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خطة »غوش إمونيم«

لتوسيع االستيطان عام 1977

نقــدم للقــراء يف هــذا العــدد مــن األرشــيف ترجمــَة مقرتح لتوســيع 

ــة  ــتيطانية لحكوم ــم« االس ــوش إموني ــة »غ ــه حرك ــتيطان قّدمت االس

ــتيطان  ــث كان االس ــام 1977، حي ــاً يف الع ــة حديث ــود املنتخب الليك

ــدأت  ــم، ب ــود للحك ــود الليك ــوَر صع ــت. ف ــك الوق ــى ذل ــدوداً حت مح

ــوات  ــع خط ــق م ــتيطان بالرتاف ــات لاس ــى مخطط ــل ع ــة تعم الحرك

لفــرض وقائــع عــى األرض، وبنــاء نــوى ملســتوطنات جديــدة. تكُمــن 

ــاً  ــه الحق ــت بتبني ــود قام ــة الليك ــتند يف أن حكوم ــذا املس ــة ه أهمي

ــية  ــل أساس ــه عوام ــر في ــك تظَه ــتيطان، كذل ــا لاس ــاس لخطته كأس

ــة. ــة املحتل ــة الغربي ــي يف الضف ــتيطاني الصهيون ــر االس للتفك

فيمــا يــي ترجمــَة لألجــزاء األربعــة األوىل للمســتند )املكــّون مــن 

ــرة  ــن فك ــاً ع ــة ورشح ــادئَ منّظم ــًة ومب ــمل مقدم ــات(، يش 9 صفح

ــتند  ــرح املس ــا يط ــي«، كم ــوف أه ــمى »ييش ــا تُس ــتوطنة أو كم املس

ــي  ــادي واملناطق ــر االقتص ــّميه التطوي ــى يس ــة مل ــاً عريض خطوط

ــتوطنات: للمس

مقدمة
ــاك  ــية لإلمس ــة رئيس ــون خط ــة لتك ــذه الخط ــدف ه ال ته

بيهــودا والســامرة لفــرتة طويلــة، وهــي ليســت كافيــة مــن أجــل 

ــتيطان، وال يف  ــال االس ــل يف مج ــات الجي ــى احتياج ــة ع اإلجاب

مجــال التمــدن ]urbanization[ وتوزيــع الســكان، وال يف مجــال 

التطويــر عــى املســتوى القومــي.

ــال  ــة يف أفع ــة الفوري ــى الحاج ــة ع ــة اإلجاب ــد الخط تقص

ــرشي  ــال الب ــتغال رأس امل ــال اس ــن خ ــتيطان، م ــة لاس أولي

ــك، يوجــد فيهــا رشح  ــم اآلن. مــع ذل الطائعــي املوجــود واملنَظ

لتصــّور تلخيــيص ملــا ســيتم بالطبــع فعلــه يف املســتقبل األبعــد، 

ــرة. ــعة كب ــّي وِبِس ــتوى دولت ــى مس وع

يمكــن أن يشــّكل تطبيــق هــذا االقــرتاح قاعــدة مســاعدة عــى 

ــيقوم يف  ــذي س ــرب ال ــي األك ــروّي واملدن ــتيطان الق األرض، لاس

املســتقبل، وهــو مائَــم ومندمــج بشــكل ممتــاز مــع كل واحــدة 

ف: 
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مــن خطــط االســتيطان التــي تــم نرشهــا حتــى اآلن، عــى يــد 

ــن أرض  ــامرة م ــودا والس ــِرج يه ــام ال تُخ ــخاص، أو أجس أش

ــل. إرسائي

ــذب  ــرق لج ــاد الط ــة إيج ــى الحكوم ــيكون ع ــا، س برأين

ــل، وأن  ــرة مــن الســاحل إىل الجب ــة كب مجموعــة ســكانية مدني

تقــوم بــأرسع وقــت بتخطيــط مدينــة واحــدة عــى األقــل بــني 

ــب  ــة تتطّل ــي عملي ــدن ه ــة م ــن، إقام ــس. لك ــه ونابل رام الل

ــط  ــن التخطي ــنوات م ــاج س ــاال، وتحت ــا أجي ــنوات، وربم س

ــارج  ــل والخ ــائد يف الداخ ــرأي الس ــر. ال ــر الكث ــق والتفك الدقي

ــا  ــك: اذا انتظرن ــو كذل ــامرة ه ــودا والس ــاكنا يف يه ــؤال إمس بس

ــنجد  ــدة، س ــنة واح ــى س ــنوات، أو حت ــم لس ــط والتنّظ للتخطي

ــة. ــا الفرص ــا أهدرن أنن

ــر،  ــت الكث ــا الوق ــو كاأن بحوزتن ــى ل ــك، حت ــة لذل إضاف

ــدة يجــب ن يعتمــد عــى  ــد أن االســتيطان يف منطقــة جدي نعتق

ــتوطنوا  ــراً، ليس ــتعداداً كب ــون اس ــاس يملك ــة ألن ــوة طائعي ق

ــد  ــون الجدي ــم يحّول ــي، بإخاصه ــع طائعي-قوم ــا بداف فيه

ــذب  ــم ج ــذا يت ــط هك ــت. فق ــود وثاب ــروف إىل موج ــر املع وغ

ــة. ــاحل املخنوق ــدن الس ــن م ــرة م ــات كب ــوا بكميّ ــاس، ليأت الن

لذلــك، نقــّدم هنــا اقرتاحــاً إلقامــة نقــاط مســتوطنات بشــكل 

ــف  ــة يف صي ــروف طائعية-مؤقت ــا بظ ــن اقامته ــوري، يمك ف

ــيكون  ــق س ــرتاتيجية،يف مناط ــة اس ــن ذات أهمي 1977، يف أماك

ــم  ــوش إموني ــل. غ ــاق قلي ــتيطاني، وبإنف ــتقبل اس ــا مس له

ــل  ــن أج ــة م ــة الازم ــوة البرشي ــة الق ــر للحكوم ــه أن يوف يمكن

ــاط. ــذه النق ــني ه توط

مة
ّ
مبادئ منظ

أخذنا بالحسبان الحسابات التالية:

ــداً، . 1 ــة ج ــة ضئيل ــتوطنات الزراعي ــة املس ــة إقام امكاني

بســبب قلــة األرايض الزراعيــة الفارغــة ومشــكلة امليــاه. 

مــع ذلــك هنــاك أماكــن يمكــن بهــا التمّســك بــاألرض 

ــات. ــن العائ ــدود م ــدد مح ــة ع ــا إلعال وفاحته

ــاعة . 2 ــات الس ــن حاج ــي م ــربى، فه ــدن الك ــة امل يف حال

الكــربى، لكنهــا عمليــة مســتمرة لســنوات وتحتـّـم عمــاً 

تخطيطيــاً متواصــاً ودقيقــاً.

ــة )وهــي أكــرب مــن . 3 يجــب اســتغال القــدرة الطائعي

ــابة  ــات ش ــد عائ ــراً عن ــر مؤخ ــي تظه ــع( الت املتوّق

ــا. ــا وُمراِده ــام بخياراته ــع االهتم ــدن، م ــكن امل ــي تس الت

يجــب اســتغال امليــزات االقتصاديــة واالجتماعيــة . 4

ــدن  ــر للم ــق الكب ــذه املناط ــرب ه ــن ق ــة م النابع

الكــربى للســاحل، وللقــدس.

يجــب أن يُنظــر بقلــق للتصاعــد يف االســتيطان العربي يف . 5

هــذه املناطــق، انطاقــاً مــن اإلدراك أن كبــح االســتيطان 

بواســطة أوامــر ]عســكرية[ وقوانــني لــن تكــون ناجعة، 

وال يجــب االنتصــار عــى القــوة الداخليــة للبنــاء 

والتطــّور، إال مــن خــال »اســتيطان مناِفــس« ناجــح يف 

أكــرب عــدد مــن النقــاط قــدر اإلمــكان.

بنــاء عــى مــا ذكــر ســابقاً، وهــو أمــر مفهــوم ضمنــاً، . 6

ــتيطان،  ــن االس ــدة م ــاط جدي ــن أنم ــة لتكوي الحاج

ــرورة  ــتكون بال ــوات األوىل، س ــن أن الخط ــة م نابع

ــث«  ــربات البح ــن »مخت ــا م ــة، أو نوع ــا ممتحن خاي

ــة  ــى أرضي ــا ع ــب بناؤه ــك يج ــدة. لذل ــكار جدي ألف

ــاء، دون أن  ــاص« األخط ــن »امتص ــن م ــانية تمّك إنس

ــببه  ــال« تس ــكاء ألجي ــق »ب ــكل ال يخل ــار، وبش تنه

ــة. ــر صحيح ــوات غ خط

مــن الــروري إيجــاد نقــاط مؤقتــة لاســتيطان يتــم . 7

ــة،  ــة واملناطقي ــل الخطــة الرئيســية، املحلي تنفيذهــا قب

وقبــل البنــاء الثابــت. يف هــذه النقــاط، يجــب اســتغال 

ــق  ــل تحقي ــن أج ــة، م ــة الحكوم ــان وأرايض بملكي مب

ــل  ــاق ضئي ــل، وبإنف ــت قلي ــية، ويف وق ــروف أساس ظ

إلســكان عائــات يف الفــرتة االنتقاليــة حتــى يتــم إيجاد، 

وتخطيــط املــكان الثابــت لليشــوف ]املســتوطنة[.  

اليشوف األهلي
ــم . 1 ــي ت ــة الت ــادئ املؤسس ــد املب ــي: أح ــى اجتماع مبن

ــط  ــى نم ــوف ع ــاء ييش ــة لبن ــاك حاج ــاه. هن ــا أع ذكره

جديــد يتــم تســميته »اليشــوف األهــي«. هــذا اليشــوف هــو 

ذو طابــع قــروي مــن الناحيــة االجتماعيــة والشــكلية، وذو 

ــغيلية. ــة والتش ــة االقتصادي ــن الناحي ــادي م ــع اقتص طاب

ــة . 2 ــكن 50-200 عائل ــذا سيس ــوف كه ــه يف يش ــدو أن يب

ــؤولة  ــن مس ــدة منه ــرة، وكل واح ــة صغ ــوت قروي يف بي

ــاركي أو  ــاد تش ــوف، كاتح ــتها. اليش ــن معيش ــها ع بنفس

ــع  ــاس واملجتم ــاة الن ــم حي ــن تنظي ــؤول ع ــّجل، مس مس

ــرر  ــذي يق ــو ال ــكانه، وه ــة لس ــات بلدي ــاء خدم وإعط

ــاد يف  ــع يف الب ــو متب ــا ه ــكان، كم ــكن امل ــن يس ــؤال م بس

البلــدات القرويــة. مــن الناحيــة األخــرى، لــن يكــون االتحاد 

رشيــكاً أو مســؤوالً عــن أدوات إنتــاج أعضائــه، يف معاشــهم 

أو أماكهــم. تأتــي دمدخــوالت االتحــا مــن الرائــب التــي 

يدفعهــا أعضــاؤه، مــن دفعــات ســيجبيها مقابــل خدمــات 

مختلفــة، ومــن إيجــار شــقق األعضــاء أو مؤسســات 

ــام. ــك الع ــتعمل املل تس
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ــاث . 3 ــه ث ــاء أعضائ ــي إعط ــوف األه ــى اليش ــكن: ع الّس

ــكا عامــا(،  ــات للســكن: شــقق لإليجــار )تكــون مل إمكاني

ــي. ــاء الذات ــع، أراض للبن ــقق للبي ش

ــم . 4 ــم بأمواله ــتوطنون بيوته ــرتي املس ــة ألن يش ــاك أهمي هن

ــا،  ــقة منطقي ــار ش ــوا إيج ــة، أو أن يدفع ــرشوط معقول ب

ويتــم اســتثمار أمــوال الدولــة يف األســاس بتطويــر أمــاك 

ــور. الجمه

ــة . 5 ــواع مختلف ــى أن ــح ع ــي منفت ــوف األه ــغيل: اليش التش

للشــغل، وســكانه يمكنهــم أن يعملــوا فيــه، أو يف املنطقــة، 

أو حتــى خــارج املنطقــة. يمكــن أن يكــون عضــو اليشــوف 

صاحــب مصنــع، أو عامــا يف مصنــع يملكــه عضــو آخــر، 

أو يمكــن التنّظــم يف مجموعــة تقيــم ســوياً تعاونيــة.

يجــب الّســعي ألن يجــد جــزء كبــر مــن الســكان رزقهــم يف . 6

املــكان أو يف املنطقــة، لكــن املســافات القصــرة بــني يهــودا 

ــن لليشــوف  والســامرة إىل مراكــز التجمعــات الكــربى تمّك

أن يقــوم ويكــرب قبــل أن يتحقــق هــذا الهــدف.

أعطــى علمــاء اجتمــاع ومســتوطنون رأيهــم حــول أهميــة . 7

ــل  ــة العم ــوف، وخاص ــن اليش ــاط م ــذه األنم ــر ه تطوي

ــق. ــا باملاح ــا هن ــوع نقّدمه ــذا املوض به

تــم يف الســنتني األخرتــني اكتســاب خــربة عمليــة إضافيــة . 8

مــن خــال تطــّور عوفــرا، معاليــه أدوميــم، وألــون 

ــل  ــاعدة أه ــة بمس ــة املقدم ــة الخط ــت صياغ ــه. تم موري

ــون املســاهمة  هــذه املســتوطنات. وهــم مســتعدون ويطلب

ــا.  يف تنفيذه

التطوير المناطقي
ــوف  ــوح لليش ــع املفت ــدود والطاب ــال املح ــيفرض املج س

ــي؛ أي  ــر املناطق ــا للتطوي ــد، تخطيط ــدى األبع ــى امل ــي، ع األه

بنــاء كتــل مناطقيــة يف كل واحــد منهــا مجموعــة يشــوفيم. لكن، 

يف نظــرة بعيــدة املــدى يجــب تســمية خارطــة اليشــوفيم التــي 

نقرتحهــا كخطــة هيكيلــة لتطويــر مناطــق يف يهــودا والســامرة.

ينضــم جــزء مــن النقــاط ]أي: أماكــن انطــاق املســتوطنات[ 

ــة يف  ــتحتاج تقوي ــي س ــتوطنات الت ــن املس ــل م ــة لكت املقرتح

املســتقبل )مثــل: عوفــرا وبيــت إيــل، شــيلو، وتيمنات-حــرس، 

ــات يشــكلن  ــه(، وأخري ــون موري ــم وأل كارنــي شــومرون وفاري

ــن. ــط يف مناطقه ــوة أوىل فق خط

مدن ريفية
ــة  ــور مجموع ــي أن تتط ــد، ه ــدى البعي ــرى للم ــة أخ إمكاني

ــد،  ــز واح ــوايل مرك ــة ح ــة، واملبني ــة املتقارب ــدات األهلي ــن البل م

ســوية لـ«مدينــة ريفيــة« واحــدة كبــرة.

ــذا  ــه ه ــدة في ــة واح ــر نقط ــر وتطوي ــاً تكب ــن أيض ممك

االتجــاه، وتحويلهــا عــى مراحــل مــن يشــوف أهــي إىل مدينــة.

ــكل  ــوفيم بش ــة اليش ــتخدم إقام ــة، س ــات الثاث يف اإلمكاني

فــوري يف نقــاط مؤقتــة خطــة االســتيطان لألمــد البعيــد، وتُبقــي 

ــة  ــب رؤي ــتيطان بحس ــه االس ــة توجي ــني إمكاني ــدي املخطط بأي

ــذ. ــة التنفي ــل بداي ــة دون تأجي الحكوم

المواصالت
ــى  ــة ع ــدرة املنطق ــر أن ق ــاه، يظه ــوف أع ــب املوص بحس

ــكل  ــة بش ــاح متعلق ــى النج ــتوطنات ع ــدرة املس ــّور وق التط

كبــر يف نظــام ناجــع وعــري مــن الشــوارع بــني املســتوطنات 

ــارج  ــربى خ ــدن الك ــني امل ــة وب ــل املناطقي ــني الكت ــا، وب ذاته

ــامرة. ــودا والس يه

غوش ايمونيم: تقديس العنف..
وغطاء ديني ملرشوع كولونيايل
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نحــن نقــرتح أن نعطــي رأينــا، يف املرحلــة األوىل، حــول هــذه 

ــق للخطــة قائمــة الشــوارع التــي نــرى أنــه مــن  النقطــة. نرِف

ــذ  ــل تنفي ــن أج ــيعها، م ــّقها أو توس ــداً ش ــم ج ــوي وامله الحي

هــذه الخطــة، أو خطــة مشــابهة.

)يف الخارطة املرفقة تم إبراز هذه الشوارع بخط أحمر.(«

ــتوطنة  ــتندات إىل 12 مس ــر املس ــة، تش ــات الاحق يف الصفح

جديــدة )دوتــان، شــومرون، ترتســا، كرنــي شــومرون، تمتخــت 

ــورون،  ــني ح ــل، ب ــت إي ــح، بي ــي صال ــيلو، نب ــرس، ش ح

ــا  ــر أن بعضه ــف – يُذك ــي زي ــو، محان ــتبي يريح جفعون،مس

ــا،  ــب بناؤه ــاً( يج ــبيهة الحق ــرة أو ش ــماء مغاي ــذت أس اتخ

ــكنونها،  ــن سيس ــتوطنني الذي ــة املس ــف طبيع ــة إىل وص إضاف

ووضعهــا االجتماعــي واالقتصــادي وجهوزيــة املســتوطنني 

ــتوطنات  ــيع 4 مس ــتند إىل توس ــر املس ــا يش ــا. كم ــال له لانتق

قائمــة هــي: فاريــم، وألــون موريــه وعوفــرا ومعاليــه أدوميــم، 

وإىل 6 شــوارع أساســية تربــط املســتوطنات ببعضهــا وباملــدن 

ــق 1948. ــل مناط ــة داخ اإلرسائيلي

عــن حركــة غــوش إمونيــم:1 نشــأت الحركــة بعــد حــرب 

أكتوبــر عــام 1973، وهــي حركــة دينية-قوميــة غــر مرتبطــة 

ــرتة  ــع يف الف ــاط واس ــت بنش ــي. عمل ــي اإلرسائي ــل الربملان بالعم

ــاط  ــكلت النش ــي ش ــي الت ــني 1974 و 1988. وه ــة ب الواقع

االســتيطاني اليهــودي يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. منطلــق 

ــه يف كل  ــتيطان ل ــة اس ــودي إقام ــق اليه ــن ح ــة )أن م الحرك

ــاذ األرض  ــاص وإنق ــن خ ــزء م ــل كج ــن أرض إرسائي ــع م موق

مــن الغربــاء(. توســع نشــاط الحركــة ليشــمل جوانــب تعليميــة 

وتربويــة وسياســية واســتيعاب مهاجريــن يهــود، وكل هــذا مــن 

ــتيطاني.  ــق اس منطل

األب الروحــي للحركــة هــو الحاخــام كــوك، ومــن مؤسســيها 

حنــان بــورات وهــو مــن حــزب املتدينــني الوطنيــني )املفــدال(، 

ــن  ــيايس م ــد س ــى تأيي ــة ع ــت الحرك ــر. وحصل ــويش ليفنغ وم

شــخصيات سياســية وأعضــاء كنيســت مثــل : اريئيــل شــارون 

ــيني  ــن السياس ــم م ــر وغره ــون هام ــني، وزبول ــوال كوه وغئ

ــت  ــل.  وحصل ــة يف إرسائي ــة والديني املنتمــني إىل االحــزاب اليميني

ــد شــبه رســمي مــن حكومــة الليكــود بعــد  الحركــة عــى تأيي

صعودهــا إىل الحكــم العــام 1977. وأخــذ شــكل الحركــة 

بالتقلــص بعــد أن أُقيمــت قائمــة )هتحيــا( السياســية وغرهــا، 

وإقامــة مجلــس مســتوطنات الضفــة والقطــاع. وعمليــا انتهــى 

ــات.  ــر الثمانيني ــة يف أواخ ــود الحرك وج
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