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 "عابر إسرائيل"مشروع طريق 
  وإسقاطاته االستراتيجية

  *أحمد سعد
، العمل لتنفيذ مشروع )1994(تبدأ احلكومة اإلسرائيلية هذه السنة، أو مطلع السنة املقبلة 

كلم، ويربط بين مدينة  300الذي يبلغ طوله نحو ، "طريق عابر إسرائيل"، أو "6طريق رقم "إقامة 
وحتديد موعد الشروع . بئر السبع يف اجلنوب ومفترق الكابري، قريباً من احلدود الشمالية مع لبنان

يف التنفيذ مرتبط بإنهاء اإلجراءات القانونية التشريعية، وسن قانون يف هذا الشأن، وتوفير املناخ 
 .ملواجهة مصادر املعارضة وتخطيها) ِمنْطَقياً يف األساس(املالئم إسرائيلياً وعاملياً 

شرياناً " 6طريق رقم "واحلديث ال يدور هنا بشأن جمرد تطوير البنية التحتية بحيث يشكل 
قطرياً وقاعدة أساسية يف إطار خطة عامة للتطور، بل إنه يدور بشأن خطة استراتيجية منهجية، 

ة واالجتماعية بالنسبة إىل جمرى الصراع والتطور يف لها مدلوالتها السياسية واالقتصادي
فاملشروع، يف مضمونه وأهدافه الرئيسية، يرتبط بالصراع عضوياً لتحديد . إسرائيل واملنطقة

القضية : طابع ومصير اخملارج من القضايا الثالث لألزمة املزمنة التي تواجهها إسرائيل
يلي والتطور يف الشرق األوسط؛ قضية املساواة اإلسرائ -الفلسطينية ومستقبل الصراع العربي 

القومية واملدنية للجماهير العربية الفلسطينية يف إسرائيل؛ قضية التنمية االقتصادية املفقودة 
  .وزيادة حدة التقاطب االجتماعي، وخمتلف القضايا االجتماعية امللتهبة

" ابر إسرائيلع"وسنحاول، يف هذه املعاجلة، حتليل املضمون احلقيقي ملشروع 
اإلسرائيلي، ويف خمتلف جماالت  -العربي /وإسقاطاته وأبعاده يف ساحة الصراع الفلسطيني

  .التطور والصراع يف إسرائيل
  

 نظرة إىل املشروع املُعد

بدأ احلديث عن إقامة طريق قطري يربط الشمال باجلنوب وإعداد اخلرائط الالزمة له يف 
وارتبطت الفكرة بموقع إسرائيل ودورها اجلديدين بعد ". ملعراخا"بداية السبعينات، يف إبان حكم 

واحتاللها مناطق عربية، وبعد هزيمة الواليات املتحدة يف فيتنام وجنوب شرق  1967حرب 
فبعد احتالل املناطق الفلسطينية والسورية، بدأ االحتالل اإلسرائيلي يطور وسائله . آسيا

دة، وفرض سياسة األمر الواقع لضم هذه املناطق، أو لضم الكولونيالية من أجل إحداث وقائع جدي
، أو ما يسمى "اخليار األردين"سياسته على أساس مشروع " املعراخ"وبنى حكم . أجزاء منها

إىل  1967، الذي يهدف إىل ضم أجزاء من األراضي الفلسطينية احملتلة منذ سنة "التنازل اإلقليمي"
. العربي - اإلسرائيلي " السالم"وعقد رايات . اقية إىل األردنإسرائيل، يف مقابل ضم األراضي الب
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كانت على الشريط " املعراخ"من املستوطنات الكولونيالية التي أُقيمت يف عهد % 75ولهذا، فإن 
نتانيا " (دقيقة تعن املدن اإلسرائيلية 15"، وال تبعد أكثر من مسافة سفر "اخلط األخضر"احلدودي، 

املساهمة يف خلق واقع للدمج " طريق عابر إسرائيل"وكان الهدف من شق . )وكفار سابا وغيرهما
الفعلي لهذه املناطق احملتلة؛ إذ إن مسار هذا الطريق يدخل املناطق احملتلة ويقطعها، ويربط 

يف اخلريطة الكولونيالية " طبيعياً"عضوياً بينها وبين باقي األراضي احملتلة، ويؤلف حاجزاً 
طريق رقم "يف إيجاد القاعدة املادية لعملية الدمج هذه، خططت إسرائيل إلنشاء  وللنجاح. اجلديدة

ففي إسرائيل، تتركز القاعدة . بهدف إعادة تشكيل التوزع اجلغرايف للقوى البشرية واالقتصادية" 6
الصناعية واالقتصادية األساسية وأغلبية السكان يف وسط البلد، يف املنطقة احملاذية للشاطىء، 

ويخطَّط يف خريطة . املدن الرئيسية حيفا ونتانيا وتل أبيب، وحيث البنية التحتية املتطورةحيث 
عن وسط " الزحمة"إلقامة مدن كبيرة كمراكز صناعية وجتارية تخفف " عابر إسرائيل"مشروع 

وبنت احلكومة اآلمال بأن تزداد . البلد، وتكون بمثابة أوالية ناجعة يف خدمة اخملطط االستيطاين
الهجرة اليهودية إىل إسرائيل، وتكون بمثابة وسيلة إلجناح البرنامج  1967بعد حرب سنة 

  .الكولونيايل
وهدفَ تنفيذ هذا املشروع أيضاً إىل تقوية مركز إسرائيل يف إطار خدمة اخملطط 
االستراتيجي األميركي، وال سيما بعد أن أصبحت إسرائيل منذ بداية السبعينات الركيزة األساسية 

يف حماية املصالح األميركية، " الذخر االستراتيجي"يف خدمة االستراتيجية األميركية الكونية، و
ملواجهة االحتاد السوفياتي وحركات التحرير الوطني " احلرب الباردة"واملوقع املتقدم على جبهة 

ع، الذي ال كما أن الطريق املبرمج وسيلة استراتيجية للتحرك العسكري السري. العربية والعاملية
يربط بين شمال إسرائيل وجنوبها فحسب، بل يخدم أيضاً عملية االنتشار السريع والربط واالتصال 

  .بمصر واألردن وسوريا ولبنان
يف  -مل يخرج املشروع إىل حيز التنفيذ يف السبعينات والثمانينات لعدة أسباب، أهمها 

ائيل يف حينه، واألزمة االقتصادية يف فشل مشروع الهجرة اليهودية الواسعة إىل إسر -رأينا 
، واحلسابات األميركية االستراتيجية يف الشرق األوسط يف مرحلة 1973إسرائيل بعد حرب سنة 

املواجهة واحلرب الباردة، وخصوصاً بعد قيام الثورة اإليرانية، وتوقيع اتفاق كامب ديفيد بين 
  .حتت مظلتهاإسرائيل ومصر السادات، بمباركة الواليات املتحدة و

بدأت حكومة إسرائيل جمدداً اإلعداد اجلدي لبدء تنفيذ املشروع؛ إذ إن  1991ويف سنة 
وأهم هذه األوضاع . أوضاعاً وعوامل جديدة مساعدة توفرت إلخراج هذا املشروع إىل حيز التنفيذ

ي، وتنظيم أكبر انهيار األنظمة االشتراكية يف أوروبا الشرقية، وتفكّك االحتاد السوفيات: والعوامل
حتى نهاية سنة  1991فمنذ أواسط سنة (عملية تهجير إىل إسرائيل منذ األعوام األوىل بعد النكبة 

وُيضاف إىل ذلك حرب اخلليج ). ألف مهاجر جديد 460، وصل إىل إسرائيل أكثر من 1992
املفاوضات وبدء جوالت / ونتائجها، وبدء عملية السالم يف املنطقة بقيادة الواليات املتحدة

  .العربية - الفلسطينية  -اإلسرائيلية 
يف ظل ذلك أُعلن ثانية التخطيط للشروع يف تنفيذ املشروع، وأعلنت احلكومة اإلسرائيلية 

، وأعلن وزيرا املال واإلسكان اإلسرائيليان 1992نوفمبر /بدء التنفيذ رسمياً يف تشرين الثاين
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 -تما "وُسّمي املشروع   )1(.ما سمّته إحدى الصحفك" مشروع العصر"إقامة شركة حكومية إلدارة 
طريق رقم "وأُطلق على خريطة ". 31رقم  -اخلريطة الهيكلية القطرية "، وهو اختصار لعبارة "31
هو " طريق عابر إسرائيل"كما أعلن أن الهدف من مشروع    )2(".خريطة استيعاب الهجرة"اسم " 6
ن ونصف املليون مهاجر يهودي جديد إىل إسرائيل خالل إعطاء الرد القطري الستيعاب نحو مليو"

  )3(."العشرة املقبلة -األعوام اخلمسة 
تبلغ تكلفة املشروع   )4(،"املشروع القومي"ووفقاً للمعطيات الرسمية التي نُشرت بشأن هذا 

متر،  100" 6طريق رقم "وبحسب ما هو خمطط يف اخلريطة، يبلغ عرض . مليار دوالر 1,5األولية 
 300متر على كلٍ من اجلانبين بفعل ارتدادات بناء، فيصبح العرض اإلجمايل  100ويضاف إليه 

مع ارتدادَيّ بناء ) طريق خدمات(متراً  50وعالوة على الطريق، سيتم شق طريق آخر بعرض . متر
ووفقاً لتوقعات االقتصادي الرئيسي يف دائرة األشغال العامة . متراً من كل جانب 50بعرض 

دونماً من األرض على  7250سيتم من أجل شق الطريق مصادرة  فإنه)   5(سمية، حاييم عيالم،الر
واحلديث يدور . جانبي الطريق، بما يف ذلك الطريق واملساحة الالزمة خلط االرتداد على اجلانبين

  .دونماً لكل كيلومتر من طول الطريق 270و  250هنا بشأن مصادرة ما بين 
الديموغرافية؛ فبحسب املعلومات  -إعادة توزيع املراكز االقتصادية من أهداف املشروع 

" طريق عابر إسرائيل"فإن التقسيم اجلديد الذي سيرافق مشروع    )6(التي نقلتها إيالنه شوفال،
حيفا يف الشمال، : يقصد تقسيم إسرائيل إىل أربعة أقسام رئيسية مركزية وإدارية وصناعية، وهي

وترتبط هذه املناطق . ، والقدس ومنطقتها، وبئر السبع يف النقب واجلنوبوتل أبيب يف املركز
بعشرات الشوارع والطرق الفرعية التي تلتقي وتتفرع وتربط فيما بينها بواسطة العصب املركزي 

  ".6طريق رقم " -
إن لهذا الطريق إسقاطاته السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تتجسد يف األمور 

  :التالية
  أم ماذا؟" طريق السالم) "أ

يف الوقت الذي جتري فيه مفاوضات السالم واحلديث عن املساعي إليجاد تسوية سلمية 
بعض " 6طريق رقم "اإلسرائيلي وحل القضية الفلسطينية، يكشف تنفيذ مشروع  - للصراع العربي 

  .وتخطط له مالمح املفهوم اإلسرائيلي للسالم، وطابع وجوهر السالم الذي تريده إسرائيل
يف اخلريطة، فإن االحتالل اإلسرائيلي يهدف إىل حمو " طريق عابر إسرائيل"فبحسب مسار 

فعالً ال رسمياً فقط، وذلك عن طريق ضم أجزاء من املناطق احملتلة، وخلق أوضاع " اخلط األخضر"
                                                            

 .9/11/1992، "هآرتس" )1(
 .12/3/1993، امللحق، "عال همشمار" )2(
 .املصدر نفسه )3(
 .12/3/1993، امللحق، "عال همشمار"؛ 9/11/1992، "هآرتس" )4(
 .9/11/1992، "هآرتس: "أنظر )5(
 .12/3/1993، "حوتيم" )6(
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تم جغرافية جديدة حتول دون استمرار تواصل السكان الفلسطينيين، ووضع خط سياسي جديد ي
وهذا يعني وضع الفلسطينيين حتت . بموجبه انتزاع األراضي الفلسطينية وضمها إىل إسرائيل

، والتسليم بحقيقة تعديل احلدود مع دولة فلسطين احملتلة، وتوسيع "سياسة األمر الواقع"مطرقة 
  .أراضي إسرائيل يف الوسط" خصر"

خمطط  فإن)   7(،"ريق الشرارةط"ووفقاً للمعلومات التي أوردتها ميخال شفارتس من حركة 
إزاحة اخلط األخضر شرقاً وضم أراض من الضفة الغربية : "يرمي إىل ما يلي" 6طريق رقم "

إلسرائيل يف منطقة لواء طولكرم، من خالل رسم بياين يمثل خارطة املنطقة املشار إليها يتضمن 
إسرائيل، والثالث على طول اخلط أو عابر إسرائيل، اثنان منها داخل  6بدائل ملرور شارع رقم ) 4(

أما الرابع فيدخل إىل داخل . األخضر من خالل االعتداء اجلزئي على أراضي املناطق احملتلة
كيلومترات ويقتطع قرابة ألف دونم بحيث يشل أراضي أربع  3املناطق احملتلة بعمق يصل إىل 

وتشير هذه احلقائق إىل أن ." قرى يف فلسطين احملتلة هي شويكا وزيتا وعتيل وباقة الشرقية
إسرائيل حتاول، حتت راية السالم املنشود، إضفاء الشرعية على سياسة التوسع الكولونيايل 

  .الصهيونية، على حساب العرب
إن مثل هذا النهج يضع عملياً عراقيل جديدة يف طريق احلل الواقعي العادل للنزاع 

  .اإلسرائيلي -الفلسطيني 
سوق شرق "يهدف إىل خدمة خطة إقامة " 6طريق رقم "فيذ مشروع إضافة إىل ذلك، فإن تن

شمعون بيرس، " العمل"، كان رئيس احلكومة السابق ووزير اخلارجية يف حكومة "أوسطية جديدة
قد حتدث عنها، وذلك يف حال جناح عملية السالم األميركية وبناء نظام الترتيبات األمنية 

ذلك بأنه يف . ، كما تتوخى االستراتيجية األميركية وتخطط لهاجلديدة، أو النظام اإلقليمي اجلديد
أوضاع السالم يُخطّط لتحويل هذا الطريق، واملرافق االقتصادية، واملراكز التجارية على جانبيه، 

األميركية  -إىل قاعدة انطالق للتغلغل واالنتشار وللهيمنة االقتصادية والتجارية اإلسرائيلية 
  .على اقتصاد الدول العربية اجملاورة وأسواقها) االحتكارات اخملتلطة(

فهذا الطريق معدٌّ ليكون شرياناً حيوياً يربط بين دمشق وبيروت والقاهرة عبر إسرائيل، 
هذا باإلضافة إىل خدمة األهداف االستراتيجية العسكرية . وبين القاهرة وعمان عبر بئر السبع

بمواجهة أية ) عبر هذا الطريق، وبسرعة(القيام اإلسرائيلية من خالل  -والسياسية األميركية 
تغييرات سياسية ممكنة تهدد املصالح األميركية يف املنطقة، وتهز أركان األنظمة املتحالفة 

  .واملتواطئة مع واشنطن
  يف خدمة مَنْ اقتصادياً واجتماعياً؟) ب

 - تما "وع تركز وسائل الدعاية احلكومية اإلسرائيلية على اجلانب االقتصادي من مشر
، وخصوصاً أن تنفيذه سيخفف زحمة املواصالت، وسيحل مشكلة املواصالت لألعوام "31

كما أنه سيؤدي إىل طفرة يف جمال التنمية االقتصادية، سيكون يف وسعها . اخلمسين املقبلة

                                                            

 .18/3/1993، "االحتاد: "أنظر )7(
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استيعاب الهجرة الواسعة عن طريق توفير فرص عمل ومساكن تساعد يف حل أزمتي البطالة 
  .والسكن

شك يف أن تنفيذ هذا املشروع سيؤدي إىل حتسين البنية التحتية وتطويرها، وإىل تعزيز  ال
قاعدة إسرائيل االقتصادية، وفتح آفاق جديدة يف جمال استيعاب الهجرة اليهودية الواسعة وتوفير 

ا لكن النقاش يف الشارع اإلسرائيلي، وال سيما الوسط اليهودي، ال يدور يف شأن هذ. فرص عمل لها
األمر أساساً، بل إنه يتمحور حول الترجمة العينية وتأثير هذا املشروع يف مصير تطور الفئات 
املتعددة من الناس، ويدور بشأن موضوع اخلسارة والربح وانعكاسات هذا املشروع على وضع 

يف  "31 -تما "فوفقًا ملا نُشر بشأن . الفئات املتعددة وتطورها من ناحيتين اقتصادية واجتماعية
، فإن عدد املستوطنات اليهودية التي يمر املشروع 15/10/1992اجلريدة الرسمية بتاريخ 

وشق الطريق سيؤدي إىل إهدار عشرات ألوف الدونمات   )8(مستوطنة زراعية، 136بأراضيها يبلغ 
  .الزراعية، وإىل ضرب وسيلة اإلنتاج واملعيشة األساسية لسكان هذه املستوطنات

ملستوطنات املتضررة من املشروع ال ملقاومته، وإنما لتخفيف األضرار ولهذا، انبرت ا
تمثل ) لوبي" (قوة ضغط" 1992نوفمبر /واملطالبة بالتعويض والبدائل؛ فألفت يف تشرين الثاين

وتتلخص مشكلة هذه املستوطنات الزراعية اليهودية يف أن . مستوطنة للمطالبة بحقوقها 75
منهال مكركعي " (دائرة أراضي الدولة"حها تعود ملكيتها إىل األرض التي تقوم عليها وتفل

واملستوطنات، فإن حق التصرف يف " إدارة أراضي الدولة"وبحسب الشروط املبرمة بين ). يسرائيل
كما أن تغيير موضوع النشاط االقتصادي، من . األرض هو يف نهاية املطاف من صالحية اإلدارة

ولهذا، فإن اخلطة اجلديدة لإلنعاش ". إدارة األراضي"طلب موافقة زراعة إىل صناعة أو غير ذلك، يت
ال تهدف إىل حتسين وضع هذه املستوطنات بتوفير " 6طريق رقم "االقتصادي من جراء إقامة 

بديل من الزراعة، مثل إقامة مرافق صناعية وجتارية وسياحية على جانبي الطريق؛ إذ تنوي 
 - علني يف بورصة االستثمار اخلاص، وإعطاء رجال أعمال احلكومة طرح األراضي يف املزاد ال

ولهذا،    )9(.امتياز بناء املرافق الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها - أجانب وإسرائيليين 
ـِ  منح األولوية "احلكومة بـِ   )10("6جلنة مستوطنات طريق"طالب الذين حضروا االجتماع التأسيسي ل

املتضررين وحق التصرف يف منح خدمات يف الشارع وللمسافرين ألصحاب األراضي املصادرة 
عبره، وشق شوارع خدمة جانبية تسهّل الدخول إىل الشارع واخلروج منه، ومشاركة ممثلي 

كما طالبوا بتقليل الضرر الناجم عن حرف الطريف عن مكانه، ." املتضررين يف طواقم التخطيط
وقد عبّر عن ذلك رئيس جمعية . املناطق احملتلةحتى لو كان ذلك على حساب مزيد من أراضي 

نحن :"ما يلي  )11(والناطق الرسمي باسمها، رايف عيشيت؛ إذ إنه أكد" 6جلنة مستوطنات طريق "
مقتنعون بأنه يوجد مكان لشق الطريق من أجل تخفيف العبء، لكن يجب حرفه قليالً إىل الشرق، 

                                                            

 .11/12/1992املصدر نفسه،  )8(
 .9/11/1992، "هآرتس: "أنظر )9(
 .املصدر نفسه )10(
 .12/3/1993، "حوتيم" )11(
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ىل مصادرة أراض زراعية كثيرة يف إسرائيل يف إىل خط الهضاب، وعندها ال تكون هناك حاجة إ
  ."مقابل أن يقطع الطريق أماكن أكثر خلف اخلط األخضر

وتستغل احلكومة هذا املوقف، املشبع بروح الكولونيالية الصهيونية، لصرف أنظار سكان 
املستوطنات الزراعية اليهودية عن حقيقة أن املستفيد األساسي من املشروع سيكون أصحاب 

األموال، من اإلسرائيليين واألجانب، وحلصر املوضوع يف حدود التعويضات من األراضي  رؤوس
يف سياق الرد على مطاعن   )12(ولذلك، يقول حاييم عيالم،. املصادرة، ال يف ما يترتب من وراء ذلك

مليون دوالر؛ وقد أجرى عيالم  22,5، إن التعويضات التي ستُدفع ستصل إىل "جلنة املستوطنات"
 500حساباته على أساس نموذج أعدته دائرته، وتبلغ بموجبه قيمة التعويض من دونم املراعي 

دوالر، وقيمة الدونم الواحد من األرض الزراعية  3000دوالر، وتبلغ قيم األرض املفلوحة 
وبهدف   )13(وتضيف املستشارة القضائية للدائرة، احملامية ساره غرينبرغ،. دوالر 5000املشجرة 

أن جلنة خاصة من الدائرة، بمشاركة ممثلي القرى والوسط الزراعي، ستقرر "صاص النقمة، امت
  ."ومن يجد نفسه مظلوماً يستطيع االعتراض. سقف التعويض

 - وأخيراً، يمكن التأكيد أن هذا املشروع لن يكون يف وسعه حل القضايا االقتصادية 
فعلى الرغم من احلديث عن . جتماعي والبطالةاالجتماعية، وال سيما قضية زيادة حدة التقاطب اال

إمكانات استيعاب املهاجرين اجلدد بتوفير العمل والسكن، فإن اآلفاق للتطور والربح ستكون من 
نصيب فئة من املستثمرين يف جوانب املشروع، يف مقابل ضرب فرع الزراعة واملزارعين، ولن يتم 

طريق عابر "ثال، فإنه بحسب تقديرات خمطط برنامج فعلى سبيل امل. توفير العمل ملواجهة البطالة
اخلطة تفترض وجود بطالة يف املدن اليهودية التي ستقام "فإن   )14(، املهندس ليرمان،"إسرائيل

  ."1995يف عام % 28يف الضواحي تصل إىل 
  

  -اجلماهير العربية   
  الضحية األساسية

احلكومة اإلسرائيلية سياستها املنهجية ، تواصل "وفقاً خملطط مشروع طريق عابر إسرائيل
التمييزية القائمة على عرقلة التطور الطبيعي للجماهير العربية الفلسطينية يف إسرائيل، وحرمانها 
من حقها يف االستفادة من إمكانات املشروع، ووضع عالمات استفهام حول حق وجودها 

وما يرتبط به " 6طريق رقم "بشأن إنشاء ومن الناحية العملية، فإن املعطيات . وتطورها يف وطنها
من مشاريع اقتصادية وجتارية وسياحية، ومضادرة أراض، تشير إىل أن احلكومة اإلسرائيلية 

؛ وهي سياسة تهدف إىل "الدمج من دون تطوير"تواصل يف تعاملها مع اجلماهير العربية سياسة 
، وسوقاً احتياطية هامشية يف خدمة إبقاء العرب غرباء يف وطنهم غير كاملي احلقوق، وقوة عمل

                                                            

 .9/11/1992، "هآرتس" )12(
 .املصدر نفسه )13(
 .11/12/1992، "حتاداال: "أنظر )14(
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كما أن معطيات . االقتصاد اإلسرائيلي ويف جمال املشاركة الفعلية يف إقرار وتنفيذ خطط التطور
تنسف جميع ادعاءات األوساط الرسمية، يف السنة " خطة اخلريطة الهيكلية القطرية"وحقائق 

دى إىل إحداث هوّة واسعة يف جمال األخيرة، بأنها تعترف بالظلم التمييزي ضد العرب، الذي أ
التطور ومستوى املعيشة قياساً بالوسط اليهودي، وبأنها ستعمل على جَْسر هذه الهوة وتضييقها 
عن طريق الكثير من خطط التطوير وعن طريق العمل على اعتماد املساواة يف خمتلف جماالت 

  :وأهدافه احلقيقية" 6طريق رقم "مشروع  وهذا ما جتُسِّده احلقائق التالية، املتعلقة بتنفيذ. الطور
نهب ومصادرة القسم األكبر من أراضي العرب، األمر الذي يؤدي إىل ضرب الزراعة : أوالً

العربية، ويزيد يف حدة أزمة السكن، ويحول دون إمكانات تطوير جممعات ومناطق تطوير صناعية 
  .قياساً بالوسط اليهودييف الوسط العربي، ويفاقم حدة الفوارق يف مستوى املعيشة 

وقد يدعي البعض أن احلكومة ستصادر أراضي من اليهود والعرب؛ فلماذا االدعاء أن 
  .هناك تمييزاً منهجياً ذا مدلوالت سياسية واقتصادية معادية للجماهير العربية يف وطنها

يف  فملكية األرض. إن هنالك فوارق حقيقية تشير إىل واقع التمييز واألبعاد املرتقبة
، وتقدم الدولة البدائل لليهودي ")إدارة أراضي إسرائيل("املستوطنات اليهودية تعود إىل الدولة 

الذي تُصادر األرض املوضوعة يف تصرفه الستغاللها؛ إذ تضع يف تصرفه أراضي أُخرى، أو تعمل 
تيازات، من على تطوير مرافق اقتصادية أُخرى غير املرافق الزراعية، وتقدم له التسهيالت واالم

أما ملكية األرض يف الوسط . معونات حكومية وتخفيض يف الضرائب وقروض ميّسرة وغير ذلك
ومصادرة هذه األرض حترم العربي أحد مصادر رزقه . العربي فهي ملكية خاصة بموجب طابو

من دون أن تقدم له، كما يف الوسط اليهودي، أرضا يف مقابل أرض، أو  -الزراعة  -األساسية 
" 6طريق رقم "ففي الوقت الذي تتحدث معطيات مشروع . يالً اقتصادياً يف جمال العمل والتطوربد

عن تطوير وإقامة مدن جديدة ترتبط بها مرافق صناعية وجتارية وسياحية وغيرها، الستيعاب 
وتطوير املهاجرين اليهود اجلدد والوسط اليهودي، فإن العرب مستثنَوْن كلياً من خريطة التنمية 

فاملشروع . والتطور، وال تقدَّم لهم أية حلول بديلة ملشكالتهم التي ستزداد سوءاً بعد املصادرة
يتحدث، على سبيل املثال، عن إقامة مركز صناعي يف اجلليل الغربي، وعن إنشاء مدينة يهودية 

ع قرى وإقامة مثل هذا املركز تتجاهل كلياً متطلبات الوسط العربي وجمي. جديدة شمايل الكابري
  .اجلليل الغربي العربية، إذ حترمها تطوير مناطق صناعية كما حترمها املركز الصناعي

 400وإذا أخذنا يف االعتبار أن ما بقي من أراض يف حيازة العرب يف إسرائيل ال يعدو 
؛ إذا 1991-1950ألف دونم يف الفترة  600ألف دونم، بعد أن صادرت األوساط احلاكمة أكثر من 

لك يف االعتبار، فإنه تبرز اخملاطر اجلديدة من وراء مصادرة املشروع القطري اجلديد لنحو أخذنا ذ
وتبرز هذه اخملاطر يف اجملال الزراعي، حيث ال يجري احلديث . من األراضي العربية الباقية% 25

عن حتسين وضع املزارعين العرب أو عن زيادة خمصصات املياه واملساعدات  -وفقاً للمشروع  -
ويؤكد التقرير الذي قدمه رئيس جملس جت . املالية لهم، وهو ما سيؤدي إىل زيادة مشكالت التطور

طريق "، يف املؤتمر الصحايف الذي عقده لشرح أضرار )املثلث(احمللي، باسْم جت وباقة الغربية 
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ريتين، جت املرتبط به والذي يقع بين الق) 9(والشارع الفرعي رقم ) 6(شق شارع "أن )   15(،"6رقم 
دونم من أخصب األراضي الزراعية للقريتين التي تدر على ) 2000(وباقة، سيؤدي إىل مصادرة 

كما أنه سيدمر التخطيط املقترح . طن من احملاصيل يف كل يوم) 100(األهايل مردوداً يصل إىل 
  ".جمللس جت إلقامة منطقة صناعية حماذية للمنطقة الصناعية القائمة يف باقة الغربية

ووفقاً للمعطيات املتعلقة باملشروع، الواردة يف اخلريطة اخلاصة املوجودة لدى اجملالس 
دونم ومن قريتي  500احمللية العربية، فإن احلكومة ستصادر من قرية جلجولية يف املثلث نحو 

دونم، ومن  3000) اجلليل(دونماً، ومن تمرة  170دونماً و  70أبو سنان وكفر ياسيف يف اجلليل 
دونماً؛ وهذه األراضي جميعها من  1437) املثلث(دونم، ومن الطيرة  5000) املثلث(الطيبة 

  ).خضروات وزيتون وغير ذلك(أخصب األراضي املزروعة واملشجرة 
لن يشكل شرياناً قطرياً حلل مشكالت الزحمة يف " 6طريق رقم "إن مشروع : ثانياً

 - تية فقامة مشروع الكواكب السبعة االستيطاين املواصالت فحسب، بل سيشكل أيضاً البنية التح
التهويدي، الذي يقضي بإقامة املدن واملستوطنات اليهودية على امتداد اخلط األخضر، وخصوصًا 

وقد شرح وزير االستيطان األسبق، اجلنرال املتقاعد أريئيل شارون، الهدف من . يف منطقة املثلث
إىل إقامة مستوطنات ومدن يهودية تستوعب عشرات بقوله إن املشروع يهدف " مشروع الكواكب"

األلوف من املهاجرين اليهود اجلدد، وتكون بمثابة حواجز طبيعية تمنع حتوّل القرى العربية إىل 
وبحسب مشروع . مدن، وتعرقل االتصال بين الفلسطينيين وإمكان التوسع والتطور احلضاري

ة أربع مدن والكثير من املستوطنات يف املثلث املعلن، فإنه يجري اإلعداد إلقام" 6طريق رقم "
  .ووادي عاره، الستيعاب عشرات األلوف من املهاجرين اجلدد

يُحرم العرب حق التصرف يف املناطق احملاذية " 6طريق رقم "بموجب مشروع : ثالثاً
  .للطريق، مثل إقامة املطاعم واملرافق االقتصادية والسياحية وغيرها

اطر اجلدية، فإنه ليس يف استطاعة اجلماهير العربية إلغاء تنفيذ وعلى الرغم من هذه اخمل
ولهذا، فإن اجلهود املبذولة اآلن من قِبل املؤسسات القطرية للجماهير العربية، . املشروع أو وقفه

مثل اللجنة القطرية لرؤساء السلطات احمللية، وجلنة املتابعة العليا لقضايا اجلماهير العربية، 
  .طرية للدفاع عن األراضي العربية، وغيرها، تتوجه إىل تقليص األضرار املرتقبةواللجنة الق

جلنة "وتعمل هذه اجلهات على جتنيد اجلماهير العربية وقواها، والتنسيق مع 
العربي، وال سيما فيما  -للكفاح املشترك اليهودي " 6الطريق رقم "، املتضررة من "املستوطنات

مثل تقليص حجم األراضي املعدّة للمصادرة، وتغيير مسار الطريق يتعلق بالقضايا املشتركة، 
لتخفيف األضرار يف جمال الزراعة، ويف جمال التعويضات أيضاً، واالستفادة من مشاريع الطريق 

  .للتعويض على املتضررين وإيجاد بدائل للنشاط االقتصادي واملعيشي

                                                            

 .8/3/1993، "االحتاد" )15(
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    )16(:يإن مطالب اجلماهير العربية ومؤسساتها تتلخص فيما يل
  املطالبة بتقديم تعويضات إىل املواطنين العرب يف مقابل أراضيهم، على قاعدة أرض يف

  مقابل أرض؛
  إيجاد بديل للمتضررين، وذلك بالسماح لهم بإقامة مطاعم ومرافق سياسية يف املناطق

 احملاذية للطريق؛

  مصدر رزقهم، " 6طريق رقم "إقامة مناطق صناعية لتوفير فرض عمل ألولئك الذين يقطع
 ولألجيال املقبلة؛

 اإلقالل من عرض ارتدادات البناء؛ 

  حمل السلطات على التفكير اجلدي يف أن تخصص للعرب من أراضي الدولة أراضي بديلة
 من األراضي املصادرة، وذلك من أجل إقامة املشاريع واملرافق واألحياء السكنية؛

 هم، واالستفادة من املنشآت الصناعية املطالبة باحلق يف احلصول على نصيب من األس
 والتجارية املقامة على جانبي الطريق وعلى األراضي املصادرة؛

  توفير األوضاع واآلليات الالزمة ملواجهة األضرار الناجمة عن تلويث البيئة جراء شق
 .الطريق وتنفيذ املشاريع املرتبطة به

  
  خالصة

، وإسقاطاته املرتقبة، يشير إىل "6رقم طريق "إن بعض املعطيات الواردة بشأن مشروع 
أنه يجري يف إسرائيل إعداد جدي للغاية من أجل إعادة بناء املوقف اإلسرائيلي، يف ظل املتغيرات 
اجلارية دوليًا ومِنَْطقياً، بصورة تتالءم مع اخلطة االستراتيجية إلقامة نظام إقليمي جديد يضمن 

  .عها ذخراً استراتيجياً لواشنطنإلسرائيل دوراً أساسياً للحفاظ على موق
 1993أبريل /نيسان

                                                            

 .11/12/1992، "االحتاد: "أنظر )16(



 

 
 

  

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
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