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  خطة املراحل
  التي وضعها شارون وبوروش

   املناطقلتكثيف املستوطنات يف

  عوفر بطرسبورغ
ــــــد حكومــــــة إســــــرائيل اجلديــــــدة، ســــــراً، خطــــــة لتكثيــــــف املســــــتوطنات ال يف يهــــــودا  تُعِ

التــي تقــع بحســب (ســاحل غــزة  - والســامرة فحســب، بــل أيضــاً يف منطقــة غــوش قطيــف
فـــآالف الوحـــدات الســـكنية، التـــي جُمـــدت عمليـــة ). وزارة البنـــاء واإلســـكان يف لـــواء النقـــب

. علــى إســكانها] ١٩٩٦أغســطس /آب ٢[صــادقة يــوم اجلمعــة املاضــي إشــغالها، تمــت امل
  .ويجري اآلن يف وزارة البناء واإلسكان تمهيد األرض لذلك

تتجــه النيــة يف وزارة البنــاء واإلســكان نحــو تشــجيع هجــرة عشــرات آالف العــائالت 
يــة، ففــي وزارات الــدفاع والبنــاء واإلســكان والبنــى التحتيــة الوطن. اجلديــدة إىل املنــاطق

يـــتم النظـــر يف عشـــرات املشـــاريع اجلديـــدة التـــي ســـبق أن صـــودق علـــى معظمهـــا يف عهـــد 
  .بيرس - حكومة العمل، لكنها بقيت معلقة يف فترة رابين

شـــقة خاليـــة بمـــا يزيـــد عـــن  ٣٠٠٠ويف املرحلـــة األُوىل، يتعلـــق األمـــر بإشـــغال نحـــو 
وإذا سـمينا املولـود  .عشرة آالف نسمة يف أرجاء املناطق كافـة، بمـا يف ذلـك قطـاع غـزة

باســــمه، فــــاألمر يتعلــــق بتحقيــــق واســــتكمال خطــــة إســــكان املنــــاطق التــــي بــــدأها أريئيــــل 
ويف املرحلـــة الثانيـــة، . شـــارون قبـــل أربعـــة أعـــوام، عنـــدما كـــان وزيـــراً للبنـــاء واإلســـكان

يتعلق األمر بخطط بنـاء أقرتهـا جلـان تخطـيط البنـاء أو جلنـة االسـتثناءات التـي أقامتهـا 
العمـــل، وحصـــلت علـــى جميـــع تـــراخيص البنـــاء، لكنهـــا ال تـــزال تنتظـــر مصـــادقة حكومـــة 
وقــد أُحيــل يف األســبوع املاضــي بعــض هــذه اخلطــط علــى وزيــر الــدفاع للنظــر . احلكومــة

واخلطط مل يُبحـث فيهـا بعـد، لكـن ثمـة يف وزارات احلكومـة توقعـات بشـأن تطبيقهـا . فيه
  .يف عهد احلكومة احلالية

ذر وزيــر املــال الســابق، أبراهــام بايغــا شــوحاط، مــن أن مغــزى ويف هـذا األســبوع، حــ
جميع هذه اخلطط اجلديدة، التي ينشر هنا عن معظمها أول مرة، هو تخصيص مليارات 

وهــو يعــرف جيــداً أكثــر مــن اجلميــع؛ فعنــدما تــتم عمليــة . الشــيكالت يف امليزانيــة العامــة
ضـاً للبنـى التحتيـة، مثـل الطـرق إسكان عائالت يف الشقق اخلالية، يجب إيـالء اهتمـام أي

هــذا فضــالً . واملؤسســات العامــة واملــدارس وريــاض األطفــال والطاقــة البشــرية اإلداريــة
والسـؤال هـو كيـف يتماشـى . عن نفقات التطوير والهبات والقروض احلكومية للسـاكنين
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ون هذا كله مع إعالن املدير العام لـديوان رئـيس احلكومـة، أفيغـدور ليبرمـان، أنـه لـن يكـ
هنـــــاك عمليـــــات بنـــــاء مموَّلـــــة مـــــن امليزانيـــــة؟ ويـــــدّعون يف جملـــــس مســـــتوطنات يهــــــودا 

مـــن يقـــف يف "والســـامرة وقطـــاع غـــزة أن الطلـــب علـــى الشـــقق يف املنـــاطق كبيـــر، وهنـــاك 
  .، وبذلك، ال حاجة إىل تمويل عمليات البناء من امليزانية"الدور

مـت بـه وزارة البنـاء ويمكن الوقوف على املعطيـات بشـأن حجـم الطلـب مـن بحـث قا
، أي ١٩٩٦واإلســكان هــذا األســبوع، يتضــح بموجبــه أنــه تــم يف النصــف األول مــن ســنة 

شـــقة  ١٨١٧شـــقة مـــن جانـــب أفـــراد فقـــط، وتـــأجير  ٩٦٥يف عهـــد حكومـــة العمـــل، امـــتالك 
أُخرى يف املناطق الواقعة وراء اخلط األخضر، بما فيها املستوطنات التي هناك إجماع 

  .عاليه أدوميم وبيتار وغفعات زئيفقوي عليها، مثل م
ويقــــود هــــذه التحركــــات، مــــن دون ضــــجيج، وزيــــر البنــــى التحتيــــة الوطنيــــة أريئيــــل 

ففــي األســبوع املاضــي، . شــارون، ونائــب وزيــر البنــاء واإلســكان احلاخــام مئيــر بــوروش
قــــــام جميــــــع املســــــؤولين يف وزارة البنــــــاء واإلســــــكان بجولــــــة يف أجــــــواء البلــــــد، بطــــــائرة 

فاملليـــاردير . حيـــث كــان الهـــدف، طبعــاً، املنطقـــة الواقعــة وراء اخلـــط األخضــر هليكــوبتر،
 - ]إحــدى كتــل حــزب أغــودات يســرائيل" [حبــاد"مــن حركــة  - يوســف غوتنيــك احلاخــام

ولـــذا، فقـــد . وحـــدة ســـكنية يف مســـتوطنة شـــيلو وراء اخلـــط األخضـــر ٢٠٠عـــازم علـــى بنـــاء 
يف وزارة البنـــــاء واإلســـــكان، اســـــتأجر طـــــائرة هليكـــــوبتر، واصـــــطحب جميـــــع املســـــؤولين 

برئاســــة نائــــب الــــوزير احلاخــــام بــــوروش، يف جولــــة علــــى املنطقــــة للحصــــول علــــى دعــــم 
  .ملشروعه اإلسكاين

واحلاخــــام غوتنيــــك، وهــــو صــــاحب منــــاجم أملــــاس يف أُســــتراليا، عــــازم علــــى بنــــاء 
نــابلس، يف مكــان  - ضــاحية كبيــرة يف مســتوطنة معاليــه ليفونــا، علــى طريــق رام اللــه

ويف أثنـاء . مركزاً دينياً يف فترة التوراة، ونصبت فيه خيمة الرب بعد احـتالل البلـدكان 
اجلولة، تعهـد نائـب الـوزير بـوروش مسـاعدة غوتنيـك مـن خـالل تمريـر قـرارات يف جلسـة 

  .احلكومة الستئناف عمليات البناء املكثف وراء اخلط األخضر
إلسكان عدد كبير من املقاولين، ومنذ تأليف احلكومة اجلديدة، يؤم وزارة البناء وا

وعلـــى هـــذا النحـــو، قامـــت . مـــن داخـــل البلـــد وخارجـــه، معنـــي بالبنـــاء وراء اخلـــط األخضـــر
جمموعة من جتـار املـاس مـن بلجيكـا برصـد األمـوال لبنـاء قريـة جديـدة لالسـتجمام يف 

كمــــا أن الشــــركات اإلســــرائيلية الكبيــــرة التــــي كــــان لهــــا دور يف املاضــــي يف . عمانوئيــــل
علــى ) يســرائيل ورامــاط، وغيرهــا - مثــل أشــطروم وأفريكــا(يــات البنــاء يف املنــاطق عمل

  .استعداد للبناء يف املناطق إذا كان هناك طلب على ذلك
عندما وصل احلاخام بوروش إىل مكتبه يف وزارة البناء واإلسكان يف القـدس، يف 

لتوليــــه منصــــبه، كــــان يف انتظــــاره مفاجــــأة؛ فعلــــى طاولتــــه وُضــــعت كعكــــة اليــــوم األول 
إســرائيل الكاملــة مــع تهــاين مســتوطني  - إىل صــديق أرض: "كبيــرة مــع العبــارة التاليــة
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: ونظــر بــوروش إىل مســاعديه وســكرتيرته مبتســماً وقــال." يهــودا والســامرة وقطــاع غــزة
  ."عاملقد بدأوا بالكعك لكن الحقاً سيطعموين مُرَّ الط"

ومنــــذ ذلــــك اليــــوم، يلتقــــي بــــوروش وفــــوداً وشخصــــيات مــــن املســــتوطنين، متــــدينين 
ويلتقـــي أيضـــاً كثيـــراً مـــن املقـــاولين الـــذين يعرضـــون عليـــه . وعلمـــانيين علـــى حـــد ســـواء

والســــؤال . فــــاجلميع يف عجلــــة مــــن أمــــرهم، واجلميــــع يضــــغطون عليــــه. مشــــاريع للتنميــــة
  "ليات البناء؟متى تستأنف عم"املشترك لهؤالء جميعاً هو 

مــــن احلكومــــة، وعمليــــاً قــــرار رئــــيس " الضــــوء األخضــــر"يف الواقــــع، انتظــــر بــــوروش 
ــــل القــــرار مــــن أســــبوع إىل آخــــر، فقــــرر بــــوروش العمــــل . احلكومــــة بنيــــامين نتنيــــاهو وأُجّ

والتحــرك مــن تلقــاء نفســه، علــى ثالثــة مســتويات، طالبــاً مــن مســتخدمي مكتبــه احلفــاظ 
  :على سرية العمل

  تســـيفي بيـــران، ] الســـيدة[املستشـــار القـــانوين لـــوزارة البنـــاء واإلســـكان، أوعـــز إىل
، الـذي جمـدت حكومـة رابـين، بموجبـه، ٣٦٠إعداد صـيغة مشـروع قـرار يلغـي القـرار رقـم 

، وأوجبــت تقــديم كــل طلــب لبنــاء جديــد إىل اللجنــة ]احملتلــة[عمليــات البنــاء يف املنــاطق 
ــــدمت ال. الوزاريــــة اخلاصــــة للمصــــادقة عليــــه صــــيغة التــــي أعــــدتها بيــــران إىل ســــكرتير وقُ

  .احلكومة، داين نافيه
  أوعز إىل مستخدمي وزارة البناء واإلسكان إعداد بحث استقصائي بشـأن جميـع

  .املنازل اخلالية يف املناطق واجلاهزة للسكن
  أوعـــز إىل مســـاعده شـــمعون أينشـــتاين تنســـيق جميـــع مشـــاريع التنميـــة اخلاصـــة

  .باملستوطنات يف املناطق
وبعــد أســابيع معــدودة فقــط، تــم االنتهــاء مــن هــذه األعمــال، واتخــذت احلكومــة قــراراً 

ومنـذ ذلـك الوقـت، أصـبح شـمعون . أُلغي بموجبه قـرار جتميـد عمليـات البنـاء يف املنـاطق
أينشـــتاين الرجـــل األكثـــر انهماكـــاً يف خمتلـــف املكاتـــب احلكوميـــة؛ فرؤســـاء اجملـــالس يف 

دمون إليه عشرات مشاريع البناء، معظمها مـن تلـك التـي يهودا والسامرة وقطاع غزة يق
مبعـــــوث  - وهكـــــذا أصـــــبح مطلوبـــــاً مـــــن أينشـــــتاين. جُمـــــدت يف عهـــــد احلكومـــــة الســـــابقة

االهتمــــام بتــــأمين  - احلاخــــام بــــوروش إىل مســــتوطنات يهــــودا والســــامرة وقطــــاع غــــزة
  .املصادقة املطلوبة على عمليات البناء

ا جلــــــب قــــــرار احلكومــــــة الســــــرور إىل نفـــــــوس لكــــــن الفرحــــــة مل تكتمــــــل؛ فبمقــــــدار مــــــ
إذ ألزمــت احلكومــة املســتوطنين بتقــديم [....] املســتوطنين، جلــب لهــم أيضــاً خيبــة األمــل 

واإلدارة . مشــاريع البنــاء للمصــادقة عليهــا مــن جانــب وزيــر الــدفاع يتســحاق مردخــاي
وعز إىل على الرغم مما نشرته الصحف من أن شارون أ(املدنية، املسؤولة عن األراضي 

، ال تزال تابعة، حتى إشعار آخر، لوزارة الدفاع، بعيـداً )اإلدارة العمل وراء اخلط األخضر
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  .عن متناول يد الوزير شارون
ويف جميـــع األحـــوال، مـــن الصـــعب جتاهـــل شـــارون؛ فحتـــى كعضـــو كنيســـت عـــادي، 
كانـــت شخصـــيته املهيمنـــة تتـــرك بصـــماتها يف املنـــاطق، فكـــم بـــاحلري اآلن وقـــد أصـــبح 

وبحكم ذلك، يف إمكانه بنـاء  - راً للبنى التحتية ومسؤوالً عن دائرة األشغال العامةوزي
ومسؤوالً عن إدارة أراضي إسرائيل، التي تسعى المـتالك األراضـي يف  - الطرق اجلديدة

  .املناطق بصورة مباشرة أو غير مباشرة
، يناورون وهكذا، فاملستوطنون يف يهودا والسامرة وقطاع غزة، وكذلك املقاولون

ظاهريــاً، لــيس . احلاخــام بــوروش ووزيــر الــدفاع مردخــاي والــوزير شــارون: بــين الثالثــة
هنــاك أي تنــافس فيمــا بيــنهم، وال خــالف يف الــرأي حتــى اآلن، لكــن كــال األمــرين ســيطل 

  .برأسه، على ما يبدو، قريباً
والقصــد هــو كتــل  - "مفهــوم الكتــل"لقــد حــدد بنيــامين نتنيــاهو صــيغة أطلــق عليهــا 

املســـتوطنات علـــى امتـــداد الطـــرق االلتفافيـــة بهـــدف إنشـــاء تواصـــل مـــن البنـــاء اليهـــودي 
: وهــذا األمــر، وفقــاً للتقــديرات، ســيكون املرحلــة الثالثــة يف خطــة حكومــة نتنيــاهو. عليهــا

إقامــة مســتوطنات جديــدة علــى امتــداد حمــاور مواصــالت جديــدة، علــى الطــرق االلتفافيــة 
  .مليون شيكل ١٥٠عليها، مع ميزانية تبلغ نحو املؤتمن شارون 

لــيس مــن الضــروري بنــاء املســاكن فقــط؛ ففــي اإلمكــان : "بـــ" مفهــوم الكتــل"ويقضــي 
. أيضـــاً بنـــاء املراكـــز التجاريـــة، وأحيانـــاً املنـــاطق الصـــناعية، أو حتـــى حمطـــات الوقــــود

ذ إن الوجــود إ. تواصــل بــين املبــاين ذات الصــبغة اإلســرائيلية: فــاجلوهر يف ذلــك كلــه هــو
  ."اليهودي املكثف يوجِد تطابقاً بين الكتل االستيطانية واملناطق األمنية

كيلومتراً من اخلـط األخضـر شـرقاً، حيـث  ٢٠يتحدث شارون عن شريط عرضه نحو 
. تشكل الهضـاب والـتالل املرتفعـة خـط دفـاع عـن مراكـز التجمعـات السـكنية يف إسـرائيل

كيلــــومتراً أيضــــاً، مــــن نهــــر األردن غربــــاً،  ٢٠ويتحــــدث كــــذلك عــــن شــــريط مــــوازٍ بعــــرض 
وشــريط آخــر عرضــه بضــعة كيلــومترات علــى جــانبي الطــرق بــين الســهل الســاحلي وغــور 
األردن، وشريط أمني أيضاً حول القدس واملستوطنات التابعة لهـا وصـوالً إىل الهضـاب 

  .يتالبحر امل - املطلة على البحر امليت، وأيضاً على امتداد جانبي طريق القدس
وكمـــا تبـــدو الصـــورة عليـــه اآلن، فـــإن حكومـــة نتنيـــاهو ســـتقلص يف املرحلـــة األُوىل 
إقامــة املســتوطنات اجلديــدة، وبــدالً مــن ذلــك ســتعمل علــى توســيع املســتوطنات القائمــة 

استناداً إىل معطيات أولية من وزارة البناء واإلسكان، يمكننـا الوقـوف [....] و. وتكثيفها
وحـــدة ســـكنية  ٣٠٠٠لتـــي يـــدور احلـــديث خاللهـــا عـــن إشـــغال نحـــو علـــى املرحلـــة األُوىل ا

خاليــة يف املــدن واملســتوطنات الواقعــة وراء اخلــط األخضــر، وبمعــدل وســطي مــن خمســة 
ألـــــف نســـــمة إىل خمتلـــــف  ١٥أنفـــــار يف العائلـــــة الواحـــــدة؛ فـــــاألمر يتعلـــــق بإضـــــافة نحـــــو 

  .املستوطنات يف عمق املناطق احملتلة ويف قطاع غزة أيضاً
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وجـرى يف . وحـدة سـكنية ٥٢٦٤رة الوالية السابقة حلكومة الليكـود، تـم بنـاء يف فت
البحـث ال (وزارة البناء واإلسكان بحث استقصائي ملعرفة وضع هذه الوحـدات السـكنية 

وحدة سكنية من جممـوع  ١٤٣٩وتبين من هذا البحث أن ). يشمل املستوطنات املدينية
وهكـــذا مل . ة أُخـــرى أُشـــغلت مـــن دون إذنوحـــد ١٢٤٣قـــد بيعـــت، وأن  ٥٢٦٤ الوحـــدات الــــ

. وحـدات سـكنية، وفقـاً ملعطيـات وزارة البنـاء واإلسـكان ٢٥٠٩يبق للبيع أو لإليجار إالّ 
ــــــا املســــــتوطنون فيــــــدعون يف املقابــــــل أن عــــــدد الوحــــــدات اخلاليــــــة، يف حــــــال إضــــــافة  أمّ

وحــــدة  ٣٠٠٠الوحــــدات الســــكنية اخلاليــــة يف املســــتوطنات املدينيــــة، يبلــــغ حاليــــاً نحــــو 
  .ويتضح من فحص هذه األرقام على األرض أن أرقام املستوطنين أكثر دقة. سكنية

كمـا يريـد نائـب (وقبل اتخاذ قرار يف احلكومة بشأن تـأجير هـذه الوحـدات السـكنية 
، تــم يف )كمــا يريــد وزيــر املــال دان ميريــدور(، أو بيعهــا )وزيــر البنــاء واإلســكان بــوروش

مـا هـو املبلـغ الـذي سـيتوجب علــى : د تقـديرات عامـة للتكلفـةوزارة البنـاء واإلسـكان إعـدا
وتبلــــــغ . الدولــــــة توظيفــــــه يف تطــــــوير البنــــــى التحتيــــــة لتصــــــبح املنــــــازل جــــــاهزة للســــــكن

  .التقديرات األكثر تواضعاً نحو نصف مليار شيكل على األقل
ومــن املشــكوك فيــه أن يكــون الــوزراء قــد فكــروا يف جميــع هــذه اجلوانــب قبــل القــرار 

وعلينــا أن نتـــذكر أنــه يجــب إيجــاد خمـــرج . تخذتــه احلكومــة يـــوم اجلمعــة املاضــيالــذي ا
قـــــانوين أيضـــــاً ملئـــــات العـــــائالت التـــــي اقتحمـــــت املســـــاكن مـــــن دون أن تـــــدفع أي مبلـــــغ، 

وعلــى حــد قــول اخلبــراء يف قطــاع البنــاء، فــإن . وبعضــها ال يملــك األمــوال الالزمــة لــذلك
جتهيز البنى التحتية، قد تصـل يف أقـل تقـدير تكاليف إعداد املنازل للسكن، بما يف ذلك 

ويف املناســبة، لقــد تــم يف اآلونــة األخيــرة تقلــيص ميزانيــة . مليــون شــيكل ٨٠٠إىل نحــو 
وزارة البنــــاء واإلســــكان اخملصصــــة لبنــــاء عشــــرات آالف الوحــــدات الســــكنية يف خمتلــــف 

  ".بيتك بنفسك ابنِ"لألزواج الشبان، وفق صيغة ) داخل اخلط األخضر طبعاً(أرجاء البلد 
وثيقــــة صــــادرة عــــن وزارة البنــــاء " يــــديعوت أحرونــــوت"ووصــــلت إىل هيئــــة حتريــــر 

وحتى لـو مل . املصادق عليها من احلكومة" اإلسكان اجلديدة"واإلسكان تشير إىل عملية 
إذ ستحصل : يتعمق نتنياهو يف درس تلك الوثيقة كما ينبغي، فإن داللتها واضحة جداً

 ٢٥عائلـــة فقـــط، علـــى موافقـــة إلضـــافة  ٤٠تملت حتـــى اآلن علـــى املســـتوطنات، التـــي اشـــ
وعندما يكون الوضـع يف املسـتوطنة اجملـاورة ممـاثالً، سينشـأ كيـان . عائلة أُخرى إليها

  .جديد من الكتل االستيطانية
وفيمــا يلــي خريطــة الكتــل االســتيطانية . يجــب معرفــة بنيــة املســتوطنات لفهــم األمــر

  :ر احلكومةاجلديدة التي ستنشأ عن قرا
  عــائالت جديــدة علــى تــراخيص الســكن،  ٦١٠علــى امتــداد شــاطئ غــزة ستحصــل

أور  - ، غــــان)٤٨(، غديـــد )٣٩(، بـــدوالح )وحـــدة ســـكنية ٢٦(إيلـــي ســـيناي : وفقـــاً لآلتـــي
، )٣٨(، نيســــــانيت )٢٢٣(، نفيــــــه دكــــــاليم )٤٠(، كفــــــار داروم )٢٠(طــــــال  - ، غــــــاين)٣٠(
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  ).١٥(، نيتسر حزاين )٤٦(، قطيف )٤٥(اديه ، بات س)٦٢(، عتسمونا )١٥(نيتساريم 
 ٢٥٠تضـم اليـوم (سيتم يف إيلون موريه وحدها : كتلة مستوطنات إيلون موريه 
وستنضـــم إىل هـــذه الكتلـــة كـــل مـــن . عائلـــة جديـــدة ١٢٠املصـــادقة علـــى إســـكان ) عائلـــة

. )٦٩(، كفــــــار تبــــــوّاح )٥٢(، يتســــــهار )٣٠(، بِراخــــــا )٢٣(، إيتمــــــار )عائلــــــة ١٤(مغــــــداليم 
وحـدات  ٣٠٨وإجماالً، ستنشأ كتلة استيطانية يتم يف املرحلـة األُوىل تكثيفهـا بإضـافة 

وإذا احتسبنا معدالً وسطياً من خمسة أنفـار لكـل عائلـة، فهـذا يعنـي إضـافة نحـو . سكنية
  .نسمة ١٥٠٠
 نحـــو (، أريئيـــل )وحـــدة ســـكنية ٢٥٠نحـــو (مســـتوطنة عـــايل : كتلـــة وســـط الســـامرة

 ٦٠٠ت شاغرة بعد أن رفعت احلكومـة السـابقة قـرار التجميـد عـن وحدة سكنية بقي ٢٥٠
 ٦١٧: اجملمـوع). ٩٧(، كـدوميم )٦(، بـدوئيل )٦(، عـايل زهـاف )٨(، يـاكير )وحدة سكنية

  .وحدة سكنية جديدة
 وحدة سكنية ٨٦(عوفريم : كتلة شمال غرب يهودا.(  
  ـــــة شـــــمال الســـــامرة وحـــــدة  ٤٥(حـــــومِش ): إىل الشـــــرق مـــــن مدينـــــة طـــــولكرم(كتل
مـن  ١٠٢: اجملمـوع). ٩(، حِنانيـت )٨(، شـيكد )١٧(، ميفو دوتـان )٢٣(، حِرميش )سكنية

  .الوحدات السكنية
 ٨(، عينـــــاف )وحـــــدة ســـــكنية ٤٥(أفنـــــي حيفـــــتس : كتلـــــة شـــــمال غـــــرب الســـــامرة .(

. وحـدة سـكنية ال تـزال خاضـعة لقـرار التجميـد ٢٠٠ويوجد يف أفني حيفـتس أيضـاً نحـو 
  .سكنيةوحدة  ٢٥٣: اجملموع
 عوتنئيـل )٢٠(، سوسـيا )وحـدة سـكنية ١١(بْنـي حيفـر : كتلة جنوب جبل اخلليل ،

: اجملمــــــوع). ٣٠(، مــــــاعون )٢٩(، كرميــــــل )٤٢(، حغــــــاي )١٨(، أدورا )١٠(، شــــــمعه )٣٨(
  .وحدة سكنية ١٩٨
  غـــانيم )وحـــدة ســـكنية ٥٢(كـــديم ): إىل الشـــرق مـــن جنـــين(كتلـــة شـــمال الســـامرة ،

  .دة سكنيةوح ٨٢: اجملموع). ٣٠(
ـــا املرحلـــة الثانيـــة يف خطـــة احلكومـــة، فهـــي املصـــادقة علـــى خطـــط بنـــاء أُجنـــزت  أمّ
اإلجـــراءات التنظيميـــة بالنســـبة إىل معظمهـــا، لكـــن حكومـــة حـــزب العمـــل كانـــت جمـــدتها، 

ويُفتـــرض أن تكـــون املصـــادقة . وبالتـــايل يف اإلمكـــان الشـــروع فـــوراً يف عمليـــات البنـــاء
وســتُدرج . صــادقت حكومــة حــزب العمــل عليهــا فعــالً علــى بعــض هــذه اخلطــط قــد تمــت أو

هـــذه اخلطـــط قريبـــاً يف جـــدول أعمـــال جلســـات احلكومـــة، بـــدعم مـــن الـــوزيرين املـــؤتمنين 
  :على هذه األمور، مئير بوروش وأريئيل شارون

  وحــدة ســكنية،  ٣٠٠٠تكثيــف غــوش عتســيون، كجــزء مــن القــدس الكبــرى، بنحــو
وال يـــزال الكـــل يـــذكرون . ســـيكون معظمهـــا مـــن نصـــيب مســـتوطنتي إلـــون شـــفوت وإفـــرات
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التظـاهرات الكبيــرة الضــخمة للفلسـطينيين علــى تلــة الزيتــون يف منطقـة إفــرات قبــل نحــو 
عـــام، احتجاجـــاً علـــى خطـــة توســـيع تلـــك املســـتوطنة، التـــي أقرهـــا يف حينـــه وزيـــر البنـــاء 

وعلــى ســبيل املثــال، فقــد ســبق . بــن أليعيــزر واإلســكان يف حكومــة حــزب العمــل، بنيــامين
وتتحـدث . وحـدة سـكنية يف فتـرة احلكومـة االنتقاليـة ٢٦٠أن تمـت املصـادقة علـى بنـاء 

  .وحدة سكنية إىل املستوطنة ١٠٠٠اخلطة الشاملة عن إضافة نحو 
  ســــتلحق بخطــــة القــــدس الكبــــرى أيضــــاً اخلطــــط التــــي تــــم الشــــروع فيهــــا يف عهــــد

تـــــي تمـــــت املصـــــادقة عليهـــــا يف إطـــــار برنـــــامج وزارة البنـــــاء حكومـــــة حـــــزب العمـــــل، وال
 ٣٠٠٠هذا باإلضافة إىل (وحدة سكنية يف مستوطنة معاليه أدوميم  ٢٠٠٠: واإلسكان

؛ )١غرفة فندقية، ودراسة إمكان توحيد معاليه أدوميم مع القدس بواسطة الطريـق رقـم 
يهــود املتـــدينين وحــدة ســـكنية لل ٩٠٠وحــدة ســكنية يف مســـتوطنة غفعــات زئيـــف؛  ٨٠٠

وحـــــدة ســـــكنية يف  ١٥٠٠ومـــــن املتوقـــــع أيضـــــاً بنـــــاء . يف مســـــتوطنة بيتـــــار) احلريـــــديم(
وحـــــدة ســـــكنية يف املســـــتوطنة احملاذيـــــة،  ٣٠٠٠مســـــتوطنة كريـــــات ســـــيفر، إضـــــافة إىل 

متتيــاهو، التــي جمــدت حكومــة العمــل بناءهــا، وصــادقت احلكومــة احلاليــة علــى بنائهــا 
  .ثانية
  ًبــــويتعلـــق األمـــر أيضـــا	وحـــدة ســـكنية أُخـــرى يف مســـتوطنة ألفـــي منشـــيه،  ٢٥٠٠

وحــدة ســكنية يف غفعــات  ٨٥٠: إضــافة إىل األلــف وحــدة ســكنية القائمــة، وفقــاً ملــا يلــي
وحـــدة ســـكنية تـــم  ١٥٠طـــال تمـــت املصـــادقة عليهـــا، لكـــن عمليـــة البنـــاء فيهـــا جُمـــدت، و

بيــت ينــاي، وحــدة ســكنية علــى أراضــي  ٢٤٠جتميــد عمليــة بنائهــا بعــد وضــع األســاس، و
صــادقت عليهــا جلنــة االســتثناءات التــي ألغتهــا حكومــة حــزب العمــل، ومــن املفتــرض أن 

  .تصادق احلكومة احلالية عليها
  وحـــــدة ســـــكنية، ســـــيقوم ببنائهـــــا املنتفعـــــون  ١٠٠يف مســـــتوطنة إلكانـــــا، هنـــــاك

 ٨٠٠ونحـــو . ، ال تـــزال يف جلنـــة تخطـــيط البنـــاء"ابـــنِ بيتـــك بنفســـك"مباشـــرة مـــن مشـــروع 
ســـــكنية يف مســـــتوطنة أورانيـــــت علـــــى خـــــط املواجهـــــة، ســـــبق أن صـــــادقت عليهـــــا  وحـــــدة

 ٨٠٠ويف مســتوطنة أريئيــل، يتحــدثون عــن . احلكومــة االنتقاليــة برئاســة شــمعون بيــرس
وكانــت . غرفــة للطــالب ٦٠٠وحــدة ســكنية الســتكمال خطــة التنميــة هنــاك، تشــمل إقامــة 
وهنـــاك . ليهـــا نهائيـــاً مل تـــتماحلكومـــة الســـابقة قـــد دعمـــت هـــذه اخلطـــة، لكـــن املصـــادقة ع

. وحدة سـكنية إىل أريئيـل ١٥٠٠، تتحدث عن إضافة خطة شاملة وضعها رون نحمان
وتخصيص مئات املاليين من الشيكالت لتطوير املبـاين العامـة والطـرق يف املسـتوطنة 

). امليزانيــات مل يصــادق عليهــا بعــد(التــي ستصــبح مــرة أُخــرى عاصــمة منطقــة الســامرة 
. يف عـايل ٥٥٠يف برقـان، و ٢٠٠وحـدة سـكنية يف كـدوميم، و ٣٠٠: قة أيضاًويف املنط

                                                            
   ورئيس اجمللس احمللي يف أريئيل) ليكود(عضو كنيست. 
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  .وبعض هذه الوحدات السكنية قطع شوطاً يف أعمال التطوير، ثم تقرر جتميد العمل فيه
  وحــــدة  ٤٠٠وحــــدة ســــكنية، ويف آدام  ٥٠ويف مســــتوطنة إيتمــــار ســــتتم إضــــافة

وحـدة سـكنية  ٢٠٠عـوفريم وحـدة سـكنية، ويف  ١٢٠٠سكنية بحسب خطة شاملة لبناء 
ويف . وحـدة سـكنية ١٥٠٠وتشتمل اخلطة إجماالً على إضـافة . يف مرحلة البناء الفوري

، وكوخــــاف يعقــــوف ٣٠٠، وشــــيلو ٣٠٠وحــــدة ســــكنية، وعــــوفرا  ٤٠٠مســــتوطنة نعاليــــه 
  .٤٥٠، وبيت إيل ٧٠٠

وكــل هــذه املشــاريع التــي يجــري احلــديث عنهــا ليســت جديــدة، بــل هــي حمفوظــة يف 
اج وجــــاهزة إلخراجهــــا مــــن جديــــد، بحيــــث تــــتم إجــــراءات البنــــاء اخلاصــــة بهــــا يف األدر

ألـــف وحـــدة  ١٢٠أمّـــا بالنســـبة إىل املســـتوطنين، فلـــديهم خطـــط لبنـــاء . العـــامين املقبلـــين
. وأمــاكن أُخــرى] إســرائيل[ســكنية، والســتيعاب نصــف مليــون مســتوطن مــن وســط البلــد 

هــــل : والســــؤال هــــو. يف أي وقــــت ورؤســــاء املســــتوطنات مســــتعدون لتقــــديم خطــــط جديــــدة
ســـتعطي حكومـــة نتنيـــاهو الضـــوء األخضـــر يف هـــذا اجملـــال؟ ويف نهايـــة املطـــاف، فـــإن 

 .الكلمة األخيرة هي لرئيس احلكومة نفسه



 

 
 

  

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
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