحري، إلى جانب المعابر الحدودية في 

الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك على أساس نماذج كتلك التي تقترحها التوصيات والمنهجيات 

واالتفاقيات التي يرعاها االتحاد األوروبي ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا.139 

الضفة  في  وشقها  الطرق  تصميم  تحديث  المخطط  هذا  يقترح  البري،  بالنقل  يتعلق  وفيما 

الطرق  وشبكات  الطبيعية  والمحمّيات  و)ج(،  و)ب(  )أ(  المناطق  فيهما  بما  غزة،  وقطاع  الغربية 

الرئيسّية واإلقليمّية والمحلّية والجديدة المقترحة، وبما يشمل شبكات الطرق التابعة للبلديات 

والمحافظات وفيما بينها. كما يقترح المخطط المذكور إقامة شبكات النقل البحري والجوي في 

سياق طائفة من البدائل. فبالنسبة للنقل بواسطة السكك الحديدية، يرى المخطط أن الحاجة 

شبكة سكك  مع  االرتباط  إلى  فلسطين  حاجة  من  تنبع  حديدية  شبكة سكك  إلى  الموضوعية 

ِعّد مخطط لمّدها على المستوى اإلقليمي، بحيث تربط بلدان منطقة المشرق العربي 
ُ
أ حديدية 

بعضها ببعض.140 ويسود التصور بأن سكة الحديد هذه ستؤّمن نوعين من خطوط النقل، أحدهما 

خطوط النقل الدولية التي تربط معبر رفح، جنوب قطاع غزة، بمعبر تل البادية، شمال شرق الضفة 

الغربية، ويربط بالتالي مصر بالمعبر مع األردن. ويتضمن النوع الثاني خطوط النقل الوطنية التي 

تقام بوصفها العمود الفقري الذي يقع على امتداد الطريق الرئيسي الرابط بين شمال وجنوب 

ا رئيسية كالخليل وشرقي القدس وبيت لحم ورام الله ونابلس 
ً
الضفة الغربية، بحيث يربط مدن

وجنين. وُيربط هذا الخط نفسه بشبكة سكة الحديد اإلسرائيلية من خالل نقطة ربط مع الخط 

التاريخي الواصل بين حيفا وإربد في األردن.141 

ويشير المخطط الشمولي للنقل والطرق والمواصالت في فلسطين إلى شبكة شحن متكاملة بين 

غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  والمواصالت في  والطرق  للنقل  الشمولي  »المخطط  الفلسطينية،  والمواصالت  النقل  وزارة   139
http://www.mot.gov.ps/ اإللكتروني:  الموقع  على  أيلول 2016،   30 األمنية«،  الجوانب  السابع:  الملحق   -  2016

ntmp/wp-content/uploads/2018/08/NTMP_1_ToCForewordES.pdf
140 تضم بلدان المشرق العربي مصر والعراق واألردن ولبنان واألرض الفلسطينية المحتلة وسوريا. 

141 وزارة النقل والمواصالت الفلسطينية، مصدر سابق. 

http://www.mot.gov.ps/ntmp/wp-content/uploads/2018/08/NTMP_1_ToCForewordES.pdf
http://www.mot.gov.ps/ntmp/wp-content/uploads/2018/08/NTMP_1_ToCForewordES.pdf
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الضفة الغربية وقطاع غزة، مما يسمح بنقل البضائع الفلسطينية من خالل سالسل التصدير التي 

تحملها إلى أي مكان في العالم ومنه إلى فلسطين. ومع ذلك، يخضع الشطر األعظم من التبادالت 

’إسرائيل‘  لسيطرة  الغربية  الضفة  في  والصادرات(  الواردات  )ِكال  والمحلية  الخارجية  التجارية 

وإدارتها اللوجستية. كما يقترح المخطط الشمولي إقامة الممر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، 

ا حديدية تيّسر نقل األفراد والبضائع. 
ً
ا وسكك

ً
وهو ممر متعدد الوسائط للنقل، حيث يشمل طرق

إلى  البحرية،  الموانئ  الخارج من خالل  إلى  الفلسطينية  المنتجات  الممر تصدير  كما يتيح هذا 

جانب توزيع منتجات قطاع غزة داخل الضفة الغربية، ونقلها من الضفة الغربية إلى األردن وغيره 

من البلدان.142 

ِعّد 
ُ
وقد صّرح المدير العام لوزارة النقل والمواصالت الفلسطينية في مقابلة أجريت معه: »لقد أ

برمت مع األردن ومصر، ولكن 
ُ
المخطط الشمولي دون تنسيق مع إسرائيل ومن خالل اتفاقيات أ

دون تحديد نقاط الربط. وقد جرى تحديد نقاط الربط الحدودية من الجانب الفلسطيني فقط، 

حيث ُيفترض أن تقع تحت السيادة الفلسطينية«.143 كما قال المدير العام إن »الوزارة لم تضع 

في االعتبار وجود المستوطنات عندما أعدت هذا المخطط«144 وإن ضم المستعمرات اليهودية 

ناحية  من  إدارتها  أجل  من  الخرائط  على  إال  يرد  »ال  الغربية  الضفة  في  المقامة  اإلسرائيلية 

بين  واالمتداد  التواصل  تضمن  مقترحات  أي  المخطط  يوِرد  ال  ذلك،  على  وعالوة  هندسية«.145 

المدن والمجتمعات السكانية الفلسطينية على كال جانبي الخط األخضر. وتعترف وزارة النقل 

والمواصالت بأن »الحكومة الفلسطينية تعمل في هذه اآلونة على إعداد خطط إستراتيجية، بيد 

أن آلية تنفيذها ترتبط بالحلول السياسية«.146 وهذا يعني أن تنفيذ مثل هذا المخطط يتوقف 

بالكامل على الوضع السياسي، وعلى مصادقة ’إسرائيل‘ عليه وتعاونها في نهاية المطاف. 

رح في 
ُ
ا كبيًرا عما ط

ً
وال يختلف المخطط الشمولي للنقل والطرق والمواصالت في فلسطين اختالف

’صفقة القرن‘.147 ومع ذلك، تنفي وزارة النقل والمواصالت أي تشابه بين هذا المخطط والصفقة 

أيلول   30 فلسطين”،  في  والمواصالت  والطرق  للنقل  الشمولي  المخطط   « الفلسطينية،  والمواصالت  النقل  وزارة   142
http://www.mot.gov.ps/ntmp/wp-content/uploads/2018/08/ اإللكتروني:  الموقع  على   ،2016

NTMP_1_ToCForewordES.pdf
143 المدير العام لوزارة النقل والمواصالت الفلسطينية، مقابلة أجراها معه مركز بديل، رام الله، وزارة النقل والمواصالت، 4 

تشرين الثاني 2019. 
144 المصدر السابق. 
145 المصدر السابق.

146 المصدر السابق. 
147 إدارة ترامب، »السالم من أجل االزدهار: رؤية لتحسين حياة الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي«، كانون الثاني 2020. انظر 
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/ardd-94d08. :ترجمتها العربية على الموقع اإللكتروني
appspot.com/o/publications%2Fkbuprf0htj.pdf?alt=media&token=6167f6e8-236b-4935-

8d24-ee48ffb9c822

http://www.mot.gov.ps/ntmp/wp-content/uploads/2018/08/NTMP_1_ToCForewordES.pdf
http://www.mot.gov.ps/ntmp/wp-content/uploads/2018/08/NTMP_1_ToCForewordES.pdf
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ا للتفاصيل الواردة في صفقة القرن، فهي تطرح إقامة دولة فلسطينية في أجزاء 
ً
المذكورة. فوفق

من الضفة الغربية وقطاع غزة وفي أراٍض ثانوية إضافية، ومن الواضح أنها ال تقع على امتداد 

عة 
ّ
حدود العام 1967، وإنما تمتد على طول جدار الفصل العنصري. وهذه الدولة المقترحة مقط

نكر، 
ُ
األوصال وتفتقر إلى التواصل واالمتداد بين بقاعها. وبينما ال تنفك السلطة الفلسطينية ت

 أنها في ذات 
ّ

بصفة رسمية، مشروعية المستعمرات اليهودية اإلسرائيلية في الضفة الغربية، إال

الوقت تضع هذه المستعمرات في االعتبار في تصميم وتطوير مخطط المواصالت الذي جاءت به. 

»فمن الممكن أن المخطط الشمولي يشبه ]صفقة القرن[ بطريقة أو بأخرى فيما يتصل بإمكانية 

ربط الضفة الغربية بقطاع غزة، ولكن هذا ال يعني أن المخطط الذي وضعته الحكومة الفلسطينية 

ينسجم مع صفقة القرن«.148 

لتحسين  المقترحة  األوجه  بعض  بأن  تقّر  الفلسطينية  السلطة  أن  في  هنا  الُمعضلة  وتكمن 

)بالنسبة القتصاد  االقتصادي  النمو  لتيسير  عّد حاسمة وضرورية 
ُ
ت والنهوض  التحتية  البنية 

الظروف  وطأة  من  والتخفيف  االستعمار(،  ظل  في  األصل  في  التعثر  ويكبّله  تابع  فلسطيني 

المعيشية القاسية التي يعيشها الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومع ذلك، فبسبب 

اتفاقيات أوسلو وغيرها من اتفاقيات »السالم« وما تالها من مخططات تطويرية، كمخطط النقل 

والمواصالت المذكور أعاله، تعّد القدرة على كفالة التواصل واالمتداد من خالل البنية التحتية 

لشبكة المواصالت محدودة، وذلك بفعل افتقار السلطة الفلسطينية لممارسة السلطة والسيطرة 

اللتين تيّسران لها وضع هذه البنية التحتية موضع التنفيذ وفرضها على نحو يستعيد الترابط 

والتواصل بين أرجاء األرض الفلسطينية على أرض الواقع. 

148 المدير العام لوزارة النقل والمواصالت الفلسطينية، مصدر سابق. 
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المخطط الشمولي للنقل والطرق والمواصالت في فلسطين لألعوام 2016-2045 
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صـفـقـــة الـقـــرن 
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 3. فهم الفصل العنصري والتجزئة والعزل
من خالل دراستْي حالة: بيت لحم وأم الفحم 

المجتمعات  فصل  إلى  خاللها  من  تسعى  سياسات  قيامها،  منذ  تنفذ،  ’إسرائيل‘  تزال  ال 

ا. وترمي 
ً

السكانية الفلسطينية واألرض الفلسطينية وتقطيع أوصالها وعزلها عن بعضها بعض

السكان  وتعزيز  الفلسطينية  االجتماعية  البنى  عرى  تفتيت  إلى  ذلك  خالل  من  ’إسرائيل‘، 

إلى االكتمال،  المستعمرين وتمكينهم. وبينما صار الفصل العنصري والتجزئة في طريقهما 

وال سيما عشية إبرام اتفاقيات أسلو، تصاعدت وتيرة السياسات التي نفذتها ’إسرائيل‘ في 

سبيل عزل المجتمعات السكانية الفلسطينية في جيوب أصغر مما كانت عليه ومنفصلة عن 

الفلسطيني في قرى وبلدات  أبناء الشعب  السياسات على تركيز  ا. وتعمل هذه 
ً

بعضها بعض

ومدن معزولة، وقطع أوجه االلتقاء والترابط بينها من أجل توطيد أركان السيطرة التي تفرضها 

’إسرائيل‘ عليها وتقليص نطاق القدرة الجمعية للشعب الفلسطيني على ممارسة حقهم في 

تقرير مصيرهم وإعماله. ومن األمور الحاسمة التي تحقق هذه الغاية، والتي ال تعد استثنائية 

في أي حال من األحوال، ما تقوم به ’إسرائيل‘ من إحكام قبضتها على البنية التحتية لشبكة 

أجلى  في  اإلجراءات  هذه  وتظهر  وتقويضها.  توجيهها  وإعادة  فيها  والتحكم  المواصالت 

تجمع  وال  فلسطينية  مدينة   
َ

تبق لم  حيث  امتدادها،  على  فلسطين  ربوع  جميع  في  صورها 

أن تجلياتها  الرغم من  العزل، على  القائمة على  السياسات  سكاني فلسطيني لم تصبه هذه 

وفي هذا  بعينه.  تجمع سكاني  تحته كل  يرزح  الذي  القانوني  النظام  إلى  باالستناد  تتفاوت 

المقام، تسلط هذه الورقة الضوء على دراستْي حالة - تتناوالن بيت لحم وأم الفحم - من أجل 

بينها على  القائمة  التشابه  وأوجه  السياسات  التي تمارس فيها تلك  المختلفة  الطرق  إثبات 

أرض الواقع. 

1،3. دراسة الحالة في بيت لحم 

بيت لحم مدينة تزخر بثراء تاريخها وعراقة ثقافتها وغنى اقتصادها، بيد أنها تعيش اليوم تحت 

وطأة الحصار الخانق والعزل بفعل االستعمار اإلسرائيلي الجاثم على صدر األرض الفلسطينية 

التي كانت  التي تطالها. وقد تحولت بيت لحم،  العنصري والضم  الفصل  إلى سياسات  إضافة 

خصبة  زراعية  قرى  من  بها  يحيط  بما  وتشتهر  بالحياة  تنبض  فلسطينية  مدينة  مضى  فيما 

وبأهميتها الدينية وبارتباطها العريق بمدينة القدس، إلى جيب فلسطيني معزول يعاني من 

االضطهاد واالكتظاظ والقهر، في ذات الوقت الذي يكتسي فيه وجهها بعباءة السياحة حيث 
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ا منتظًما من الحجاج الذين يزورون المدينة في كل عام. وبينما تقوم ’إسرائيل‘ 
ً

تستقبل فيض

بتجميع الفلسطينيين وتحصرهم في هذا الجيب، فهي ال تفتأ تستعمر ما تبقى من أراضي بيت 

لحم في صورة قوامها االضطهاد واالستبداد، وتعزل سكانها وتقطع عرى التواصل واالمتداد بين 

مدينتهم وبين بقية أنحاء الضفة الغربية بما يشمل القدس.149 

قضاء  في  القرى  بريات 
ُ
ك من  واحدة  أصبحت  قد  لحم  بيت  كانت  عشر،  السادس  القرن  فبحلول 

والموارد  الخصبة  الزراعية  األراضي  بسبب  بالقدس  اقتصادها  في  مرتبطة  وكانت  القدس،150 

واللوز  والشعير  القمح  بزراعة  هرت 
ُ
اشت التي  لحم،  بيت  كانت  كما  بها.  تحيط  التي  الطبيعية 

والعنب وتربية النحل والمواشي وإنتاج الزيتون وزيت الزيتون،151 مصدًرا من مصادر النفط والغاز 

مّد معظم المناطق في 
ُ
الطبيعي والمياه. فعبر سلسلة من الجسور المقنطرة، كانت بيت لحم ت

في  للقدس  المياه  إمدادات  أّمن  الذي  الرئيس  المصدر  وكانت تشكل  بالمياه،  فلسطين  وسط 

الفترة الواقعة بين العام 200 قبل الميالد حتى العام 152.1967 وقد تكبدت المدينة، التي بلغ 

تعداد سكانها 8,000 نسمة في بداية عهد االنتداب البريطاني، أضراًرا فادحة بفعل سياسات 

بيت  أن  من  الرغم  وعلى  الصهيونية.  للحركة  المناصرة  السياسات  مع  اقترنت  التي  االستعمار 

لحم ما زالت مدينة فلسطينية صرفة تقريبًا، فقد أفضت اآلثار الكارثية التي أفرزها االستعمار 

اليهودي الصهيوني في المناطق األخرى وما ارتبط به من قمع واضطهاد، إلى خروج أعداد هائلة 

من سكانها ورحيلهم عنها، حيث تراجع تعدادهم إلى ما يقارب النصف في الفترة الممتدة بين 

العامين 1922 و153.1948 

ا في أعقاب النكبة كذلك، حيث لجأ اآلالف من الفلسطينيين من 
ً
وشهد تعداد السكان تغّيًرا ملحوظ

القدس والمناطق المحيطة بها إلى واحد من مخيمات اللجوء الثالثة التي أقيمت في بيت لحم - وهي 

مخيمات عايدة والعزة والدهيشة. وبينما بقيت بيت لحم تعد وجهة يقصدها الحجاج المسيحيون 

في أثناء فترة الحكم األردني، وتوّسع إنتاج مصانع خشب الزيتون والصدف فيها ليساند اقتصاد 

149 Clarno, supra 5, 89.
150 Amy Singer, Palestinian Peasants and Ottoman Officials – Rural Administration Around Sixteenth 

Century Jerusalem (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), 80.
151 Singer, id., 80-82.
152 Simon Worrall, ”The Little Town of  Bethlehem Has a Surprising History,“ National Geographic, 

23 December 2017, available at: https://www.nationalgeographic.com/news/2017/12/
bethlehem-christ-birth-blincoe/ [accessed 28 February 2020].

الع على إحصائيات العام 1922، انظر: 
ّ
153 لالط

 Justin McCarthy, The Population of  Palestine: Population Statistics of  the Late Ottoman Period (New 
York: Columbia University Press, 1990), 66;

الثاني 2014، على الموقع  ولالطالع على إحصائيات العام 1948، انظر بلدية بيت لحم، »تاريخ بيت لحم«، 11 تشرين   
اإللكتروني: https://bit.ly/3ahfN5K ]تمت زيارة الموقع في 28 شباط 2020[. 

https://www.nationalgeographic.com/news/2017/12/bethlehem-christ-birth-blincoe/
https://www.nationalgeographic.com/news/2017/12/bethlehem-christ-birth-blincoe/
https://bit.ly/3ahfN5K
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شرقي القدس،154 لم تنفك المدينة تشهد كساًدا في اقتصادها بسبب موقعها القريب من الخط 

األخضر. عندما ننظر إلى الوضع الراهن الذي تعيشه بيت لحم تحت نير االحتالل العسكري، يتجلى 

 من أن تشهد 
ً

لنا أن المدينة تعاني من إجراءات متعمدة تستهدف اجتثاث التنمية منها، بدال

التقدم والتطور على مر الزمان. وما يبرهن على ذلك هو الواقع الذي يشهد على أن المدينة تسجل 

 عن ذلك، ما عادت بيت لحم تتعرض لقدر متزايد 
ً
أعلى معدالت البطالة في الضفة الغربية.155 وفضال

 داخلًيا بين مختلف 
ً

ا فصال
ً

من الفصل عن بقية أرجاء الضفة الغربية فحسب، بل إنها تواجه أيض

المناطق الحضرية والقرى في المحافظة نفسها - وتلك نتيجة تتمخض مباشرة عن شبكة الطرق 

عة األوصال فيها. وكل ذلك 
ّ
االلتفافية التي أقامتها ’إسرائيل‘ وشبكة المواصالت العامة المقط

يقترن بمساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين التي تجري عليها إجراءات الضم التي تنفذها 

’إسرائيل‘ بحكم األمر الواقع وبحكم القانون.156 وقد حّول هذا األمر بيت لحم إلى جيب معزول يشهد 

قدًرا متزايًدا من تضييق الخناق عليه، وتحاصره المستعمرات اإلسرائيلية وتطوقه بنية تحتية 

متفوقة لشبكة المواصالت التي أقيمت لمنفعة المستعِمرين حصًرا. 

ا 
ً

1،1،3. بيت لحم والقدس: فصل المدينتين التوأمين عن بعضهما بعض

يتجلى ما تقوم به ‘إسرائيل’ من تقطيع ألوصال األرض في جميع أنحاء فلسطين بوجه خاص 

برت المدينتان توأمين. فقد 
ُ
في قطع العالقة التي تجمع مدينتي القدس وبيت لحم. فلطالما اعت

كان لبيت لحم روابط ثقافية واجتماعية واقتصادية راسخة مع القدس ولها أهميتها المشهودة 

بالنسبة لها. فالطريق الواصل بين بيت لحم، باعتبارها مهد السيد المسيح، والقدس، باعتبارها 

 ال يتجزأ من طريق الحج الديني التاريخي على مدى 
ً

ا أصيال ل جزءً
ّ
الموقع الذي ُصلب فيه، كان يشك

قرون خلت.157 وقد تطور هذا المحفل، الذي يستقطب اآلالف من الحجيج والزوار كل عام، إلى قطاع 

ل أحد أهم الصناعات في محافظة بيت لحم. 
ّ
سياحي أساسي يشك

األحياء  القدس 1948:  )تحرير(،  تماري  األسوار«، في سليم  المدينة خارج  نمو   - العثمانية  »القدس  روشيل ديفيس،   154
العربية ومصيرها في حرب 1948، )ترجمة أحمد خليفة ووسام عبد الله وخليل نصار( )بيروت والقدس: مؤسسة الدراسات 

الفلسطينية وبديل، 2002(، ص. 24-23. 
155 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، »نتائج مسح القوى العاملة للعام 2019«، 13 شباط 2020، على الموقع اإللكتروني: 
شباط   28 في  الموقع  زيارة  ]تمت   http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3665#

.]2020
الموقع  )بيت لحم: مركز بديل، 2019(، ص. 6، على  ع عتصيون االستعماري  الضّم اإلسرائيلي: حالة تجمُّ 156 مركز بديل، 
http://badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/in-focus/ اإللكتروني: 

EtzionBloc-IsraeliAnnexation.pdf
157 PLO - Negotiations Affairs Department, ”Palestine’s Heritage Under Occupation – In 

Focus: Bethlehem’s Denied Potential,“ media brief, 4 December 2018, available at: https://
www.nad.ps/en/media-room/media-briefs/palestines-heritage-under-occupation-focus-
bethlehems-denied-potential [accessed 28 February 2020].

https://www.nad.ps/en/media-room/media-briefs/palestines-heritage-under-occupation-focus-bethlehems-denied-potential
https://www.nad.ps/en/media-room/media-briefs/palestines-heritage-under-occupation-focus-bethlehems-denied-potential
https://www.nad.ps/en/media-room/media-briefs/palestines-heritage-under-occupation-focus-bethlehems-denied-potential
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وما يكتسب قدًرا أكبر من األهمية من وجهة نظر الفلسطينيين يكُمن في الرابطة االجتماعية 

واالقتصادية القائمة بين المدينتين. فمع النمو الذي شهدته القدس إبان العهد العثماني، زاد 

الطلب على المؤن، واستمرت بيت لحم بما حوته جعبتها من أراٍض زراعية خصبة وبفضل قربها 

الجغرافي من المدينة في تنمية عالقة متبادلة معها. فقد كان التجار من بيت لحم وقريتْي الولجة 

وبتير، من جملة القرى األخرى التابعة لها، يمّدون األحياء اليونانية واأللمانية في القدس، وحّيْي 

االعتماد  ى 
ّ
ويتجل العرق.158  وبمشروب  والخضروات  الفواكه  من  شتى  بأنواع  والقطمون،  البقعة 

الهائل على قطاع الزراعة واألهمية التي تتبوأها أسواق القدس بالنسبة القتصاد بيت لحم في 

ى في الواقع الذي يقول 
ّ
سجالت الضرائب )ضريبة األراضي( لدى السلطات العثمانية،159 كما يتجل

إن ما يربو على نصف قضاء بيت لحم ما زال طابعه ريفًيا إلى أن حلت النكبة بفلسطين،160 حيث 

الزيتون  بأشجار  زرع 
ُ
ت دونًما،   13,952 فيها  بما  المنتجة،  األراضي  من  شاسعة  مساحات  كانت 

والحبوب، و1,742 دونًما من األراضي المروية، إلى جانب 14,694 دونًما مسجلة بصفتها أراٍض 

قابلة للزراعة.161 

وقد دأبت السلطات اإلسرائيلية على تنفيذ سياسات أفضت على نحو تراكمي ومتدّرج إلى قطع 

نقاط االلتقاء والترابط بين المراكز الفلسطينية الرئيسية. ففي حالة القدس، استهلت ’إسرائيل‘ 

العام 1967 وضم  العسكري في أعقاب حرب   إنفاذ سياساتها هذه بعد االحتالل  العمل على 

 من 6.5 كيلومتر مربع 
ً
القدس عن بكرة أبيها إلى إقليمها.162 وشهدت حدود القدس توسًعا هائال

إلى 71 كيلومتًرا مربًعا، بما شمل أراٍض كانت تابعة لنحو 28 قرية من قرى بيت لحم ورام الله. وقد 

وضعت ’إسرائيل‘، في تلك الحقبة، هذه األراضي تحت اإلدارة المدنية، دون أن تخضعها ألحكام 

القانون العسكري اإلسرائيلي.163 وكان األثر الذي أفرزه هذا الوضع على بيت لحم ال ُيستهان به، 

حيث جرى ضم 18,048 دونًما )18 كيلومتًرا مربًعا( من أراضي بيت لحم ومدينتي بيت جاال وبيت 

ساحور المرتبطتين بها، إلى جانب أراٍض تابعة للقرى المجاورة لها.164 وصودرت هذه األراضي، 

في مرحلة الحقة، لصالح جزء من المشروع االستعماري الذي يطوق بيت لحم اآلن، وهو بالتحديد 

158 ديفيس، مصدر سابق، ص. 33. 
159 Singer, supra 150, 82.

160 في العام 1922، كان تعداد سكان قضاء بيت لحم يبلغ 24,613 نسمة، من بينهم 14,854 نسمة كانوا يقطنون في 
الريف. وفي العام 1931، سجل 14,180 نسمة على أنهم من سكان المناطق الريفية في هذا القضاء، ثم تراجع تعداد 

.McCarthy, supra 153, 155 :هؤالء السكان إلى 23,725 نسمة. انظر
https://www.palestineremembered. :161 فلسطين في الذاكرة، »بيت لحم، محافظة بيت لحم«، على الموقع اإللكتروني

com/GeoPoints/Bethlehem_536/ar/index.html ]تمت زيارة الموقع في 28 شباط 2020[. 
162 Applied Research Institute of  Jerusalem [ARIJ], Geopolitical Status of  Bethlehem Governorate 

(Bethlehem: ARIJ, 2007), 9, available at: http://www.arij.org/files/admin/2007-2_
Geopolitical_Status_of_Bethlehem_Governorate.pdf

163 المصدر السابق. 
164 المصدر السابق. 

https://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Bethlehem_536/ar/index.html
https://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Bethlehem_536/ar/index.html
http://www.arij.org/files/admin/2007-2_Geopolitical_Status_of_Bethlehem_Governorate.pdf
http://www.arij.org/files/admin/2007-2_Geopolitical_Status_of_Bethlehem_Governorate.pdf
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في  استخدمت  كما  هاتاموس،  وجفعات  حوما  وهار  جيلو،  مستعمرات  يضم  الذي  الجزء  ذلك 

إعادة توجيه شبكة الطرق على نحو يمنح األفضلية للمستعِمرين ويلتف حول بيت لحم. وفي 

من  تتألف  ديموغرافية  أغلبية  هندسة  بغية  السياسات  هذه  ’إسرائيل‘  ذت 
ّ
نف الوقت،  ذلك 

المستعمرين وتلفيق االّدعاء الذي تسوقه ’إسرائيل‘ بشأن القدس غير القابلة للتجزئة بوصفها 

عاصمة لها.165 

 في أعقاب االنتفاضة 
ً

وتسارعت وتيرة المخطط اإلسرائيلي الرامي إلى عزل القدس تسارًعا هائال

األولى التي انطلقت شرارتها في العام 1987، والتي أماطت اللثام عن صمود المقاومة الفلسطينية 

المستمر، باإلضافة إلى أنها مهدت السبيل إلطالق المفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية 

الوضع  بمفاوضات  ُيعرف  لما  رت 
ِّ
خ

ُ
أ التي  القضايا  جملة  من  القدس  كانت  وبينما  و’إسرائيل‘. 

النهائي في اتفاقيات أوسلو التي انطلقت في العام 1993، فقد ُمنحت ’إسرائيل‘ ما يكفي من 

الوقت والزخم الذي يسر لها أن تعمل على تجسيد رغبتها في ضم المدينة وبسط هيمنتها 

عليها.166 وبالنظر إلى الروابط االقتصادية التي كانت تجمع القدس وبيت لحم مًعا، كان تقويض 

شبكات المواصالت في هاتين المدينتين يحتل مرتبة الصدارة في اإلستراتيجية اإلسرائيلية 

التي ُعنيت بفصل الواحدة منهما عن األخرى. فدون سهولة التنقل وُيسره، يواجه المستهلكون 

والموردون الفلسطينيون في بيت لحم عقبات أساسية، تؤدي إلى ارتفاع التكاليف وزيادة القيود 

الزمنية، التي تثنيهم وتمنعهم بالتالي من الوصول إلى أسواق بعينها واالستفادة من الفرص 

االقتصادية المتاحة في القدس وما وراءها. ومنذ اندالع االنتفاضة األولى والتوقيع على اتفاقيات 

أوسلو، ال تزال ’إسرائيل‘ تستهدف شبكة المواصالت في بيت لحم بطرق عدة. 

العام 1995، وضعت ’إسرائيل‘ يدها على القسم األكبر 	  في  تحويل الطرق الرئيسية: 

من طريق القدس - الخليل )الذي بات ُيعرف اليوم بالطريق رقم 60( وحولته بعيًدا عن 

ا رئيسًيا فلسطينًيا، يمتد من الناصرة 
ً
بيت لحم. وكان هذا الطريق، قبل ذلك، يعد طريق

الغربية، ويربط بيت لحم  إلى بئر السبع في الجنوب، ويمر من قلب الضفة  في الشمال 

مباشرة بالقدس ورام الله. وبعد إعادة هيكلة هذا الطريق، بما شمله من تشييد نفقين 

رئيسيين على أراضي بيت جاال )وهما نفق جيلو الذي يبلغ طوله 270 متًرا، ونفق ريفائيم 

لحم  بيت  عبر  الذي كان يمر  الخليل   - القدس  المقطع من طريق  وطوله 900 متر(، غدا 

165 BADIL,  Jerusalem The Epitome of  Israeli Annexation, Colonization and Forcible Transfer, Occasional 
Bulletin No. 28 (June 2019) 3, available at: https://www.badil.org/phocadownloadpap/
Badil_docs/bulletins-and-briefs/Bulletin-no28-JerusalemAnnexation.pdf.
166 رشيد الخالدي، القفص الحديدي: قصة الصراع الفلسطيني إلقامة دولة، )ترجمة: هشام عبد الله(، )بيروت: المؤسسة 

العربية للدراسات والنشر، 2008(، ص. 205-204. 

https://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/bulletins-and-briefs/Bulletin-no28-JerusalemAnnexation.pdf
https://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/bulletins-and-briefs/Bulletin-no28-JerusalemAnnexation.pdf
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ا يقتصر استخدامه على المستعِمرين حصًرا، حيث يلتف حول بيت لحم بكاملها. 
ً
طريق

. وفي 
ً
 لذلك، ما عاد الفلسطينيون يملكون القدرة على الوصول إلى القدس مباشرة

ً
ونتيجة

الوقت نفسه، أفضى هذا التحويل إلى زيادة تعداد السكان من المستعِمرين زيادة هائلة 

في تجمع عتصيون ااالستعماري، حيث ارتفع إلى ثالثة أضعاف ما كان عليه في غضون 

األعوام العشرة األولى، بحكم ما يّسره من إمكانية الوصول الحصري إلى القدس بصورة 

أسرع من ذي قبل.167 وفي العام 2019، باشرت إدارة حكومة نتنياهو العمل على تشييد 

نفق إضافي وجسر من أجل توسيع هذا الطريق،168 مما أدى إلى مصادرة المزيد من أراضي 

الفلسطينيين من أجل تأمين قدر أكبر من سهولة التنقل لصالح المستعِمرين، وزيادة 

تعدادهم والتركيز على  فصل بيت لحم عن القدس. 

وفي 	  الماضي  القرن  من  األخير  العقد  خالل  ’إسرائيل‘،  فرضت  والحواجز:  التصاريح 

جميع  على  يشترط  والذي  التصاريح،  استصدار  نظام  األولى،  االنتفاضة  اندالع  أعقاب 

الفلسطينيين، الذين ال يحملون بطاقة إقامة في القدس أو جنسية إسرائيلية، الحصول 

على تصاريح  للدخول إلى القدس، مما أفضى إلى تقليص معتبر في نسبة الفلسطينيين 

النظام  هذا  إنفاذ  ’إسرائيل‘  باشرت  ثم  ودخولها.169  القدس  إلى  السفر  على  القادرين 

وتعقيًدا في  وانتشاًرا  أكثر شمولية  أمست  والتي  أولية،  ورفده من خالل نصب حواجز 

ُيعرف  ما  ليصبح  الحواجز  هذه  أحد  تحويل  جرى   ،2005 العام  ففي  المطاف.  نهاية 

المسلك  هو  القدس-الخليل  طريق  على  المقام  الحاجز  هذا  وبات   170.300 بحاجز  اليوم 

الفلسطينيين(  من  الضفة  سكان   - الخضراء  البطاقة  حملة  )من  للفلسطينيين  الوحيد 

167 فقد تضاعف تعداد هؤالء السكان خالل األعوام الستة األولى إلى 30,853 مستعِمًرا، وبلغ ثالثة أضعاف بوصوله إلى 
45,870 مستعِمًرا خالل األعوام العشرة التي تلت إعادة تحويل هذا الطريق. وكان عدد السكان المقدر في المستعمرات 

 يبلغ 76,967 مستعِمًرا في العام 2018. انظر: 
ً
التي يضمها تجمع مستعمرات عتصيون جنوب القدس مباشرة

 Peace Now, supra 111.
الموقع  على  أيلول 2019،   1 رقم 10/19/ه،  بيت جاال(  - معبر  رقم 60  )شارع  التصرف  وأخذ حق  استمالك  بشأن  قرار   168

اإللكتروني:
 http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2019/09/Confiscation_Orders_Tunnels_ 

Raod_010919.pdf. 
169 حتى نهاية حقبة الثمانينات من القرن الماضي، لم تكن سوى نسبة ضئيلة من السكان الفلسطينيين يخضعون لقيود 
تحرمهم من دخول فلسطين المحتلة في العام 1948 ’إسرائيل‘، بما فيها القدس، من الضفة الغربية. وثمة مؤشرات 
تدل على أن أكثر من مائة ألف فلسطيني كانوا ينتقلون إلى ’إسرائيل‘ للعمل فيها في كل يوم، حتى في سياراتهم 
التي تحمل لوحات التسجيل الصادرة في الضفة الغربية. ولكن شرعت ’إسرائيل‘ في فرض نظام استصدار التصاريح 
ة على حرية 

ّ
الذي ينطوي على قيود مشددة عقب حقبة أوسلو واندالع االنتفاضة األولى، مما تسبب في فرض عقبات شاق

الخالدي، مصدر سابق، ص.  انظر  الغربية نفسها وقطاع غزة.  الضفة  ’إسرائيل‘ وداخل  إلى  التنقل  الفلسطينيين في 
 .206-205

170  Alexandra Rijke and Claudio Minca, ”Checkpoint 300: Precarious Checkpoint Geographies 
and Rights/Rites of  Passage in the Occupied Palestinian Territories,“ Political Geographies, no. 
65 (July 2018), 38.

http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2019/09/Confiscation_Orders_Tunnels_Raod_010919.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2019/09/Confiscation_Orders_Tunnels_Raod_010919.pdf
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الذين يرغبون في الوصول إلى القدس من منطقة بيت لحم، ما يعبّر عن فصل تام بين 

المدينتين. ُويشترط على الفلسطينيين المشي على األقدام عبر هذا الحاجز، الذي قد 

المستمر  الشعور  إلى  إضافة  اليوم،  في  الذروة  أوقات  في  الجتيازه  ساعات  يستغرق 

باإلهانة والضغط النفسي. وفي وسع بعض الفلسطينيين أن يجتازوا هذا الحاجز بواسطة 

تصاريح خاصة تصدر لسياراتهم.171 أما الحواجز األربعة األخرى المقامة على الخط األخضر 

في محافظة بيت لحم، والتي تؤّمن إمكانية الوصول إلى القدس، فال يستطيع المرور منها 

سوى المستعِمرون، والفلسطينيون الذين يحملون الجنسية اإلسرائيلية أو بطاقة اإلقامة 

في القدس واألجانب.172 

اليوم سوى ستة 	  ال يوجد  أو على مقربة منها:  عدم وجود حاجز تجاري في بيت لحم 

حواجز تجارية مشتركة بين المدن الفلسطينية، ويستطيع الفلسطينيون نقل البضائع 

لحم،  لبيت  وبالنسبة  خارجها.173  إلى  ومنها  الغربية  الضفة  إلى  خاللها  من  والمنتجات 

فأقرب حاجز إليها هو حاجز ترقوميا في محافظة الخليل، والذي يستغرق الوصول إليه 

نحو 45 دقيقة بالسيارة باتجاه الجنوب بعيًدا عن القدس.174 ويستغرق األمر ما ال يقل 

عن يوم بطوله لوصول حاوية واحدة من بيت لحم إلى الخليل، ثم إلى داخل الخط األخضر، 

وبتكلفة عالية بشكل استثنائي.175 والوقت والتكاليف اإلضافية التي ينطوي عليها نقل 

البضائع إلى القدس ال تطاق وتترك بيت لحم عاجزة إلى حد بعيد عن التنافس مع العديد 

من البلدات واألسواق األخرى. 

بيت 	  كانت  بينما  العامة:  المواصالت  شبكة  في  والترابط  االلتقاء  نقاط  قطع 

تربطها  كانت  التي  والقطارات  الحافالت  خطوط  إلى  الوصول  بإمكانية  تنعم  لحم 

من  بالقليل  ليس  عدد  إغالق  جرى  فقد  القدس،  عبر  الغربية  الضفة  أنحاء  ببقية 

171 Rijke and Minca, id., 35-45.
172 Maryam Griffin, ‘’West Bank Public Transportation: Movement as Politics,’’ (PhD Thesis, 

University of  California, Santa Barbara, 2003), 123-124.
173مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األرض المحتلة )بتسيلم(، قائمة الحواجز في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
https://www.btselem.org/arabic/freedom_of_movement/ :25 أيلول 2019، على الموقع اإللكتروني

checkpoints_and_forbidden_roads ]تمت زيارة الموقع في 28 شباط 2020[.  
174 ال تزيد المسافة بين بيت لحم والقدس عن سبعة كيلومترات، لذا فهي ال تستغرق سوى 15-20 دقيقة كحد أقصى في 
المتوسط للوصول إليها بالمركبة و30 دقيقة أو ما يقرب منها بالمواصالت العامة. وقد حال عزل القدس وفصلها بين 
غالبية المركبات التجارية وبين السفر إليها )وإلى فلسطين المحتلة في العام 1948( من بيت لحم مباشرة، مما يضطرها 
اليوم إلى سلوك طريق أطول يمتد من بيت لحم إلى ترقوميا والعودة إلى الخط األخضر. أنظر جابر، مصدر سابق. وانظر، 
ا، سمير حزبون، رئيس مجلس اإلدارة، غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم، مقابلة أجراها معه مركز بديل، 28 

ً
أيض

تشرين الثاني 2019. 
175 حزبون، المصدر السابق. 

https://www.btselem.org/arabic/freedom_of_movement/checkpoints_and_forbidden_roads
https://www.btselem.org/arabic/freedom_of_movement/checkpoints_and_forbidden_roads
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يومنا  وفي  القدس.  حول  لتلتف  أخرى  خطوط  تحويل  تم  حين  في  الخطوط،  هذه 

بيت  في  منتهاها  والعبيدية  الخليل  تربط  التي  المواصالت  خطوط  تبلغ  هذا، 

آخرين  خطين  من  واحد  إلى  االنتقال  القدس  إلى  المسافرين  على  وُيشترط  لحم، 

المواصالت  وسائل  على  ويتعين  القدس.176  في  المسجلة  الحافالت  خطوط  من 

والحافالت(  الطلبات  وتكاسي  السرفيس،  وتكاسي  )الفوردات،  الفلسطينية  العامة 

أطول  ا 
ً
طرق تسلك  أن  الغربية  الضفة  شمال  باتجاه  ومنها  الله  رام  إلى  تصل  التي 

العقبات  من  وطائفة  متعددة  لحواجز  والخضوع  النار،  وادي  عبر  بعيدة  بأشواط 

مما  المروري،  االزدحام  من  متزايد  وقدر  الطرق  هذه  على  المنصوبة  التعسفية 

السفر  مواعيد  وتأخير  النفسي  والضغط  الباهظة  التكاليف  من  مزيد  عليه  يترتب 

القطار،  خطوط  وتمر  الغابر.177  عهدها  في  مباِشرة  كانت  التي  السفريات  مقابل 

محافظة  عبر   ،1948 العام  قبل  استخدامها  يستطيعون  الفلسطينيون  كان  التي 

خرجت 
ُ
أ الفلسطينيين فيها. فقد  أو محطات تخص  أي مواقف  لحم دون وجود  بيت 

مستعمرة  )وهي  بيت شيمش  إلى  إال  اآلن  تصل  ال  وهي  الخدمة،  من  الخطوط  هذه 

يهودية إسرائيلية تبعد مسافة تقل مدتها عن ساعة عن بيت لحم(، ثم تصل إلى 

استخدامها.  الغربية  الضفة  أبناء  من  الفلسطينيون  يستطيع  وال  أبيب،  وتل  يافا 

صورة  في  جاءت  التي  المواصالت،  شبكات  ’إسرائيل‘  أنشأت  ذلك،  على   
ً
وعالوة

تملكها  التي  االنتشار  الواسعة  الحافالت  وخدمات  القدس،178  في  الخفيف  القطار 

في  المستعمرات  بين  التنقل  إمكانية  تعزيز  بغية  المستعِمرين،179  تخدم سوى  وال 

والقدس.  لحم  بيت  محافظة 

تأثًرا 	  لحم  بيت  في  السياحة  تتأثر  كما  التجارية:  السياحة  مسارات  على  السيطرة 

فـ’إسرائيل‘ تفرض  عليها.  ’إسرائيل‘  تأثرها بسيطرة  ناهيك عن  الحال،  بهذا  مباشًرا 

ء السياحيين الفلسطينيين بالنظر إلى أنها تكبل قدرتهم 
ّ

سيطرتها التامة على األدال

176  Visit Palestine, ”Get into Bethlehem from Jerusalem,“ webpage, 29 November 2016, available 
at: http://visitpalestine.ps/get-bethlehem-jerusalem/ [accessed 28 February 2020].

السرفيس فهي  تكاسي  أما  أخرى،  إلى  محافظة  من  وتنتقل  ركاب  منها سبعة  الواحدة   
ّ

ِقل
ُ
ت الفوردات هي سيارات   177

.Griffin, supra 172, 133 :ما تشتغل على خطوط داخلية. انظر 
ً
سيارات للنقل العام وعادة

178 POICA - Monitoring Israeli Colonization Activities in the Palestinian Territories, ”’New 20 
Km Length Path’ Israeli Authorities Approves the New Route of  the Jerusalem Light Rail,“ 
1 February 2016, available at: http://poica.org/2016/02/new-20-km-length-pathisraeli-
authorities-approves-the-new-route-of-the-jerusalem-light-rail/ [accessed 28 February 
2020].

179 Jerusalem Bus Map, subsidiary of  Oren’s Transit Page, available at https://www.
orenstransitpage.com/jlembusmap/jlembusmap.htm [accessed 3 February 2020].

http://visitpalestine.ps/get-bethlehem-jerusalem/
http://poica.org/2016/02/new-20-km-length-pathisraeli-authorities-approves-the-new-route-of-the-jerusalem-light-rail/
http://poica.org/2016/02/new-20-km-length-pathisraeli-authorities-approves-the-new-route-of-the-jerusalem-light-rail/
https://www.orenstransitpage.com/jlembusmap/jlembusmap.htm
https://www.orenstransitpage.com/jlembusmap/jlembusmap.htm
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 1948 العام  في  المحتلة  فلسطين  دخول  من  تمكنهم  تصاريح  على  الحصول  على 

أولئك  الزوار األجانب، بمن فيهم  ’إسرائيل‘ قبضتها على  حِكم 
ُ
ت والعمل فيها.180 كما 

الذين يريدون دخول بيت لحم من خالل الحواجز المقامة على الخط األخضر، حيث تزداد 

صعوبة دخولهم وما يقترن به من الترويع بسب العراقيل المتعددة التي تفتت عرى 

اإلسرائيلية  والحافالت  السياحية  للشركات  يسمح  وهذا  المدينتين.181  بين  التواصل 

أن تحتكر المسارات السياحية القادمة من القدس كلها تقريبًا، وال سيما موسم الحج 

المسيحي الذي يعود عليها بأرباح وفيرة.182 وبذلك، وعلى الرغم من أن بيت لحم ال تزال 

ا 
ً
تستقبل الماليين من الزوار، فإن ما نسبته 85 في المائة من هؤالء الزوار يمضون وقت

المهد  كنيسة  في  ساعتين  نحو  يقضون  حيث  المدينة،  في  ساعات  بضع  يتعدى  ال 

المطاف  وينتهي  التذكارية.183  الهدايا  بيع  محالت  أحد  عند  واحدة  مرة  ويتوقفون 

إلى  تضاف  سريعة  إضافات  كانت  لو  كما   ،
ً

أصال أحد  زارها  إن  الفلسطينية،  بالمواقع 

الجوالت اإلسرائيلية التي قد تشمل في بعض الحاالت زيارات إلى المستعمرات. ومن 

شأن ذلك أن يتيح إلسرائيل أن تبسط سيطرتها على الرواية السياسية والثقافية التي 

التعريف  وبين  الفلسطينيين  بين  يحول  مما  أعم،  وفلسطين بصفة  لحم،  بيت  تخص 

بهويتهم وثقافتهم وطرح وجهة نظرهم وكشف النقاب عن واقع االضطهاد والهيمنة 

التي تفرضه ’إسرائيل‘ عليهم.184 

ا من هدف أشمل تتوخاه ’إسرائيل‘ ويتمحور   جزءً
ً
وتشكل كل آلية من هذه اآلليات مجتمعة

أصحابها  يد  من  المدينة  وانتزاع  الكبرى‘،185  ’القدس  بشأن  ورؤيتها  مخططاتها  إنفاذ  حول 

القدس في  المستعِمرين، من أجل تصوير  الديموغرافي لصالح  التوازن  الفلسطينيين وضرب 

صورة تظهر فيها بصفتها عاصمة ’إسرائيل‘ ’العصية على التقسيم‘.186 وتعمل هذه التدابير، 

قطاع  في  بالعمل  لهم  تسمح  تصاريح خاصة  لحم  بيت  من  فرًدا   46 يحمل سوى  ال  باريس،  لبروتوكول  انتهاك  في   180
السياحة داخل الخط األخضر. انظر حزبرون، مصدر سابق. 

181 Clarno, supra 5, 101.
182 Clarno, supra 5, 101-102.

183 حصلنا على هذه اإلحصائيات من مقابلة مع أحد المسؤولين في وزارة السياحة بالسلطة الفلسطينية في شهر أيلول 
PLO - Negotiations Affairs Department, supra 157 :ا

ً
2012. وانظر: Clarno, supra 5, 101. وانظر، أيض

184 PLO – Negotiations Affairs Department, ibid.
185 كان الهدف المتوخى من مخطط القدس الكبرى يكمن في توسيع الحدود البلدية للقدس في حدود دائرة نصف قطرها 
100 كيلومتر، بحيث تضم المراكز الفلسطينية الكبيرة في رام الله وبيت لحم إلى المدينة، وتتغلغل من ثم في مساحة 
 BADIL, البقاء من األساس. انظر:  إقامة دولة فلسطينية قادرة على  الغربية وتئد إمكانية  معتبرة من وسط الضفة 

.supra 165, 5
186 Ahmad el-Atrash, ”A Trip through the Palestinian Road Network,“ This Week in Palestine, 

Issue no. 168, April 2012, available at: http://www.twip-archive.com/archive/details.
php?id=3673&ed=205&edid=205 [accessed 28 February 2020].

http://www.twip-archive.com/archive/details.php?id=3673&ed=205&edid=205
http://www.twip-archive.com/archive/details.php?id=3673&ed=205&edid=205
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كافة، على فصل  بأشكالها  الفلسطينية  المواصالت  لشبكات  ما تؤديه من تخريب  ومن خالل 

الفلسطينيين عن عاصمتهم السياسية والثقافية والدينية واالقتصادية، وهو ما يسهم في 

التي  الجمعية  الهوية  تقويض  على  وتروي  بأناة  العمل  في  يتمثل  الذي  األعم  الهدف  إنجاز 

يحملها أبناء الشعب الفلسطيني وقدرتهم على ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم. 

فصل بيت لحم: بانتوستان )معزل( فلسطيني 

لت اتفاقيات أوسلو خطوة مهمة على صعيد تقطيع أوصال بيت لحم وعزلها في غيتوهات، 
ّ
مث

مثلما هو حال جميع المدن الفلسطينية في الضفة الغربية.187 ومع بقاء نسبة ال تزيد عن 7.8 

من  ذلك  يعنيه  بما  )أ(،  المنطقة  ضمن  مصنفة  لحم  بيت  محافظة  مساحة  من  المائة،188  في 

المحافظة،189 وتصنيف بعض  ا في 
ً

وجود منطقتين حضريتين منفصلتين عن بعضهما بعض

المائة(،  في   5.5( )ب(  المنطقة  ضمن  تقع  باعتبارها  بها  المناطق  في  المعزولة  القرى  جيوب 

وعلى  المحافظة  أراضي  من  المائة  87 في  ما نسبته  على  التامة  بالسيطرة  ’إسرائيل‘  تحتفظ 

جميع طرق المواصالت بين بيت لحم وقراها والمدن الفلسطينية األخرى. وقد أضفت تصنيفات 

األراضي هذه ستارًا أّمن الشرعية لى ممارسات ‘إسرائيل’ ويّسرت لها فرصة استغالل شبكات 

عليه  يطغى  جيب  إلى  لحم  بيت  تعزل  التي  سياساتها  بعض  إنفاذ  أجل  من  المواصالت 

واالكتظاظ واالضطهاد. 

دونم   22,000 على  يربو  ما  صودر   ،1998 العام  نهاية  وحتى   1993 العام  في  أوسلو  اتفاقيات  على  التوقيع  فمنذ   187
إلقامة  األراضي  من هذه  كبيرة  مساحة  صصت 

ُ
خ لحم، حيث  بيت  لمحافظة  التابعة  األراضي  من  مربًعا[  كيلومتًرا   22[

المستعمرات وشق الطرق االلتفافية. وتسبب ضياع هذه األراضي في اإلمعان في قطع عرى التواصل بين البلدات والقرى 
الفلسطينية، وسد الطريق أمام النمو العضوي الفلسطيني وتقويض المشاريع الزراعية. انظر: 

 POICA - Monitoring Israeli Colonization Activities, ”Israeli Settlements Encroachment 
in the Bethlehem District,“ prepared by ARIJ, 15 May 2001, available at: http://poica.
org/2001/05/israeli-settlements-encroachment-in-the-bethlehem-district/ [accessed 28 
February 2020]; Jeremy Pressman, ”The Second Intifada: An Early Look at the Background 
and Causes of  Israeli-Palestinian Conflict,” Journal of  Conflict Studies 22, no. 2 (2003), 114-
141, available at https://journals.lib.unb.ca/index.php/jcs/article/view/220/378 [accessed 
28 February 2020].

ف باعتبارها  188 في بيت لحم، تندرج ما نسبته 5.5 في المائة من األراضي ضمن فئة المنطقة )ب( و7.8 في المائة تصنَّ
تقع ضمن المنطقة )أ(.   

189  ARIJ, supra 162, 10.

http://poica.org/2001/05/israeli-settlements-encroachment-in-the-bethlehem-district/
http://poica.org/2001/05/israeli-settlements-encroachment-in-the-bethlehem-district/
https://journals.lib.unb.ca/index.php/jcs/article/view/220/378
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خريطة محافظة بيت لحم بعد أوسلو )أريج(190 

 عن القدس، سياسات العزل التي تعتمدها 
ً

 كامال
ً

وتطبق ’إسرائيل‘، بعدما عزلت بيت لحم عزال

ا، وعرقلة أي امتداد 
ً

على ما تبقى من المدن والقرى الفلسطينية، على أمل عزلها عن بعضها بعض

أو تواصل فيما بينها. وفي حالة بيت لحم، تطبق ’إسرائيل‘ ذلك عن طريق عزل المدينة عن رام 

الله وغيرها من المدن الواقعة إلى الشمال منها وعن الخليل الواقعة إلى الجنوب منها. وبذلك، 

بيت  إلى  والبضائع  األشخاص  تنقل  في  وسهولة  بيسر  التحكم  على  القدرة  ’إسرائيل‘  تملك 

لحم ومنها إلى خارجها، وإنفاذ عقبات تشل الحركة من خالل نشر الحواجز وغيرها من العراقيل، 

وعوق االقتصاد من خالل تقويض الصناعات الرئيسية وبالتالي رفع معدالت البطالة. وفي نهاية 

المطاف، يمسي الفلسطينيون غارقين في هذا الوضع االقتصادي المتردي، وما يتمخض عن كل 

ذلك من بيئة قهرية تفضي إلى تهجيرهم قسًرا عن ديارهم وقراهم في سبيل البحث عن فرص 

جديدة، إما في المراكز الحضرية الرئيسية، كبيت لحم، أو خارج فلسطين. ومما له أهميته في هذا 

المواصالت تحتل مرتبة الصدارة في اإلستراتيجية  اإلسرائيلية  المقام أن السيطرة على طرق 

الهادفة إلى تفتيت عرى التواصل بين أبناء الشعب الفلسطيني وتقليص اإلمكانات االقتصادية 

المتيسرة أمامهم. 

190 المصدر السابق. 
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التحويل عبر طريق وادي النار: التحكم في إمكانية الوصول إلى شمال الضفة الغربية 

لقد غدا طريق وادي النار، الذي يتسم بانحداره السحيق وتعرجاته الشديدة، الطريق الوحيد الذي 

يربط بين جنوب الضفة الغربية وشمالها. وقبل اندالع االنتفاضة األولى، كان هذا الطريق يتألف 

الوادي،  ذلك  تقطع  التي  المشاة،  وممرات  الترابية  الزراعية  الطرق  من  سلسلة  من  معظمه  في 

ا لإلمدادات العسكرية في عهد االنتداب البريطاني.191 وفي 
ً
الذي كان يشكل فيما مضى طريق

أواخر حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، وعندما باشرت ’إسرائيل‘ بفرض القيود على تنقل 

النار وعلى حين غرة ممًرا حيوًيا لتنقل  إلى القدس، صار طريق وادي  الفلسطينيين ووصولهم 

الخليل وبيت لحم  المراكز االقتصادية والسياحية في  بين  التجارية  البضائع  المسافرين ونقل 

وبين رام الله وأريحا ونابلس وجنين.192 وفي العام 2005، ُحظر على حركة المرور في الضفة الغربية 

عن بكرة أبيها الوصول إلى القدس من خالل الطريق التاريخي، وهو طريق القدس-الخليل )الذي 

ُيعرف اليوم باسم الطريق رقم 60(. وقد أسفر هذا اإلغالق عن إجبار جميع مركبات الضفة الغربية 

على السفر عبر طريق وادي النار.193 

وال يزال هذا الطريق، وبعد ثالثين عاًما، يفرز أثًرا ال يمكن إغفاله على عزل بيت لحم وقطعها عن 

، يعّد هذا الطريق خطيًرا على نحو استثنائي، حيث يمتد بطوله على 
ً
الضفة الغربية برمتها. فأوال

ا حاًدا وخطيًرا، تطل كلها على الوادي السحيق. 
ً
مسافة تقرب من 3.5 كيلومتر وفيه 13 منعطف

وبالنظر إلى أن هذا الطريق هو الطريق التجاري الوحيد، فغالبًا ما يتعذر المرور عبره عندما تسلكه 

 عما يزيد عن 
ً

شاحنات النقل، حتى مع أعمال التحديث والتوسعة التي جرت عليه مؤخًرا. وفضال

وتعطل  الخانقة  المرورية  االزدحامات  باتت  يوم،194  كل  في  الطريق  مركبة تسلك هذا   22,000

مكابح المركبات والحوادث المميتة شائعة الحدوث عليه. ويعد طريق وادي النار خطيًرا بشكل 

إلى  الطريق  على  يتشكل  الذي  الصقيع  أو  األمطار  مياه  تؤدي  عندما  الشتاء،  فصل  في  خاص 

انحراف المركبات أو انزالقها، مما يزيد من احتمالية وقوع حوادث السير.195 وتسبب هذه الظروف 

القلق والضغط، وتجبر الفلسطينيين في حاالت ليست بالقليلة على إعادة النظر في عزمهم على 

https://bit. :191 منظمة التحرير الفلسطينية، »خنق بيت لحم، إعاقة السالم«، ورقة حقائق، 2005، على الموقع اإللكتروني
ly/2ohinqr ]تمت زيارة الموقع في 26 أيلول 2019[. 

192 Hanna Maoh and Jad Isaac, ”The Status of  Transportation in the West Bank,“ World Transport 
Policy and Practice 5, no. 4, September 2014, 18-29.

193 OCHA, ”Restrictions on the Movement of  People and Goods Within the West Bank,“ 
Technical Note, 30 November 2005, available at: https://www.un.org/unispal/document/
auto-insert-203620/ [accessed 28 February 2020].  

194 محمد مرار، »مشروع طريق »واد النار« حلم طال انتظاره فهل سيتحقق؟«، شبكة راية اإلعالمية، 30 حزيران 2019، على 
الموقع اإللكتروني: https://www.raya.ps/news/1068016.html ]تمت زيارة الموقع في 26 أيلول 2019[. 

195  Hanna Maoh and Jad Isaac, supra 192, 18-29.

https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-203620/
https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-203620/
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السفر، مما يفاقم شعورهم بالعزلة. كما يتسبب هذا الطريق في عطب المركبات وتهالكها بوتيرة 

عالية، مما يضيف المزيد من التكلفة االقتصادية اإلجمالية على المواصالت والحركة التجارية 

المحلية في الضفة الغربية.196 

لمنع  النار،   وادي  طريق  نهاية  في  يتربع  الذي  ’الكونتينر‘،  حاجز  ’إسرائيل‘  وثانًيا، تستخدم 

صب هذا الحاجز في 
ُ
السفر بين شمال الضفة الغربية وجنوبها أو تأخيره في أي وقت تشاء. وقد ن

األصل بحكم قربه من مستعمرتين، هما معاليه أدوميم وكيدار، قبل أن يتحول في شهر حزيران 

2004 إلى حاجز محصن على الدوام،197 حيث يضم مسارب محددة لمرور المركبات، وتخضع الطرق 

رعت المسامير في طريقه، وُركبت عليه اإلشارات الضوئية والشواخص 
ُ
المؤدية إليه للمراقبة، كما ز

إلى  الوصول  الفلسطينيين  للجنود اإلسرائيليين.198 وال يستطيع سوى  المرورية، وبتمركز دائم 

هذا الحاجز، الذي ال يتدخل في تنظيم وصولهم إلى المناطق الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية. 

ومع ذلك، يملك الجيش اإلسرائيلي السيطرة التامة على من ُيسمح له بعبور الحاجز ومن ال ُيسمح 

الفلسطينيين لظروف من اإلذالل ويؤخرونهم  بالسالح  المدججون  الجنود  له باجتيازه، وُيخِضع 

لفترات طويلة ويغلقون الحاجز بصورة تعسفية. وفي هذا السياق، عبّر محافظ بيت لحم السابق، 

جبريل البكري، عن وجهة نظر شائعة على نطاق واسع حينما قال إن »الحاجز ُوجد ألسباب سياسية 

محضة وال يستند إلى الضرورات األمنية«.199 ويقطع الحاجز، عند إغالقه، ثلث الضفة الغربية عن 

 على الضفة الغربية.200 
ً

ا شامال
ً
ثلثيها اآلخرين، مما يفرض إغالق

ا، يزيد هذا الطريق المسافة الممتدة بين بيت لحم ورام الله )وهي 50.3 كيلومتر( إلى ما يقارب 
ً
وثالث

ضعف مسافة الطريق رقم 60 المباشر عبر القدس )31.8 كيلومتر(.201 وتفرز هذه الزيادة الملحوظة 

الله عواقب وخيمة على الحركة التجارية بين  في مدة السفر وطول المسافة بين بيت لحم ورام 

هاتين المدينتين االقتصاديتين الرئيسيتين.202 كما تزيد تكاليف السفر زيادة هائلة إذا ما وضعنا 

في االعتبار نفقات الوقود الباهظة، وما يقترن بها من زيادة طول المسافة، والمنحدرات الشديدة 

 عن المدة والمسافة، 
ً

االنحدار، واالزدحامات المرورية المنتظمة والتعسف في إغالق الحاجز. وفضال

ر التكلفة االقتصادية التي يتكبدها الفلسطيني في كل سفرة يسافرها في مركبته الخاصة  تقدَّ

196 المصدر السابق. 
197 المصدر السابق. 

198 بتسيلم، مصدر سابق. 
199 Israel Sets Up Iron Gates at Container Checkpoint,“ Ma’an News Agency, 25 February 2015.
200  Jalal Abukhater, ”Palestine’s Other Open-Air Prison,“ Aljazeera, 13 February 2019, available at: 

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/palestine-open-air-prison-190118065003667.
html [accessed 28 February 2020].  

201 Hanna Maoh and Jad Isaac, supra 192, 18-29.  
202 المصدر السابق. 

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/palestine-open-air-prison-190118065003667.html
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/palestine-open-air-prison-190118065003667.html
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 إلى 47.6 شيكل، مما يلقي بثقله على العبء السنوي الكلي اإلضافي الذي 
ً

بما يتراوح من 42 شيكال

يتحمله االقتصاد الفلسطيني، والذي يصل إلى 54.7 مليون دوالر في العام.203 

، العائالت المسيحية في الزبابدة، وهي بلدة سكانها من اليونان األرثوذكس 
ً

»خذ، مثال

وقريبة من جنين، حيث تكابد المعاناة للوصول إلى بيت لحم، التي ال تبعد عنها سوى 

85 كيلومتًرا، للحج إليها بسبب تأخيرها على حاجزي زعترة والكونتينر. وفي الوقت 

نفسه، يستطيع الحجاج األجانب دخول بيت لحم عبر ثماني طرق مختلفة، بما فيها 

الطريق الذي يمر من القدس، وربما يكون في وسعهم في أيام معينة القدوم بالطائرة 

من الخارج والدخول إلى المدينة بصورة أسرع من المسيحيين الفلسطينيين.204 

الطريق  على طول  المركبات  امتدت  كبيًرا، حيث  ازدحاًما  الحاجز  ما شهد  يوم  »في 

صورة  بأخذ  االحتالل  جيش  من  جندي  قيام  سببه  ذلك  أن  تبين  ثم  باالتجاهين، 

ويحتجز  الفلسطينية  المركبات  إيقاف  يستطيع  بأنه  عليها  علق  )ذاتّية-سيلفي( 

الناس بإشارة واحدة منه«.205 

»ومن جهته، يروي سائق مركبة خاصة آخر ]...[ أنه عبر الحاجز في يوم ما، وكان أربعة 

متوارية  منطقة  إلى  وأخذه  واستفزه  أحدهم  الجندي  أنزل  أمامه،  مركبة  في  شبان 

عن األنظار وعن كاميرات المراقبة، ثم أبرحه ضرًبا برفقة مجندة أخرى، وبدون سبب، 
للتسلية فقط«.206

جنوب  إلى  الوصول  إمكانية  في  التحكم   :)60 رقم  )الطريق  الخليل   - القدس  طريق  ضم 

الضفة الغربية 

لحم  بيت  مدينة  أمام  متاحة  بقيت  التي  الرئيسية  االقتصادية  الرابطة  الخليل  مدينة  ل 
ّ
تشك

طعت الصلة التي كانت تجمعها وسكانها الفلسطينيين بمدينة القدس، كما وُعزلت عن 
ُ
بعدما ق

203 Jad Isaac et.al., The Economic Cost of  the Israeli Occupation of  the Occupied Palestinian Territories 
(ARIJ, 2015), 26, available at: https://www.arij.org/files/arijadmin/2016/The_Economic_
Cost_of_the_Israeli_occupation_Report_upd.pdf.

204 Abukhater, supra 200.
بالفلسطينيين«، الجزيرة، 4 كانون األول 2018، على  النار« و«الكونتينر«.. قصص من رحم التنكيل  205 فادي العصا، »واد 

الموقع اإللكتروني: https://bit.ly/31LxIy1 ]تمت زيارة الموقع في 26 أيلول 2019[.
206 المصدر السابق. 

https://www.arij.org/files/arijadmin/2016/The_Economic_Cost_of_the_Israeli_occupation_Report_upd.pdf
https://www.arij.org/files/arijadmin/2016/The_Economic_Cost_of_the_Israeli_occupation_Report_upd.pdf
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المدن والمجتمعات السكانية الفلسطينية في شمال الضفة الغربية. وعلى الرغم من أن فصل 

بيت لحم عن الخليل يعد الجانب األقل تقدًما في السياسات اإلسرائيلية التي تستهدف عزل 

في  عليها  السيطرة  وبسط  الرابطة  ’إسرائيل‘ في قطع هذه  تبيتها  التي  النية  فإن  لحم،  بيت 

نهاية المطاف تتجلى في إجراءات عدة، خصوًصا ألنها تتعلق بالمواصالت، وجرى ترسيخها فيما 

يسمى ’بصفقة القرن‘ مؤخًرا.207 

ر اسمه إلى  يِّ
ُ
غ الذي  الخليل،   - وكما هو حال جميع الطرق الشريانية األخرى، يعد طريق القدس 

لذلك مناط  الخليل، وهو  إلى  الذي يصل مباشرة من بيت لحم  الرئيس  الطريق  الطريق رقم 60، 

تركيز السياسات اإلسرائيلية القائمة على العزل والهيمنة. فقد انبثق المؤشر الرئيس األول عن 

النية المبيتة منذ أمد طويل في االستيالء على هذا الطريق من خالل إقامة مستعمرة إفرات على 

عدت الخطط لتنفيذها في منتصف حقبة 
ُ
جانبه الشرقي. وكان ذلك حركة مقصودة وإستراتيجية، أ

السبعينيات من القرن الماضي، من أجل تأمين الطريق الجنوبي للوصول إلى القدس.208 وقد رسخت 

االستثمارات الضخمة التي ضختها ’إسرائيل‘ في هذه المستعمرة وجودها منذ ذلك الوقت، حيث 

باتت اليوم سادس أكبر مستعمرة في الضفة الغربية، وأرست دعائم السيطرة اإلسرائيلية على 

الطريق رقم 60 لتجهيزه ألي مشروع لضمه رسمًيا في المستقبل القريب.209 

تؤكد  ’إسرائيل‘  تفتأ  لم  حيث  المنصرمة،  العشرين  األعوام  مدى  على  النية  هذه  تعززت  وقد 

’إسرائيل‘  فرضت  الثانية،  االنتفاضة  أثناء  ففي  منتظمة.  بوتيرة  الطريق  هذا  على  سيطرتها 

ا يتعذر على الفلسطينيين سلوكه 
ً
ا على عدد من محاور الطريق رقم 60، مما جعل منه طريق

ً
إغالق

وفرضت عليهم سلوك طريق يبلغ ضعفْي طوله وقد يستغرق في بعض األحيان أكثر من أربع 

شرت المخططات اإلسرائيلية التي تميط اللثام 
ُ
ساعات الجتيازه بالسيارة.210 وفي العام 2010، ن

عن عزم ’إسرائيل‘ على إعادة توجيه حركة مرور الفلسطينيين إلى طرق رديئة ومتعرجة تمر عبر 

قرية تقوع جنوب بيت لحم وقرية سعير شمال الخليل.211 وبناءً على ذلك، جرى الشروع في تنفيذ 

بضيقها  تتسم  منها  مقاطع طويلة  تزال  ال  ولكن  الطرق،  على هذه  التحسينات  أشغال  بعض 

ا أطول بكثير الجتيازها مما يستغرقه الطريق الرئيس 
ً
ورداءة رصفها وتعبيدها، مما يستغرق وقت

207 إدارة ترامب، مصدر سابق. 
208 مركز بديل، تجمع عتصيون االستعماري، مصدر سابق، ص. 84.

209 المصدر السابق، ص. 40. 
210 POICA - Monitoring Israeli Colonization Activities, ”The Alternative Road from Bethlehem 

to Hebron: A Lingering Bereavement,“ 6 October 2001, available at: http://poica.
org/2001/10/the-alternative-road-from-bethlehem-to-hebron-a-lingering-bereavement/ 
[accessed 28 February 2020].

211 OCHA, ”West Bank Movement and Access Update,“ June 2010, available at: https://www.
un.org/unispal/document/auto-insert-195840/ [accessed 28 February 2020].  

http://poica.org/2001/10/the-alternative-road-from-bethlehem-to-hebron-a-lingering-bereavement/
http://poica.org/2001/10/the-alternative-road-from-bethlehem-to-hebron-a-lingering-bereavement/
https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-195840/
https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-195840/
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عدت مخططاتها قبل ذلك العام 
ُ
المباشر. وفي العام 2019، باشرت ’إسرائيل‘ تنفيذ األشغال التي أ

ر الفلسطينيتين  مَّ
ُ
بوقت طويل من أجل تحويل الطريق رقم 60 بعيًدا عن بلدتْي حلحول وبيت أ

ِعّد أي مخططات لشق طرق بديلة لحركة مرور الفلسطينيين ووصولهم 
ُ
ومخيم العّروب، دون أن ت

إلى هذه المناطق.212 

الطريق  من  الجنوبي  المقطع  إلى  الوصول  على  القدرة  يملكون  يزالون  ال  الفلسطينيين  أن  ومع 

النفسي  الضغط  المخاطر ويسبّب  الطريق تكتنفه  العام 2020، يبقى سلوك هذا  رقم 60 في 

عليه  فلسطينًيا   15 عن  يقل  ال  ما  اإلسرائيلي  الجيش  قتل  حيث  اجتيازه،  عند  للفلسطينيين 

 على ذلك، يتمثل التوقع الذي ال يغيب عن بال أحد منذ 
ً
خالل األعوام العشرة المنصرمة.213 وزيادة

أمد بعيد في أن ’إسرائيل‘ تنوي اإلمساك بزمام السيطرة الدائمة والحصرية على هذا الطريق، 

حسبما تأكد ذلك مراًرا وتكراًرا في المواقف التي أعلنت عنها في المباحثات السابقة بشأن تبادل 

األراضي، وانعكس ذلك في الخرائط التي أوردتها الخطة التي نشرتها إدارة ترامب مؤخًرا.214 

عزل بيت لحم عن القرى المجاورة لها 

ال تقتصر سياسات التجزئة اإلسرائيلية التي أفضت إلى قطع أواصر الروابط القائمة بين مدينتي 

بيت لحم والقدس، وبينها وبين بقية أنحاء الضفة الغربية على االّدعاء الذي تسوقه ’إسرائيل‘ 

بأحقيتها في القدس أو ضم المزيد من أراضي الضفة الغربية فحسب. فقد كان لهذه السياسات 

أثر مالزم، ومقصود في الوقت نفسه، على بيت لحم نفسها وعلى أوجه االلتقاء والترابط العضوي 

التي كانت تجمع ما بين المناطق الريفية والحياة الحضرية فيها فيما خال من األيام. فقرب بيت 

ا أحد المواقع األساسية التي يستهدفها االستعمار اإلسرائيلي، 
ً

لحم من القدس جعل منها أيض

، ويضم ما يربو على 45 مستعمرة، بما تشمله من 
ً

مما أدى إلى خنقها بطوق يكاد يكون كامال

إنجاز األهداف  بارز في  بدور  المواصالت  التحتية لشبكة  البنية  بؤر استعمارية.215 كما تضطلع 

التي تتوخاها ’إسرائيل‘ في إعمال التجزئة والعزل، وهي إجراءات تقع في قلب إستراتيجيتها. 

212 مركز بديل، تجمع عتصيون االستعماري، مصدر سابق، ص. 55.
213 بيتسيلم، »معطيات واحصائيات: فلسطينيون قتلوا بأيدي قوات االمن االسرائيلية داخل الضفة الغربية, بعد العملية 
https://www.btselem.org/arabic/ اإللكتروني:  الموقع  على  المصبوب‘“،  الرصاص  االسرائيلية  العسكرية 
statistics/fatalities/after-cast-lead/by-date-of-death/westbank/palestinians-killed-by-

israeli-security-forces ]تمت زيارة الموقع في 28 شباط 2020[. 
214 انظر الخرائط في الملحق األول، الذي يرى أن مستعمرات معاليه عاموس وأسفر وكرمي تسور سوف تشكل دون غيرها 
جيوًبا تضم تجمعات سكانية. وما يعنيه ذلك من أن مستعمرات إفرات وتكواع ونوكديم، والبؤر االستعمارية التابعة 
ا من دولة ’إسرائيل‘ المتواصلة األطراف، مثلما هو حال الطريق رقم 60. انظر إدارة  لها سوف يجري ضمها باعتبارها جزًء

ترامب، مصدر سابق. 
215 مركز بديل، تجمع عتصيون االستعماري، مصدر سابق، ص. 11.
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ال  بها،  المرتبطة  التحتية  والبنية  للمستعِمرين  المخصصة  الطرق  شبكة  في  كثب  عن  فنظرة 

تبين أنها تعد عنصًرا بالغ األهمية فيما تقوم به ’إسرائيل‘ في اآلونة األخيرة من إرساء لدعائم 

المشروع االستعماري اإلسرائيلي وتوسيعه فحسب،216 وإنما تعد محوًرا أساسًيا في السياسات 

التي تصممها لحصر المجتمعات السكانية الفلسطينية وعزلها. ويكمن السبب وراء ذلك في أن 

العزل ال غنى عنه لخلق االمتداد الجغرافي وضمانه، وتقويض قدرة الفلسطينيين على الصمود 

في وجه هذه السياسات ومقاومتها.217 ونحن نرى هذه السياسات التي تستهدف الفلسطينيين 

في جملة من الطرق. 

عملت 	  لحم،  بيت  محافظة  ففي  للمستعِمرين:  المخصصة  االلتفافية  الطرق  شق 

رقم  الطريق  تحويل  إعادة  في  يتجسد  ووضوًحا  جالءً  أكثرها  عدة،  طرق  شق  على  ’إسرائيل‘ 

60 لكي يلتف حول بيت لحم نفسها. ومن الشواهد األخرى حديثة العهد على ذلك الطريق 

ا باسم طريق ليبرمان،218 حيث يمتد على طول تسعة كيلومترات، 
ً

رقم 398، الذي ُيعرف أيض

عاموس  ومعاليه  تكواع  مستعمرات  إلى  حوما  هار  مستعمرة  عبر  بمروره  القدس  إلى  ويصل 

مصادرة  إلى  الطريق  هذا  شق  أفضى  وقد  منها.  الجنوب  إلى  والواقعة  عنها  البعيدة  وأسفر 

19,000 دونم )19 كيلومتًرا مربًعا( من األراضي التابعة لمحافظة بيت لحم ووضع اليد عليها 

المستعمرات في حينه، مما أدى  العنقود من  لصالح 2,000 مستعِمر كانوا يقيمون في ذلك 

إلى تقليص الفترة التي يقضونها في سفرهم إلى القدس إلى حد كبير، وذلك من 40 دقيقة 

إلى نحو 10 دقائق.219 

وتعد زعترة إحدى القرى التي تكبدت أضراًرا فادحة فاقت غيرها بفعل هذا الطريق االلتفافي. 

من  رئيسية  بصفة  الزراعة  على  تعتمد  التي  القرية  هذه  عانت  أوسلو،  اتفاقيات  إبرام  فعقب 

االفتقار للسيطرة على أراضيها، حيث ُصنف ما نسبته 99.1 في المائة منها ضمن المنطقتين 

)ب( أو )ج(، أو باعتبارها محميات طبيعية، وهي ال تزال معرضة بشدة لخطر الضم الزاحف بحكم 

القانون.220 وحيث أن غالبية أبناء قرية زعترة تعرضوا للتهجير القسري في األصل بسبب إقامة 

216 المصدر السابق، ص. 57-52. 
217 المصدر السابق، ص. 61-59.

218 Barbara Opall-Rome, ”‘Lieberman Road’ Turns Settlements Into Suburbs“, Defense News, 
23 May 2016, available at: https://www.defensenews.com/home/2016/05/23/lieberman-
road-turns-settlements-into-suburbs/ [accessed 28 February 2020].

219 Peace Now, ”Developing Roads = Developing Settlements: Lieberman Road – Case Study,“ 
2015, available at: http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2016/01/leiberman-road-
report.pdf.
http://vprofile.arij.org/ :ريج(، دليل بلدة زعترة، على الموقع اإللكتروني

َ
220 معهد األبحاث التطبيقية - القدس )أ

bethlehem/ar/pdfs/VP/Za’tara_tp_ar.pdf

https://www.defensenews.com/home/2016/05/23/lieberman-road-turns-settlements-into-suburbs/
https://www.defensenews.com/home/2016/05/23/lieberman-road-turns-settlements-into-suburbs/
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2016/01/leiberman-road-report.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2016/01/leiberman-road-report.pdf
http://vprofile.arij.org/bethlehem/ar/pdfs/VP/Za'tara_tp_ar.pdf
http://vprofile.arij.org/bethlehem/ar/pdfs/VP/Za'tara_tp_ar.pdf
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السكان  أراضي هؤالء  من  المزيد  على  ’إسرائيل‘  استولت  فقد  ونوكديم،221  تكواع  مستعمرتي 

إلقامة مشاريع البنية التحتية الالزمة للمستعمرات. 

قبل إنشاء الطريق االلتفافي ]الطريق 398 / ليبرمان[، كان يستغرقنا حوالي دقيقتين 

للوصول إلى أرضنا، واآلن يستغرق األمر حوالي 15 دقيقة للوصول إلى هناك.

... لن يتمكن الجيل القادم من البناء في هذه المنطقة بعد اآلن - كما هو الحال مع 

أطفالي، المكان الوحيد الذي يمكنهم العيش فيه هو في نفس المنزل معنا. نأمل 

أن يتغير الوضع، ونحن نسعى دائًما إلى حلول... ال أحد يعرف أين سيعيش ابني في 

المستقبل، ألنه ليس لدينا أي مكان آخر نذهب إليه، وبيتنا موجود في المنطقة ج.

... السيارات تسير في الشارع طوال النهار والليل دون توقف - ال نشعر أبًدا بالراحة. 

ال يستطيع األطفال الذهاب بجانب الطريق ألنه خطير للغاية، وحتى إذا أردنا الذهاب 

إلى أرضنا، فإننا نذهب كمجموعة، وليس بمفردنا.

 أم علي، رّبة منزل من زعترة

المقابلة: زعترة، 4 تشرين الثاني 2017

 عن اآلثار التي تبّينها أم علي أعاله، يعاني سكان القرية من تهديد دائم يتجّسد في 
ً

وفضال

المستقبل.  في  توسيعه  واحتمالية  الطريق  هذا  من  القريب  موقعها  بسبب  ممتلكاتهم  هدم 

كما تعيش عائلة أم علي حالة دائمة من انعدام اليقين، بالنظر إلى أن أراضيها مصنفة ضمن 

المنطقة )ج(، وصودرت تحت ذريعة دواٍع العسكرية، حيث وصلتها أوامر عسكرية ’إسرائيلية‘ 

مرتين من قبل بهدم أمالكها، ولكن جرى وقف تنفيذ تلك التهديدات في كلتا الحالتين.222 

البوابات والحواجز العسكرية على مداخل القرى: غالبًا ما توفر الطرق االلتفافية الحجة 	 

التي تتوخاها ’إسرائيل‘ من أجل إنفاذ المزيد من التدابير األمنية. فقد صارت البوابات العسكرية 

اإلسرائيلية المقامة بشكل دائم، مؤخًرا، تحل محل السواتر الترابية وغيرها من آليات اإلغالق التي 

كانت ’إسرائيل‘ تقيمها على أساس تعسفي على مداخل القرى التي تقع بمحاذاة تلك الطرق.223 

الطرق  امتداد  على  القائمة  اإلغالق  وسائل  من  وسيلة   48 ثمة  كان   ،2018 تموز  شهر  فحتى 

221 نشأت قرية زعترة في العام 1966، حيث أقام فيها سكان ينحدرون من منطقة التعامرة، وهي منطقة تغطي كل الريف 
الشرقي لبيت لحم، حيث كان يقطنها البدو الذين فقدوا مساحة كبيرة من أراضيهم لصالح الموقع الذي أقيم عليه عنقود 
يضم مستعمرتي نوكديم وتكواع. انظر محمد حمدان، »مدونة فلسطين: مدينة زعترة شرق بيت لحم«، 3 كانون الثاني 

2017، على الموقع اإللكتروني: https://bit.ly/2RxO8am ]تمت زيارة الموقع في 28 شباط 2020[. 
222 أم علي، ربة بيت من سكان قرية زعترة، مقابلة أجراها معها مركز بديل، زعترة، 4 تشرين الثاني 2017. 

223 POIAC, prepared by Land Research Center, ”The Israeli Occupation Forces Set Up Iron 
Gate on the Southern Entrance to the Village of  Marah Rabah in Bethlehem Governorate,“ 
webpage, 13 August 2017, available at: http://poica.org/2017/08/the-israeli-occupation-
forces-set-up-iron-gate-on-the-southern-entrance-to-the-village-of-marah-rabah-in-
bethlehem-governorate/ [accessed 28 February 2020].

https://bit.ly/2RxO8am
http://poica.org/2017/08/the-israeli-occupation-forces-set-up-iron-gate-on-the-southern-entrance-to-the-village-of-marah-rabah-in-bethlehem-governorate/
http://poica.org/2017/08/the-israeli-occupation-forces-set-up-iron-gate-on-the-southern-entrance-to-the-village-of-marah-rabah-in-bethlehem-governorate/
http://poica.org/2017/08/the-israeli-occupation-forces-set-up-iron-gate-on-the-southern-entrance-to-the-village-of-marah-rabah-in-bethlehem-governorate/
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بشكل  مقامة  فيها سبعة حواجز  بما  وحدها،  لحم  بيت  محافظة  أوصال  تقطع  التي  االلتفافية 

ا مقاًما بصورة جزئية، وأربعة سواتر ترابية، 
ً
دائم، وحاجزان مقامان على الخط األخضر، و14 حاجز

وخمسة متاريس منصوبة على الطرق، وست بوابات مغلقة، وتسع بوابات مفتوحة، و1,031 متًرا 

من الجدران الترابية، و2,422 متًرا من العقبات المقامة على امتداد الطرق.224 ويقام عدد متزايد 

من هذه العراقيل في مواقع إستراتيجية بغية تمكين ’إسرائيل‘ من إغالق معظم القرى التي 

تقع على طول تلك الطرق. وقد دأب الجيش اإلسرائيلي على استخدام هذه الحواجز، التي يكون 

العديد من  إلى  التي تؤمن الوصول  الوحيدة  معظمها مفتوًحا على وجه اإلجمال، إلغالق الطرق 

القرى الصغيرة في بيت لحم وتربطها ببيت لحم نفسها دون سابق إنذار.225 

وتنفذ هذه التدابير بانتظام في قرية مراح رباح، التي تقع على مسافة تبعد 8.3 كيلومتر إلى 

أنها تقع  القرية على  أراضي هذه  أوسلو جميع  اتفاقيات  لحم.226 فقد صنفت  الجنوب من بيت 

ضمن المنطقتين )ب( و)ج(.227 وبعد عدة أعوام شهدت نصب المتاريس على المدخل الرئيسي 

بوابة حديدية  العام 2017  ’إسرائيل‘ في  أقامت  ذلك،  إلى  إضافة  واألخرى،  الفينة  بين  للقرية 

تسمح للجيش بإغالق هذا المدخل الرئيسي بصورة منتظمة.228 وال يعد هذا الوضع فريًدا بالنسبة 

لقرية مراح رباح. فمما يلفت االنتباه أنه ال توجد قرية واحدة يمكن الوصول إليها من بيت لحم دون 

المرور عبر طريق أو حاجز أو عائق تقيمه ’إسرائيل‘ أو تحكم قبضتها عليه.229 

على الرغم من أن قريتنا قرية مسالمة، فإن قوات االحتالل اإلسرائيلية تغلق القرية 

تلقائًيا كلما ظهرت مشكلة أمنية )حسب اإلسرائيليين( في بيت لحم أو في الخليل. 

للقرية، حتى  الرئيسي  المدخل  عند  بوابة حديدية  بتركيب  اإلسرائيليون  قام  كما 

يتمكنوا من فصلنا عن بقية المناطق الفلسطينية ]بإغالق البوابة[. لسوء الحظ، يحدث 

هذا أكثر من مرة واحدة خالل األسبوع، مما يجبرنا على اتخاذ طرق وعرة لدخول قريتنا 

أو الخروج منها. على سبيل المثال، ]عند تنفيذ اإلغالق[ تستغرق الرحلة حوالي 30 

 ب 15 كم عند فتحها.
ً
كم للوصول إلى بيت لحم، مقارنة

 األستاذ حسين الشيخ، محامي ورئيس مجلس قرية مراح رباح

المقابلة: مراح رباح، 11 نيسان 2017 

224 OCHA, ”West Bank – West Bank Restrictions,“ Map of  Bethlehem, July 2018, available at: 
https://www.ochaopt.org/content/bethlehem-access-restrictions-july-2018 [accessed 12 
March 2020].

225 انظر السيد حسين الشيخ، محاٍم وأحد سكان قرية مراح رباح ورئيس مجلسها القروي، في مركز بديل، تجمع عتصيون 
االستعماري، مصدر سابق، ص. 111

http:// :226 معهد األبحاث التطبيقية – القدس )أريج(، »دليل قرية مراح رباح«، 2010، ص. 4، على الموقع اإللكتروني
vprofile.arij.org/bethlehem/ar/pdfs/VP/Marah%20Rabah_vp_ar.pdf

227 المصدر السابق. 
228  POIAC, supra 223.

229 جابر، مصدر سابق. 

https://www.ochaopt.org/content/bethlehem-access-restrictions-july-2018
http://vprofile.arij.org/bethlehem/ar/pdfs/VP/Marah%20Rabah_vp_ar.pdf
http://vprofile.arij.org/bethlehem/ar/pdfs/VP/Marah%20Rabah_vp_ar.pdf
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ف المستعمرات 	 
ّ
خل

ُ
العقبات التي تحول دون الوصول إلى شبكة المواصالت العامة: ت

اإلمكانيات  على  وخيًما  أثًرا  أمنية  تحتية  وبنية  طرق  شبكات  من  بها  يقترن  وما  اإلسرائيلية 

لسكانها  تيسر  التي  العامة  المواصالت  شبكة  إلى  للوصول  الفلسطينية  القرى  أمام  المتاحة 

الوصول إلى بيت لحم. فسائقو السيارات والركاب على السواء يعانون من الخوف من السفر داخل 

المناطق التي تغص بالمستعمرات، بالنظر إلى ما تشكله من خطر كبير ينطوي عليه االحتكاك 

مع المستعِمرين وأفراد الجيش اإلسرائيلي ومواجهة اعتداءاتهم المستمرة. ويسفر هذا الحال 

عن محدودية الوصول ورفض سائقي سيارات األجرة وغيرهم السفر عبر هذه المناطق ودخولها، 

وال سيما في أثناء الليل وفي الحاالت التي تشهد ارتفاًعا في حدة االعتداءات.230 وقد برز تأثير 

هذا الوضع في مدى وفرة وسائل المواصالت العامة بعمومها، حيث تتوقف سيارات السرفيس 

والحافالت عن العمل في نحو الساعة السادسة أو السابعة مساءً، بحيث ال يتيسر التنقل خالل 

الليل إال لمن كان يملك سيارة خاصة أو يعتمد على سيارات األجرة الخاصة، التي تعد تكلفتها 

السياسات وحّدة وقعها  القرى وطأة هذه  الفلسطينيين.231 وتواجه  للكثير من  بالنسبة  باهظة 

بصورة خاصة، حيث تتقوض قدرة أبنائها على اإلقامة في قراهم وإمكانيتهم البقاء فيها. ويفرز 

هذا الحال، بالتالي، أثره في دفع سكان الريف هؤالء إلى االنتقال والتركز في المناطق الحضرية 

داخل بيت لحم. 

ونرى أحد الشواهد على هذا الوضع في قرية وادي رّحال. فهذه القرية والخرب التابعة لها، وهي 

البيضا والثبرة والنحلة، تقع على مسافة تبلغ 5.7 كيلومتر من بيت لحم.232 والطريق المؤدي إلى 

هذه المنطقة يمر اآلن بجانب مستعمرة إفرات )عبر الطريق رقم 60(، ويقع على امتداد الحدود 

الغربية لقرية وادي رّحال، مع ما يشمله من منظومة أمنية خفية تفصل القرية عنه. وهذا يحّول 

سيارات  ألن  القرية،  أبناء  أوساط  في  ا 
ً
بالغ ا 

ً
قلق يثير  شاغل  إلى  والمواصالت  الوصول  إمكانية 

تغذية  في  تسهم  وتكاليف  مخاطر  من  الوضع  بهذا  يرتبط  ما  بسبب  تشتغل  لن  السرفيس 

شعورهم بالعزلة.233 

في بعض األحيان يأتي الجنود ]اإلسرائيليون[ إلى البلدة ويمنعوننا من الدخول ]إلى 

إليها.  الوصول  تقريًبا  المستحيل  من  البلدة، فسيكون  في  الجنود  كان  إذا  برة[. 
ُ
الث

ذات يوم، مشيت بجانب الجنود بينما كانوا يقفون على الطريق، ألن السائق رفض 

230 محمد عطاالله، أحد سكان قرية بيت سكاريا وعضو مجلسها القروي، مقابلة أجراها معه مركز بديل، 11 تشرين األول 
 .2017

231 مريم سعد، إحدى سكان قرية بيت سكاريا، مقابلة أجراها معها مركز بديل، 8 تشرين الثاني 2017. ويسرى، إحدى 
سكان قرية وادي رحال، مقابلة أجراها معها مركز بديل، 9 تشرين الثاني 2017. 

http:// :232 معهد األبحاث التطبيقية – القدس )أريج(، »دليل قرية وادي رحال«، 2010، ص. 4، على الموقع اإللكتروني
vprofile.arij.org/bethlehem/ar/pdfs/VP/wadi%20Rahhal_vp_ar.pdf

233 مركز بديل، تجمع عتصيون االستعماري، مصدر سابق، ص. 104.

http://vprofile.arij.org/bethlehem/ar/pdfs/VP/wadi%20Rahhal_vp_ar.pdf
http://vprofile.arij.org/bethlehem/ar/pdfs/VP/wadi%20Rahhal_vp_ar.pdf


71

أن يوصلني إلى النحلة، أخبرني أنه ال يستطيع ذلك ألنه كان هناك جنود. كان علي 

أن أحمل ابني وأغراضي وأدخل النحلة مشًيا على األقدام. على الرغم من حقيقة أن 

أنه رفض  إال  المركبة،  الركاب اآلخرين اشتكوا للسائق وطلبوا منه أن ال ينزلني من 

إلى  الطريق  للسير طوال  الشارع واضطررت  الجنود. تركني في  القيام بذلك بسبب 

منزلي.

برة )قرية وادي رّحال(
ُ
 يسرى أبو عاهور، رّبة منزل من الث

برة، 11 تشرين األول 2017 
ُ
المقابلة: الث

يسير أبنائي مسافة طويلة ]كيلومترين[ من النحلة. في بعض األحيان ال أرسل محمد 

إلى المدرسة بسبب مشكلة لديه في العضالت، وال يمكنه المشي. ]…[ ال أملك المال 

الالزم لدفع ثمن سيارة إليصال أبنائي إلى المدرسة. لذا على أبنائي أن يمشوا: إنهم 

يعاني  محمد  ابني  كان   ]…[ ا 
ً
حق حاًرا  الجو  يكون  عندما  ا 

ً
وأيض الشتاء  في  يمشون 

من الحمى ذات مرة، وكانت درجة حرارته مرتفعة جًدا ولم تكن هناك سيارات على 

اإلطالق، وال توجد وسائل مواصالت. اضطررت إلى االنتظار حتى اليوم التالي ألخذه 

إلى المستشفى. اآلن لديه مشكلة في السمع، يمكنه أن يسمع في أذن واحدة فقط. 

هذا بسبب الحمى، وألنه لم يكن هناك سيارة لتأخذه إلى طبيب في ذلك اليوم.

 أمينة فواغرة، أم من وادي رّحال

المقابلة: وادي رّحال، 9 تشرين الثاني 2017 

لحم 	  بيت  باتت  للمستعِمرين:  المخصصة  بالطرق  ومحاصرتها  لحم  بيت  تطويق 

ا يحيط بالمدينة 
ً
اليوم مطّوقة بشبكة الطرق التي تسيطر عليها ’إسرائيل‘، والتي تمثل حاجز

ويحاصرها. ففي هذا المقام، يشكل الطريقان رقم 398 و356 في الشمال والشرق، والطريق رقم 

ا يطوق المدينة من جميع جهاتها تقريبًا.234 
ً
3157 في الجنوب والطريق رقم 60 في الغرب طوق

فهذه الطرق تعمل عمل حاجز مادي ملموس يقف في وجه النمو الطبيعي في بيت لحم، وذلك 

من خالل تأمين حصرها في حيز محدود، وال سيما بالنظر إلى األنظمة العسكرية التي تحظر على 

البناء في نطاق طوله 150 متًرا على كال جانبي كل طريق من الطرق المخصصة  الفلسطينيين 

على  شرعية  صفة  تضفي  خفية  حدوًدا  كان  لو  كما  عمله  يؤدي  الحظر  وهذا  للمستعِمرين.235 

نها، إلى جانب جميع البوابات العسكرية المقامة 
ّ
السيطرة األمنية التي تمارسها ’إسرائيل‘ وتمك

234 مركز بديل، تجمع عتصيون االستعماري، مصدر سابق، ص. 11.
235 وهذا ينشئ منطقة عازلة تبلغ مساحتها 300 متر وتحيط بالطريق السريع، مما يضفي انعدام الصفة القانونية على أي 
د ضمن هذا المحيط )بصرف النظر عما إذا كان هذا المنزل موجوًدا قبل شق الطريق المعني أم ال(، كما يحول  منزل يشيَّ

بين السكان المتضررين وبين إنجاز أي أعمال بناء أو توسيع منازلهم. انظر: 
 Civic Coalition for Palestinian Rights in Jerusalem, ”Stop Israeli Illegal Settlement Highway 

in Jerusalem,“ Palestinian Grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign, 6 April 2013, available at: 
https://stopthewall.org/2013/04/10/stop-israeli-illegal-settlement-highway-jerusalem 
[accessed 28 2020].

https://stopthewall.org/2013/04/10/stop-israeli-illegal-settlement-highway-jerusalem
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 عن ذلك، 
ً

على مداخل بيت لحم كافة، من إغالق المدينة وضرب الحصار عليها ساعة تشاء. وفضال

تمثل هذه الطرق عقبة تحول دون التواصل والترابط بسبب الحاجز النفسي والمادي الذي تسبّبه 

قوات الشرطة والجيش اإلسرائيلي على طول هذه الطرق، وسرعة السير النافذة والنظام األمني 

داخل  الفلسطينيين  من حركة  يحد  وهذا  الطرق.  بتلك  المحيطة  للمناطق  الحماية  يؤمن  الذي 

المناطق التي تفصلها الطرق المذكورة وفيما بينها. 

وتعد بيت صفافا أحد الشواهد الحاضرة على الطريقة التي تنتهجها ’إسرائيل‘ في قطع الترابط 

رى أخرى تقع خارج 
ُ
حدق بق

ُ
والتواصل بين القرى والمدن الفلسطينية، وتشير إلى المخاطر التي ت

إلى  4 كيلومتر  تبلغ  على مسافة  تقع  التي  فبيت صفافا،  المستجدة.  لحم  بيت  محافظة  حدود 

الغرب من القدس، كانت واحدة من القرى الرئيسية التي تربط بيت لحم بالقدس. وكانت ترتبط، 

على مدى تاريخها، بقرى المالحة والجورة والولجة في بيت لحم بشبكة من الطرق المحلية، وبسكة 

سمت 
ُ
حديد القدس-يافا، مما كان يسمح بتبادل المنتجات بين هذه القرى.236 ففي بادئ األمر، ق

لحم.237  بيت  بقرى  المباشرة  أفقدها صلتها  مما  األخضر،  الخط  بفعل  نصفين  إلى  القرية  هذه 

وبعد تجزئة القدس وعزلها، منع الفلسطينيون من أبناء بيت لحم من الوصول إليها دون تصريح، 

المستعمرات  وغيرهما من  بمستعمرتْي جيلو وجفعات هاتاموس،  اليوم مطوقة  القرية  وباتت 

اإلسرائيلية المقامة غرب القدس.  

وال تملك بيت صفافا وقرية شرفات التابعة لها، بسبب حالة الضعف واالنكشاف التي تعتريها 

 لعزلها عن المناطق الفلسطينية األخرى، القدرة على منع تقسيمها إلى أربعة أجزاء معزول 
ً
نتيجة

ا 
ً

أيض )وُيعرف  مسارات  من ستة  يتألف  الذي  السريع،  بيغين  طريق  بفعل  بعض  عن  بعضها 

باسم الطريق رقم 4 أو الطريق السريع 50(، وطريق دوف يوسيف القديم الذي يربط مستعمرة 

جيلو بالقدس.238 وتعد هذه البنية التحتية المخصصة للمستعِمرين وحدهم مؤشًرا على سياسة 

العزل التي تنتهجها ’إسرائيل‘، التي تنفذ مشاريع مصممة حصًرا لتتواءم مع أولويات اليهود 

اإلسرائيليين، وتغض الطرف متعمدة عن اآلثار التي تخلفها على الفلسطينيين. ويعد طريق 

ا أعيد 
ً
بيغين السريع مقطًعا أساسًيا في البنية التحتية لشبكة المواصالت، حيث يشكل طريق

توجيهه ليؤمن التواصل اليسير بين تجمع عتصيون االستعماري الذي يحيط ببيت لحم والقدس 

236 PLO Negotiations Affairs Department, ”The Ghettoization of  Beit Safafa,” media briefs, 14 
March 2013, available at: https://www.nad.ps/en/media-room/media-brief/ghettoization-
beit-safafa, [accessed 28 February 2020].

237 ”3.5. Beit Safafa,“ in Bimkom, Survey of  Palestinian Neighborhoods in East Jerusalem: Planning 
Problems and Opportunities (Jerusalem: Bimkom, 2014), available at: http://bimkom.org/eng/
wp-content/uploads/3.5_beit-safaffa-w.pdf

238 Civic Coalition for Palestinian Rights in Jerusalem, supra 235.

https://www.nad.ps/en/media-room/media-brief/ghettoization-beit-safafa
https://www.nad.ps/en/media-room/media-brief/ghettoization-beit-safafa
http://bimkom.org/eng/wp-content/uploads/3.5_beit-safaffa-w.pdf
http://bimkom.org/eng/wp-content/uploads/3.5_beit-safaffa-w.pdf
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ومستعمرة معاليه أدوميم، وتل أبيب في نهاية المطاف.239 وفي الوقت نفسه، استولت ’إسرائيل‘ 

سر عدة عن مركز 
ُ
على مساحات شاسعة من أراضي سكان البلدة الفلسطينيين، مما أدى إلى عزل أ

إلى  الوصول  لكي تتمكن من  أطول  اآلن سلوك طرق  األسر  تلك  على  وبات يتعين  البلدة،  هذه 

المتاجر والمدارس وغيرها من الخدمات اليومية التي ال تستغني عنها.240 

اإلسرائيلية،  العسكرية  التصاريح  نظام  واعتماد  العنصري  الفصل  جدار  بناء  قبل 

كان هناك خط مباشر بين بيت لحم وبيت صفافا ينقل الفلسطينيين بين القدس 

وبيت لحم. هذا الخط، مثل الطرق والخطوط األخرى، ال يزال موجوًدا، ولكن ال ُيسمح 

للفلسطينيين باستخدامه كما هو منصوص عليه في بروتوكول باريس. كما تمنع 

شركات  عانت  لقد  القدس.  في  العمل  من  الفلسطينية  الحافالت  شركات  إسرائيل 

هذه  جراء  من  ماليًا  والعبيدية  لحم  وبيت  ساحور  وبيت  جاال  بيت  في  الحافالت 

المحظورات على النقل، واضطر الفلسطينيون الذين كان من السهل وصولهم إلى 

عبر  القدس  إلى  السفر  إلى  العام،  النقل  وسائل  من خالل  بيت صفافا  عبر  القدس 

حاجز 300.

 د.سمير حزبون، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم

المقابلة: بيت لحم، 28 تشرين الثاني 2019 

2،1،3. تقويض التنمية: تدهور البيئة االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

»يرسخ انعدام المساواة الطبقية وما يقترن به من التقسيمات اإلقليمية تفتيت عرى 

التواصل بين أبناء المجتمع الفلسطيني«.241 

تعمل السياسات التي تعتمدها ’إسرائيل‘ على صعيد تجزئة وعزل بيت لحم على تقويض قدرة 

المحافظة على النمو، وذلك من ناحية اإلقامة فيها ومن الناحية الصناعية كذلك، وال سيما بالنظر 

إلى اإلمكانية المحدودة المتيسرة أمامها للوصول إلى مواردها الطبيعية. فقد نال الضعف بوجه 

ص 
ّ
خاص من الصناعات التقليدية الرئيسية التي تزخر بها بيت لحم، حيث ال تزال في حالة تقل

بسبب السيطرة اإلسرائيلية الزاحفة، في الوقت الذي تعطلت فيه أسواق المنتجات والخدمات 

بيدت ولم تعد قائمة. ويجد الفلسطينيون أنفسهم، وعلى نحو متزايد، عاطلين 
ُ
التقليدية فيها أو أ

عن العمل و/أو ال يملكون القدرة على تحمل تكاليف المعيشة المرتفعة في بيت لحم، وال يترك 

239 Global Research – Centre for Research on Globalization, ”Israel’s ‘Begin Highway’ Serves 
the Expansion of  Illegal Settlements in Occupied Palestine,“ webpage, 26 April 2013, 
available at: https://www.globalresearch.ca/israels-begin-highway-serves-the-expansion-of-
illegal-settlements-in-occupied-palestine/5333100  [accessed 28 February 2019]

240 Bimkom, supra 237.
241 Clarno, supra 5, 99.

https://www.globalresearch.ca/israels-begin-highway-serves-the-expansion-of-illegal-settlements-in-occupied-palestine/5333100
https://www.globalresearch.ca/israels-begin-highway-serves-the-expansion-of-illegal-settlements-in-occupied-palestine/5333100
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أمامهم من خيار سوى المشاركة في أنشطة اقتصادية تؤدي بهم إلى اإلكراه وضياع االعتبارات 

السياسية واستفحال انعدام المساواة االقتصادية - وهو ما ُيترَجم في نهاية المطاف إلى إيالء 

األولوية لالعتبارات االقتصادية البائسة وتقديمها على االعتبارات السياسية. 

الرئيسية في بيت  التقليدية  الصناعات  ’إسرائيل‘ في تقويض  التي توظفها  اآللية  وتتجسد 

على  السيطرة  من  الحرمان  أوالهما  طريقتين،  في  )المحاجر(،  الحجارة  ومقالع  الزراعة  وهي  لحم، 

الحيز المادي وثانيهما تعطيل أعمال الصناعة. وبينما تزداد السياسات اإلسرائيلية القائمة على 

العزل والتجزئة والفصل العنصري استشراءً، يمسي بلوغ هذه الصناعات أمًرا متعذًرا على غالبية 

الفلسطينيين. وتضع العزلة المتزايدة الصناعات الفلسطينية في بيت لحم تحت رحمة وسيطرة 

بقائها  ومدى  واالستمرار  البقاء  لها  ُيكتب  التي  الصناعات  تقرر  أن  لها  مما يسمح  ’إسرائيل‘، 

جبر الفلسطينيين على االنخراط في 
ُ
واستمرارها. وقد أفرز هذا الحال، بدوره، أثًرا من شقين، حيث أ

أعمال تفتقر إلى األمان واالستقرار في قطاع السياحة أو سوق العمل اإلسرائيلي، في ذات الوقت 

الذي تمنح فيه ’إسرائيل‘ االمتيازات لمشاريع تجارية بعينها ورجال أعمال معينين من أصحاب 

المصالح التجارية بما يعود عليها بالنفع ويزيد من حالة انعدام المساواة في الدخل. 

لألسواق  التبعية  من  ذلك  عن  يتمخض  وما  الرئيسية  التقليدية  الصناعات  تقويض 

اإلسرائيلية 

لقد أفضت اإلجراءات اإلسرائيلية المستمرة في استعمار األرض وضمها إلى القضاء على قطاع 

الزراعة في بيت لحم. فمع وجود ما يربو على 45 مستعمرة وبؤرة استعمارية، وتصنيف ما نسبته 

83.9 في المائة من األراضي الزراعية في المحافظة ضمن المنطقة )ج(،242 بات يتعذر على المزارعين 

 لذلك، تفيد التقارير بأن 
ً
الفلسطينيين الوصول إلى مساحات كبيرة من هذه األراضي. ونتيجة

محافظة بيت لحم سجلت أعلى معدل )26 في المائة( من األسر التي كانت تعاني من القيود 

المفروضة على وصولها إلى أراضيهم وزراعتها وفالحتها في العام 243.2018 وقد زاد ما ترتب على 

ذلك من تصاعد في السياسات التي تنفذها ’إسرائيل‘ في سبيل التجزئة والعزل، حسبما تتجلى 

في سيطرتها على البنية التحتية لشبكة المواصالت واستغاللها على وجه الخصوص، من تفاقم 

الوضع الصعب في األصل وتعقيده. فتسبّب الوقت المطلوب في السفر والمصاريف العامة التي 

242 ARIJ, A Review of  the Palestinian Agricultural Sector, Figure 1 (Bethlehem: ARIJ, 2007), 14, 
available at http://www.arij.org/files/admin/2007-2_Geopolitical_Status_of_Bethlehem_
Governorate.pdf.
243 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، »جدول 30: نسبة األسر التي واجهت قيوًدا على حركة أفرادها حسب المنطقة 
واالقتصادية،  االجتماعية  الظروف  مراقبة  »مسح  في   ،»2018 العام  من  األول  النصف  خالل  الحركة  وسبل  والمحافظة 

www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2431.pdf :2018«، 2019، ص. 79، على الموقع اإللكتروني

http://www.arij.org/files/admin/2007-2_Geopolitical_Status_of_Bethlehem_Governorate.pdf
http://www.arij.org/files/admin/2007-2_Geopolitical_Status_of_Bethlehem_Governorate.pdf
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يستتبعها في تحويل الزراعة إلى أمر من ضرب المستحيل، بعد تعذر الوصول إلى السوق الذي 

يكتسي أهمية بالغة في القدس وإعاقة الوصول إلى األسواق القائمة أو البديلة في بيت لحم 

والخليل ورام الله بسبب األزمات المرورية التي ال تفتأ تتزايد. 

ا لدراسة أجراها معهد األبحاث التطبيقية - القدس )أريج(، يبيع المزارعون من أبناء بيت 
ً
ووفق

هو  وهذا  أخرى.244  أسواق  استهداف  من   
ً

بدال المحلية،  أسواقها  في  منتجاتهم  معظم  لحم 

في  التنافسية  ميزته  فقد  لحم  بيت  في  الزراعي  القطاع  أن  إلى  بالنظر  تحديًدا  القائم  الحال 

مما  أزرها،245  من  وتشد  ترفدها  التي  باإلعانات  تحظى  التي  اإلسرائيلية  المنتجات  مواجهة 

المحيطة  المناطق  في  الواقعة  األسواق  في  إال  المنافسة  من  الفلسطينيين  المنتجين  يحرم 

بهم مباشرة. وتتمثل التبعات المترتبة على ذلك في تراجع حاد في القطاع الزراعي، الذي كان 

الواقع، لم  الحياة االقتصادية في بيت لحم. وفي  العادة األساس الذي تقوم عليه  يشكل في 

تمثل فرص العمل في القطاع الزراعي سوى 3.5 في المائة من مجمل القوى العاملة في بيت 

ا ملموًسا من النسبة التي كانت عليها في العام 
ً

لحم خالل العام 246،2018 حيث شهدت انخفاض

2000، وهي 11.6 في المائة.247 

وتتكرر صورة االنكماش هذه في جميع أنحاء الضفة الغربية، حيث تشهد نسبة مساهمة هذا 

ا مع مرور األعوام: ففي عام واحد فقط، بين العامين 
ً
القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي تراجًعا ثابت

2015 و2016، انخفضت هذه النسبة من 3.4 في المائة إلى 2.9 في المائة،248 بينما تقلصت نسبة 

فرص العمل في القطاع الزراعي كنسبة مئوية من القوى العاملة في الضفة الغربية من 12.5 في 

المائة في العام 2000 إلى ما ال يتجاوز 6.3 في المائة في العام 249.2018 والنتيجة مؤداها واحد: 

انكماش القطاع الزراعي في بيت لحم وانتقال الموارد البشرية العاملة فيه إلى قطاعات أخرى، 

244 معهد األبحاث التطبيقية – القدس )أريج(، »اإلنتاج والتسويق الزراعي الفلسطيني بين الواقع والتحديات«، )بيت لحم، أريج، 
https://www.arij.org/files/arijadmin/IDRC/2015_05_014_ :2015(، ص. 39، على الموقع اإللكتروني

Overview-_booklet-IDRC_-FPCA_project-_March_2015_-final_-_Arabic.pdf
245 United Nations Conference on Trade and Development, Working Inside the Green Line 

(Geneva: United Nations Conference on Trade and Development, 2017), 4, available at: 
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdb64d4_embargoed_en.pdf
246 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، »جدول 30: التوزيع النسبي للعاملين 15 سنة فأكثر من الضفة الغربية حسب 
العاملة، التقرير السنوي: 2018«، 2019، ص. 93، على  الجنس والنشاط االقتصادي والمحافظة، 2018«، »مسح القوى 

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2433.pdf :الموقع اإللكتروني
247 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، »جدول 27: التوزيع النسبي للعاملين في الضفة الغربية حسب النشاط االقتصادي 
والجنس والمحافظة )مكان اإلقامة(، 2000«، »مسح القوى العاملة، التقرير السنوي: 2000«، 2000، ص. 75، على الموقع 

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book713.pdf :اإللكتروني
248 United Nations Conference on Trade and Development, supra 245, 4.

الفلسطيني، مصدر سابق،  المركزي لإلحصاء  الفلسطيني، مصدر سابق، ص. 93؛ والجهاز  المركزي لإلحصاء  249 الجهاز 
ص. 75.

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdb64d4_embargoed_en.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2433.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book713.pdf
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سواء تأتى ذلك من فرض القيود المباشرة التي تحول دون قدرة سكان المحافظة على الوصول 

إلى أراضيهم، أو عزلهم عن أسواق القدس أو منعهم من الوصول إليها، أو تقويض كفاءة هذا 

القطاع ونجاعته من خالل االزدحامات المرورية وفرض الحواجز. 

ويتجلى اتجاه مشابه في صناعة الحجر والرخام )الشايش(، الذي يشكل نسبة ال تقل عن 25 

في المائة من إيرادات قطاع الصناعة في فلسطين.250 ومما يستحق الذكر أن فلسطين تحتل 

المرتبة الثانية عشرة في ترتيب أكبر منتجي الحجر والرخام على مستوى العالم،251 ويقع ثلث 

المصانع الفلسطينية العاملة في هذا القطاع في بلدة بيت فّجار ومحيطها. ويعتمد ما نسبته 

80 في المائة من سكان هذه البلدة، التي تقع على بعد 10.3 كيلومتر إلى الجنوب من مدينة 

أوسلو،  اتفاقيات  وبموجب  الحجر.252  صناعة  على  نفسها،  المحافظة  حدود  وضمن  لحم  بيت 

منها،  تبقى  وما  )ب(  المنطقة  ضمن  فجار  بيت  أراضي  من  المائة  في   85.7 نسبته  ما  ُصنف 

التصنيف،  على هذا  بناءً  ’إسرائيل‘،  )ج(.253 وتضمن  المنطقة  المائة، ضمن  ونسبته 14.3 في 

أن تسيطر على هذه الصناعة التي تدر أرباًحا وفيرة للغاية، وعلى األطراف الفاعلة فيها وعلى 

قدرتها التنافسية. فإلى جانب الواقع الذي يشهد تصدير 70 في المائة من إنتاج الحجر إلى 

التي  المقالع  تحديد  على  ’إسرائيل‘  مقدرة  بسبب  تعقيًدا  األمر  يزداد  اإلسرائيلي،254  السوق 

من  والمعدات  اآلالت  ومصادرة  والتصدير،  النقل  على  القيود  وفرض  العمل،  رخص  تمنحها 

المقالع التي تزاول عملها دون ترخيص، وتقديم المساعدة للشركات اإلسرائيلية في افتتاح 

تكبيل  إلى  االقتصادي  اإلكراه  هذا  أفضى  وبذلك،  الفلسطينية.255  األرض  على  جديدة  مقالع 

مقالع حجارة  إنشاء  إلى عجزهم عن  بالنظر  الذاتي  استقاللهم  إنجاز  على  الفلسطينيين  قدرة 

جديدة أو تشغيلها بصورة مستقلة، مما قوض أركان هذه الصناعة برمتها ومنع عدًدا أكبر من 

الناس عن البحث عن فرص عمل لهم فيها. 

250 مركز التجارة الدولي، »دولة فلسطين، اإلستراتيجية الوطنية للتصدير: اإلستراتيجية الوطنية لتصدير الحجر والرخام 
https://www.paltrade.org/upload/multimedia/ اإللكتروني:  الموقع  على   ،25 ص.   ،»2018-2014

admin/2015/04/552a1ed5b2218.pdf
251 المصدر السابق. 

http:// اإللكتروني:  الموقع  على   ،8 ص.   ،)2010( فجار«،  بيت  »دليل  ريج(، 
َ
)أ القدس   – التطبيقية  األبحاث  معهد   252

vprofile.arij.org/bethlehem/ar/pdfs/VP/Beit%20Fajjar_tp_ar.pdf
253 المصدر السابق، ص. 15. 

254 مركز التجارة الدولي، مصدر سابق، ص. 25. 
255 ال يزال عدد كبير من أصحاب مقالع الحجارة في بيت فجار يكافحون على مدى أعوام عديدة للحصول على الرخص لكي 
يتمكنوا من تشغيل مقالعهم بصورة قانونية. ويقدم هؤالء طلباتهم للحصول على تلك الرخص من خالل اإلدارة المدنية 
اإلسرائيلية )وهي في الواقع اإلدارة العسكرية اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967(. وفي مرات 
كثيرة، ترفض اإلدارة المدنية هذه الطلبات على الفور أو تبدي أسباًبا ال يؤيدها المنطق لتسويغ امتناعها عن إصدار 
الرخص المطلوبة. انظر هيومن رايتس ووتش، تجارة االحتالل: كيف تسهم األعمال التجارية بالمستوطنات في انتهاك 
https://www.hrw.org/ar/ :إسرائيل‘ لحقوق الفلسطينيين، )16 كانون الثاني 2016(، على الموقع اإللكتروني’

.Clarno, supra 5, 103 :ا
ً

news/2016/01/19/285306. وانظر، أيض

http://vprofile.arij.org/bethlehem/ar/pdfs/VP/Beit%20Fajjar_tp_ar.pdf
http://vprofile.arij.org/bethlehem/ar/pdfs/VP/Beit%20Fajjar_tp_ar.pdf
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االعتماد على صناعات بديلة تفتقر إلى االستقرار 

وكفاءتها  البقاء  على  الرئيسية  الصناعات  قدرة  كبّل 
ُ
ت التي  اإلسرائيلية  السياسات  إلى  بالنظر 

والرغبة في العمل فيها، بات سكان بيت لحم مضطرين إلى البحث عن فرص عمل بديلة. وفي هذا 

المقام، إن أسرع قطاعات العمل نمًوا في بيت لحم، هي قطاع السياحة وسوق العمل اإلسرائيلي. 

وسوق  فالسياحة  الخصوص.  وجه  على  باالستقرار  الخيارين  هذين  من  أي  يتسم  ال  ذلك،  ومع 

العمل اإلسرائيلي قطاعان موسميان ويشتغالن على أساس غير تعاقدي وُمتقطع. وتترك هذه 

ها المخاطر ألنهم يجدون أنفسهم في متاهة 
ّ
الحالة من انعدام االستقرار، العمال في ظروف تحف

 لهم، إضافة 
ً

في حاالت كثيرة، حيث يغلب انعدام اليقين على الوقت الذي سيؤّمنون فيه دخال

هم يتعرضون الحتمالية تركهم دون عمل في مواسم مختلفة من العام، إلى أن تلوح فرص 
ّ
إلى أن

عمل أخرى في األفق. 

وبينما طرأ ارتفاع ملحوظ على نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي لبيت 

لحم على مدى العقد المنصرم،256 فال يعد هذا النمو بالضرورة نمًوا صحًيا أو منتًجا. فالتوسع الذي 

يشهده قطاع السياحة يمثل نتيجة مباشرة لزيادة أعداد الزوار. فقد شهدت الضفة الغربية ما 

مجموعه 1.8 مليون زيارة وافده خالل النصف األول من العام 2019، واستحوذت بيت لحم على 

مشاريع  تحت 
ُ
افت الزيادة،  لهذه  االستجابة  معرض  وفي  المائة(.257  في   38( منها  األسد  حصة 

األعمال على شاكلة الفنادق والمطاعم ومحالت بيع الهدايا التذكارية وغيرها من مشاريع الخدمات 

السياحية، من أجل استيعاب تدفق هؤالء السياح. ومع ذلك، تتسم هذه الصناعة بقدر متقدم 

ا إيجابًيا بالفترات التي تعمها درجة متفاوتة 
ً
من انعدام األمان، بالنظر إلى أنها »ترتبط ارتباط

العالمي«، بينما »تهبط مؤشرات السياحة  من االستقرار السياسي اإلقليمي والنمو االقتصادي 

والضيافة في الفترات التي تسودها االضطرابات وانعدام اليقين الذي يلف االقتصاد«.258 فعلى 

سبيل المثال، خالل الفترة التي أعقبت التوقيع على اتفاقيات أوسلو وسبقت اندالع االنتفاضة 

الثانية، كانت صناعة السياحة تشهد توسًعا في سياق التحضيرات التي أطلقها الفلسطينيون 

256 تساهم السياحة بنحو 14 في المائة من اقتصاد فلسطين، وذلك في زيادة ملحوظة بلغت 5 في المائة منذ العام 2007. 
وبالنظر إلى أن ما نسبته 38 في المائة من السياح الذي يزورون فلسطين يفدون إلى بيت لحم، فإن هذه المدينة تجني 
معظم الزيادة التي تطرأ على الناتج المحلي اإلجمالي على المستوى الوطني. انظر: مركز التجارة الدولي، “دولة فلسطين، 
اإلستراتيجية الوطنية للتصدير: اإلستراتيجية الوطنية لتصدير السياحة 2018-2014”، ص. 1، على الموقع اإللكتروني:

 https://www.paltrade.org/upload/multimedia/admin/2015/04/552a1ed5b2218.pdf
257 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، »اإلحصاء الفلسطيني ووزارة السياحة واآلثار يصدران بيانًا صحفيًا بمناسبة يوم 
http://www.pcbs.gov.ps/postar. اإللكتروني:  الموقع  على  أيلول 2019،   27 بيان صحفي،  العالمي«،  السياحة 

aspx?lang=ar&ItemID=3554#
258 Hussein Al-Rimmawi & Stephen Butcher, ”Trends of  Tourism in Bethlehem, Palestine: 

1994-2015,“ 2015, 328, available at: https://core.ac.uk/download/pdf/86431075.pdf

https://www.paltrade.org/upload/multimedia/admin/2015/04/552a1ed5b2218.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3554
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3554
https://core.ac.uk/download/pdf/86431075.pdf
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إلنجاز رؤية بيت لحم 259.2000 فحالما انطلقت شرارة االنتفاضة الثانية، تراجعت السياحة، وكان 

 ،2008-2009 األعوام  في  غزة  قطاع  على  ’إسرائيل‘  عدوان شنته  مع كل  كذلك  الحال  هو  هذا 

 عن ذلك، تعد السياحة في بيت لحم سياحة دينية في معظمها، كما 
ً
و2012 و260.2014 وفضال

أنها موسمية بسبب ذلك، حيث تتذبذب مواسم الحج بين مواسم الذروة في شهرْي آذار ونيسان، 

أوقات أخرى من  الممتدة من شهر تشرين األول وشهر كانون األول.261 وفي  الفترة  وعلى مدى 

الموظفين  تسريح  إلى  بالتالي  وتلجأ  متدنية،  حركة  السياحية  األعمال  مشاريع  تشهد  العام، 

ل أحد النتائج 
ّ
سم العمالة المؤقتة والجزئية بارتفاع معدالتها، ما يشك

ّ
العاملين فيها. ولذلك،تت

الطبيعية المرتبطة بهذا النوع من القطاعات. 

السوق  هذا  إلى  الفلسطينيين  من  متزايد  عدد  يلجأ  ’إسرائيل‘،  في  العمل  لسوق  بالنسبة  أما 

سعًيا للحصول على فرص العمل. فما بين العامين 2016 و2017، كان العدد األكبر من الطلبات 

التي يقدمها أصحابها للحصول على تصاريح للعمل في ’إسرائيل‘، من بيت لحم، بحيث وصل 

إلى )108,066 طلبًا(.262 والعمل في هذا السوق مرهون بطلب ’إسرائيل‘ حسبما »يسمح به نظام 

لون 
ّ
المشغ يرفعها  التي  المتغيرة  المطالب  تعالج  لكي  الدولة  تطبقه  الذي  المرن  التصاريح 

 
ً
اإلسرائيليون، إلى جانب السياق السياسي المتبدل«.263 وبذلك، تتحكم ’إسرائيل‘ تحكًما كامال

العمال  العمل في أي وقت تراه ضرورًيا، وتترك عدًدا ال يستهان به من هؤالء  في إغالق سوق 

’إسرائيل‘  قت 
ّ
عل  ،

ً
مثال  ،2002 نيسان  ففي شهر  المطاف.  نهاية  في  يكسبونه  دخل  أي  دون 

تصاريح العمل التي كان يحملها جميع العمال الفلسطينيين.264 إضافة إلى ذلك، يجري التعامل 

الفلسطينيين على أساس تعاقدي، وهو ما يعني أن تشغيلهم يعتمد على وجود  العمال  مع 

والعلوم  والثقافة  للتربية  المتحدة  األمم  ومنظمة  الفلسطينية  السلطة  أطلقتها  خطة   2000 لحم  بيت  رؤية  كانت   259
)اليونسكو( في روما خالل العام 1996. وكانت الفكرة الرئيسية التي وقفت وراء هذه الخطة تكمن في تحقيق االستفادة 
الظروف  وتحسين  لحم  بيت  بمنطقة  النهوض  أجل  من   2000 العام  في  وأهميتها  المدينة  إليه  ترمز  مما  القصوى 
المعيشية التي يحياها سكانها، وال سيما من خالل تحديث بنيتها التحتية. كما سعى هذا المشروع إلى التأكيد على 
التراث التاريخي والثقافي الذي تزخر به هذه المنطقة، في ذات الوقت الذي يرسخ فيه جذور الهوية الفلسطينية وثقافة 

’السالم‘ حديثة العهد في المنطقة. انظر: 
 See Mehdi Benchelah, ”Bethlehem 2000: Preparing for a Rebirth,“ UNESCO Sources, no. 

111, April 1999, 14-15, available at: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000115842 
[accessed 28 February 2020].

260 Hussein Al-Rimmawi & Stephen Butcher, supra 258, 325.
261 Palestinian Market Development Programme, Rapid Market Study Analysis: Quality of  Front-

Line Workers in Tourism Elements going into TVET Activity (August 2015), 6-10, available at: 
https://www.bethlehem.edu/document.doc?id=3241 ]accessed 28 February 2020[.

262 انظر جدول إحصاءات تصاريح العمل للعامين 2016 و2017 في: 
 Nasser Al-Qadi ,The Israeli Permit Regime :Realities and Challenges (ARIJ, 2018), 9, available at: 

https://www.arij.org/files/arijadmin/2018/permits1.pdf. 
263  Clarno, supra 5, 104.

264 المصدر السابق. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000115842
https://www.bethlehem.edu/document.doc?id=3241
https://www.arij.org/files/arijadmin/2018/permits1.pdf
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المشاريع من عدمه، وهذه معاملة ترقى إلى معاملة القوى العاملة التي يمكن االستغناء عنها. 

فالعمال  األمان فيه.  بانعدام  ’إسرائيل‘ يقوم على االستغالل ويتسم  العمل في  أن سوق  كما 

الفلسطينيون يتقاضون ما نسبته 44-39 في المائة مما يتقاضاه العامل اليهودي اإلسرائيلي 

الذي يؤدي العمل نفسه،265 كما يعمل ما نسبته 73 في المائة من هؤالء العمال في قطاعْي البناء 

أنظمة حماية تكفل درجة كافية  بأي  أن يتمتعوا  اإلسرائيلية، دون  المستعمرات  والزراعة في 

من صحتهم وسالمتهم.266 كما يمكن أن تمتد ساعات العمل حتى 16 ساعة في اليوم، وغالبًا ما 

يغادر العمال منازلهم في أثناء الليل لكي يصلوا إلى الحواجز التي يخضعون عليها للتفتيش 

األمني المذل والمهين وألصناف المضايقات وللتأخير فترات طويلة.267 

تعميق الفروق وأوجه الالمساواة االقتصادية 

إن النتيجة المترتبة على سياسات التجزئة والعزل التي تنفذها ’إسرائيل‘ وما يتمخض عنها من 

ل في تعميق التباينات وأوجه الالمساواة االقتصادية 
ّ
تشويه القتصاد محافظة بيت لحم، تتمث

في جميع أنحاء المحافظة. وال شك في أن تدفق السياح يدفع تكاليف المعيشة إلى االرتفاع في 

بيت لحم. فحسبما ورد على لسان سهيل خليلية، »]قد تكون األسعار[ ال بأس بها بالنسبة للسياح، 

ا بالنسبة لسكان بيت لحم بالنظر إلى الدخل الذي يجنونه. إننا نتعرض للخنق 
ً
بيد أنها باهظة حق

في المكان الذي نعيش فيه وفي الطريقة التي نحياها، لذا فإن التفكير في الهجرة ليس بمنأى 

عن أذهان عدد كبير من الناس«.268 وعلى الرغم من أن بيت لحم قد تتميز بأعلى معدل لألجور 

اليوم ويزيد عن  إلى 108.9 شيكل في  اليومية في فلسطين - فيما عدا القدس - حيث يصل 

هذا  يؤّمن  فال  اليوم،269  في  94.7 شيكل  وهو  بعمومها،  فلسطين  في  السائد  اليومي  المعدل 

الفرق سوى النزر اليسير للتعويض عن التكاليف المعيشية. ومن المرجح أن الفرق المذكور ناجم 

عن تصاعد التوّجه إلى سوق السياحة. وفي الوقت نفسه، تشهد بيت لحم أعلى معدل للعمالة 

الجزئية في فلسطين )حيث تبلغ نسبتها 6.6 في المائة(، وأعلى معدل للبطالة في الضفة الغربية 

265  United Nations Conference on Trade and Development, supra 245, 16. 
266  Macro Centre for Political Economics, ”The Working Conditions of  Palestinian Wage 

Earners in Israel”, (Tel Aviv, February 2017), 6, available at: http://www.macro.org.il/
images/upload/items/27348794024004.pdf

267  United Nations Conference on Trade and Development, supra 245, 16.
268  Dalia Hatuqa, ”We are Living in a Touristic Prison: Palestinians on Life in the Holy 

City of  Bethlehem,“ Vox, 23 December 2019, available at: https://www.vox.com/
world/2019/12/23/21024634/bethlehem-tourism-christmas-west-bank-palestine-israel-
settlements [accessed 26 December 2019].
269 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، »جدول 47: معدل األجر اليومي بالشيقل للمستخدمين معلومي األجر 15 سنة 
فأكثر في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة )ال تشمل العاملين في ’إسرائيل‘ والمستعمرات(، 2000-2008، مصدر 

سابق، ص. 112. 

http://www.macro.org.il/images/upload/items/27348794024004.pdf
http://www.macro.org.il/images/upload/items/27348794024004.pdf
https://www.vox.com/world/2019/12/23/21024634/bethlehem-tourism-christmas-west-bank-palestine-israel-settlements
https://www.vox.com/world/2019/12/23/21024634/bethlehem-tourism-christmas-west-bank-palestine-israel-settlements
https://www.vox.com/world/2019/12/23/21024634/bethlehem-tourism-christmas-west-bank-palestine-israel-settlements
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 لذلك، ليس غريبًا أن الفقر مستشٍر في جميع أرجاء المحافظة. ففي 
ً
)23 في المائة(.270 ونتيجة

العام 2019، كان ما نسبته 22 في المائة من األسر في بيت لحم تقع تحت خط الفقر وتعيش 

على مبلغ يقل عن دوالرين في اليوم،271 وفي العام 2018، كانت بيت لحم تضم رابع أعلى عدد 

من األسر التي تتلقى مساعدات حكومية )بنسبة وصلت إلى 12.5 في المائة(،272 وأعلى نسبة من 

األسر التي تعد في »حاجة كبيرة« للمساعدات )18.5 في المائة(.273 

وفي الوقت نفسه، تزداد قلة قليلة ثراءً، على أساس التحول الذي تشهده البنية الطبقية، بسبب 

السياسات النيوليبرالية التي تنفذها السلطة الفلسطينية بصورة رئيسية، إلى جانب السيطرة  

اإلسرائيلية المفروضة على االقتصاد.274 فقد أفرزت السياسات اإلسرائيلية القائمة على التجزئة 

والعزل اقتصاًدا تنعدم المساواة فيه، وال يملك سوى عدد قليل من نخبة مشاريع األعمال، ومعظمها 

يعمل في قطاع السياحة وصناعة الحجر والرخام، القدرة على االستفادة من االمتيازات وأشكال 

ا من أعلى مستوى من انعدام المساواة 
ً

 لذلك، تعاني بيت لحم أيض
ً
الواسطة التي تحظى بها. ونتيجة

في الدخل في فلسطين قاطبة. ففيها ثاني أعلى عدد من األشخاص »األثرياء« في فلسطين )12.4 

في المائة( وأعلى نسبة من األشخاص »الفقراء« في الضفة الغربية )16.5 في المائة(.275 

3،1،3. حالة الالتسييس

تفرز المستويات المتصاعدة من العزل والفقر وانعدام أوجه المساواة االقتصادية، بمجموعها، ظاهرة 

تعرف بالالتسييس )depoliticization(. فمن جانب، ترجع هذه الظاهرة في أسبابها إلى الحاجة 

إلى االحتفاظ بقدر معين من العمالة والفرص االقتصادية، من أجل الوفاء بالضرورات األساسية 

وتجنب التعثر في سداد الديون القائمة )فما نسبته 24.7 في المائة من األسر في بيت لحم غارقة 

في الديون، حيث تشكل رابع أعلى محافظة في الضفة الغربية على هذا الصعيد(.276 ومن جانب آخر، 

يحرك هذه الظاهرة العجز والالمباالة التي تنجم عن تعاظم أوجه التباين بين األثرياء والفقراء. وهذا 

270 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مصدر سابق. 
271 حزبون، مصدر سابق. 

المنطقة  حسب  مساعدات  تلقت  التي  فلسطين  في  األسر  نسبة   :1 »جدول  الفلسطيني،  لإلحصاء  المركزي  الجهاز   272
والمحافظة«، مصدر سابق، ص. 49.

273 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، »جدول 16: التوزيع النسبي لألسر في فلسطين بغض النظر عن كونها تلقت 
مساعدات أم ال )حسب المنطقة والمحافظة ودرجة الحاجة للمساعدة(، 2018«، مصدر سابق، ص. 64. 

274 Clarno, supra 5, 96-97.
والمحافظة  المنطقة  حسب  فلسطين  في  لألسر  النسبي  التوزيع   :19 »جدول  الفلسطيني،  لإلحصاء  المركزي  الجهاز   275

ورأيهم حول وضع أسرهم، 2018«، مصدر سابق، ص. 67. 
276 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، »جدول 26: نسبة األسر التي حصلت على قروض/ سلف/ دين خالل 12 شهًرا 

الماضية حسب المنطقة والمحافظة ومجموعات اإلنفاق، 2018«، مصدر سابق، ص. 75. 



81

م األفراد بموجبه بالتعاون مع اإلسرائيليين باعتبار ذلك 
ّ
يؤدي إلى بروز شكل من البراغماتية، يسل

الطريقة الوحيدة العملية التي يستطيعون الوصول من خاللها لكسب قوت يومهم، وهذا واقع 

ينعكس في قطاعات مقالع الحجر والسياحة والعمل في سوق العمل اإلسرائيلي. 

وحيث يعتمد ما نسبته 70 في المائة من قطاع الحجر والرخام على السوق اإلسرائيلي، ينبغي 

’إسرائيل‘، كما يتعين على أصحابها  التي تضعها  المطالب  مع  أن تتماشى  األعمال  لمشاريع 

بالضرورة أن يلجموا أنفسهم عن التعبير عن آرائهم السياسية، لكي تظل هذه المشاريع تدر 

التي ينتجونها، ال  الحجارة  إليها  ر  صدَّ
ُ
التي ت الوجهة  العمال عن  األرباح عليهم. وعندما ُيسأل 

يقول  المضمار،  هذا  وفي  بذلك.  اكتراثهم  عدم  عن  تعبيًرا  المتعبة  أكتافهم   
ّ
بهز  

ّ
إال يقومون 

السيد طقاطقة: »يمنح العمل في قطاع مقالع الحجارة الناس ما يحتاجونه ليستمروا في العيش«. 

وهذه هي اإلجابة الدارجة التي يقدمها هؤالء العمال، الذين ال يجدون خياًرا أمامهم سوى مواصلة 

العمل على قلع الحجارة التي تذهب إلى توسيع وتطوير االحتالل نفسه الذي يجبرهم على العمل 

في مثل هذه الظروف في المقام األول.277 

’إسرائيل‘  على  السياحة  قطاع  في  واألفراد  األعمال  مشاريع  غالبية  تعتمد  المنوال،  هذا  وعلى 

إلى  يفضي  وهذا  دخلهم.  وضمان  إليهم  الوصول  إمكانية  تأمين  في  اإلسرائيلية  والشركات 

تكميم أفواه الفلسطينيين ومحو الرواية الفلسطينية، حيث يعد العمل مع اإلسرائيليين مرهون 

بطرح خطاب محدد وباالمتناع عن أداء أنشطة بعينها. فحسبما ورد على لسان سعيد التعمري، 

وهو دليل سياحي من بيت لحم، »يحضر العديد من السياح إلى هنا ويسمونها ’إسرائيل‘. فهم 

يعتقدون أنهم لم يبرحوا ’إسرائيل‘. واألدالء السياحيون اإلسرائيليون، مثلهم مثل المعلمين، 

ما  أكثر  السياسية  االعتبارات  فه ضياع 
ّ
يخل الذي  األثر  ويالَحظ  المعلومات«.278  هذه  يلقنونهم 

يالحظ عند أولئك الذين يلتحقون بسوق العمل في ’إسرائيل‘. فالشروط الصارمة المقررة لصدور 

الموافقة األمنية على طلبات التصاريح تفرض قيوًدا مباشرة على صمود الفلسطينيين وتكمم 

أفواههم وتسكتهم. فبالنظر إلى أن ’إسرائيل‘ رفضت ما نسبته 13 في المائة من طلبات تصاريح 

العمل التي قدمها أبناء بيت لحم في العامين 2016 و2017، ولم تمنح سوى نصف التصاريح 

دمت طلبات للحصول عليها،279 ال يجازف العمال باحتمالية الحصول على تصريح مقابل 
ُ
التي ق

المشاركة في أي أنشطة سياسية و/أو أي من أشكال المقاومة. 

277  Ilene Prusher, ”Palestinians Stones Cut Both Ways“, Christian Science Monitor, 4 January 2000, 
available at: https://www.csmonitor.com/2000/0104/p6s1.html [accessed 28 February 2020].

278 Orlando Crowcroft, ”Bethlehem Left Out in the Cold as Tourists Refuse to Stay,“ National, 
24 May 2014, available at: https://www.thenational.ae/business/bethlehem-left-out-in-the-
cold-as-tourists-refuse-to-stay-1.248877 [accessed 28 February 2020].

279 See al-Qadi, supra 262. 

https://www.csmonitor.com/2000/0104/p6s1.html
https://www.thenational.ae/business/bethlehem-left-out-in-the-cold-as-tourists-refuse-to-stay-1.248877
https://www.thenational.ae/business/bethlehem-left-out-in-the-cold-as-tourists-refuse-to-stay-1.248877
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3،2. دراسة الحالة في أم الفحم 

نحن شعب مقهور، تعرض لعدة استعمارات أجنبية ]...[ حالًيا كل ما يحدث في أم 

الفحم هو نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لمحاوالت الهيمنة األجنبية

 حراك الشباب الفحماوي

زة(: أم الفحم، 7 تشرين الثاني 2019 
ّ

المقابلة )مجموعة مرك

تتربع أم الفحم، التي تقع على مرمى حجر من الخط األخضر ويحّدها جدار الفصل العنصري، 

بين  يمتد  جسًرا  تشكل  أن  لها  ويمكن  أوصالها،  طعت 
ُ
ق التي  الفلسطينية  األرض  قلب  في 

 
ّ

إال الغربية.  الضفة  في  جلدتهم  وأبناء  اإلسرائيلية  الجنسية  يحملون  الذين  الفلسطينيين 

إلى قطع شبكة  المحيطة تهدف  والبلدات  والقرى  الفحم  أم  اإلسرائيلية داخل  السياسات  أن 

النابضة  السكانية  التجمعات  تحويل  في  توظفها  أداة  بوصفها  فيها،  والتحكم  المواصالت 

عزل  على  تعمل  صارمة  آلية  إلى  ا،280 
ً

بعض بعضها  مع  وترابطها  بتشابكها  وتتميز  بالحياة 

المدينة وتجزئتها وفصلها عنصرًيا. وتثبت حالة أم الفحم بجالء أن القرى والمدن الفلسطينية 

إلى تفتيت عرى  التي ترمي  السياسات اإلسرائيلية  الخط األخضر ليست في مأمن من  داخل 

النهائية  الغاية  إنجاز  بغية  وكبح صمودها،  اقتصادها  أركان  وإضعاف  االجتماعي  تماسكها 

المتمثلة في تقويض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. 

1،2،3. من مركز إقليمي ينعم باالزدهار إلى مدينة محاصرة 

به،  النكبة  الفلسطيني قبل أن تحل  المجتمع  السواد األعظم من  الفحم، شأنها شأن  أم  كانت 

قلب  في  بالحياة  تفيض  زراعية  منطقة  تحتضنها  قرية  حال  حالها  في  تشبه  مدينة صغيرة 

رجع المصادر التاريخية تاريخ نشأة أم الفحم إلى القرن الحادي عشر، ويوحي 
ُ
وادي عارة.281 وت

اسمها أن النشاط االقتصادي كان يمثل في أحوالها كلها القوة المحركة لنمائها وتطورها.282 

وكانت هذه القرية قد تطورت، بحلول النصف الثاني من القرن التاسع عشر، إلى بلدة مزدهرة، 

280 المدير العام لوزارة النقل والمواصالت الفلسطينية، مصدر سابق. 
281 وجدي حسن جبارين، باحث وعضو مجلس بلدية أم الفحم، مقابلة أجراها معه مركز بديل، أم الفحم، 6 تشرين الثاني 

 .2019
282 Organization for Economic Co-Operation and Development [OECD], Spatial Planning and 

Policy in Israel: The Cases of  Netanya and Umm al-Fahm, (Paris: OECD Publishing, 2017), 130, 
available at: https://read.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/spatial-
planning-and-policy-in-israel_9789264277366-en#page3 [accessed 28 February 2020].
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حيث باتت تشتهر بتربية األبقار وزراعة الفواكه وقطف الزيتون.283 وغدت أم الفحم أكبر مدينة 

على امتداد لواء جنين،284 بعدما شهد تعداد سكانها زيادة سريعة من 2,191 نسمة في العام 

بلغت مساحتها  رقعة  على  أراضيها  امتدت  العام 285.1945 كما  5,490 نسمة في  إلى   1922

145,000 دونًما.286 

االقتصادي  النسيج  في  الندماجها  نتاًجا  بعيد،  حد  إلى  وتطورها،  الفحم  أم  نماء  كان  وقد 

تربط  كانت  التي  الفعالة  المواصالت  فلسطين، وشبكات  به  تزخر  الذي  والثقافي  واالجتماعي 

أم  شكلت  لقد  كذلك.  العربي  والعالم  فلسطين  أنحاء  بقية  مع  وتجمعها  بها  المجاورة  القرى 

الفحم، التي تقع بمحاذاة ممر وادي عارة، في »قلب فلسطين ]...[ على الطريق الرئيسي الذي 

الحافالت  فمحطة  العربي.  العالم  مع  تجارًيا  ا 
ً
وشريان التقاء  نقطة  بالشمال«،287  الجنوب  يربط 

أم  إلى الشمال من  التي كانت تقع على بعد 7 كيلومترات فقط  اللجون،288  المركزية في قرية 

ويربطها  غزة  العربية ومصر وقطاع  الجزيرة  تجارًيا يمتد من شبه  ا 
ً
الفحم، كانت تشكل طريق

التواصل  تؤّمن  الشخشير  حافالت  شركة  كانت  فلسطين،  وفي  ولبنان.289  وسوريا  باألردن 

الفحم  أم  من  تمتد  عبر طرق  المتوسط،290  األبيض  البحر  الجليل وساحل  منطقة  بين  والترابط 

إلى جنين وحيفا ويافا، حيث كانت المحاصيل التي تنتجها تشهد طلبًا كبيًرا عليها.291 وعلى 

مركزًيا  وتبوأت موقًعا  المثلث،  لمنطقة  إقليمي  إلى مركز  الفحم  أم  المحلي، تطورت  المستوى 

في محافظة جنين.292 وال يخفى أن شبكات المواصالت والطرق أضافت إلى نمو أم الفحم، في 

بقائها ووجودها من ناحية، وفي تجارتها الخارجية من ناحية أخرى. 

283,أرشيف أم الفحم ووادي عارة، »الزيتون« و«الزراعة«، منشورات المدونة، 3 آب 2013، على الموقع اإللكتروني:
https://bit.ly/2yL6T3u ]تمت زيارة الموقع في 28 شباط 2020[. 

284 كان تعداد السكان في جنين نفسها يبلغ 3,990 نسمة في العام 1945. انظر فلسطين في الذاكرة، »جنين، محافظة 
https://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Jinin_524/ اإللكتروني:  الموقع  على  جنين”، 

ar/index.html ]تمت زيارة الموقع في 28 شباط 2020[. 
https://www.palestineremembered. :285 فلسطين في الذاكرة، »أم الفحم، محافظة جنين«، على الموقع اإللكتروني

com/GeoPoints/Umm_al_Fahm_1665/ar/index.html ]تمت زيارة الموقع في 28 شباط 2020[.
286 جبارين، مصدر سابق. 

287 المصدر السابق. 
https://www.palestineremembered. :288 فلسطين في الذاكرة، »اللجون، محافظة جنين«، على الموقع اإللكتروني

com/Jinin/al-Lajjun/ar/index.html  ]تمت زيارة الموقع في 28 شباط 2020[.
289 جبارين، مصدر سابق. 

290 المصدر السابق. 
291 أرشيف أم الفحم ووادي عارة، »الزراعة«، منشورات المدونة، 3 آب 2013، على الموقع اإللكتروني:

/http://ummelfahemarchive.com/portfolio/agriculture  ]تمت زيارة الموقع في 28 شباط 2020[.
292 Claude Conder and Horatio Kitchener, The Survey of  Western Palestine, Edward Palmer and 

Walter Besant (eds.), (London: The Committee of  the Palestine Exploration Fund, 1882), 
46, available at: https://archive.org/stream/surveyofwesternp02conduoft#page/45/
mode/1up [accessed 28 February 2020].

https://bit.ly/2yL6T3u
https://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Umm_al_Fahm_1665/ar/index.html
https://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Umm_al_Fahm_1665/ar/index.html
http://ummelfahemarchive.com/portfolio/agriculture/
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وباتت أم المفحم والقرى والبلدات المالصقة لها تحتل موقًعا إستراتيجًيا في تنفيذ المشروع 

ا 
ً
ل وال يزال رابط

ّ
االستعماري الصهيوني، بالنظر إلى موقعها على امتداد وادي عارة، والذي شك

طبيعًيا بين المستعمرات الصهيونية الممتدة من شمال فلسطين وعلى طول ساحلها. فوادي 

عارة أّمن حلقة وصل لها أهميتها البالغة بين المستعمرات التي أقيمت على امتداد ساحل البحر 

المتوسط وتلك المقامة في الجليل،293 في حين كان ُينظر إلى الطريق الشرياني الذي يمر عبر هذا 

الوادي على أنه يحتل أهمية تكتيكية في احتالل القدس.294 ويمكن الوقوف على هذه األهمية 

ومعاينتها في طائفة من الخطط الصهيونية، بل حتى في فترة مبكرة تعود في تاريخها إلى 

ِعّدت في العام 295.1937 وعلى خالف ما بّينته خطة التقسيم الصادرة عن 
ُ
خطة لجنة بيل التي أ

األمم المتحدة في العام 296،1947 فقد استغل الزعماء الصهاينة المفاوضات التي جرت للتوصل 

الذي  الجانب  يقع ضمن  عارة سوف  وادي  أن  من  للتأكد   1949 العام  في  الهدنة  اتفاقية  إلى 

يخضع لسيطرة ’إسرائيل‘ بعدما كان قد وقع تحت سيطرة القوات العراقية والقوات األردنية من 

بعدها.297 

وقد جعل االستعمار اإلسرائيلي الجاثم على األرض الفلسطينية منذ 72 عاًما من أم الفحم مدينة 

تمثل  بوصفها  بل  فحسب،  فيه  مرغوًبا  ليس  عربًيا«  سكانًيا  »تجمًعا  باعتبارها  ليس  مهمشة، 

293 Zena Tahhan, ”Israel’s Settlements: 50 Years of  Land Theft Explained“, Aljazeera, 27 
January 2020 (update), available at: https://interactive.aljazeera.com/aje/2017/50-years-
illegal-settlements/index.html [accessed 28 February 2020].
294 قال دافيد بن-غورين في اجتماع عقدته هيئة األركان اإلسرائيلية في العام 1948، في سياق تأكيده على ذلك: »أيها 
الجيش، إن أنجع طريقة لتحرير القدس تكمن في شن الهجوم على شمال المثلث، وبالتحديد طوباس من الشرق، وجنين 

وأم الفحم من الشمال، وطولكرم من الغرب«. انظر: وجدي حسن جبارين، »داخل الدولة اليهودية 1948”، ص. 34. 
295 Gideon Biger, The Boundaries of  Modern Palestine, 1840-1947, (London & New York: Routledge 

Curzon, 2004), 203.
296 الجمعية العامة لألمم المتحدة، القرار 181 )د-2(، مستقبل الحكم في فلسطين، )II(181/RES/A((، 29 تشرين الثاني 
https://www.hlrn.org/img/documents/Partition_resolution_181_ الموقع اإللكتروني:  1947، على 
ا الجمعية العامة لألمم المتحدة، خطة تقسيم فلسطين 

ً
AR.pdf ]تمت زيارة الموقع في 28 شباط 2020[. وانظر أيض

مع االتحاد االقتصادي، الملحق )أ( للقرار 181 )د-2( الصادر عن الجمعية العامة، )II(181/RES/A((، على الموقع اإللكتروني: 
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/164

333b501ca09e785256cc5005470c3?OpenDocument  ]تمت زيارة الموقع في 28 شباط 2020[.
297 Israel and Jordan, Hashemite Jordan Kingdom-Israel: General Armistice Agreement, 42 

UNTS 303, 3 April 1949, Art.VI(3)(b), available at: https://peacemaker.un.org/sites/
peacemaker.un.org/files/IL%20JO_490403_Hashemite%20Jordan%20Kingdom-
Israel%20General%20Armistice%20Agreement.pdf.
الجنوب من وادي عارة لكي يكون الطريق  إلى  الحدود  ا: »كما يقع وادي عارة برمته في أيدينا، وسوف تمر 

ً
وانظر أيض  

هذا  ورد  وقد  بن-غورينون،  دافيد  السلم«،  أوقات  في  حاله  عليه  كان  مثلما  أقصر،  والعفولة  جرزيل  وادي  إلى  المؤدي 
االقتباس في: 

 Jerusalem Center for Public Affairs“ ,The Constituent Assembly First Knesset:1949-1951  
Armistice Agreements with Egypt ,Lebanon ,and Jordan ,”webpage ,available at :https://
www.jcpa.org/art/knesset2.htm [accessed 28 February 2020].

https://interactive.aljazeera.com/aje/2017/50-years-illegal-settlements/index.html
https://interactive.aljazeera.com/aje/2017/50-years-illegal-settlements/index.html
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/164333b501ca09e785256cc5005470c3?OpenDocument
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/164333b501ca09e785256cc5005470c3?OpenDocument
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/IL%20JO_490403_Hashemite%20Jordan%20Kingdom-Israel%20General%20Armistice%20Agreement.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/IL%20JO_490403_Hashemite%20Jordan%20Kingdom-Israel%20General%20Armistice%20Agreement.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/IL%20JO_490403_Hashemite%20Jordan%20Kingdom-Israel%20General%20Armistice%20Agreement.pdf
https://www.jcpa.org/art/knesset2.htm
https://www.jcpa.org/art/knesset2.htm
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»تهديًدا أمنًيا وديموغرافًيا« في نفسها وبحد ذاتها.298 ففي هذا اإلطار، لم تفتأ كثرة وافرة من 

ا«،299 أو »ثمة مواطنون 
ّ
التصريحات السياسية تعلن »إنهم غير مرغوب فيهم هنا، وإنهم ليسوا من

 لذلك، يكشف حال أم الفحم اليوم عن 
ً
عرب في دولة إسرائيل. وهذا أعظم همومنا«.300 ونتيجة

ا عن األيام التي كانت تنعم بالرخاء واالزدهار فيها قبل أن تحل النكبة 
ً
ا بّين

ً
واقع يختلف اختالف

بها. »فأم الفحم لم تشهد تطوًرا بنيوًيا على غرار المدن األخرى في العالم«،301 ولكنها تشبه قرية 

االكتظاظ  ناحية  من  سيما  »وال  واالقتصادي،  االجتماعي  للتدخل   
ً
نتيجة موازًيا  تطوًرا  شهدت 

بقعة  باتت محصورة في يومنا هذا في  التي  الفحم،  أم  والتقاليد«.302 وتعد  بالعادات  ]ومكبّلة[ 

إلى عشرة  تعداد سكانها  وزيادة  األصلية،303  أراضيها  من مساحة  المائة  في  نسبتها 20  تبلغ 

أضعاف، ثالث أكبر المدن الفلسطينية في داخل الخط األخضر، بعد الناصرة ورهط.304 وتحتضن 

المدينة أحد أعلى نسب المجتعات الفتية )حيث تبلغ نسبة أفراد سكانها الذين تقل أعمارهم 

عن 20 عاًما 47 في المائة(،305 وأحد أفقرها )حيث تحتل المرتبة التاسعة عشرة من بين 255 قرية 

وبلدة ومدينة في فلسطين المحتلة في العام 1948 على المؤشر االجتماعي واالقتصادي للعام 

ا، مع ما تعاني منه من نقص حاد في المساكن، مما يدفع سكان 
ً
2013(،306 وإحدى أكثرها اكتظاظ

المدينة إلى الرحيل عنها.307 

298 وزير المالية بنيامين نتنياهو. وقد ورد هذا االقتباس في: 
 Gideon Alon and Aluf Benn“ ,Netanyahu :Israel‘s Arabs Are the Real Demographic Threat”, 

Haaretz, 18 December 2003, available at https://www.haaretz.com/1.4802179  [accessed 28 
February 2020]; Cheryl Rubenberg (ed.), Encyclopedia of  the Israeli-Palestinian Conflict, Boulder, 
(Colo: Lynne Rienner Publishers, 2012), 322.

299 وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان. وقد ورد هذا االقتباس في: 
 Jack Khoury, ”Following Riots, Israeli Defense Minister Calls for Boycott of  Arab Citizens: 

‘They Don’t Belong Here,“ Haaretz, 10 December 2017, available at: https://www.haaretz.
com/israel-news/israeli-defense-minister-calls-for-arab-boycott-after-protests-1.5628215 
[accessed 28 February 2020].

300 وزير األمن العام جدعون عزرا. وورد هذا االقتباس في: 
 Ben White, Palestinians in Israel: Segregation, Discrimination and Democracy, (London: Pluto Press, 

2012), 54.
301 المجموعة المركزة - حراكة الشباب الفحماوي، مقابلة أجراها معها مركز بديل، أم الفحم، 7 تشرين الثاني 2019. 

302 المصدر السابق. 
303 تبلغ المساحة البلدية ألم الفحم 27 كيلومتًرا مربًعا، وزيدت هذه المساحة بـ1.6 كيلومتر مربع ألغراض تطوير المدينة 

.OECD, supra 282, 122 :في العام 2016. انظر
304 الجهاز المركزي لإلحصاء اإلسرائيلي، »السكان في التجمعات السكانية 2018«، 25 آب 2019، على الموقع اإللكتروني: 

»السكان في التجمعات السكانية 2018” )بالعبرية( ]تمت زيارة الموقع في 28 شباط 2020[. 
305  OECD, supra 282, 127.

306 فما يقل عن 50 في المائة من سكان المدينة هم من أصحاب الدخل، بالمقارنة مع 63,84 في المائة على المستوى 
الوطني. انظر: 

 ICBS, ”Local Authorities, in Alphabetical Order of  Hebrew Names: Socio-Economic 
Index Value 2013, Rank and Cluster, and Variables used in the Computation of  the Index,“ 
available at: https://old.cbs.gov.il/publications17/socio_eco13_1694/pdf/t01.pdf.
.OECD, supra 282, 123 :307 فمنذ العام 2005، ال تزال الهجرة إلى خارج المدينة تتخطى الهجرة الداخلية إليها. انظر

https://www.haaretz.com/1.4802179
https://www.haaretz.com/israel-news/israeli-defense-minister-calls-for-arab-boycott-after-protests-1.5628215
https://www.haaretz.com/israel-news/israeli-defense-minister-calls-for-arab-boycott-after-protests-1.5628215
https://old.cbs.gov.il/publications17/socio_eco13_1694/pdf/t01.pdf
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2،2،3. التجزئة لغايات ضرب المقاومة والوحدة السياسية

أم الفحم بلد النضال، ومقر رئيسي للمقاومة من أجل القضية الفلسطينية، ]...[ فإن 

صل بالضفة الغربية المحتلة عام 1967 من جهة، ومركزها كحلقة وصل 
ّ
موقعها المت

في منطقة الجليل الفلسطيني من جهة ثانية، وكثافة الفلسطينيين فيها من جهة 

ثالثة جعلتها مستهدفة من قبل اسرائيل باعتبارها خطًرا أمنًيا وديموغرافيًا

 حراك الشباب الفحاوي

زة(، 7 تشرين الثاني 2019 
ّ

المقابلة: أم الفحم )مجموعة مرك

’إسرائيل‘  إلى تحكم  أوصالها،  الفحم وتقطيع  أم  بتجزئة  عنى 
ُ
ت التي  ات  اإلجراء تعود جذور 

ومصادرة  سكانها  احتواء  لغايات  المدينة  حدود  تشكيل  أعادت  التي  الهدنة،  خطوط  في 

أراضيها. فقد شرعت ’إسرائيل‘ من فورها في عزل هذه المدينة عن القرى والبلدات الواقعة 

كانت  والتي   ،
ً
مباشرة اللجون  قرية  اإلسرائيلي سكان  الجيش  وهّجر  كما  الغربية.  الضفة  في 

عن  أسفر  مما  وجنين،  حيفا  إلى  تصل  بطرق  وترتبط  المركزية  الحافالت  محطة  فيها  تقع 

قطع وصول هذه الخطوط كلها إلى الضفة الغربية. ومما زاد هذا الوضع تعقيًدا نظام الحكم 

بموجب  وذلك  األخضر،  الخط  داخل  الفلسطينيين  جميع  على  آنذاك  رض 
ُ
ف الذي  العسكري 

وتيرة  تسارع  عن  ناهيك   ،1949 لسنة  األمنية(  )المناطق  الطوارئ  لحاالت  الدفاع  أنظمة 

األراضي.308  مصادرة 

كانت ]قبل عام 1948[ عالقة أم الفحم مع المدن والقرى في الشمال، مثل الطيبة، 

ليست بالقوية على عكس عالقتها بالمدن والقرى الشرقية والجنوبية ]مثل جنين، 

وطولكرم، وعنين[. في هذه الفترة ما بين 1949 و1966 كانت مدينة أم الفحم تقع 

يكن  لم  كان سيء.  والسياسي  االقتصادي  الوضع  أن  العسكري، حيث  الحكم  تحت 

قبل  من  وحركة  عمل  تصاريح  على  الحصول  دون  التحرك  المدينة  أهل  باستطاعة 

االجتماعي  االنقطاع  السياسة في  أثر هذه  ل 
ّ
]اإلسرائيلي[. وتمث العسكري  الحاكم 

واالنقطاع عن األراضي وخنق وحصر الحركة. الهدف من ذلك كان التضييق على أهل 

مدينة أم الفحم. أيضا إحدى اآلثار هو تجزئة األسرة، حيث أن بعض أفراد العائالت 

الفحماوية كانوا يعيشون في مناطق الضفة والبعض اآلخر في داخل الخط األخضر، 

وبالتالي، فإن من كان في الضفة فترة اإلغالق، لم ُيسمح له بالعودة وعليه تم تشتيت 

عائالتهم، وجزء آخر تم تهجيره من أرضه.

 وجدي حسن جبارين، كاتب ومؤرخ

المقابلة: أم الفحم، 6 تشرين الثاني 2019

308 Shira Robinson, Citizen Strangers: Palestinians and the birth of  Israel’s Liberal Settler State (Stanford: 
Stanford University Press, 2013), 38.
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وسارعت ’إسرائيل‘، بعدما استولت على منطقة سهل مرج بن عامر، إلى مصادرة مساحات شاسعة 

من أراضي أم الفحم بموجب قانون أمالك الغائبين واإلعالن عنها باعتبارها أراضي دولة،309 مما 

هذه  المصادرة  إجراءات  مهدت  وقد  دونم.   27,000 إلى  المدينة  حدود  تقليص  في  تسبب 

الطريق أمام توسيع المستعمرات المقامة في المنطقة المحيطة بوادي عارة. ففي العام 1964، 

أقامت ’إسرائيل‘ أولى مستعمراتها في هذه المنطقة، وهي مستعمرة مي عامي، التي تقع على 

الطرف الجنوبي لمدينة أم الفحم مباشرة.310 وفي هذا اليوم، يحيط طوق كامل من المستعمرات 

رعت في الجهة الشرقية من 
ُ
بوادي عارة، حيث يضم هذا الطوق عنقوًدا من المستعمرات التي ز

ذلك الوادي، وهي مستعمرات تال منشيه وحينانيت وشاكيد وريحان، التي بني جدار الفصل 

العنصري حولها، ومستعمرتا مجدو وجفعات عوز في الشمال، إلى جانب عنقودي مستعمرتي 

حاريش وكاتزير في الجنوب.311 وبما يتوافق مع خطة شارون، عملت هذه المستعمرات وبصورة 

مقصودة وجوهرية على تغيير التوازن الديموغرافي في منطقة وادي عارة، وأفرزت أثرها على النمو 

الطبيعي للقرى والبلدات والمدن الفلسطينية في هذه المنطقة، وأسهمت في قطع عرى التواصل 

بينها وتجزئتها من الناحية الجغرافية. ومما ال يثير االستغراب أن قطع االمتداد وتعطيل نقاط 

االلتقاء والترابط بين أم الفحم وجنين ونابلس،312 كان وال يزال يتبوأ موقع الصدارة في االعتبارات 

السياسية التي تكنها ’إسرائيل‘.313 

ومن الجدير بالذكر أن الظروف الجيوسياسية الجديدة التي أفرزها االحتالل اإلسرائيلي الذي جثم 

واالقتصادية  االجتماعية  الروابط  استعادة  أتاحت   ،1967 العام  في  الغربية  الضفة  أراضي  على 

والثقافية بين الفلسطينيين على كال جانبي الخط األخضر، وال سيما نتيجة إلعادة تشغيل شبكة 

المواصالت بين أم الفحم وجنين وعنين. وبذلك، طرأ تحسن على اإلمكانيات االقتصادية في أوساط 

سكان أم الفحم، حيث غدا عدد ليس بالقليل منهم ينتقلون إلى جنين لالستفادة من فرص العمل 

309 جبارين، مصدر سابق. 
310 Muhammad Amara, Politics and Sociolinguistics Reflexes: Palestinian Border Villages (Amsterdam & 

Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1999), 5.
311 Amara, ibid.

https://www.btselem.org/arabic/ :ا، بتسيلم، »من الميدان«، خارطة تفاعلية، على الموقع اإللكتروني
ً

وانظر أيض  
map ]وقد رزناه واطلعنا عليه في يوم 28 شباط 2020[. 

312 Yehezkel Lein, Land Grab: Israel’s Settlement Policy in the West Bank, (Jerusalem: B’Tselem, 
2002), 14, available at: https://www.btselem.org/download/200205_land_grab_eng.pdf.

ذ خطة التقسيم الصادرة في العام 1947 أمام ناظرينا. فذلك، في الواقع، بدأ 
َّ
313 “إن وقفنا مكتوفي األيدي، فسوف تنف

بالفعل. وهناك رابط يمتد من لبنان عبر الجليل إلى جنين والمثلث”، العميد )احتياط( إيفال جلعادي، في: 
 ”The Galilee as a challenge and national priority“, Herzliya Conference, 23 January 2006; 

“نريد أن نهّود منطقة وادي عارة ... تريد الدولة أن تصوب وضع هذا المكان لكيال ال يتمكن العرب من رفع رؤوسهم”،   
رئيس مجلس محلي نيسيم داهان المعين من وزير الداخلية، في العام 2018. وقد ورد هذا االقتباس في: 

 White, supra 300, 55.

https://www.btselem.org/download/200205_land_grab_eng.pdf
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ل هذا التواصل الذي عاد إلى مجراه بدب الحياة 
ّ
والسكن فيها.314 فعلى مدى فترة من الزمن، تكف

ى جذوة أخالقيات المقاومة في أنحاء فلسطين قاطبة. 
ّ
مجدًدا في الهوية الفلسطينية وغذ

والقرية وفي  والمدينة  المخيم  ابن  الفلسطيني،  الشباب  لدى كل  النضال  وتصاعد 

ا بسبب إنتاج جيل جديد لديه رؤية 
ً

الشتات، ليس فقط بسبب فتح الحدود لكن أيض

مشروعها  ربطت  سياسية  قوى  تشكيل  تم  الفترة  هذه  في  مهزوم.  وغير  واضحة 

بالحق التاريخي للفلسطينيين ]...[. 

 لؤي الخطيب، عضو مكتب سياسي في حركة أبناء البلد

المقابلة: أم الفحم، 7 تشرين الثاني 2019 

الشعب  في  الكامنة  القوة  حين،  بعد  اندلعتا  اللتان  والثانية  األولى  االنتفاضتان  وأثبتت 

حد أبناؤه على كال جانبي الخط األخضر في حركة الكفاح التي ثارت في وجه 
ّ
الفلسطيني الذي ات

االضطهاد والقمع اإلسرائيلي. وقد أثار هذا الحال زيادة في وتيرة سياسات’إسرائيل‘ في العزل 

والتجزئة والفصل العنصري،315 والتي اضطلع بموجبها التحكم في شبكة المواصالت واالستيالء 

إعادة  في  ’إسرائيل‘  اعتمدتها  التي  اآلليات  بعض  حول  نبذة  يلي  وفيما  محوري.  بدور  عليها 

التي تجمع بين  حمة االجتماعية والسياسية 
ُّ
الل وبالتالي تفتيت عرى  الفحم،  أم  تقطيع أوصال 

أبناء الشعب الفلسطيني. 

تعطيل شبكة خطوط الحافالت: فقد اضطرت شركة حافالت الشخشير، التي عاودت عملها 	 

عقب احتالل الضفة الغربية على يد ’إسرائيل‘ عام 1967، إلى التوقف مرة أخرى عن تقديم 

خدمات النقل من جنين إلى اللجون وحيفا في العام 1987، وذلك بفعل القدر المتزايد من 

القيود والعقبات التي وضعتها ’إسرائيل‘ في وجهها.316 

االستيالء على الطرق التاريخية وبسط السيطرة عليها: كان الطريق الرئيسي الذي يمر عبر 	 

وادي عارة، وهو الطريق رقم 65 حالًيا، ُيستخدم كطريق رئيسي يؤّمن التواصل بين مدينة 

الخضيرة، المسكونة بأغلبية يهودية إسرائيلية والواقعة على الساحل، ومنطقة الجليل.317 

عليه  وتشدد سيطرتها  اإلستراتيجي  الطريق  على هذا  اليوم قبضتها  ’إسرائيل‘  حِكم 
ُ
وت

بعدما منعت الفلسطينيين من سلوكه مرات عدة، وال سيما خالل االنتفاضة الثانية.318

314 جبارين، مصدر سابق. 
315 حراك الشباب الفحماوي، مصدر سابق. 

316 جبارين، مصدر سابق.
317 “افتتاح طريق التفافي يصل إلى الخضيرة أمام حركة المرور” ]بالعبرية[، دافار، 24 تشرين الثاني 1970، على الموقع 
http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/?href=DAV%2F1970%2F11%2F24&page اإللكتروني: 

entityId=Ar00516#panel=document&5= ]تمت زيارة الموقع في 28 تشرين الثاني 2020[. 
318 ”The Or Inquiry – Summary of  Events“, Haaretz, 19 November 2001, available at: https://

www.haaretz.com/1.5124218 [accessed 28 February 2020].

https://www.haaretz.com/1.5124218
https://www.haaretz.com/1.5124218
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الحـواجــز: تسببت الحواجز التي أقيمت خالل االنتفاضة الثانية وبعدها في فرض عراقيل 	 

مشددة على التنقل بين البلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية وأم الفحم، وخاصة 

يستطيع  وبينما  الخضراء(.  )الهوية  الغربية  الضفة  هوية  يحملون  الذين  ألولئك  بالنسبة 

المقامين  الحاجزين  من  الغربية  الضفة  إلى  السفر  األخضر  الخط  داخل  من  الفلسطينيون 

شرق أم الفحم مباشرة )وهما حاجزا برطعة وطورة(، ُيحظر السفر في االتجاه المعاكس إال 

على من يحمل المواطنة اإلسرائيلية وعلى عدد محدود من سكان القرى الواقعة في هذه 

المنطقة. ويشترط على أي شخص يحمل هوية الضفة الغربية أن يتنقل عبر حاجز الجلمة، 

الذي يقع إلى الشمال من جنين مباشرة، مما يزيد الوقت المطلوب للسفر إلى حد كبير. 

مثال  مخالفته.  وعدم  القانون  تطبيق  لمحاولة  وعقلي  نفسي  لمجهود  حاجة  هناك 

إسرائيل[  في  إقامة  تصريح  إلى  إضافة  الخضراء،  الهوية  ]وأحمل  فلسطينية  أنا 

وابني يحمل الجنسية اإلسرائيلية، إذا أردنا الذهاب إلى رام الله يمكن أن نستخدم 

حاجز برطعة أو حاجز الجلمة، لنا االثنين، لكن ال يمكن في العودة أن نعبر من هذين 

وهذا  فقط.  اإلسرائيلية  الجنسية  لحملة  ألنهما مخصصان  مًعا،  وهو  أنا  الحاجزين 

حتى  جبارة  حاجز  إلى  نذهب  أن  نضطر  وبالتالي  كبير،  بشكل  علينا  ضغط  يسبب 

نستطيع أن نكون مًعا ]...[. 

 امرأة من الضفة الغربية متزوجة لرجل من أم الفحم

المقابلة: أم الفحم، 7 تشرين الثاني 2019 

فلسطين،  أنحاء  جميع  في  منهجية شتى  أشكال  في  أعاله  الواردة  التجزئة  ممارسات  وتتجلى 

ا على ذلك. فمن المالحظ أن الموقع الجغرافي القريب الذي تتمتع به 
ً
 بارز

ً
ل أم الفحم مثاال

ّ
وتشك

أم الفحم والروابط التاريخية التي تجمعها بالضفة الغربية والوعي القومي الذي لم تخُب جذوته 

يوًما قد دفع ’إسرائيل‘ إلى اإلمعان في فرض قدر متزايد من الضغط على المدينة نفسها، ولم 

يكن ذلك من خالل إنفاذ سياسات التجزئة فحسب، بل من خالل إعمال سياسات العزل كذلك. 

3،2،3. عزل أم الفحم 

وتركيز  الفحم  أم  محاصرة  على  تقوم  التي  اإلسرائيلية  اإلستراتيجية  صميم  في  العزل  يقع 

سكانها فيها وفصلها عن محطيها، مما يضمن لـ’إسرائيل‘ أن تستكمل منظومتها األعم التي 

القرارات  على  قبضتها  تحكم  ’إسرائيل‘  أن  وبما  وفصلها.  المدينة  أوصال  تقطيع  تستهدف 

خذ بشأن التخطيط الحضري والمواصالت، فإنها تسن سياسات الفصل التي تنتهجها 
َّ
التي تت

المدن  استهداف  وليس من خالل  كبير،  إلى حد  االنتباه  وال يسترعي  ُيلحظ  ال  يكاد  نحو  على 
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للمدينة  الهيكلية  الفلسطينية بصورة صريحة ال مواربة فيها. »فالمخططات  والبلدات  والقرى 

أو مدن يطغى عليها  ناجحة  إنشاء مدن  بدور رئيسي في  أو منعه يضطلع  بالبناء  اإلذن  ومنح 

الفقر والتهميش«،319 وقد شكلت ’إسرائيل‘ بخبث ودهاء تصميم أم الفحم من خالل اإلجراءات 

المركزية التي تعتمدها في اتخاذ القرارات. 

إن التجارة هي التي ترفع من قيمة المدينة، وإن دولة إسرائيل تتبع سياسة الضم 

التخطيطية لبعض المدن بما يالئمها، فمثال قامت بربط منطقة وادي عارة بمناطق 

أخرى ]بأغلبية سكانية يهودية إسرائيلية[ وفصل وإبعاد مدينة أم الفحم بهدف 

إبقائها معزولة وغير مستقلة تجارًيا وصناعًيا.

 مهندس من أم الفحم

المقابلة: أم الفحم، 7 تشرين الثاني 2019 

وتيسر هذه السيطرة القدرة على التحكم والتالعب في القرارات المتخذة بشأن تخطيط الطرق 

فالمخططات  الواقع.  األمر  بحكم  التنمية  تقويض  في  المتمثلة  الغاية  لتحقيق  والمواصالت 

احتياجات  مع  يتناقض  نحو  وعلى  المستعمرين،  أولويات  مع  يتماشى  بما  م  تصمَّ الهيكلية 

وال  يناسبها  ال  بنظام تخطيط  بلت 
ُ
ك التي  الفلسطينية،  المدن  باتت  وبذلك،  الفلسطينيين.320 

حيث  احتياجاتها،  مع  يتكيف  الئق  تخطيط  دون  تنمو  تتطور،  لكي  أمامها  فسحة  أي  يترك 

شك،  دون  فيها،  وتتجلى  التجانس  إلى  تفتقر  صور  في  أحوالها  غالب  في  المدن  هذه  تنمو 

أوجه المشاكل االجتماعية. وينقل هذا بدوره انطباًعا ال مبرر له بأن المدن الفلسطينيين ال تعد 

مناسبة للتخطيط الصحيح وأنها هي المسؤولة عن المشاكل التي تعصف بها. وبناءً على ذلك، 

الفلسطينية  والقرى  والبلدات  المدن  على  القبضة  إحكام  الوضع  هذا  عن  الناجم  الحال  يسوغ 

وتشديدها من خالل تكثيف أعمال الشرطة فيها واستمرار التدخل في شؤونها. 

ومن  الفصل،  على  القائمة  الممارسات  من  طائفة  ’إسرائيل‘  توظف  الغاية،  هذه  ولتحقيق 

والمراكز  كالمتنزهات  العامة،  االجتماعية  المساحات  إلقامة  الالزم  التخطيط  تغييب  جملتها 

المنشآت  عن  ناهيك  السكن،321  احتياجات  مع  يتواءم  بما  السكنية  والمناطق  الترويحية، 

إصرار،  سابق  عن  ذلك  كل  فيه  ذ 
َّ
ينف الذي  الوقت  وفي  المستشفيات.  سيما  وال  الصحية، 

أنها  فيها  ُيفترض  تخطيط  منظومة  على  المحافظة  ستار  تحت  قانونية  صفة  عليه  ضفى 
ُ
ت

موضوعية. 

319 مهندس مرور ومواصالت، مقابلة أجراها معه مركز بديل، الناصرة، 8 تشرين الثاني 2019. 
320 جبارين، مصدر سابق.

321 مهندس، مقابلة أجراها معه مركز بديل، أم الفحم، 7 تشرين الثاني 2019.
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االزدحام واالكتظاظ بسبب االفتقار إلى المخططات المحلية المعتمدة

آليات محايدة  فهم في أحوال كثيرة بوصفها 
ُ
على الرغم من أن قوانين التخطيط وسياساته ت

تعتمدها  التي  التخطيط  قوانين  فإن  الناس،  نوعية حياة  لغايات تحسين  م  وموضوعية تصمَّ

’إسرائيل‘، وحالها في ذلك حال الكثير من األنظمة االستعمارية االستيطانية، توجهها مجموعة 

ا بنيوًيا وظاهًرا بحق 
ً
من األهداف والسياسات والمفاهيم األيدولوجية التي تخفي وراءها تمييز

الفلسطينيين.322 

فنظام التخطيط اإلسرائيلي الذي يتسم بالمغاالة في إجراءاته المركزية، وينظمه القانون بشأن 

أوساط  في  الهائلة  الزيادة  تدير  بأن  ’إسرائيل‘  لدولة  يسمح   323،1965 لسنة  والبناء  التخطيط 

المستعمرين وأن تفرض القيود في الوقت نفسه على توسع وتخطيط المدن والقرى والبلدات 

بعت في التخفيف من وطأة نظام التخطيط 
ُّ
الفلسطينية. ولم تسِر اإلجراءات التدريجية، التي ات

من أجل التشجيع على اتخاذ القرارات على المستوى المحلي في المناطق اليهودية اإلسرائيلية، 

على المدن والقرى والبلدات الفلسطينية، بل إنها يسرت القدرة على االستمرار في فرض الرقابة 

التنظيمية المشددة عليها. وقد أفضى هذا الوضع إلى فرض بيئة تمييزية تلحق أذى ال يستهان 

به بمدينة أم الفحم. 

غياب مخطط هيكلي محلي يحظى بالموافقة: لم يزل الفشل من نصيب المحاوالت 	 

الماضي،  القرن  من  الثامن  العقد  من  ا  بدءً محلي  هيكلي  مخطط  إعداد  على صعيد  ُبذلت  التي 

إلى أن انتهت بتجميدها وبقائها حبًرا على ورق في العقد األخير منه. ومنذ العام 2011، لقيت 

المساعي التي بذلت في سبيل إعداد مخطط محلي شمولي ألم الفحم المصير نفسه،324 ويرجع 

والتي  حيفا،  في  اللوائية  التخطيط  لجنة  موافقة  على  الحصول  اشتراط  إلى  ذلك  وراء  السبب 

لمصالح  األولوية  إيالء  أمام  سانحة  فرصة  يتيح  مما  فيها،  بالتمثيل  الفلسطينيون  يحظى  ال 

المطاف،  األمر، في نهاية  الفلسطينيين. ويفضي هذا  احتياجات  المستعمرين وتغليبها على 

 
ً

إلى مأزق مستحكم ال يملك فيه المخططون الفلسطينيون القدرة على االنصياع انصياًعا كامال

لبّي 
ُ
للشروط التي تفرضها هذه اللجنة للحصول على موافقتها بالنظر إلى متطلباتها التي ال ت

322 انظر: 
 Libby  Porter“  ,Introduction  :Culture  ,Colonialism  and  Planning  ”,Unlearning  the  Colonial 

Cultures  of  Planning, (Burlington & Farnham: Ashgate, 2010), 1-19, available at: http://
periferiesurbanes.org/wp-content/uploads/2013/12/Libby_Porter_Unlearning_the_
Colonial_Cultures_ofBookFi.org_1.pdf.

323 قانون التخطيط والبناء، مصدر سابق. 
324  OECD, supra 282, 131-132.

http://periferiesurbanes.org/wp-content/uploads/2013/12/Libby_Porter_Unlearning_the_Colonial_Cultures_ofBookFi.org_1.pdf
http://periferiesurbanes.org/wp-content/uploads/2013/12/Libby_Porter_Unlearning_the_Colonial_Cultures_ofBookFi.org_1.pdf
http://periferiesurbanes.org/wp-content/uploads/2013/12/Libby_Porter_Unlearning_the_Colonial_Cultures_ofBookFi.org_1.pdf
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احتياجات الفلسطينيين.325 وفي شهر كانون الثاني 2020، صادقت لجنة الفاتمال في القدس، 

المناطق في مدينة  لبعض  إيداع مخطط تفصيلي  والبناء، على  التنظيم  والمنبثقة عن مجلس 

أم الفحم، وهي بالذات أحياء عين جرار وأبو الحم والعرايش.326 وقد تضمن هذا المخطط، الذي 

الموافقة على تشييد منازل جديدة على مساحة تبلغ 2,200 دونم،  ُسمي مخطط تمال 1077، 

 عن 1,122 وحدة 
ً

بما يشمل الموافقة على تشييد 3,000 وحدة سكنية على أراٍض خاصة، فضال

سكنية جديدة في األحياء المذكورة أعاله.327 ويخضع اعتماد مخطط تمال 1077 لشروط محددة. 

ففي المحصلة النهائية، ال تجترح الموافقة على مخطط تفصيلي في مناطق معدودة يقع عليها 

التي سادت على مدى  التمييزية  التخطيط  بال في سياسات  ا ذا 
ً
الفحم اختالف أم  االختيار في 

العقود المنصرمة - والسبب األهم في ذلك أن المخطط التفصيلي الذي صدرت الموافقة عليه ال 

يزال يشترط زراعة غابة على األراضي التي يملكها الفلسطينيون ملكية خاصة.328 ومن المالحظ 

 مخططها الهيكلي المحلي بالموافقة 
َ
أن أم الفحم ال تزال السلطة المحلية الوحيدة التي لم يحظ

عليه في منطقة وادي عارة، على الرغم من أنها تضم أكبر عدد من السكان بهامش كبير. وهذا 

والقرى  المدن  لصالح  الموافقات  منح  رفض  أو  تأخير  من  ’إسرائيل‘  عليه  دأبت  ما  مع  يتماشى 

والبلدات الفلسطينية الكبيرة األخرى.329 

محلية 	  لجنة  من  ا  جزءً الفحم تشكل  أم  تزال  ال  مناسبة:  محلية  لجنة تخطيط  غياب 

للتخطيط والبناء تضم عنقوًدا من القرى الواقعة على امتداد وادي عارة، مع أن مدينة بهذا الحجم 

تستدعي في األحوال المعتادة وجود لجنة تخطيط محلية تختص بها، والقرى والمدن والبلدات 

وعارة،  وبسمة،  عيرون،  ومعاليه  وجت،  الغربية،  وباقة  الفحم،  أم  هي  اللجنة  هذه  تضمها  التي 

وعرعرة وكفر قرع.330 وبما أن اللجان العنقودية تضم ممثلين حكوميين يؤدون وظائف استشارية 

ويملكون الحق في رفع اعتراضاتهم أمام لجان االعتراض على المستوى اللوائي،331 فإن إدراج أم 

الفحم ضمن نطاق لجنة تخطيط عنقودية يسمح لـ’إسرائيل‘ بأن تحتفظ بقدر أكبر من السيطرة 

325 المقابلة مع المهندس، مصدر سابق. 
الموقع في 28  زيارة  ]تمت   http://www.umelfahem.org/index.asp الفحم:  أم  لبلدية  الرسمي  الموقع  انظر   326
ا، »أم الفحم: المصادقة على بناء 4122 وحدة سكنية”، موقع عرب 48، 15 كانون الثاني 

ً
شباط فبراير 2020[. وانظر، أيض

2020، على الموقع اإللكتروني https://bit.ly/2VzWIHU ]تمت زيارة الموقع في 28 شباط فبراير 2020[. 
327 المصدر السابق. 

http://  :328 انظر »لجنة ’الفاتمال‘ تصادق على ايداع الخارطة الهيكلية تمال 1077”، الموقع الرسمي لبلدية أم الفحم
www.umelfahem.org/inner.asp?root=105&RecordID=4138 ]تمت زيارة الموقع في 28 تشرين الثاني 

 .]2020
329 Planners for Planning Rights and The Arab Center for Alternative Planning, ”Outline Planning 

for Arab Localities in Israel: Summary”, BIMKOM and ACAP, 2012, available at: http://bimkom.
org/eng/wp-content/uploads/Outline-Planning-for-Arab-Localities-in-Israel-English2.
pdf.

330  OECD, supra 282, 132.
331  Id. 28-29.

http://www.umelfahem.org/inner.asp?root=105&RecordID=4138
http://www.umelfahem.org/inner.asp?root=105&RecordID=4138
http://bimkom.org/eng/wp-content/uploads/Outline-Planning-for-Arab-Localities-in-Israel-English2.pdf
http://bimkom.org/eng/wp-content/uploads/Outline-Planning-for-Arab-Localities-in-Israel-English2.pdf
http://bimkom.org/eng/wp-content/uploads/Outline-Planning-for-Arab-Localities-in-Israel-English2.pdf
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هذا  ويولد  آن.  في  المحلية  مخططاتها  وعلى  فيها  التخطيط  بشأن  تتخذ  التي  القرارات  على 

األمر التضارب بين المخططات التي تحظى بالموافقة واالحتياجات الفعلية لدى السكان، ويعوق 

التنمية الحضرية ويعطلها بفعل ذلك. 

عالية: 	  بدرجة  محلًيا  طابًعا  تكتسي  التي  التفصيلية«  ’المخططات  على  االعتماد 

باشرت بلدية أم الفحم، التي شكلت في العام 1984، وفي سياق المحاولة التي بذلتها لتصويب 

مشكلة البناء »غير القانوني«، العمل على تأمين الموافقات على ’المخططات التفصيلية‘ المحددة 

لمناطق  تخصص  التي  المخططات،  هذه  وتعكس  غيرها.  من  أكبر  محلي  بطابع  تتسم  التي 

المستقبل، وال تقدم  التنمية في   الحتياجات 
ً

باال الواقع في معظمها، وال تلقي  األمر  محصورة، 

ا يذكر لمعالجة اعتبارات المصلحة العامة األشمل لمدينة تتصف بكبر حجمها وتوسعها. 
ً
شيئ

الداخلية، في 	  العام 2011، اعتمدت وزارة  الخضوع للمخطط الهيكلي اإلقليمي: في 

ا هيكلًيا إقليمًيا 
ً
سياق محاولة زعمت أنها رعتها إليجاد حل لمشكلة غياب المخططات، مخطط

لمنطقة وادي عارة، وهو مخطط ال يفي باحتياجات أم الفحم وال بمطالبها.332 وفي الواقع، يتيح 

المخطط المذكور لـ’إسرائيل‘ أن تضع الخطط ألولويات المستعمرين بعمومهم في هذه المنطقة، 

حسبما ُيستدل على ذلك في تطوير بلدة حريش اليهودية اإلسرائيلية ووأد القرى الفلسطينية، 

بال  ا ذا 
ً
باالعتراف بها،333 وال يقدم شيئ التي ال تحظى  الفلسطينية  الحنون  من قبيل قرية دار 

للوفاء باالحتياجات االقتصادية والتطويرية الُملحة التي ال تنفك تتزايد في أم الفحم بوصفها 

ا إقليمًيا. 
ً
مدينة مكتظة بالسكان ومركز

يضطر  الخصوص،  وجه  فعلى  اتجاهين.  في  البيئة  هذه  ظل  في  الناشئة  اآلثار  وتتشعب 

الفلسطينيون من أبناء أم الفحم إلى البناء دون االحتكام إلى مخططات مالئمة، أو االلتفات إلى 

االحتياجات العامة األوسع التي تراعي مدينة بحجمها. ويتمخض عن هذا الواقع ازدحام واكتظاظ 

يصيب المدينة بالشلل على مدى فترة ليست بالقصيرة من الزمن، وهو ما يفرز آثاًرا اجتماعية 

وثقافية واقتصادية ال يستهان بأهميتها. 

غض  يمكن  ال  التي  واإلدارية  القانونية  التبعات  في  يكمن  وضوًحا  ذلك  من  أقل  هو  ما  ولكن 

فه غياب المخططات ُييّسر لـ’إسرائيل‘ أن تملك زمام 
ّ
الطرف عنها. فالغموض والفراغ الذي يخل

السيطرة التامة على تنفيذ قرارات التخطيط التي تؤمن تحقيق األهداف التوسعية التي يصبو 

332 المقابلة مع المهندس، مصدر سابق. 
مفتوحة  “حريش  بأن  اإلسكان  وزير  تصريحات  »رغم  )عدالة(،  إسرائيل  في  العربية  األقلية  لحقوق  القانوني  المركز   333
الموقع  على   ،2013 أيار   21 بيان صحفي،  البلدة”،  في  الحريديم  لليهود  وحدة سكنّية   2,300 لبناء  مخطط  للجميع”؛ 

اإللكتروني: https://www.adalah.org/ar/content/view/1586 ]تمت زيارة الموقع في 28 شباط 2020[. 

https://www.adalah.org/ar/content/view/1586


94

التخطيط  باحتياجات  مباشًرا  الذي تصطدم فيه اصطداًما  الوقت  المستعمرين، في ذات  إليها 

لدى الفلسطينيين وتسلب السلطات المحلية الفلسطينية صالحياتها.334 وهذا الواقع مشهود 

وباٍد للعيان في الطريقة التي تنتهجها ’إسرائيل‘ في إعادة تنظيم المناطق الواقعة في محيط 

أم الفحم لتحّولها إلى مناطق غابات معترف بها،335 وإرساء األساس الذي تستند إليه في رفض 

م مراًرا وتكراًرا إلقامة منطقة صناعية على مقربة من وادي عارة )الطريق رقم  الطلبات التي تقدَّ

65( لمنفعة سكان هذا الوادي، بمن فيهم سكان أم الفحم.336 كما يتبدى هذا الواقع بجالء في 

رفض إصدار الرخص لألغراض التجارية والزراعية والصناعية. وسبب هذا الرفض يكمن في غياب 

منطقة صناعية تحظى بالموافقة،337 ناهيك عن عجز مشاريع األعمال وأصحابها الفلسطينيين 

عن الوفاء باألنظمة المتعلقة برأس المال، بسبب طرق المواصالت الخاضعة للقيود واالكتظاظ.338 

 عن ذلك، تقع المرافق العامة في أطراف المدينة دون إيالء االعتبارات المطلوبة للمشاكل 
ً

وفضال

المرتبطة بإمكانية الوصول إلى الطرق المؤدية إليها.339 

وكل هذه األمور مجتمعة تفرز أثًرا ملموًسا على اإلمكانيات االقتصادية المتاحة لبلدية أم الفحم 

وأصحاب مشاريع األعمال المحلية في المدينة. وهذا ينعكس في: 

اقتصاد يرزح تحت قيود عسيرة بفعل غياب المناطق الزراعية والتجارية والصناعية. 	 

 عن ذلك، تعد نسبة المناطق التجارية والصناعية في المناطق الفلسطينية أقل بشكل 
ً

وفضال

القدرة  على  وخيًما  أثًرا  يخلف  وهذا  اإلسرائيلية.  اليهودية  المناطق  في  نظيراتها  من  ملحوظ 

التنافسية التي تملكها أم الفحم، وتدفع ما نسبته 55 في المائة من األيدي العاملة فيها إلى 

البحث عن فرص عمل خارج المدينة.340 »فقد تجد مستعمرة يبلغ تعداد سكانها 200 مستعمر 

واقتصادها أفضل من اقتصاد مدينة فلسطينية يصل تعداد سكانها إلى 80,000 نسمة بسبب 

افتقارها إلى منطقة صناعية أو ألنها ال تملك سوى منطقة صناعية صغيرة«.341 

334  Planners for Planning Rights and The Arab Center for Alternative Planning, supra 329, 9-10.
335 جبارين، مصدر سابق. 

336 المقابلة مع المهندس، مصدر سابق.  
337 في العام 2015، وافقت اللجنة اللوائية على مسطح مساحته 200 دونم ]0.2 كيلومتر مربع[ على الرغم من أن بلدية أم 
ا مع الموافقة 

ً
ا صارخ

ً
الفحم كانت تطالب بتوسعة ال تقل عن 1,000 دونم ]1 كيلومتر مربع[. ويتناقض هذا الحال تناقض

على إقامة منطقة صناعية تبلغ مساحتها 10,000 دونم في مستعمرة كريات غات اليهودية اإلسرائيلية، حيث تخصص 
4,000 دونم ]4 كيلومتر مربع[ منها لتشييد المساكن فعلًيا. المقابلة مع المهندس، مصدر سابق. ومفتشة الرخص، 

مقابلة أجراها معه مركز بديل، أم الفحم، 7 تشرين الثاني 2019. 
338 المقابلة مع مفتشة الرخص، مصدر سابق. 

339  OECD, supra 282, 123-124.
340  OECD, supra 282, 125.

341 المقابلة مع مهندس المرور والمواصالت، مصدر سابق. 
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المفروضة 	  الضرائب  معدالت  من  بكثير  أعلى  والصناعية  التجارية  الضرائب  معدالت 

التي تجبيها  الفحم منطقة سكنية في غالبها األعم، تقل الضرائب  أم  أن  المساكن. وبما  على 

أكبر من  التي تضم عدًدا  اليهودية اإلسرائيلية  المناطق  أمثالها في  البلدية بصورة كبيرة عن 

المناطق التجارية والصناعية.342 

يشهد الدخل المتأتي من ضريبة األمالك التي يجري تحصيلها تراجًعا، ألن معدالتها 	 

التي تقررها الحكومة اإلسرائيلية مرتفعة بدرجة كبيرة،343 وال تتناسب مع حجم الخدمات المقدمة 

في أم الفحم ونوعيتها،344 ناهيك عن عدد ليس بالقليل من سكان المدينة الذين يجري إعفاؤهم 

من الرسوم المترتبة عليهم بسبب دخلهم المتدني.345 

رصد ألم الفحم تعتمد اعتماًدا كبيًرا 
ُ
وبناءً على ذلك، يعني هذا األمر أن الموازنة االعتيادية التي ت

على تمويل الحكومة،346 وهو ما يترجم في االفتقار إلى الدعم السياسي المطلوب على صعيد اتخاذ 

القرارات وغياب اإلمكانيات المالية التي تعين على تنفيذ أعمال تشييد البنية التحتية المناسبة.347 

لتقديم  الضرورية  العامة  المباني  ونقص  السكن،  في  األزمات  اندالع  أمام  السبيل  يمهد  وهذا 

الخدمات وتوفير فرص العمل، ويفضي إلى تقويض التنمية في المدينة، وهو ما يعد في واقع 

الحال نتاًجا للتمييز الممنهج في كل مرحلة من مراحل إجراءات التخطيط وتوزيع األموال العامة على 

أساس عشوائي دون نظام يحكمه. وبعبارة أخرى، ينطوي هذا الواقع على تباين بنيوي في توزيع 

األموال العامة واألنشطة االقتصادية، حيث يغذي ويرسخ دورة المعاملة التي تنعدم فيها المساواة 

والتنمية القائمة على التمييز على نحو يصب في مصلحة السكان المستعمرين في المقام األول، 

ويفضي بالمدن والقرى والبلدات الفلسطينية إلى حالة من التهميش الشديد. 

محاصرة حدود المدينة عن طريق التحكم والتالعب في شبكة الطرق 

من اآلليات األخرى، التي دأبت ’إسرائيل‘ على توظيفها، الترتيب المتعلق بشبكة الطرق، والذي 

ا في ظاهره، حيث تستخدم ’إسرائيل‘ هذه الشبكة لتكبيل نمو أم الفحم وكبحه، والحد 
ً
يبدو بريئ

من تواصلها وارتباطها بالقرى المحيطة بها وتعزيز توسعة المناطق التي يقطنها المستعمرون. 

ا: 
ً

342 المقابلة مع مهندس المرور والمواصالت، مصدر سابق؛ وجبارين، مصدر سابق. وانظر، أيض
 OECD, supra 282, 124-125.
343 OECD, supra 282, 125.
344 OECD, id.
345 OECD, ibid., 126.
346 OECD, id., 126.

347 جبارين،  مصدر سابق. 
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وبما يتماشى مع ما تقدم ذكره، تتدخل التجمعات السكانية اليهودية اإلسرائيلية في توجيه 

ترسيم حدود المدينة والمناطق السكنية فيها،348 ومرة أخرى حسب أولويات المستعمرين و»في 

ظل غياب واضح لفهم طبيعة المدن والقرى والبلدات الفلسطينية«.349 ويشترط لشق أي شارع 

مصنفة  مناطق  في  يجري  شقه  ألن  ’إسرائيل‘،  من  المسبقة  الموافقة  على  الحصول  طريق  أو 

باعتبارها أراضي دولة - والتي تبلغ نسبتها 93 في المائة من األراضي في فلسطين المحتلة في 

العام 350.1948 

معظمها 	  في  تعبيد  ودون  دون صيانة  عن قصد،  القديمة،  المحلية  الطرق  ترك 
ُ
ت

الفلسطينية،  والبلدات  والقرى  المدن  عزل  تتعمد  التي  اإلسرائيلية  التخطيط  إلجراءات  نتيجة 

ا وتعطيل أوجه التواصل وااللتقاء فيما بينهم،351 ال 
ً

واإلبقاء على فصل أبنائها عن بعضهم بعض

يزال يتعذر الوصول إلى العديد من القرى المحيطة من خالل الطرق الرئيسية من أم الفحم.352 

، تقع قريتا عرعرة وعارة الفلسطينيتان إلى الجنوب من المدينة وتفصلهما عنها مستعمرة 
ً

فمثال

ويضطر   .65 رقم  السريع  بالطريق  المستعمرة  هذه  يربط  الذي   6535 رقم  والطريق  عامي  مي 

الفلسطينيون، لكي يتسنى لهم الوصول إلى عرعرة وعارة من أم الفحم، إلى سلوك الطريق رقم 

المخاطر كبديل عنه.353 ومن  6535 المخصص للمستعِمرين، أو طرق أخرى غير معبدة وتحفها 

شأن االعتماد على طرق المستعمرات أن تجعل شبكة المواصالت الفلسطينية تعتمد اعتماًدا 

 على شبكة الطرق المخصصة للمستعمرين في مواصالتهم وتنقالتهم. 
ً

كامال

]...[ ال يوجد طريق معبدة بين عارة وعرعرة وأم الفحم رغم أن عارة تعتبر منطقة ريفية 

على مشارف أم الفحم - ممنوع وجود طريق بين عارة وأم الفحم. ]...[ على سبيل المثال، 

هناك حافلتان فقط تمران بالقرب من عارة عن طريق التوقف على الطريق 65 - حافلة 

تأتي من رعنانا إلى مستوطنة كريات شمونة في الشمال وحافلة أخرى إلى تل أبيب.

 لؤي الخطيب، عضو مكتب سياسي في حركة أبناء البلد 

المقابلة: أم الفحم، 7 تشرين الثاني 2019 

يفرز االفتقار التام للطرق التي تؤمن الوصول إلى المدن والقرى المجاورة في الضفة 	 

األخضر في  الخط  على جانب   
ً
مباشرة تقع  التي  الريحان  أم  قرية  الغربية وضًعا صعبًا تجسده 

348 المقابلة مع مهندس المرور والمواصالت، مصدر سابق. 
349 المصدر السابق. 

350 Israel Land Authority, ”About Israel Land Authority,“ webpage, available at: https://land.
gov.il/en/Pages/AboutUs.aspx [accessed 28 February 2020].

351 المقابلة مع مهندس المرور والمواصالت، مصدر سابق؛ جبارين، مصدر سابق. 
352 المقابلة مع مفتشة الرخص، مصدر سابق.

353 المقابلة مع مفتشة الرخص، مصدر سابق.  

https://land.gov.il/en/Pages/AboutUs.aspx
https://land.gov.il/en/Pages/AboutUs.aspx
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الضفة الغربية: »فعلًيا، ثمة شارع واحد فقط بينهما، وليس ثمة حاجز. ومع ذلك، ال ُيسمح لسكان 

أم الفحم بدخول أم الريحان أو العكس«.354 

ثمة طريق واحد لدخول أم الفحم والخروج منها على الرغم من الطلبات التي قدمتها 	 

المدينة. وليس هناك  الشرقية من  الجهة  آخر في  إقامة مدخل  مراًرا وتكراًرا من أجل  البلدية 

مما  الفحم،  بأم   65 رقم  الطريق  يربط  حيث  السريعة،  الطرق  مخارج  من  كذلك،  مخرج  سوى 

التخطيط على رفض جميع   على ذلك، فقد دأبت لجنة 
ً
يخلق نقطة ازدحام شديد عليه. عالوة

المبادرات التي ترمي إلى ربط أم الفحم بغيرها من المدن الفلسطينية، مثل شق طريق يربط 

المدينة بالطريق رقم 66 )طريق حيفا-جنين( أو إقامة بوابة في جهتها الشرقية الجنوبية مع 

الغربية.355  الضفة 

ف الطرق من أجل عزل أم الفحم، وال سيما الطريق رقم 6535 المقام إلى الجنوب 	 
َّ
توظ

ّيد هذا الطريق من أجل تيسير وصول المستعمرين إلى مستعمرة 
ُ
من المدينة مباشرة. فقد ش

مي عامي، ويخفي وراءه الواقع الذي يشهد على أنه يلجم أي نمو إضافي قد تنعم أم الفحم به 

في جهتها الجنوبية. وتتمثل النتيجة المترتبة على ذلك في ازدياد الكثافة السكانية في المدن 

والقرى والبلدات الفلسطينية في هذه المنطقة.356 

المخصصة  والطرق  المستعمرات  طرق  من  بشبكة  وتطويقها  الفحم  أم  محاصرة  وتخلف 

محسوس  ه 
ّ
ولكن مباشر  غير  أثًرا  الصيانة،  من  يناسبها  بما  عهد 

ُ
ت ال  التي  للفلسطينيين 

أراضيهم.  إلى  للوصول  الفلسطينيين  أمام  المتاحة  اإلمكانية  على  نفسه،  الوقت  في 

ا لألعراف األسرية، »]فغالبًا[ ما تملك بضع أسر 
ً
 عن ذلك، تتوزع األمالك الخاصة وفق

ً
وفضال

أن يبنوا على  أنه ال يمكن إال ألصحابها  ]الفلسطينية[ ملكية خاصة، وهو ما يعني  األراضي 

تركيز  إلى  الفحم  أم  حدود  على  المفروض  الصارم  التضييق  يفضي  وال  األراضي«.357  هذه 

التي  البناء في وجه األسر  إمكانيات  ا 
ً

أيض إنه يقيد  بل  المدينة في مركزها فحسب،  سكان 

]ويعّرضهم  الهجرة  إلى  الشباب  الحال  هذا  »ويدفع  المدينة.  مشارف  على  أراٍض  تملك 

العيش  لهم  يتسنى  أماكن  عن  ا 
ً
بحث أخرى  مناطق  إلى  وبلداتهم  قراهم  من  للتهجير[ 

فيها«.358  والعمل 

354 المصدر السابق.
355 المقابلة مع المهندس، مصدر سابق. 

356 حراك الشباب الفحماوي، مصدر سابق. 
357 المقابلة مع مهندس المرور والمواصالت، مصدر سابق. 

358 المصدر السابق. 
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االفتقار إلى نقاط االلتقاء والترابط في شبكة المواصالت العامة 

ال تزال ’إسرائيل‘ تحكم قبضتها على شبكة المواصالت العامة، التي تستند في غالبها األعم إلى 

 ذلك، تملك ’إسرائيل‘ مجدًدا القدرة على سن سياسات العزل التي 
ً
أولويات المستعمرين. ونتيجة

المدينة نفسها والمناطق  العامة داخل  المواصالت  الفحم، وتحرمها من خيارات  أم  تستهدف 

صالها اإلقليمي مع المدن والقرى والبلدات الفلسطينية األخرى. وهذا ينعكس 
ّ
التابعة لها، ومن ات

في طائفة من القرارات التي اتخذتها ’إسرائيل‘ والممارسات التي تنفذها على هذا الصعيد. 

العام 359:2014 فحتى 	  المحلية إال في  الحافالت  الفحم بخدمات خطوط  أم  لم تحظ 

العام 2010، لم تكن ’إسرائيل‘ تقدم أًيا من خطوط النقل بالحافالت على اإلطالق للمدن والقرى 

والبلدات الفلسطينية.360 أما اآلن، فقد غدت أم الفحم تحظى بأربعة خطوط تعمل داخل المدينة 

في  كافية  غير  المدينة  تخدم  التي  الحافالت  تزال خطوط  ال  ذلك،  ومع  منتظم.361  أساس  على 

معظمها بالنظر إلى أنها ال تشغل سوى خط واحد يعمل بقدرة محدودة إلى قرية عرعرة المجاورة، 

وخطين يتسمان بقدر أكبر بقليل من التواتر، مع أنهما يفتقران إلى االنتظام في الوقت نفسه، 

الجمعة  أيام  الحافالت ال تعمل في  أن هذه  المالحظ  إلى قريتْي بسمة ومعاليه عيرون.362 ومن 

 عن ذلك، ترد أسماء الشوارع ومحطات الحافالت 
ً

والسبت أو في أثناء العطالت اليهودية. وفضال

واإلعالنات باللغة العبرية دون غيرها،363 مما يخلق اإلحساس باالغتراب في أوساط مستخدميها 

من الفلسطينيين ويرقى إلى مصاف خدمة ال تتناسب مع احتياجات متلقيها من الفلسطينيين. 

الفلسطينية 	  السكانية  والمراكز  المدن  بين  والمنتظمة  المباشرة  الروابط  غياب 

الرئيسية: ثمة طائفة من خطوط الحافالت التي تتسم بقدر كبير من انعدام االنتظام، وهي 

فيها  بما  الفلسطينية،  السكانية  والمراكز  المدن  من  محدود  بعدد  الفحم  أم  تربط  التي  تلك 

تغادر  ال  الخطوط  هذه  على  العاملة  فالحافالت  الغربية.364  وباقة  الزرقا  وجسر  والناصرة  حيفا 

حال  في  الربط  نقاط  من  المزيد  إلى  بالتالي  وتحتاج  الفحم،  أم  في  الرئيسية  المحطة  من  إال 

359 Naomi Zeveloff, ”After Terror Attack, Israel Funding for Arab Towns May Come With Strings 
Attached“, Forward, 14 January 2016, available at: https://forward.com/news/329914/after-
terror-attack-israel-funding-boost-for-arab-towns-comes-with-strings/ [28 February 2020].

360 Ron Friedman, ”Arab villages get bus routes,“ Jerusalem Post, 12 July 2010, available at: 
https://www.jpost.com/Israel/Arab-villages-get-bus-routes [accessed 28 February 2020].
الموقع  على  العامة،  للمواصالت  اإلسرائيلي  المعلومات  مركز  انظر  و6.  و3   ،2 الخطوط  للحافالت  361 تشغل شركة كافيم 

اإللكتروني: https://bit.ly/31KUtDa  ]وقد رزناه واطلعنا عليه في يوم 28 شباط 2020[. 
362 الخطوط 38، و39 و62. انظر المصدر السابق. 

363 جبارين، مصدر سابق. 
364 المواعيد الزمنية للخط 44 )يانوح جت(، والخط 241 )جسر الزرقا(، والخطين 296 و248 )حيفا(، والخطين 720 و750 

)الناصرة(. انظر مصدر سابق. 

https://forward.com/news/329914/after-terror-attack-israel-funding-boost-for-arab-towns-comes-with-strings/
https://forward.com/news/329914/after-terror-attack-israel-funding-boost-for-arab-towns-comes-with-strings/
https://www.jpost.com/Israel/Arab-villages-get-bus-routes
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التي تشغل بصورة منتظمة  الحافالت  المحطة ضمن مسارها. وال تعمل خطوط  لم تكن هذه 

بين  طويلة  ألوقات  انتظارها  م 
ّ
يحت مما  دقيقة،   120 إلى   90 من  تتراوح  فترة  مدى  على  إال 

المحطات. وبخالف ذلك، تؤّمن خطوط أخرى تعمل في أوقات محددة على مدار اليوم لتمكين 

اثنين  أو  الفحم في موعد واحد  أم  إلى خارج  السفر  المدارس والجامعات والموظفين من  طلبة 

االتجاهين  كال  في  المنتظم  الوصول  لتأمين  متوفرة  خطوط  من  هناك  وليس   . األكثر  على 

القدس  إلى  أبعد  لمسافات  السفر  ويتطلب  الفلسطينية.  والبلدات  والقرى  المدن  هذه  بين 

قبل  العفولة،  إلى  المعاكس  االتجاه  في  السفر  من  تشمله  بما  متعددة،  تحويالت  عبر  المرور 

االنتقال إلى تل أبيب، والعودة من ثم إلى الطريق الواصل إلى القدس.365 أما السفر إلى الضفة 

إال عن  الغربية  إلى الضفة  أن أسافر  »]...[ ال أستطيع  التحديات.  أكبر من  الغربية يفرض قدًرا 

طريق المواصالت العامة - التي تفتقر إلى االنتظام والدقة في المواعيد وتستغرق في نهاية 

المطاف ما ال يقل عن ثالث ساعات للوصول ]إلى رام الله[ ألنه يتعين عليَّ أن أذهب إلى برطعة 

الذي ال يستغرق  المباشر  الطريق  بالمقارنة مع  الله،  رام  إلى  إلى جنين، وبعدها  الجلمة، ثم  أو 

سوى ساعة وأربعين دقيقة«.366  

يقل 	  ال  ما  يؤّمن  المستعمرون:  يقطنها  التي  للمناطق  ومخصصة  منتظمة  خطوط 

اليهودية  المناطق  إلى بعض  الفحم  أم  التي تنقل سكان  للحافالت  عن عشرة خطوط محددة 

اإلسرائيلية، بما فيها عدد ضئيل ومختار من المناطق الصناعية. وعلى خالف الخطوط العاملة 

بين المدينة والمدن والقرى والبلدات الفلسطينية األخرى، تشمل بعض هذه الخطوط محطات 

نحو  على  عمومها  في  السفر  مواعيد  جداول  وتصمم  الفحم،  أم  داخل  عندها  تقف  متعددة 

واضح يبين أوقات العمل، حيث تتوفر خطوط متعددة للسفر إلى خارج أم الفحم في الصباح 

ا إضافًيا على الطريق رقم 65، ولها محطة وقوف في 
ً
والعودة إليها في المساء. ويعمل 12 خط

أم الفحم، حيث تربط هذه المحطة الفلسطينيين بالتجمعات السكانية اليهودية اإلسرائيلية 

وبئر  واألغوار  سابقًا،  عيليت  نتصريت  أو  هجليل”  و”نوف  والعفولة  أبيب  تل  مثل  الرئيسية، 

السبع.367 

جرى تحويل مسار المخططات التي أعدت إلقامة خط قطار عبر وادي عارة مع محطة 	 

في أم الفحم بسبب انعدام الرغبة في أن يعود هذا الخط بالمنافع االقتصادية المحتملة على 

365 جبارين، مصدر سابق. 
366 امرأة من سكان الضفة الغربية متزوجة من رجل فلسطيني من أبناء أم الفحم، مقابلة أجراها معها مركز بديل، بلدية أم 

الفحم، 7 تشرين الثاني 2019. 
367 انظر استعراض خطوط الحافالت، مصدر سابق. 
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هذه المنطقة.368 ويعمل المخطط المعدل على إدامة عزل المدن والقرى والبلدات الفلسطينية، 

في ذات الوقت الذي يحسن فيه ربط المستعمرين في المناطق الساحلية بسهل مرج بن عامر، 

وهو ما كان مقرًرا قبل وقت طويل خالل مباحثات التقسيم التي دارت في حقبة األربعينيات من 

القرن الماضي. 

ظهر خطط القطارات المستقبلية أنها كانت ستساعد أم الفحم ووادي عارة وعرعرة 
ُ
ت

ومصمص، ألنها كانت ستعزز النمو االقتصادي. ولكن، عندما علمت لجنة التخطيط 

البحر  باتجاه  الغرب  إلى  الطريق  بتحويل  قامت  األمر،  بهذا  ]اإلسرائيلية[  المركزية 

[. ]إسرائيل[ ال ترغب في 
ً

]استبدال الخطة األولية بقطار ميناشيه بديل يصل شماال

وجود مراكز تجارية في المناطق العربية ]الفلسطينية[، حيث من المعروف أن وجود 

محطة قطار يؤدي إلى وجود مركز تجاري.

 مهندس، الناصرة

المقابلة: الناصرة، 8 تشرين الثاني 2019 

والترابط  االلتقاء  أوجه  لتحسين  بكاملها  مكرسة  الراهنة  العامة  المواصالت  شبكة  إن 

والتواصل  المستعمرات والمستعمرين، بينما تعمل على ترسيخ فصل المدن والقرى والبلدات 

ا. »وهذا بسبب رغبة الدولة في اإلبقاء على الفلسطينيين تحت 
ً

الفلسطينية عن بعضها بعض

الحكم ]اإلسرائيلي[«.369 وتسهم المواصالت العامة التي تتسم برداءتها وانعدام كفايتها في 

اإلسرائيلي  لالقتصاد  التبعية  على  يجبر سكانها  مما  االقتصادية،  الناحية  من  الفحم  أم  عزل 

خارج  العمل  فرص  عن  للبحث  ومرهقة  طويلة  طرق  سلوك  إلى  بهم  ويفضي  تامة،  تبعية 

مدينتهم، أو تقويض قدرتهم على االنتقال من مكان إلى آخر في نهاية المطاف. 

من  أتمكن  لم  لكنني  الفحم،  أم  خارج  متعددة  عمل  فرص  قبل  من  علي  عرض  لقد 

قبول هذه العروض بسبب المسافة. على سبيل المثال، إذا كنت سأعمل في الناصرة، 

بقيادة سيارة  لي  ُيسمح  ال  أنه  السفر هناك بشكل يومي في حين  كيف يمكنني 

خاصة بهوية فلسطينية؟ ال يمكنني استخدام وسائل النقل العام بحيث أن أوقات 

المغادرة غير منتظمة.

 امرأة من الضفة الغربية متزوجة لرجل من أم الفحم

المقابلة: أم الفحم، 7 تشرين الثاني 2019 

368 Osnat Nir, ”Wiped Off  the Map: Railway Plan Skips Arab Towns, Leaves 180,000 Without 
Transport Solution“, Haaretz, 8 February 2019, available at: https://www.haaretz.com/
israel-news/.premium-new-train-lines-to-bypass-large-arab-area-as-ministry-changes-
plans-1.6916538 [accessed 28 February 2020].

369 جبارين، مصدر سابق.

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-new-train-lines-to-bypass-large-arab-area-as-ministry-changes-plans-1.6916538
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-new-train-lines-to-bypass-large-arab-area-as-ministry-changes-plans-1.6916538
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-new-train-lines-to-bypass-large-arab-area-as-ministry-changes-plans-1.6916538
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4،2،3. تقويض التنمية: تدهور البيئة االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

تعنى السياسات القائمة على التجزئة والعزل والفصل العنصري بمجموعها باإلمعان في حرمان أم 

الفحم من مشاريع التنمية، من خالل اإلجراءات المقصودة والممنهجة التي ترمي إلى تعطيل القوى 

المحركة فيها على األصعدة االقتصادية واالجتماعية والثقافية. فـ’إسرائيل‘ لم تعمل على تقويض 

التنمية في أوساط الفلسطينيين فحسب، بل إنها تخضعهم للمساءلة والمحاسبة عن هذه الحالة 

من خالل ظاهرة تتألف من شقين، هما: جلد الذات والعزلة الذاتية. وتكمن الغاية اإلسرائيلية في 

إضعاف وزعزعة أركان هوية أم الفحم الفلسطينية والوعي السياسي الذي يحمله أبناؤها. 

حمة االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
ُّ
زعزعة الل

تعيد ’إسرائيل‘ إحكام قبضتها على رقاب الفلسطينيين من خالل بسط سيطرتها على القرارات 

التي تتخذ بشأن تخطيط الطرق وشبكات المواصالت العامة، في نفس الوقت الذي تحرمهم فيه من 

يّسر لهم ممارسة فعل االختيار في هذا الجانب، »]...[ تحدد نوع العمل الذي يستطيع 
ُ
أي إمكانية ت

السكان البحث عنه تقريبًا، ]إلى جانب[ القرارات التي يتخذها الناس بشأن العمل«.370 وتحدد تنظيم 

أم  الفلسطينيين في  التي يسع  والمواقع  العامة اإلسرائيلي وتعيين مساراته  المواصالت  نظام 

الفحم أن يصلوا إليها تحديًدا صارًما، وبالتالي األماكن التي يتمكنون من العمل فيها. 

التبن، وبالتالي  الناس مزارعين ومتخصصين في زراعة  قبل عام 1948، كان معظم 

بدأ  لذلك،  ونتيجة  المهنة.  هذه  قتلت  اإلسرائيلية[  ]الهيمنة  لكن  الدخان،  زراعة 

األجل،  قصيرة  عقود  على  يعتمد  ما  عادة  والذي  البناء،  في  العمل  الناس  معظم 

وبالتالي فإن العديد من الناس عاطلون عن العمل بسبب الطبيعة غير الدائمة ألعمال 

البناء. كما أن بعض سكان أم الفحم يعملون في وزارة التربية والتعليم، حيث يعمل 

معظم الزمالء المتعلمين، بسبب بساطتها في الممارسة واإلدارة.

 وجدي حسن جميل، كاتب ومؤرخ

المقابلة: أم الفحم، 6 تشرين الثاني 2019  

 من العمل في 
ً

وقد دفع هذا الوضع معظم السكان إلى العمل في المستعمرات، بدال

أم الفحم أو في مناطق فلسطينية أخرى. البناء هو نوع العمل الذي تسمح لنا إسرائيل 

به، ألن الوصول إلى العمل ال يمكن تحقيقه إال من خالل نظام النقل والمواصالت الذي 

تم تصميمه واعتماده من قبل إسرائيل.

 حراك الشباب الفحماوي

المقابلة: أم الفحم، 7 تشرين الثاني 2019 

370 حراك الشباب الفحماوي، مصدر سابق. 
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فيها  يواجه  دورة  خلق  على  القدرة  فيه  ’إسرائيل‘  تملك  وضع  عن  الواقع  هذا  ويتمخض 

عن  البحث  على  إجبارهم  ثم  البطالة،  من  مرتفعة  مستويات  الفحم  أم  أبناء  من  الفلسطينيون 

معدالت  وتقترن  عليها.  واإلبقاء  الدورة  هذه  إدامة  على  والعمل  مدينتهم،  خارج  العمل  فرص 

شبكات  رداءة  عن  ناهيك  التعليم،372  مستويات  وتدني  األجور،371  بانخفاض  المرتفعة  الفقر 

إن  أخرى،  وبعبارة  الطرق.373  وصيانة  العامة  المواصالت  ناحية  من  سيما  وال   – التحتية  البنية 

ترسيم ’إسرائيل‘لحدود أم الفحم وما يتبعه من عزلها عن محيطها يعمل على تشكيل المكانة 

االجتماعية واالقتصادية للمدينة وتوجيهها. 

الحرمان من العمالة التقليدية وتضاؤل الفرص االقتصادية: »المواصالت في داخل 	 

]العثور[ على  للغاية و]...[  ]...[ واألجور متدنية  العمل معدومة.  الفحم صعبة وفرص  أم  مدينة 

ويزيد  مستحيل«.374  شبه  بها  المحيطة  الفلسطينية  القرى  في  أو  المدينة  داخل  عمل  فرصة 

االقتصاد  على  متزايد  اعتماد  من  بها  يقترن  وما  الفحم،  أم  في  االقتصادية  التنمية  تقويض 

ليس في  التي  المدينة،  واالقتصادي في  االجتماعي  الحرمان  استفحال حاالت  اإلسرائيلي، من 

وسعها أن تبلغ مستوى معيشًيا أعلى أو تحمل ما يرتبط به من تكاليف معيشية ال تتوقف عن 

االرتفاع.375 

تفتيت عرى الوئام االجتماعي بسبب االكتظاظ وسياسات الفصل: تفضي السياسات 	 

التي تقدم بيانها مجتمعة إلى الفقر، وغياب الفرص االقتصادية، وزيادة حدة التوتر، والضغط 

مع  مباشًرا  ا 
ً
ارتباط ‘إسرائيل’  سياسات  ترتبط   ]...[« المحلي.  المستوى  على  والعنف  واإلجهاد 

الجرائم. كما  النظر عن  األسلحة وصرف  انتشار  الفحم من خالل  أم  العنف في  ازدياد مستوى 

يسهم الوضع السياسي المفروض علينا إسهاًما غير مباشر في هذا العنف«.376 كما أن سياسة 

العزل التي تنتهجها ’إسرائيل‘ وشعور لوم الذات يسبّبان توتًرا داخلًيا. »فغالبًا ما يفضي تخلف 

الشرطة ]اإلسرائيلية[ عن منع ومالحقة الجريمة إلى حالة مستمرة من أخذ الثأر بين العائالت، مما 

يتسبب في دوام العنف، بل واستمراره على نطاق أوسع«.377 

371 ال يتلقى سوى 3.79 من أصحاب الدخل أكثر من ضعفي متوسط األجور، ويتلقى نحو 55 في المائة أجوًرا تقل عن الحد 
األدنى لألجور. انظر الجهاز المركزي لإلحصاء اإلسرائيلي، مصدر سابق. 

372 في العام 2013، كان في أم الفحم نسبة تقل عن 12 في المائة من حملة الشهادات األكاديمية، بالمقارنة مع 25.50 في 
المائة على المستوى الوطني، وكان متوسط عدد سنوات التعليم أقل من المتوسط الوطني بما نسبته 1.64 في المائة. 

انظر الجهاز المركزي لإلحصاء اإلسرائيلي، مصدر سابق.
373  OECD, supra 282, 118.

374 حراك الشباب الفحماوي، مصدر سابق.
375 المصدر السابق. 
376 المصدر السابق. 
377 المصدر السابق. 
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واالكتظاظ 	  الفصل  إجراءات  الصرفة بسبب فرض  والدينية  الثقافية  القيم  تأكيد 

ل التعصب الديني محاولة لحماية النفس والهوية من االستعمار اإلسرائيلي. 
ّ
واالقصاء: »يشك

ولذلك، يرتبط تنامي النزعتين الذكورية والتشدد الديني باالستعمار الذي يعمل على تريخهما 

وتعزيزهما. وفي هذا المقام، ينتج الحصار الجغرافي ]اإلسرائيلي[ التفكك االجتماعي والمحافظة 

الثقافية«.378 

وفي الواقع، ما أنشأته ’إسرائيل‘، بصورة مباشرة وغير مباشرة بفعل سياساتها القائمة على العزل 

م انتشار الفقر، ويفضي في نهاية المطاف 
ّ
والتجزئة والفصل العنصري، يتمثل في وضع ُيحت

إلى زيادة العنف والنزعة الدينية المحافظة، ثم تأتي ’إسرائيل‘ وتوظف ذلك في تسويغ المغاالة 

في تكريس هذه السياسات القمعية. وهذا هو جوهر نظام قوامه التمييز واالضطهاد. 

جلــــد الـــذات والعـزلـــــة الـذاتـيــــــة 

 عّما تقدم، يحول هذا العمل الذي يرسي دعائم التبعية للنظام االستعماري دون اغتنام 
ً

فضال

كبّلها، وتدفع الفلسطينيين إلى االعتقاد بأنهم 
ُ
يّسر تصور مستقبل مختلف وت

ُ
الفرصة التي ت

ذلك،  على  وبناءً  طبيعتهم.  بحكم  الكفاءة  إلى  يفتقرون  وأنهم  المشكلة  أساس  أنفسهم  هم 

الوحيد  والممكن  الصالح  الخيار  باعتباره  شرعًيا  كساءً  اإلسرائيلي  القمعي  النظام  يكتسي 

ما نحن  أن  »ترى  فـ’إسرائيل‘  والسيطرة.  التبعية  ويرّسخ دورة  ي 
ّ
لالنتصاف، بحيث يغذ المتاح 

ل أقصى قدراتنا على اجتراح التنمية – بل إنهم 
ّ
]الفلسطينيين في أم الفحم[ عليه اليوم يمث

يتدخلون في مساعينا على صعيد التعليم والعمل لإلبقاء على محاصرتنا«.379 

 يخلق 
ً
ل الصورة السائدة عن مدى موضوعية قواعد التخطيط الحضري وإجراءاته سوى عامال

ّ
وال تشك

التي  الفلسطينية هي وحدها المسؤولة عن المشاكل الحضرية  المدن  الوهم الذي يرى أن  هذا 

تعصف بها. ولكن الحقيقة التي ال يماري فيها أحد تقول إن هذه الظروف السائدة إنما هي نتاج 

لقواعد التخطيط وإجراءاته التمييزية التي ُصّممت لما فيه خير للمستعمرين حصًرا. 

وفي الوقت نفسه، يثير عزل أم الفحم عقلية انطوائية ويتقاطع مع عملية قوامها صرف النظر 

عن االعتبارات السياسية وضياعها. فالفلسطينيون في هذه المدينة يسعون إلى إيجاد أسباب 

خارجية:  بعوامل   
ً

أصيال ا 
ً
ارتباط نشأته  في  يرتبط  واقتصادي  اجتماعي  لوضع  داخلية  وحلول 

»فالمجتمع يغلب عليه التهور، وأفكار الناس محدودة... الناس هنا ميالون إلى العنف ويجدون 

378 المصدر السابق.
379المصدر السابق. 
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صعوبة في الخوض في نقاشات ناضجة«.380 ويفّسر غياب الفرص االقتصادية في سوق العمل 

ا عن االعتراف بأن هذه المشاكل 
ً

والتهجير القسري من زاوية الخيار االقتصادي العقالني، عوض

ناجمة عن المحاوالت المقصودة التي تبذلها ’إسرائيل‘ في سبيل إعاقة التنمية االقتصادية في 

ها. »فالشباب ال يعملون ]في أم الفحم[، بل يفضلون العمل خارج أم الفحم وفي 
ّ
أم الفحم وشل

أوساط المستعمرين ألن أصحاب مشاريع األعمال من أبناء المدينة ال يؤمنون للعمال مدفوعات 

ومستحقات موحدة«.381 

والفلسطينيون، نتيجة لذلك، »ينظرون إلى أنفسهم كما لو كانوا ُيسهمون في المشاكل القائمة 

لوها هم ألنفسهم. »كما 
ّ
في أم الفحم«382 ويضفون هالة طبيعية على المكانة الدونية التي شك

]...[ تهدف سياسات إسرائيل القائمة على الفصل والتقييد ]...[ إلى حملنا على االعتقاد بأنه 

ر إال في الوفاء بالحد األدنى من مستوى معيشتنا«.383 وتؤثر الميول االنطوائية 
ّ
ينبغي لنا أال نفك

والتركيز على الوقائع الراهنة على مدى معالجة سبل االنتصاف السياسية. وبعبارة أخرى، فإن 

»سمة« أخرى »تميز األشخاص المضطهدين تتمثل في الشعور في الغرق في الحاضر، وانعدام 

القدرة على تصور المستقبل وإمكانية االرتباط بالماضي وحده وتضخيم األلم الذي يلم بهم«.384 

إن هذا النمط من عدم رؤية المسار السياسي والتاريخي المؤدي لما هو راهن، واالكتفاء 

ز في الواقع الحالي واللجوء بالتالي إلى لوم الذات وتذنيبها، هي كلها أمور 
ُ
بالتمرك

ل مع قضاياه االجتماعّية 
ُ
مميزة لتعاطي المجتمع الفحماوي والشارع الفلسطيني كك

تحت  الواقعة  الشعوب  مّيز  لطالما  كهذا  نمط  وان  عنها.  التسييس  بنزع  الحالّية، 

أو  رّده  النجاح في  الُممتد دون  القمع  استعمار واضطهاد ممتّدين، ذلك جراء تلقي 

 إلى سعي النظام 
ً
ردعه، ما يحيل الشعور بالعجز لديهم إلى شعوٍر عميق بالذنب. إضافة

االستعماري لتكريس هذا النوع من المعرفة في أذهان الشعوب المستعَمرة، على أنها 

مذنبة في حالها وتحتاج االستعمار إلصالحها و”تحضيرها« (جعلها حضرّية(.

 أسرار كيال، أخصائية علم نفس

المقابلة: أم الفحم، 7 تشرين الثاني 2019 

380 المصدر السابق، ورود هذا االقتباس في التحليل الذي أجرته أخصائية علم النفس أسرار كيال للمقابلة التي أجراها 
مركز بديل مع المجموعة المركزة. »لقد عزت مجموعة ]الشباب[ معظم المشاكل والعقبات التي يواجهها المجتمع في أم 
الفحم إلى أسباب داخلية: ]...[ العقلية الفحماوية، وتركيبتها الديموغرافية ونهجها المجتمعي«. أسرار كيال، التحليل 

الذي أجرته أخصائية علم النفس للمقابلة التي أجراها مركز بديل مع المجموعة المركزة.
381 المصدر السابق. 
382 المصدر السابق. 

383 حراك الشباب الفحماوي، مصدر سابق. 
ا لظاهرة ’اضطراب الديمومة‘، التي يصفها مصطفى حجازي في كتابه »التخلف االجتماعي: مدخل إلى سيكولوجية 

ً
384 وفق

التي  القومية  »الجماعات  أن  كيال  أسرار  تضيف   ،»)2005 العربي،  الثقافي  المركز  البيضاء:  )الدار  المقهور،  اإلنسان 
ا 

ً
تعاني من اضطراب الديمومة ال يمكن تحريرها منه إال عندما تصبح واعية باألسباب التي تقف وراء قهرها وتجد طرق

 من اعتراض بعضهما على بعض واالنخراط في العنف القائم على االضطهاد. أسرار كيال، مصدر سابق. 
ً

لمواجهتها بدال
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تغيير هوية أم الفحم السياسية 

تسعى  التي  المحاوالت  جانب  إلى  الجغرافية،  والخلخلة  التواصل  عدم  االعتبار  في  وضعنا  لو 

في  الفلسطينيين  سيما  )وال  اإلسرائيلية  الجنسية  حملة  من  الفلسطينيين  هوية  تغيير  إلى 

أن  ترى  الشائعة  المعتقدات  فأحد  السياسة.  هذه  من  المتوخاة  الغاية  لنا  تتضح  الفحم(،  أم 

 يحدد من هم الفلسطينيون، ]بل[ إن تاريخهم وهويتهم الجمعية 
ً

»الموقع الجغرافي ال يعد عامال

]هما[ ما يقرر كونهم فلسطينيين«.385 ومع ذلك، يقّوض غياب شبكة طرق ومواصالت مترابطة 

ا عضوًيا ومناسبًا اإلمكانية الُمتيسرة لتشكيل الهوية الجمعية التي يحملها أبناء الشعب 
ً
ترابط

ا عن ذلك، يفضي هذا الحال إلى نشأة نهج انطوائي، 
ً

الفلسطيني وضمان بقائها ودوامها. فعوض

أوجه  الوقت عينه، حيث يعمل على محو  المكانية في  البنية  إعادة تشكيل  مع  إلى جنب  جنبًا 

التي  السياسات  من  الغاية  تكمن  وبذلك،  بالتدريج.  السالفة  المتشابكة  والعالقات  االرتباط 

في  التفكير  إلى  خفي،  نحو  وعلى  الفلسطينيين،  دفع  في  الفحم  أم  على  ’إسرائيل‘  تفرضها 

ا من جماعة الفلسطينيين.386   من كونهم جزءً
ً

االنعزال، بدال

وفي الوقت نفسه، يفضي تقويض الوضع االجتماعي واالقتصادي في المدينة وتدهوره، من خالل 

غياب اإلرادة السياسية والفعل السياسي، إلى صرف االنتباه عن االضطهاد البنيوي المفروض 

على أبناء الشعب الفلسطيني عن بكرة أبيه. فإذا كان »]...[ ضعف الترابط والتماسك االجتماعي 

يؤثر على هويتهم ومصيرهم المشترك«،387 فإن النشاط السياسي الذي تزخر به أم الفحم يبقي 

حركة النضال التي يخوضها الفلسطينيون على قيد الحياة. 

النخب السياسية ]اإلسرائيلية[  ]...[ هذا الصراع هو صراع على الهوية، ولن تنجح 

الشعب  نحن   ]...[ الصهيوني.  الكيان  المواطنة داخل  على  بنائه كصراع  إعادة  في 

عمر ولنا الحق في المقاومة بكل الوسائل، كما 
ُ
رد واستعبد واست

ُ
الفلسطيني الذي ط

كفلتها األمم المتحدة.

 لؤي الخطيب، عضو مكتب سياسي في حركة أبناء البلد

المقابلة: أم الفحم، 7 تشرين الثاني 2019 

385 لؤي الخطيب، عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد، مقابلة أجراها معه مركز بديل، 6 تشرين الثاني 2019. 
386 حراك الشباب الفحماوي، مصدر سابق. 

387 المصدر السابق. 
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4. الخاتمة:

 تقويض الحق في تقرير المصير
بهدف محو الشعب الفلسطيني 

ذها 
ّ
فها وتنف

ّ
صّمم ’إسرائيل‘ سياساتها القائمة على العزل والتجزئة والفصل العنصري وتوظ

ُ
ت

أبنائه  لغاية مباشرة تتجسد في تقويض أركان الهوية الجمعية للشعب الفلسطيني وارتباط 

بأرضهم، وهذان يشكالن زكيزتين أساسيتين من ركائز الحق في تقرير المصير على الوجه الذي 

يحظى باعتراف دولي بموجب أحكام المادة 1)2( والمادة 55 من ميثاق األمم المتحدة.388 فهذه 

السياسات، على نحو ممنهج، تقطع أوصال فلسطين وتجزئها إلى طائفة كبيرة من التجمعات 

وتحاصرها  المستعمرات،  وتطّوقها  الجدران،  بين  ومقّيدة  الحصار،  تحت  تقبع  التي  السكانية 

والقصور  الخلل  مواطن  تعتريها  مواصالت  بنية  وتعزلها  ’إسرائيل‘  لسيطرة  الخاضعة  الطرق 

وليست مطّوعة لخدمة الفلسطينيين. وكل ذلك الغاية منه منع أبناء الشعب الفلسطيني، بصورة 

مباشرة وغير مباشرة، من ممارسة حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وإثبات قدرتهم 

العزل  على  القائمة  السياسات  أخرى، تعمل  وبعبارة  المطاف.  نهاية  السياسية في  ووحدتهم 

الفلسطيني في تقرير  الشعب  العنصري بطريقة تقضي على وتقّوض حق  والتجزئة والفصل 

ا. 
ً
مصيره، جوهًرا ومضمون

1،4. الشعب الفلسطيني وأرضه: فصل عنصري، تجزئة وعزل 

وفي  عامة  قومية  هوية  تشكيل  في  بارز  بدور  المواصالت  لشبكات  التحتية  البنية  تضطلع 

ممارسة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بسبب الطريقة التي يمكن من خاللها أن 

’إسرائيل‘،  ف 
ّ
ا كذلك. وتوظ

ً
ف في ربط األمكنة واألفراد مًعا وفصلهم عن بعضهم بعض

ّ
توظ

وجود  تلفيق  في  نهًجا  باعتبارها  الشبكات  تلك   ،
ً

كامال ا 
ً
إدراك الواقع  هذا  تدرك  إذ  وهي 

فيه  الذي تعمل  الوقت  ذات  نطاقها، في  وتوسيع  وإرساء دعائمها  المستعمرين وهيمنتهم 

هذا  ’إسرائيل‘  وتنفذ  سيادتهم.  ووأد  الفلسطينيين  بين  والترابط  التواصل  تقويض  على 

إلقامة  منهجية  وبصورة  األفضلية  يمنح  تخطيط  وجهاز  سياسة  فرض  خالل  من  المسعى 

نظام استعماري استيطاني يهودي إسرائيلي. وقد امتلكت ’إسرائيل‘ القدرة، وإلى حد ليس 

التي  واألنظمة  العسكرية  واألوامر  التمييزية  التشريعات  من  بترسانة  ومستعينة  بالهين، 
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صّممتها إلخفاء نياتها االستعمارية الحقيقية، وذلك عبر: 

السيطرة على شبكة الطرق والتحكم فيها وإعادة توجيهها لضمان نمو المستعمرات 	 

في جميع أنحاء فلسطين وازدهارها، مما ييسر إمكانية بسط الهيمنة االقتصادية والسياسية 

وأن  الفلسطينية  والبلدات  والقرى  المدن  تحاصر  أن  لـ’إسرائيل‘  يتيح  وهذا  دعائمها.  وإرساء 

تلتف عليها، وتركيز سكانها في معازل، والحيلولة دون توّسعها الطبيعي، وقطع ارتباطها مع 

ا وارتباطها بأراضيها وأسواقها. ومن خالل ذلك، توّجه ’إسرائيل‘ الضربة القاضية 
ً

بعضها بعض

لالقتصادات المحلية وتزيد من درجة تبعيتها للمستعمرات وأسواق المستععمرين واعتمادها 

السياسية  الهوية  على  قبضتها  إحكام  على  ’إسرائيل‘  قدرة  بالتالي  يعزز  مما  بالقوة،  عليها 

والعمل السياسي وتكبيله. 

تعطيل مشاريع الطرق وصيانتها وبنيتها التحتية بصورة متعمدة وممنهجة، من 	 

قبيل خطوط القطارات، وترميم الطرق وافتتاح المزيد من التقاطعات المرورية، التي من شأنها 

ا عن ذلك، ال تزال الطرق في 
ً

أن تسمح بالتواصل بين المدن والقرى الفلسطينية أو تحسنه. وعوض

رجى منها، 
ُ
حالة رديئة ُيرثى لها، وتغص بالحواجز، وتنغصها التحويالت الطويلة التي ال كفاءة ت

ها الحركة المرورية الكثيفة واالكتظاظ الكبير، وهو ما يثني الناس ويقعدهم عن السفر، 
ّ
وتشل

الفلسطيني  االقتصاد  المفروضة على كاهل  القيود  التي يستتبعها ومن  التكاليف  ويزيد من 

وأوجه االلتقاء والترابط بين الفلسطينيين بوجه عام. 

الحرمان من الوصول إلى شبكة مواصالت عامة كفاءتها معدومة أو تقييد الوصول 	 

كانت  التي  والقطارات  الحافالت  خطوط  من  العديد  تشمل  الشبكة  هذه  كانت  وقد  إليها. 

موجودة من قبل، بيد أن ’إسرائيل‘ فككتها وأوقفتها عن العمل. ويترك الفلسطينيون تحت 

رحمة وسائل نقل عام تمليها ’إسرائيل‘ لما في صالح المستعمرين، أو يعتمدون على خيارات 

على  أو  المباشر،  الوصول  تؤمن  وال  بكفاءتها  تتسم  ال  التي  الفلسطينية  العامة  المواصالت 

واألوقات  السير،  حركة  يكبل  الذي  االزدحام  تكابد  أن  عليها  يتعين  التي  الخاصة،  السيارات 

الفلسطينيون  ُيحصر  ذلك،  عن  ا 
ً

وعوض الباهظة.  وتكاليفه  السفر  يستغرقها  التي  الطويلة 

والمعرضة  الخطرة  الطرق  شبكة  استخدام  يتجنبوا  لكي  مباشرة  بهم  المحيطة  المناطق  في 

لعنف وهجمات المستعِمرين، كما يمنعون من الوصول إليها في بعض األحيان، وُصّممت في 

المستعمر  التبعية القتصاد  المستعمرات وتجبرهم على  الحركة والتنقل بين  أصلها لتيسير 

واالعتماد عليه في نهاية المطاف. 
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ممارسات  نطاق  ضمن  تقع  بمجموعها  اإلجراءات  هذه  أن  ُيخفى  ال  أنه  مالحظته  تجدر  ومما 

عد محظورة 
ُ
2 من اتفاقية الفصل العنصري،389 وت المادة  الفصل العنصري حسب ورودها في 

التمييز العنصري.390  الدولية للقضاء على جميع أشكال  المادة 3 من االتفاقية  بموجب أحكام 

وما له صلة أوثق بهذا الجانب أن تلك اإلجراءات ُمصّممة لقطع تشبث الفلسطينيين بأرضهم 

ل قاعدة 
ّ
وارتباطهم بعضهم ببعض، مما يقّوض دعائم حقهم في تقرير المصير، الذي يشك

في  الفلسطينية  والقرى  المدن  تختزل  السياسات  فهذه  الدولي.  القانون  قواعد  من  آمرة 

تنعم  وال  اإلسرائيلية،  المستعمرات  وتطوقها  والعزل،  الحصار  وطأة  تحت  ترزح  بانتوستانات 

ذلك،  عن   
ً

وفضال ا.  تاريخّيً توّحدها  كانت  التي  والترابط  االلتقاء  أوجه  إلى  وتفتقر  امتداد  بأي 

تركيز  على  وتعمل  أبيه،  بكرة  الفلسطيني عن  المجتمع  بنية  المذكورة  السياسات  تستهدف 

الفلسطينيين في قرى ُسلخت عن أراضيها الزراعية، أو في بلدات ومراكز حضرية مفصولة عن 

ا وفي جميع أنحاء فلسطين. وهذا يقّوض السالمة اإلقليمية لفلسطين، وبالتالي 
ً

بعضها بعض

في  حقه  ذلك  من  واألهم  أرضه،  في  بحقوقه  المطالبة  في  األصالني  شعبها  اّدعاء  مشروعية 

تقرير مصيره. 

2،4. تقويض أركان الحق في تقرير المصير 

إلى  والمتسقة،  المتشابكة  العنصري،  والفصل  والتجزئة  العزل  وسياسات  ممارسات  تفضي 

زعزعة كل ركن من أركان تقرير المصير على الوجه المبين في الفقرة األولى من المادة المشتركة 

األولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

1،2،4. تقويض تنمية المقومات االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي 
يرتكز المجتمع الفلسطيني عليها 

ف ’إسرائيل‘ سياساتها لغايات حرمان 
ّ
فيما يتصل بالركن األول من أركان تقرير المصير، توظ

االقتصادي  نمائهم  تحقيق  إلى  السعي  في  حقهم  من  ممنهج،  نحو  وعلى  الفلسطينيين، 

والموارد  بالثروات  الُحّر  التصرف  من  المسعى  بهذا  يقترن  وما  بحرية  والثقافي  واالجتماعي 

الطبيعية التي تزخر بها فلسطين دون أي عائق. 

389 اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري، مصدر سابق، المادة 2. 
390 اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، مصدر سابق. المادة 3. 
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تقويض التنمية وتبعية اقتصادية 

متعمدة  وبصورة  ’إسرائيل‘،  تنفذها  التي  العنصري  الفصل  والتجزئة  العزل  عملت سياسات 

زراعية  بنية  على  يرتكز  ا 
ً
سابق كان  الذي  الفلسطيني،  االقتصاد  عرى  تفكيك  على  وممنهجة، 

إلى  إضافة  أساسها،  على  فهم 
ُ
وت المجتمع  وروابط  واألراضي  والقرى  المدن  حولها  تنتظم 

اللتان تقومان  والهيمنة،  السيطرة  أفضت  الوجود. فمن جهة،  البنية ومحوها من  طمس هذه 

االقتصادية  الصناعات  انهيار  إلى  المواصالت،  شبكة  في  االضطهاد  على  أساسهما  في 

الذاتي.  اكتفائهم  في  عليها  يعتمدون  كانوا  التي  القاعدة  تشكل  كانت  التي  الفلسطينية 

إلى  الوصول  على  الفلسطينيين  قدرة  عمد  وعن  السياسات  هذه  لت 
ّ
عط المثال،  سبيل  فعلى 

أراضيهم واقتصاداتهم، مما أعاق بدوره طريقة عمل الصناعة الزراعية الفلسطينية. إّن فصل 

تبادالتها  بفضل  واالزدهار  الرخاء  ها  يعمُّ كان  والتي  ا، 
ً

بعض بعضها  عن  الفلسطينية  المدن 

التجارية، من خالل اإلغالق الكامل أو الجزئي وتفكيك خطوط النقل والمواصالت وزيادة أوقات 

ا 
ً
السفر وحالة انعدام اليقين الناجمة عن إجراءات المرور المعقدة والتي تحفها المخاطر أحيان

التجارية  التي كانت قائمة والمنافسة  الطرق، قد تسبّب في ضياع األسواق  الحواجز على  عبر 

)إذا ما قارناها باألسواق اليهودية اإلسرائيلية( وحصر الفلسطينيين في اقتصادات تكتسي 

التواصل  ُيمّهد تفتيت عرى  بكفايتها. وعالوة على ذلك،  سم 
ّ
عالية وال تت بدرجة  طابًعا محلًيا 

بين الفلسطينيين، الذين يخضعون لمستويات شتى من السيطرة االقتصادية وشروط فرص 

انعدام  أوجه  ترسيخ  أمام  الطريق  اإلسرائيلية،  األسواق  في  االمتيازات  حصر  أو  إلى  الوصول 

الفاعلية االنتاجية في المجاالت االجتماعية-االقتصادية. 

ل سياسات العزل والتجزئة والفصل العنصري الركيزة التي يستند 
ّ
ومن جهة أخرى، تشك

الشعب  أبناء  ويجبر  والسيادة،  االقتصادي  االستقالل  يلجم  الذي  األرض،  استعمار  إليها 

على  وتعتمد  االستقرار  إلى  وتفتقر  األجور  متدنية  أعمال  في  المشاركة  على  الفلسطيني 

فها 
ّ
توظ منظومة هيكلية  من  ا  جزءً العامة  والمواصالت  الطرق  عد 

ُ
وت اإلسرائيلي.  االقتصاد 

أسواق  إلى  وتوجيههم  التقليدية  أسواقهم  من  الفلسطينيين  إخراج  في  ’إسرائيل‘ 

يقبعون  حيث  والسياحة،  والبناء  التحويلية  الصناعات  قطاعات  قبيل  من  المستعمر، 

العمل  وظروف  المتساوية  غير  األجور  خالل  من  عليهم  فرض 
ُ
ت محكمة  سيطرة  تحت 

الصناعي،  القطاع  أركان  تقويض  إلى  يؤدي  وهذا  الصارمة.  األمنية  والتدابير  الرديئة 

حيث   – للمستعمر  االقتصادية  الهياكل  على  واالعتماد  الفلسطينية  األراضي  وإهمال 

الفلسطينيين.  والمجتمع  االقتصاد  تنمية  في  نكوًصا  لتفرض  كلها  العوامل  هذه  تجتمع 
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الحرمــان الثقـافـي 

األصالني  وارتباطه  عمقه  في  المتغلغلة  التاريخية  بجذوره  الفلسطيني،  المجتمع  ارتقى  لقد 

ب ومتشابك، يتألف من روايات االنتماء والذاكرة والّدين 
ّ
بأرضه، إلى مشهد ثقافي عضوي ومرك

اإلسرائيلية  السياسات  أّن   
ّ
إال الفلسطينية.391  الهوية  من  يتجزأ  وال   

ً
أصيال ا  جزءً ل 

ّ
تشك التي 

الُممنهجة، التي تتجسد في جانب منها في رفض االرتباط المباشر والفّعال بين المدن والبلدات 

والقرى الفلسطينية، ُمصّممة، منذ قرون خلت، لغايات إعاقة هذه الروابط الثقافية واالجتماعية 

في فلسطين قاطبة وتفكيك أواصرها وحلحلة أركانها. وتشمل مظاهر الحرمان الثقافي، من جملة 

أمور، إلغاء اللغة العربية، وقطع الرابطة التي تجمع المزارعين بأراضيهم وعالقتهم بها، واالستيالء 

الثقافية  المؤسسات  تنفذها  التي  األنشطة  وقمع  الفلسطينية،  والتقاليد  والعادات  الزي  على 

ل مستوى 
ّ
القاعدية-الشعبية والمجتمعية.392 ولكن األهم من ذلك أن الحرمان الثقافي بات يشك

تصوغها  التي  الفلسطينية،  القومية  الهوية  معالم  طمس  إلى  ترمي  التي  اإلجراءات  في  آخر 

وترسخها وتضمن دوامها الهوية الثقافية، وقمعها. 

حمة االجتماعية بين الفلسطينيين واإلبقاء على السيطرة اإلسرائيلية 
ُّ
ضرب أواصر الل

اإلسرائيلية  السياسات  بفعل  الفلسطينية  والقرى  المدن  له  تخضع  الذي  الحصار،  أن  محالة  ال 

الحضرية،  المشاكل  نشوء  في  بدلوه  ُيدلي  العنصري،  والفصل  والتجزئة  العزل  على  القائمة 

المرتفع  وتركيزه  بكثافته  الذي يتسم  الحضري  والنمو  الحركة،   
ّ

الذي يشل االكتظاظ  قبيل  من 

الفلسطينيين  على كاهل  ُيفرض  الذي  النفسي،  العبء  ُيسفر  ما   
ً
وعادة االجتماعي.  واالنفصام 

التي  والالإنسانية  اإلذاللية  والمعاملة  اإلسرائيليين،  الخاضعة لسيطرة  الطرق  بسبب استخدام 

السكانية  والكثافة  المستعمرين،  مع  االحتكاك  حاالت  من  ذلك  وغير  الحواجز  على  يلقونها 

ر الروابط 
ّ
العالية، وغياب الخصوصية والضغط االقتصادي، عن تصاعد العنف بين األشخاص وتوت

االجتماعية واألسرية، التي تظهر في مظهر يسوغ المزيد من اضطهاد الناس وبسط السيطرة 

على رقابهم.393 

391 See Nasser Abufarha, ”Lands of  Symbols: Cactus, Poppies, Orange and Olive Trees in 
Palestine“, Identities: Global Studies in Culture and Power, no.15 (2008).

قمع   – الفلسطينية  الحالة  للسكان:  القسري  التهجير  بديل،  مركز  انظر:  الفلسطينية،  الثقافة  قمع  حول  لالستزادة   392
http://www.badil. اإللكتروني:  الموقع  على   ،85-108 ص.   ،2016 األول  كانون   ،19 رقم  العمل  ورقة  المقاومة، 
org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/ara/wp19-

Suppression-of-Resistance-ara.pdf
393 See Magid Shihade“ ,Settler  Colonialism and Conflict  :The Israel  State and its  Palestinian 

Subjects ”,Settler Colonial Studies ,2 no.(2012) 1.
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فمن خالل العزل والتجزئة والفصل العنصري، أقامت ’إسرائيل‘ نظاًما وحشًيا قائًما بذاته، ُيفضي 

إلى انكشاف االقتصاد وإضعافه وضمان تبعّيته، مع ما يقترن بذلك من حرمان ثقافي وضغط 

ر وُيطلق العنان له في أوساط المجتمع الفلسطيني نفسه. وتكُمن 
ّ
اجتماعي يثير مواطن التوت

الغاية النهائية المتوخاة من كل ذلك في إنشاء بنية استعمارية قهرية، تكتسيها هالة طبيعية 

وتتفشى على نطاق واسع، بحيث ال تعود المشاكل التي تسببها تفهم على نحو بديهي باعتبارها 

ض عنه 
ّ
ل ورواية تتمخ

ّ
حجب بتصور ُمضل

ُ
أحد منتجات االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي، وإنما ت

وترى أن هذه المشاكل مشاكل ُمتأصلة ومتجذرة في المجتمع الفلسطيني. 

2،2،4. تفكيك الهوية السياسية الجمعية وإضعاف واستهداف المقاومة

السياسي،  المصير  اختيار  حرية  في  الحق  وهو  المصير،  تقرير  أركان  من  الثاني  الركن  يرتبط 

والتجزئة  العزل  فسياسات  والثقافية.  واالجتماعية  االقتصادية  جوانبه  عن  ينفك  ال  ا 
ً
ارتباط

 الهوية السياسية الجمعية للمجتمع الفلسطيني من خالل تقويض عرى 
ّ

والفصل العنصري تشل

التماسك االجتماعي والثقافي والسياسي بين أبنائه. وهذا بدوره يسمح لـ’إسرائيل‘ بأن ترّسخ 

التي  االستعمارية  للممارسات  واٍف  بلوغ فهم  والحيلولة دون  المقاومة،   
ّ

االضطهاد، وشل أوجه 

حمة السياسية وإعادة توجيه 
ُّ
الل يّسر السبيل أمام 

ُ
تنتهجها ’إسرائيل‘، وإعاقة الفرصة التي ت

، على 
ً
التركيز على المعضالت االجتماعية واالقتصادية الفردية. وتعمل هذه السياسات، مجتمعة

وأد حرية اختيار المصير السياسي وحظر المشاركة في إجراءات اتخاذ القرارات السياسية، على 

الوجه الذي تكفله الفقرة األولى من المادة المشتركة األولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق 

المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

تقويض دعائم الهوية الجمعية الفلسطينية 

للشعب  الجمعية  الهوية  السياسات في شرخ  ’إسرائيل‘ من هذه  التي تتوخاها  الغاية  تكمن 

مفهوم  بأن  الوهم  يخلق  مما  يجمعها،  رابط  ال  متعددة  مجموعات  إلى  وتحويله  الفلسطيني 

ا لتقرير المصير الوطني ال وجود له. فقد باتت القدرة على التواصل بين 
ً
’الشعب‘ الذي ُيعّد شرط

الفلسطينيين أمًرا يشكل تحدًيا بصورة متزايدة. فتلك السياسات تشق وحدة الفلسطينيين، 

ليس من الناحية الجغرافية فحسب، بل من الناحيتين االجتماعية واالقتصادية كذلك، بسبب 

القمع  على  القائمة  المختلفة  الوقائع  مواجهة  وفي  يواجهونها.  التي  الجلّية  السلبية  اآلثار 

بيتها ’إسرائيل‘ في أن يصل الفلسطينيون 
ُ
واالضطهاد والُمختلقة أساًسا، تكُمن النية التي ت
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حدة. 
ّ
التماهي واالنغماس في حركة نضال جمعية ومت  من 

ً
الفردانية، بدال إلى أعلى مستويات 

ي المصطلحات التي يرّوجها المستعمر حول الفلسطينيين من قبيل 
ّ
ى هذا الواقع في تبن

ّ
ويتجل

القدس،  فلسطينية  شاكلة  على  وذلك   - الجغرافية  مناطقهم  خالل  من  الفلسطينيين  وصف 

طَمس الهوية الجمعية التي 
ُ
وعرب ’إسرائيل‘، والبدو العرب، والضفاويين، والغزيين - بحيث ت

الذي يطال  الفعلي  بالفصل  األمر  محى معالمها.394 ويترسخ هذا 
ُ
وت ’الفلسطيني‘  تحدد ماهية 

تمارسها  التي  العنصري  والفصل  والتجزئة  العزل  سياسات  خالل  من  اآلخر  عن  الفلسطيني 

’إسرائيل‘. وال تقتصر الخطورة البالغة التي ينطوي عليها هذا الفعل على أنه يؤدي إلى زعزعة 

أركان التماسك االجتماعي وإنكار الهوية المشتركة، بل ألنه ينطوي على الخطر المتمثل في خلق 

صور نمطية وتذويتها وفي إذكاء التنافس بين مختلف الجماعات.395 

إخفاء االضطهاد البنيوي 

تثير السياسات اإلسرائيلية القائمة على العزل والتجزئة والفصل العنصري حالة االغتراب وتقّوض 

ا من  قدرة الفلسطينيين على تصّور التحّديات التي يواجهونها داخل مدنهم وقراهم باعتبارها جزءً

نظام قمعي أعم وأشمل. وتكمن النتيجة المتوخاة في أن يسعى الفلسطينيون والمجتمع الدولي 

إلى البحث عن أسباب وحلول ضيقة وذاتية للوضع االجتماعي واالقتصادي والسياسي المتردي، 

دون االعتراف بأن هذه المشاكل ُمتأصلة في الهيمنة الخارجية واالضطهاد الذي تمارسه ’إسرائيل‘ 

المثال، يفسر غياب الفرص االقتصادية في سوق  الفلسطيني. فعلى سبيل  أبناء الشعب  بحق 

 من االعتراف بأن ذلك ناجم عن 
ً

العمل والتهجير القسري من زاوية الخيار االقتصادي العقالني، بدال

المساعي المتعمدة التي تبذلها ’إسرائيل‘ لشل التنمية االقتصادية الفلسطينية. 

وتتمثل النتيجة المحسوبة في أن تلك السياسات تحمل الفلسطينيين والمجتمع الدولي على 

بهم  تعِصف  التي  المشاكل  عن  ومسؤولين  متواطئين  كانوا  لو  كما  الفلسطينيين  إلى  النظر 

وإضفاء هالة طبيعية على المكانة الدونية التي انتهوا إليها. وتؤثر هذه العمليات التي تلقي 

بالالئمة على الذات على مدى معالجة سبل االنتصاف السياسية وإنجازها. 

 مقاومة الفلسطينيين وإرادتهم السياسية
ّ

شل

وُيمكن، من ثم، النظر إلى النظام اإلسرائيلي القائم على القمع باعتباره الخيار الصالح والممكن 

394 كيال، مصدر سابق. 
395 المصدر السابق. 
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د 
ّ
ي دورة التبعية والسيطرة ويوط

ّ
ى إضفاء الشرعّية عليه، مّما ُيغذ

ّ
الوحيد المتاح لالنتصاف أو حت

 المقاومة الفلسطينية وتعطيل مصيرهم السياسي. فيتشابك االقتصاد 
ّ

أركانها، وبالتالي شل

ا جوهرًيا مع النسيج االستعماري اإلسرائيلي الذي ال يملك الفلسطينيون أي 
ً
الفلسطيني تشابك

ز دورة القمع واالضطهاد 
ّ
خيار آخر غير اإلذعان لُحكمه القمعي لكي ُيكتب لهم البقاء، مما ُيعز

أو  األمنية  الموافقات  على  الحصول  إلى  بحاجتهم  مكبّلون  والفلسطينيون  الواقع.  األمر  بحكم 

التصاريح أو العمل ضمن إطار االقتصاد اإلسرائيلي، أو كل هذه األمور مجتمعة، لكي يؤّمنوا دوام 

السياسية  االعتبارات  عن  النظر  على صرف  يتوقف  أمر  وهو  أسرهم،  رمق  وسد  عيشهم  سبل 

أوجه  بسبب  المقاومة  جدوى  بانعدام  اإلحساس  بفعل  تعقيًدا  الوضع  هذا  ويزداد  وضياعها. 

الالمساواة والعجز الحاد الذي يفرزه اختالل القوى االقتصادية. وهذا ُيمّهد السبيل أمام زعزعة 

أركان الشعب الفلسطيني، الذي ُيعرف بأنه شعب فلسطين بحكم األمر الواقع، ويحظى باالعتراف 

بحكم القانون بموجب أحكام القانون الدولي، وخاصة على أساس الميثاق الوطني الفلسطيني، 

ل القاعدة التي يستند إليها حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.396 
ّ
الذي ُيشك

3،2،4. البيئة القهرية والتهجير القسري للسكان 

سم بطابع 
ّ
السياسات التي تنفذها ’إسرائيل‘ على صعيد العزل والتجزئة والفصل العنصري تت

أدق وأكثر خفية من السياسات واآلليات التقليدية التي تنتهجها على صعيد التهجير القسري. 

 أكثر دهاءً ومكًرا بالنظر إلى أنه ال ينطوي على طرد الفلسطينيين 
ً

فهذا »التهجير« يأخذ شكال

من أراضيهم بصورة مباشرة. وتسعى هذه السياسة، في شكلها الملموس، إلى خلق بيئة قهرية 

جبرهم من ثم على البحث 
ُ
قصيهم عن أراضيهم، وت

ُ
ا وت

ً
تفصل الفلسطينيين عن بعضهم بعض

عن مستقبل أفضل في أمكنة أخرى، والتعمية على الواقع الذي يقول إن تهجيرهم من ديارهم 

ما هو أمر غير مقصود أو اضطراري. وينتقل الفلسطينيون، الذين ال يملكون القدرة على تحمُّل 
ّ
إن

محدودة  مناطق  في  تركيزهم  عن  يتمخض  الذي  المتزايد  واالقتصادي  االجتماعي  الضغط 

ي نسيجهم االجتماعي، من القرى إلى البلدات، وال سيما من المنطقة )ج( والنقب، سعًيا 
ّ
وتشظ

وراء الخدمات األساسية والفرص االقتصادية. ثم ينتقلون من البلدات إلى المدن، التي ترزح هي 

نفسها تحت قيود عسيرة وتعاني من التهميش في الفرص والتنمية المتاحة فيها. وقد يسعى 

الفلسطينيون إلى الرحيل عن فلسطين كلها في نهاية المطاف. 

وفي الوقت نفسه، تسعى ’إسرائيل‘ إلى تحقيق هدفين متشابكين، أولهما نزع الصفة الشرعية 

تقرير  على  المشروعية  إضفاء  محاولة  وثانيهما،  مصيرهم  تقرير  في  الفلسطينيين  حق  عن 

396 الميثاق الوطني الفلسطيني، مصدر سابق، المادتان 2 و5. 
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المصير للمستعمرين في فلسطين بجميع بقاعها وربوعها. وتسعى هذه السياسة، في صورتها 

ع 
ّ
تقط الذين  الفلسطينيون،  وُيجّرد  الوجود.  من  الفلسطيني  الشعب  محو  إلى  الملموسة،  غير 

ا من وحدتهم 
ً
ا فشيئ

ً
أوصالهم وُيعزلون في تجمعات سكانية ينفرد الواحد منها عن اآلخر، شيئ

للسيطرة  وإخضاعهم  استيعابهم  إلى  وُيصار  مجتمعهم،  ومن  الجمعية  وروايتهم  وهويتهم 

بصفتهم أقلية ضمن النظام اإلسرائيلي الُمهيمن. 

و»تؤدي هذه السياسات اإلسرائيلية إلى إدماج الفلسطينيين ]من حملة الجنسية اإلسرائيلية[ 

داخل المجتمع اإلسرائيلي. فيضطر الفلسطينيون، من خالل فرض القيود عليهم واإلحجام عن 

تأمين البيئة المعيشية وظروف العمل المناسبة لهم، إلى العيش والعمل في المدن الرئيسية، 

مما يؤدي بهم إلى التهجير الداخلي )الهجرة( ودمجهم بوصفهم أيٍد عاملة مناسبة لالقتصاد 

مع  تتواءم  المالحظة  أن هذه  من  الرغم  وعلى  الفلسطيني«.397  المجتمع  في  وليس  اإلسرائيلي، 

وصف التجربة التي خاضها الفلسطينيون من حملة الجنسية اإلسرائيلية، فهي تسري بالمثل 

فنظام   .1967 عام  المحتلة  الفلسطينية  األرض  في  الفلسطينيين  على  انطباقها  نطاق  في 

االستعمار والفصل العنصري الذي تنتهجه ’إسرائيل‘ ال يقتصر، بحكم طبيعته، على تهميش 

الفلسطينيين وتعزيز إحساسهم باالغتراب بجعلهم يشعرون بأن مكانتهم دونية فحسب، بل 

إنه يخلق اإلحساس باالغتراب كذلك ضمن المجتمع الفلسطيني بعموم أطيافه وشرائحه. »ففي 

نهاية المطاف، نعيش ]نحن الفلسطينيين في إسرائيل[ في نظام إسرائيلي، الذي يشبه النظام 

ه – وهو نظام ال يجمعه وجه شبه بنا على اإلطالق«.398 وفي الواقع، يتمثل الهدف 
ّ
األوروبي في جل

الشعب  يتعرض  الذي  البنيوي  للقمع  نتيجة  أبيهم  بكرة  عن  الفلسطينيين  محو  في  النهائي 

الفلسطيني له. 

والسياسات اإلسرائيلية ُمصّممة لغايات اغتصاب رؤية ’تقرير المصير‘ واالستيالء عليها لصالح 

’الشعب اليهودي‘. والهدف الذي يقف وراء ذلك هو نفسه على كال جانبي الخط األخضر: خلق 

بكاملها.  فلسطين  على  وسيادتهم  األصالنية  وبصفتهم  المستعمرين،  بين  حمة 
ُّ
بالل إحساس 

ويتحقق هذا الهدف من خالل ما تقوم به ’إسرائيل‘ من وضع اليد على أراضي الفلسطينيين 

التي  الهيمنة  أركان  وتصليب  المستعمرات  دعائم  إرساء  لغايات  التحتية  بنيتهم  وشبكات 

التي  الظروف،  تلفيق  يجري  ولذلك،  الفلسطيني.  والشعب  األرض  على  المستعمرون  يبسطها 

لهم  المصير  وتقرير  المستعمرون  يفرضها  التي  السيادة  بقيام  االّدعاء  بموجبها سوق  يمكن 

حصرًيا، من خالل هذه اإلجراءات على أرض الواقع. 

397 المقابلة مع مهندس المرور والمواصالت، مصدر سابق. 
398 حراك الشباب الفحماوي، مصدر سابق. 
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وُيسهم التهجير التدريجي الذي يطال أبناء الشعب الفلسطيني، واحتواؤهم في مدن معزولة 

في  والتاريخية  الطبيعية  التركيبة  تغيير  في  المستعمرين،  تعداد  زيادة  جانب  إلى  زة، 
ّ
ومرك

االستعمار  قوامها  سياسات  والفصل  والتجزئة  العزل  سياسات  تصير  وبذلك،  فلسطين. 

المستعمرين  السكان  وإحالل  األصالني  الشعب  احتواء  إلى  تسعى  حيث  العنصري،  والفصل 

المصير  تقرير  في  الحق  يقوم  اللذين  الركنين  يقّوض  ذلك  أن  المرء  على  ُيخفى  وال  محله. 

عليهما. 

ويحمل تدمير األسس التي تستند إليها هوية شعب ما تبعات وخيمة في طياتها، بالنظر إلى 

ز الوهم الذي يرى أنه ليس ثمة شعب موجود في 
ّ
أن شعبًا مقسًما إلى عدة جماعات فرعية يعز

الجماعات  الجمعي. وُيسهم توظيف  المصير  المقام األول، وبالتالي فليس ثمة حق في تقرير 

الفرعية الجيوسياسية التي تفرضها ’إسرائيل‘، وتبلغ مبلغها من التفكك والتشرذم، والتسليم 

بها في النيل من وجودها بصفتها مجموعة قومية وانعدام مصداقيته.399 وعلى وجه الخصوص، 

تنفذ ’إسرائيل‘ سياساتها القائمة على العزل والتجزئة والفصل العنصري من أجل تقويض حق 

أبناء الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهم، في ذات الوقت الذي تسعى فيه إلى إضافة صفة 

مشروعة على االدعاء بأحقيتها في هذا الحق نفسه.400 

ومما تجدر اإلشارة إليه أن ’إسرائيل‘ ال تزال ترفض، منذ إقامتها، حق الشعب الفلسطيني في تقرير 

مصيره وتنكره عليه. ومع ذلك، تفرز السياسات والممارسات اإلسرائيلية أثًرا ال يستهان به على 

تصّور المجتمع الدولي ومفهومه لهذا الحق. وفي نهاية المطاف، قد ُيفضي التوجه الدولي نحو نزع 

الغطاء الشرعي عن هذا الحق إلى تغيير القرارات ذات الصلة الصادرة عن األمم المتحدة واعتماد 

الحلول التي تقّيد مضمون تلك الحقوق المتعلقة بفلسطين والشعب الفلسطيني ونطاقها. 

وإذ ننظر في سياسات العزل والتجزئة والفصل من زاوية االستعمار والفصل العنصري، يتضح 

لنا أنها تحقق الغاية التي تصبو إلى إرساء األسس التي تقوم عليها بيئة قهرية ال تفتأ تتزايد 

 إلى تهجير السكان أو تيسيره، أو كال األمرين مًعا، وحرمان أبناء الشعب 
ً
قساوتها وتفضي مباشرة

الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره ونزع الصفة الشرعية عن هذا الحق في نهاية المطاف. 

بحقوق  المعنية  المتحدة  األمم  ولجنة  المادة 27؛  والسياسية، مصدر سابق،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد   399
اإلنسان، التعليق العام رقم 23)50( )المادة 27( )حقوق األقليات(، الوثيقة رقم )Add/1.Rev/21/C/CCPR.5(، 26 نيسان 

https://undocs.org/ar/CCPR/C/21/Rev.1/Add.5 :1994، المادة 3-2)1(، على الموقع اإللكتروني
400  قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، 5778-2018 )إسرائيل(، وترد ترجمة هذا القانون على 

الموقع اإللكتروني للمركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية )مدار(: https://bit.ly/3eUxw6m. وانظر: 
 BADIL ,The Nation State Law :The Culmination of 70 years of Israeli Apartheid and Colonization, 

2018, available at: https://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/
research/in-focus/NationStateLaw(PositionPaper-BADIL-Oct2018).pdf.

https://undocs.org/ar/CCPR/C/21/Rev.1/Add.5
https://bit.ly/3eUxw6m
https://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/in-focus/NationStateLaw(PositionPaper-BADIL-Oct2018).pdf%20
https://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/in-focus/NationStateLaw(PositionPaper-BADIL-Oct2018).pdf%20


117

3،4. الواجبات الواقعة على عاتق الدول والتوصيات 

بالنظر إلى ما تقدم بيانه، ال يخفى على المرء أن هذه الممارسات كافة تقع ضمن نطاق ممارسات 

2 من اتفاقية الفصل العنصري،401 والفصل  الفصل العنصري على الوجه الذي يرد في المادة 

أشكال  جميع  على  للقضاء  الدولية  االتفاقية  من   4 المادة  حظره  على  تنص  الذي  العنصري 

ل هذه الممارسات تدابير يقترن الواحد منها باآلخر على نحو »صمم 
ّ
التمييز العنصري.402 وتشك

في  المشاركة  من  عرقّية   ]...[ فئة  »منع  أجل  من  عنصرية«،403  معايير  وفق  السكان  لتقسيم 

دون  تحول  ظروف  خلق  وتعمد  للبلد،  والثقافية  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  الحياة 

النماء التام لهذه الفئة ]...[«،404 وهو ما ينتهي به المطاف إلى »ظروف معيشية يقصد منها أن 

ل الممارسات المذكورة جرائم 
ّ
تفضي بها إلى الهالك الجسدي، كلًيا أو جزئًيا«.405 وبذلك، تشك

ضد اإلنسانية.406 

األساسية،  بحقوقه  الفلسطيني  الشعب  ع 
ُّ
تمت تقّوض  هذه  العنصري  الفصل  ممارسات  وألن 

ا من قدرته على التمتع بحقه المشروع في 
ً
ا فشيئ

ً
ناهيك عن تماسكه الجمعي، فهي تحرمه شيئ

تقرير مصيره. 

ويعد الحظر المفروض على الفصل العنصري، والحق في تقرير المصير،407 بوصفهما قاعدتين من 

القواعد اآلمرة التي يقررها القانون الدولي، مقبوالن ومعترف بهما »من قبل المجتمع الدولي ككل 

على ]أنهما القاعـدتان[ اللتان ال يجوز اإلخالل ]بهما[«.408 

القاعدتين  هاتين  مراعاة  واجب  المتحدة  األمم  في  األعضاء  الدول  جميع  عاتق  على  ويقع 

المواد  من   41 المادة  تقررها  التي  االلتزامات  بنوعي  ملزمة  الدول  تعد هذه  واحترامهما، حيث 

401 اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري، مصدر سابق، المادة 2. 
402 اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، مصدر سابق.  المادة 3. 

403 اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري، مصدر سابق، المادة 2)د(.
404 المصدر السابق، المادة 2)ج(. 
405 المصدر السابق، المادة 2)ب(.

406 المصدر السابق، المادة 1.
407 لجنة القانون الدولي، مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن األفعال غير المشروعة دولًيا، مع التعليقات الواردة 
https://undocs. :56/10(، على الموقع اإللكتروني/A( عليها، تشرين الثاني 2001، المادة 26، التعليق 5، الوثيقة رقم

؛org/ar/A/56/10(SUPP) وميثاق األمم المتحدة، مصدر سابق؛ وإعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات 
ا لميثاق األمم المتحدة، مصدر سابق. وانظر، كذلك: أنظر:

ً
الودية والتعاون بين الدول وفق

 Case Concerning East Timor, supra 13, §29. 
408 اتفاقية األمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات، الوثيقة رقم )UNTS 1155 331(، 23 أيار 1969، المادة 53، على الموقع 
في  الموقع  زيارة  ]تمت   http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html اإللكتروني: 

17 شباط 2020[.

https://undocs.org/ar/A/56/10(SUPP)؛
https://undocs.org/ar/A/56/10(SUPP)؛
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html
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المتعلقة بمسؤولية الدول عن األفعال غير المشروعة دولًيا.409 

اإلحجام عن تقديم العون أو المساعدة: ال تقدم الدول األخرى »أي عون أو مساعدة للدولة 	 

المسؤولة للحفاظ على الوضع الناجم عن إخالل خطير«. 

االمتناع عن االعتراف: »ال تعترف أي دولة بشرعية وضع ناجم عن إخالل خطير« يمس قاعدة 	 

آمرة. 

ومع إيالء االعتبار الواجب لما تقدم ذكره، يترتب على الدول األخرى واجب ُيملي عليها أن تمتنع 

عن االعتراف باألوضاع الناجمة عن التجزئة والعزل والفصل العنصري، والتي أنشأتها ’إسرائيل‘ 

من أجل فرض سيادتها على فلسطين من خالل حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في 

تقرير مصيره، أو تقديم الدعم والمساندة لهذه األوضاع. 

وعلى أسرة المجتمع الدولي، والدول، ووكاالت األمم المتحدة والمجتمع المدني الدولي أن يتخذ 

عن  والمحاسبة  للمساءلة  ’إسرائيل‘  إلخضاع  الدولي  القانون  نطاق  في  المتاحة  التدابير  جميع 

العنصري،  والفصل  والعزل  التجزئة  إجراءات  في  التي تضرب جذورها  وممارساتها  سياساتها 

والتي تفضي إلى اإلمعان في انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وتشمل هذه 

الخطوات، من جملة أمور: 

توظيف المصطلحات القانونية المالئمة وتطبيقها على الواقع الراهن الذي تعيشه األرض 	 

إلى  عزى 
ُ
ت التي  الممارسات  تحديد  ينبغي  الخصوص،  وجه  وعلى  المحتلة.  الفلسطينية 

’إسرائيل‘، بما فيها التجزئة والعزل والفصل العنصري، باعتبارها ال تنتهك حق أبناء الشعب 

وأراضيهم،  ديارهم  عن  قسًرا  تهجيرهم  في  وتسهم  مصيرهم  تقرير  في  الفلسطيني 

الذي تطبقه  العنصري  الفصل  نظام  إليها  التي يستند  األعمدة  أحد  باعتبارها تشكل  بل 

’إسرائيل‘ على فلسطين بكاملها وعلى شعبها. 

التصدي لسياسات وممارسات التمييز والفصل العنصري الُممأسسة التي تنفذها ’إسرائيل‘، 	 

وخاصة فيما يتعلق بالتجزئة والعزل والفصل العنصري، من خالل تحّدي نظامها القانوني 

الذي تفرضه على أبناء الشعب الفلسطيني، والذي يتعارض مع حقهم الذي يحظى باعتراف 

دولي في تقرير المصير، وتشكيل إطار دولي فعال لحماية الفلسطينيين. 

409 لجنة القانون الدولي، مشاريع المواد المتعلقة مسؤولية الدول عن األفعال غير المشروعة دولًيا، مع التعليقات الواردة 
https://undocs.org/ :على الموقع اإللكتروني ،)A/56/10( الوثيقة رقم ،)عليها، تشرين الثاني 2001، المادة 41)2

ar/A/56/10(SUPP)؛

https://undocs.org/ar/A/56/10(SUPP)؛
https://undocs.org/ar/A/56/10(SUPP)؛
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والعزل 	  التجزئة  على  القائمة  اإلسرائيلية  بالممارسات  رسمي  اعتراف  إبداء  عن  االمتناع 

قبيل  من  تدابير  واتخاذ  الممارسات.  هذه  عن  تنشأ  التي  وباألوضاع  العنصري،  والفصل 

تخفيض مستوى العالقات الدبلوماسية مع الدول التي تحرض على مثل هذه الممارسات، 

وتعزيز حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير. 

شبكات 	  سيما  وال  والخدمات،  التحتية  البنية  في  واالستثمار  الدعم  تقديم  عن  االمتناع 

رّسخ وضع الفصل العنصري الذي يقوم في أساسه على تقطيع أوصال 
ُ
المواصالت، التي ت

ا. 
ً

الشعب الفلسطيني وعزله وفصله عن أرضه وأبنائه عن بعضهم بعض

التي 	  المواصالت،  والخدمات، وخاصة شبكات  التحتية  البنية  الدعم واالستثمار في  تأمين 

تعيد أواصر الترابط داخل المدن والقرى الفلسطينية وفيما بينها وتحّسنها وتنهض بها، 

والستفحال  العنصري  للفصل  تتصدى  لكي  صمودها  وتعزيز  بقدرتها  االرتقاء  أجل  من 

ا وتلجمه. كما ينبغي تأمين الحماية لهذه 
ً

تجزئة الفلسطينيين وعزلهم عن بعضهم بعض

االستثمارات الموجهة إلى البنية التحتية ومشاريعها، بتمويل من أسرة المجتمع الدولي، 

ويجب اتخاذ التدابير لمساءلة ’إسرائيل‘ ومحاسبتها على األضرار أو التدمير الذي تلحقه 

بهذه المشاريع. 

إعداد اآلليات والتدابير الفعالة التي تعترف بأن سياسات العزل والتجزئة والفصل طرق غير 	 

مشروعة من طرق الفصل العنصري، وتنفيذ المزيد من التدابير العملية التي تجبر ’إسرائيل‘ 

على االنصياع ألحكام القانون الدولي وقواعده.
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ان: الحالة الفلسطينية
ّ
التهجير القسري للسك

الفصل العنصري والتجزئة والعزل

شبـاط 2020

BADIL

for Palestinian Residency and Refugee Rights
Resource Center

بـديـــــل

ملصـادر حقـــوق املواطنـة والـالجئيـن

املركز الفلسطيني

ان: 
ّ
تتناول سلسلة أوراق العمل حول »التهجير القسري للسك

القسري  التهجير  وإجراءات  سياسات  الفلسطينية«  الحالة 

األخضر.  الخط  جانبي  على  الفلسطينيون  لها  يتعّرض  التي 

يترك هذا التهجير القسري آثارًا وخيمة على الحياة اليومية 

للفلسطينيين ويهّدد وجودهم في وطنهم. وتعتمد سلسلة 

على  القائم  المعالجة  لمنهج  شاماًل  تفسيرًا  العمل  أوراق 

حقوق اإلنسان، بحيث تشّدد على أن االلتزامات التي يمليها 

االعتبارات  على  تتقدم  أن  ينبغي  ويوجبها  الدولي  القانون 

ها. ويستدعي تحديد الفروقات الدقيقة 
ّ
السياسية وتحل محل

ان 
ّ
والدالالت األعّم التي ينطوي عليها التهجير القسري للسك

ترمي  التي  اإلسرائيلية  للسياسات  ومتمّعنة  متأنية  دراسة 

إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من ديارهم وأرضهم، ناهيك 

عن الدور الذي تؤديه في إنفاذ المنظومة العامة التي تّتبعها 

إسرائيل في قمع المواطنين الفلسطينيين واضطهادهم.


