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 شؤون االستيطان خليل التفكجي، يؤكد فيه أن بتصريح للمختص 

 احلكومة اإلسرائيلية تسعى لتقسيم الضفة الغربية إىل قطاعات 

2TP0Fال تواصل بينها إالّ عن طريق اجلانب اإلسرائيلي

∗
 

 .٢٠١٦/  ٣/  ٦رام الله، 

 

أكد ا�تص يف شؤون االستيطان خليل التفكجي، أن حكومة االحتالل تسعى إىل تقسيم 

 .عن طريق اجلانب اإلسرائيلي الضفة الغربية إىل عدة قطاعات مفصولة، ال يتم التواصل بينها إالّ

إن حكومة االحتالل تسعى إىل : "اليوم األحد" موطني"وقال التفكجي يف حديث إلذاعة 

إىل عدة قطاعات يسهل السيطرة عليها، باإلضافة إىل إقامة القدس الكبرى وضم تقسيم الضفة 

االستيطانية إىل منطقة القدس عن طريق الشوارع واألنفاق والسكك " يونسغوش عت"كتلة 

 .احلديدية

إذا نظرنا إىل خارطة الضفة الغربية اليوم، نرى أن االستيطان ال يتواصل يف : وأضاف

نية وحسب، بل يف املناطق البعيدة عن هذه ا�ططات، لكن ضمن رؤيا داخل الكتل االستيطا

 .واضحة

بدولة واحدة وهي الدولة العبرية،  وأشار التفكجي إىل أن اجلانب اإلسرائيلي ال يفكر إالّ

حيث بدأ بتنفيذ خمطط الشوارع االلتفافية التي تصل بين املستوطنات اإلسرائيلية وتتجاوز القرى 

                                                           

∗
 :يف الرابط اإللكتروين التايل ،)"وفا"(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية  :املصدر 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2rLS3za208189306479a2rLS3z  

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2rLS3za208189306479a2rLS3z
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فتاً إىل قيام االحتالل بتفريغ األغوار الفلسطينية من البدو عن طريق التطهير الفلسطينية، ال

 .العرقي، وإقامة جدار الضم والتوسع العنصري

 ،ورأى ا�تص يف شؤون االستيطان أن هذه الرؤيا اإلسرائيلية هي ليست فقط استيطاناً

توطنات التي تقع خارج حدود وإنما إقامة بنية حتتية، مشيراً حملاوالت إسرائيلية لتوسيع املس

، والتي "القدس الكبرى"التي تقع ضمن ما يسمى " أدوميم همعالي"بلدية االحتالل يف القدس مثل 

 .من مساحة الضفة الغربية% ١٠تعادل 

وحدة استيطانية جديدة يف أربع مستوطنات يف القدس ليس  ١٠٠٠وقال إن خمطط بناء 

ضمن برنامج يسعى لتهويد املدينة املقدسة،  ١٩٩٤عام ضع باجلديد، موضحاً أن هذا ا�طط وُ

وإحداث تغير جذري يف قضية الديموغرافية لصالح دولة االحتالل، مشيراً إىل أن ا�ططات 

أن املدينة املقدسة هي عاصمة "االستيطانية تأكيد على أن هناك رؤيا إسرائيلية واضحة ملخصها 

 ."لدولة واحدة، وهي الدولة العبرية

وحدة  ١٧٬٠٠٠ر إىل عطاءات إسرائيلية داخل جبل أبو غنيم، وتقضي بإقامة وأشا

مل يكن يف املنطقة أي  ١٩٩٧أنه يف عام  ناًوحدة، مبيّ ٦٥٠٠استيطانية، وحتى اآلن تمت إقامة 

يف اجلزء الشمايل " بسغات زئيف"ألف مستوطن، الفتاً إىل إقامة مستوطنة  ٣٠منزل، واآلن يوجد 

على زيادة  ، وا�طط ينصّألفاً ٤٠، حيث يبلغ عدد سكانها اليوم أكثر من ١٩٨٥للمنطقة عام 

 .ألف مستوطن ١٠٠العدد إىل 

ي دونم من أراضي كيسان، قال وحول ا�طط االستيطاين لالستيالء على أكثر من ألفَ

 ، ويتضمن أكبر املستوطنات التي تقام على سبع تالل، كل تلةE2هذا املشروع يسمى : "التفكجي

حتت اسم من أسماء الثمار، مشيراً إىل خمطط إقامة مدينة اجلنائن، حيث تم طرح مشروع إقامة 

وسوف يستمر حتى برية البحر امليت، موضحاً أن ربط هذه املشاريع  ،وحدة استيطانية ٢٥٠٠
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والبحر امليت الذي تم اإلعالن عنه قبل سنوات، دليل  ١٩٤٨بإقامة شارع سيصل ما بين أراضي 

 .ن دولة االحتالل تريد تقسيم الضفة الغربية لتسهيل السيطرة عليهاعلى أ


