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  خطة الفصل اإلسرائيلية
  ترسم احلدود املوقتة لفلسطين

  جيفري أرونسون
 

دخل تقســـــــــــيم فلســـــــــــطين التاريخية جغرافياً أكثر مراحله حســـــــــــماً منذ احتالل  لقد
. ورئيس احلكومـــة 1967إســـــــــــرائيـــل الضـــــــــــفـــة الغربيـــة وقطـــاع غزة يف حزيران/يونيو 

الرئيســـــــــــي لهذه العملية التي جتهد خريطة  اإلســـــــــــرائيلية، أريئيل شــــــــــــارون، هو احملرك
التي ترفع إدارة التي أنتجتهــا الــدبلومــاســـــــــــيــة املتعــددة األطراف، و - الطريق املتبجحــة
  يف مواجهتها كي تظل ذات صلة بالواقع. - بوش لواءها اآلن

تعددة قام بها على امتداد اجليل الســـــــــابق، كي لقد جهد شـــــــــارون، من خالل أدوار م
، وكان العقل 1967يقوّض [إمكان] االنســـــحاب اإلســـــرائيلي إىل خطوط حزيران/يونيو 

ـــــاملوجه للخريطة االستيطاني عروفة امل "منطقة الفصل" ة التي تشكل عارضة االستناد لـ
يل بين إســرائ تلة، والعاملة بســرعة على تقســيم األراضــي احمل"اجلدار"أو  "الســياج"باســم 

التي تدعو خريطة الطريق إىل  "الدولة ذات احلدود املوقتة" -  وفلســـــــــطين االصـــــــــطناعية
  إنشائها.

إن خريطــة اجلــدار هي اخلريطــة نفســـــــــــهــا التي كنــت أراهــا خالل كــل زيــارات إريــك "
ر األمر رون نحمان، رئيس  -  "1978منذ ســـنة  **إىل هنا [أريئيل] [شـــارون] هكذا فســـّ

لقد أخبرين أنه كان يفكر فيها منذ ســـــنة " -  مســـــتوطنة أريئيل، بالقرب من نابلسبلدية 
1973."  

مل يكن شـــــــارون يفكر يف هذه اخلريطة فحســـــــب، بل كان مشـــــــغوالً يف تنفيذها على 
. إن الرؤية التي حملها طويالً بشــــــأن التقســــــيم اجلغرايف لفلســــــطين قطعت  األرض أيضــــــاً

يق. وهو ينظر إىل احلدود التي تتشكل اآلن يف الضفة اآلن شوطاً بعيداً على طريق التحق
                                                            

)(  :املصــــــــــــدر-, vol. 13, no. 4, JulyReport on Israeli Settlement in the Occupied Territories
August 2003, pp. 1, 4, 5. 
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الغربية (فصل قطاع غزة إىل جيوب إسرائيلية وفلسطينية بحسب النموذج نفسه يوشك 
على االكتمال) بوصـــفها مســـاهمته التاريخية يف تعزيز الهيمنة اإلســـرائيلية على أرض 

، ومع 1948لة ســــــنة غوريون للدو -  بن على قدم املســــــاواة مع إنشــــــاء دافيدإســــــرائيل، 
  .1979معاهدة السالم التي أبرمها مناحم بيغن مع مصر سنة 

إن اخلريطة اجلاري نحتها حالياً يف تالل الضـــــــفة الغربية وســـــــهولها حتقق معظم، 
  وليس كل، أهداف شارون التاريخية االستراتيجية:

ر هاحتفاظ إســــــــرائيل بالســــــــيطرة االســــــــتراتيجية على كامل املنطقة الواقعة بين ن
  األردن والبحر األبيض املتوسط.

  فصـل السـكان العرب يف األردن ومصـر عن أشـقائهم يف فلسـطين بواسـطة أراض
  تسيطر إسرائيل عليها أو تستوطنها.

 ،فصـــــــل الفلســـــــطينيين بعضـــــــهم عن بعض، وعن مواطني إســـــــرائيل الفلســـــــطينيين
  بواسطة حدود تقوم على أساس كتل استيطانية.

 يف املناطق الفلســــــــــطينية يف الضــــــــــفة الغربية وقطاع غزة قيام تواصــــــــــل إقليمي
  بواسطة عدد قليل من اجلسور أو األنفاق، ويف منطقة القدس بواسطة طريق دائرية.

. وهو مقتنع بأن "ســــــينهي النزاع"ليس لدى شــــــارون أوهام بأن مثل هذه الوصــــــفة 
. وهو ذه مصــمم، يف ه ذلك لن يتحقق إالّ عندما يســتســلم الفلســطينيون اســتســالماً كامالً

االتفاق " دِّدات اجلغرافية والســـــــياســـــــية لـــــــــــــــــــاألثناء، على حتقيق طموحه يف إرســـــــاء احمل
الذي رفع لواءه عدة أعوام. وكما كان أمر اجلهود اإلســـــــــــرائيلية  "االنتقايل الطويل األمد

خالل حقبة أوســــــلو التي هدفت إىل وضــــــع نموذج حلكم املناطق [الفلســــــطينية احملتلة]، 
 مع -  يجاري خريطة الطريق -  به دولياًون إىل التوصــل إىل اتفاق معترف يهدف شــار

قادة فلســــــطينيين مقبولين، ال كوصــــــفة إلنهاء النزاع وإنما كوســــــيلة إلدارته، كما فعلت 
. 30إسرائيل، وإن بتكلفة متزايدة، خالل    عاماً تقريباً

التي حملهــا إن التنــازل الوحيــد الــذي يمكن لشـــــــــــــارون أن يقــدمــه من نــاحيــة اآلراء 
طويالً، والذي أصـــــاب رفاقه يف احلركة االســـــتيطانية بصـــــدمة شـــــديدة، هو تبنيه مرغمًا 
فكرة الدولة الفلســـــــطينية كحل ملشـــــــكلة تفوّق الفلســـــــطينيين الديموغرايف، الذي ال يمكن 
التغلب عليه، يف قلب األراضـــــــــي اآلهلة يف الضـــــــــفة الغربية وقطاع غزة. وخالفاً آلرائه، 

، وآلراء كثيرين من القادة االســــتيطانيين 1967ذا رؤية اســــتيطانية ســــنة بصــــفته رجالً 
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ن أراضــــــي الضــــــفة الغربية اليوم، فإن شــــــارون بات على اســــــتعداد اآلن ألن يدفع ثمناً م
ين اجلديدة، من الثانية ســـــــتضـــــــم إىل دولة فلســـــــط ٪80من األوىل و %50 -  وقطاع غزة

  رية يهودية يف إسرائيل الكبرى.من أجل احلفاظ على أكث - ذات السيادة الشكلية
إن تقسيم فلسطين بحسب هذه الوصفة هو نتاج تضافر عدد من العوامل: بالدرجة 
األوىل، شـــــــــــبكة إســـــــــــرائيل من املســـــــــــتوطنات والطرق، التي هي اآلن، وكما كانت دائماً، 
العناصـــر الرئيســـية يف عزم إســـرائيل على االســـتيالء على األراضـــي الفلســـطينية؛ ظاهرة 

االســـــــــــتيطــانيــة، التي تهــدف جزئيــاً إىل االســـــــــــتيالء على أراض يف منــاطق يف  "اطالنقــ"
الضفة الغربية ال يزال ترسيم احلدود الناشئة فيها عرضة للنقاش اإلسرائيلي الداخلي؛ 

  ، الذي من األدق أن يوصف بحاجز فصل شبيه باحلدود."اجلدار"
 م الضفة الغربية وقطاعإن تفضيل اإلسرائيليين إنشاء حدود مادية كحل الحتالله

. فمنـــذ حزيران/يونيو  ، دعم مؤيـــدو االحتالل 1967غزة هو أمر حـــديـــث العهـــد نســـــــــــبيـــاً
ومعارضـــــوه إزالة احلدود املادية، وشـــــجعوا على إقامة مروحة واســـــعة من التعاون بين 

، قُلبت هذه 1991الشـــــــــعبين. لكن يف احلقبة اجلديدة، التي بدأت مع حرب اخلليج ســـــــــنة 
قليدية رأســـــــــاً على عقب. ومنذ إقامة جدار قصـــــــــير على اخلط األخضـــــــــر ســـــــــنة احلكمة الت

، تزايدت مطالبة الرأي العام اإلســــــرائيلي بإقامة حاجز مادي على أمل أن يحقق 1995
  ذلك له األمن، وإن مل يكن بالضرورة ترسيماً حلدود سياسية.

مســـــــــــألة ما، كان شـــــــــــارون دائماً ماهراً يف إجراء قياس دقيق للقوى املنخرطة يف 
وحتويلها يف اجتاه خدمة غرضــــــــــــه. فقد كان يف البداية يعارض إنشــــــــــــاء منطقة أمنية 

تقريباً، شأنه يف ذلك شأن  1967كم على امتداد حدود اخلط األخضر لسنة  300بطول 
معظم أعضاء املؤسسة السياسية واألمنية يف البلد. فهم، مثل شارون، رأوا أن املشروع 

إلســـرائيلي عن رد تبســـيطي على الهجمات الفلســـطينية، ورأوا أنه نتيجة لبحث اجلمهور ا
حــل بــاهظ التكلفــة، وغير حمكم، وغير فــاعــل. ومع ذلــك تبنى شـــــــــــــارون مطلــب اجلمهور 

  بالتخلص من الفلسطينيين، لكن حوّله خلدمة غرضه.
بعد ســــلســــلة من القرارات (تم تطبيق بعضــــها، وبعضــــها اآلخر على وشــــك التطبيق)، 

عّال من احلركة االســـــــــتيطانية، انتفخ مســـــــــار احلواجز األمنية إىل نحو تعززت بضـــــــــغط ف
من الضــــــــفة الغربية،  %50 -  %45 كم على امتداد طرقات يف جانبي منطقة الـــــــــــــــــــ 600

  من قطاع غزة. %80 - %70التي خصصتها إسرائيل للفلسطينيين، باإلضافة إىل 
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لقد أدركت العناصـــــر البراغماتية يف احلركة االســـــتيطانية، مثلها مثل شـــــارون، أنه 
ما دامت خســـرت املعركة بشـــأن اجلدار، فإن اخليار األفضـــل هو التأثير يف مســـاره. وقد 

 احلد األقصى"شرح بنحاس فالرشتاين، أحد قادة جملس املستوطنين، آراءهم كما يلي: 
دنى من الســكان العرب، على احلد األقصــى من املســاحة، من الســكان اليهود، مع احلد األ

وكل ذلك بصفته جزءاً من اجلهود الرامية إىل تعويض اخلسائر التي ستسفر عنها إقامة 
  "اجلدار على امتداد اخلط األخضر.

يعطي تغيير مســــار منطقة الفصــــل املثل لنجاح حملة املســــتوطنين وحتول املنطقة 
ني إىل واقع ســـــــــــياســـــــــــي مفروض بعيد األثر. ومن حتت إشـــــــــــراف شــــــــــــارون من إجراء أم

د بـــدء  احملطـــات املهمـــة، يف الطريق إىل هـــذا التحول، القرار الـــذي اتخـــذه شــــــــــــــارون بُعيـــْ
بمدّ اجلدار إىل الشـــرق من مســـتوطنة ألفي منشـــيه، وما  2002اإلنشـــاء يف آب/أغســـطس 

دعمها تبع ذلك من توصـــــــــــية اتخذها اجليش اإلســـــــــــرائيلي، بادر إليها املســـــــــــتوطنون و
[مســــتعمرة] أريئيل، الواقع على بعد  "إصــــبع"شــــارون علناً يف أواســــط أيار/مايو، بضــــم 

فلســــــطيني إىل  7000مســــــتوطن و 32,000كم من اخلط األخضــــــر، وهو ما يضــــــيف  20
  فلسطيني الذين تم ضمهم إىل الغرب من املنطقة. 11,500إسرائيلي و 20,000 الـ

ى إنشــــــــــــاء منطقة أمنية على امتداد آذار/مارس، أعلن شــــــــــــارون عزمه عل 23ويف 
الســلســلة اجلبلية الواقعة إىل الغرب من نهر األردن، األمر الذي يرفع إىل الضــعفين دفعة 

ــــــــــــ كم وأكثر من مليار  850  واحدة املســافة املادية وتكلفة املشــروع، املقدرتين حالياً بـ
 واقعتين إىلدوالر. بعد ذلك بشـــــــهرين، أعلن شـــــــارون أن مســـــــتوطنتي بيت إيل وشـــــــيلو، ال

، شـــــــــــريـــــان املواصـــــــــــالت احليوي 60الغرب من طريق ألون، واملتحكمتين يف الطريق 
للفلسطينيين بين نابلس ورام الله، لن تُخلَيا، وهذا ما يوحي بأن مسار املنطقة األمنية 

تصــــــل إىل الغرب من طريق ألون حتى مســــــتوطنات  "أصــــــابع"الشــــــرقية ســــــيضــــــم أيضــــــاً 
لي وعوفرا، وإىل اجلنوب من القدس حتى [مســـــــــــتعمرات] إلونموريهوإيتماروشـــــــــــيلو وعي

  تكواعونوكديم وكريات أربع/اخلليل.
مل يتقرر بعــد املســـــــــــــار يف املنطقــة الواقعــة إىل الغرب من رام اللــه، حيــث يضـــــــــــغط 
املســـــــــــتوطنون لضـــــــــــم مســـــــــــتوطنات كتلة طلمون. وال يتناقض املســــــــــــار املفضــــــــــــل لدى 

 6ل وألفي منشـــيه، ومن شـــأنه أن يضـــيف املســـتوطنين مع املبدأ الذي أرســـاه ضـــم أريئي
ــــــــــ 4500مستوطنات يسكنها  نسمة،  30,000مستوطنات التي يسكنها  10  نسمة إىل الـ
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. ومن شــــأن اخليار األكثر اتســــاعاً أن يضــــيف   13والتي يشــــتمل عليها خيار أقل اتســــاعاً
فلســـطيني يســـكنون إىل الغرب من  41,000نســـمة إىل 24000قرية فلســـطينية يســـكنها 

  الفصل الرئيسي يف هذه املنطقة. حاجز
الشــــــــرقية والغربية ملنطقة إن املســــــــار جنوبي القدس وعلى طول احلدود اخلارجية 

كم شـــــــــــمــايل القــدس  22اخلليــل، مل يتحــدد إالّ بصـــــــــــورة أوليــة، بــاســـــــــــتثنــاء  - بيــت حلم
كم. وســــــــيضــــــــم القطاع اجلنوبي قبر راحيل يف بيت  10وجنوبيها، مل يُنجز منها ســــــــوى 

ناطق الســــــــــكنية الفلســــــــــطينية احمليطة به، باإلضــــــــــافة إىل الطريق املؤدية من حلم، وامل
  القدس إىل بيت حلم، والتي تنتهي اآلن فجأة عند املشارف الشمالية للمدينة.

يكون أصـــــــــــبح يف اجلـــانـــب  2004لـــدى إجنـــاز منـــاطق الفصــــــــــــــل يف أواخر ســـــــــــنـــة 
فلســــطيني يف  000,366من الضــــفة الغربية وما يصــــل إىل  %50أكثر من  "اإلســــرائيلي"

  الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ويحاجج الفلســطينيون، يف احتجاجات ترجّع األســرة الدولية صــداها، بأن حكومة 
شـــــارون تقوم اعتباطياً بتحديد حدود الدولة الفلســـــطينية التي دعت خطة الطريق إليها. 

اطق مثل وكردّ على هذه اخملاوف قد يتخلى شـــــارون عن إنشـــــاء حاجز متواصـــــل يف من
  أريئيل، معتمداً بدالً من ذلك على سلسلة من احلدود األمنية التي حتيط بكل مستوطنة.

وعلى الرغم من مثل هذه التعديالت التكتية، فإن شـــــــارون غير مســـــــتعد ألن يتخلى 
يل يهــدف إىل إرغــامــه على عن اخلطــة الكبرى التي طــاملــا حملهــا، ولن ينظر يف طلــب دو

  فعل ذلك.



  77)، ص 2003(صيف  55، العدد 14جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية الملف

 

6 
 

 
  
  
  
  

 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

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

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


