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3
»هذه الطريق تؤّدي إلى منطقة )أ( التابعة

للسلطة الفلسطينّية احذروا الدخول«
سياسات إنتاج املعازل الفلسطينية يف الضفة الغربية

 رازي نابليس*

للمواطنني  الدخول  الفلسطينّية،  للسلطة  التابعة  )أ(  منطقة  إىل  تؤّدي  الطريق  »هذه 
اإلرسائيليني ممنوعة وخطرة عىل حياهتم، وتشّكل خمالفة جنائّية بحّقهم«. يستطيع الداخل 
إىل رام الل عرب أي من احلواجز العسكرّية اإلرسائيلّية التي حتيطها وحتيط ما حييطها، مالحظة 
واضحة  بكلامت  بارزة  محراء  خلفّية  ذات  يافطة  عىل  األبيض  باخلط  املكتوبة  اجلملة  هذه 
باللغات الثالث: العربّية والعربّية واإلنجليزّية. ينتهي مفعول هذه اليافطة عملًيا، عند حاجز 
عطارة بعد مدينة بري زيت إذ يلحظها اخلارج، وال تتكّلم إليه، بل تتكّلم فقط إىل الداخل من 
احلاجز. عىل الطريق من »قلنديا« حّتى »عطارة« يمر املسافر عىل: خمّيم قلنديا أواًل؛ كفر عقب 
ثانًيا؛ خمّيم األمعري ثالًثا؛ رام الل والبرية رابًعا؛ رسدا خامًسا وبري زيت سادًسا التي تنتهي 
بحاجز »عطارة« حيث ذات اليافطة احلمراء. عملًيا، هذه ليست حدود املنطقة )أ(، وأيًضا 
ليست حدود حمافظة رام الل والبرية، وهي أيًضا ليست حدود الضّفة الغربّية. هذه املنطقة 

*   باحث وكاتب فلسطينّي .
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التي حتّددها اليافطة املذكورة أعاله ال ختضع ألي تعريف من التعريفات املتعارف عليها 
قانونًيا أو سياسًيا يف فلسطني، هذه املنطقة خارج التعريفات القانونّية، هذه املنطقة خارج كل 
يشء وحتوي كل يشء: حتوي يف داخلها مناطق تتبع إىل بلدّية القدس، التي ختضع للحكم 
املديّن اإلرسائييّل ككفر عقب وخمّيم قلنديا؛ حتوي أيًضا مناطق )أ( التي ختضع لسيطرة أمنّية 
وإدارية فلسطينّية كمدينتّي رام الل والبرية؛ وأيًضا مناطق )ب( التي ختضع إىل سيطرة أمنّية 

إرسائيلّية وإدارّية فلسطينّية كمدينة بري زيت.1 
حتاول هذه الورقة، قراءة السياسات االستعامرّية التي أفضت إىل والدة وتشّكل هذه املناطق- 
املعازل التي حُيرش وجيّمع فيها الفلسطينّي عرب منظومات السيطرة اإلرسائيلّية املختلفة، الظروف 
القانونّية- االجتامعّية والسياسية التي تدفع الفلسطينّيني إىل االنتقال إليها، باإلضافة إىل التشّكل 
االجتامعّي ذاته. وعىل الرغم من االختالف القانويّن. وال ُيقال يف هذه الورقة »رغم االختالف 
القانويّن« اعتباًطا، إذ تشّكل املكانة القانونّية أيًضا حّيًزا متداخاًل وغري واضح، فتكون يف بعض 
األماكن ككفر عقب وسمرياميس مثاًل العامل املركزّي الذي يشّكل احلّيز االجتامعّي. وبعد 
استعراض وحتليل الواقع املاّدي، ستسعى الورقة إىل فهم احلالة السياسّية- االجتامعّية الناجتة 
عن سياسات إنتاج املعازل املاّدية. ولكن، قبل كل يشء، حّتى حني تتم دراسة الظروف املاّدية 
الناجتة، فإن املنطلقات اإلبستمولوجّية واأليديولوجيا الناظمة هلذا النظام الصهيويّن، تفرض 

ذاهتا بقّوة عىل الباحث يف هذه املنظومة والسياسات الناجتة عنها. 

إسرائيل: منوذج متعّدد األدوات
تغّذي  اإلرسائيلّية،  للدولة  ناظمة  أيديولوجيا  هناك  أيديولوجّية.  دولة  هي  إرسائيل 
الدولة، وتعود الدولة لتغّذي األيديولوجيا بتطبيقها ونقلها الفكرة إىل التجسيد السيايّس 
بعالقة جدلّية. هذه الفكرة، هي من أّسس الدولة، ومن عمق الفكرة تستمد الدولة رشعّية 
وجودها واستمرارها. وبكلامت أخرى: مرشوع الصهيونّية بوصفها حركة وأيديولوجيا 
يعرّب  من  أفضل  ولعل  والنظام.  الدولة  تكوين  هو   )2006 )بشارة،  اجتامعّية  سياسّية- 
عن هذا التوّجه هو وزير خارجّيتها السابق ومندوهبا السابق يف األمم املتحّدة، آبا إيبن، إذ 
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قال يف املؤمتر الصهيويّن السابع والعرشين2 إن دولة إرسائيل »هي دولة أيديولوجّية؛ فهي 
ال توجد لتعيش فحسب، بل هي موجودة من فكرة.  وهي موجودة لتؤّسس هلذه الفكرة 
والروحّي  األيديولوجّي  اليهودّي شكله  الشعب  كيان ذي سيادة حيّدد  تأسيس  وحتّققها؛ 
واملديّن والفكرّي«.3. أن يكون الشعب اليهودّي هو املحّدد للشكل األيديولوجّي والروحّي 
واملديّن والفكرّي للكيان السيايّس عىل أرض فلسطني، فهذا يمكن أن يكون أبارهتايدا ُمعلنا، 
بكل وضوح، صارخا بحجم االستيالء عىل تقرير املصري يف فلسطني، ولكّنه مل يتحّقق لسبب 
واحد: هتجري األغلبّية الفلسطينّية من حدود الكيان السيايّس اخلاضع للحكم املديّن، وإنشاء 

الباقني كأقلّية سياسّية. 
   عملًيا، استطاعت إرسائيل بعد النكبة، أن تشّكل نظاما سياسّيا مل يصل حّد األبارهتايد 
امُلعلن واملقونن، بدل ذلك يعمل كابارهتايد وظيفي: أي يقوم بوظيفة نظام األبارهتايد من 
حيث متكني الفئة العنرصّية من السيطرة واهليمنة دون أن يقونن ذلك ويتحول إىل أبارهتايد 
ُمعلن. ويمكن القول إّن النظام الذي تأّسس إرسائيلًيا أقرب إىل اإلثنوقراطّية كام يعّرفها 
يفتاحئيل مثاًل عىل أّنه »نظام يعمل عىل متكني األّمة من التوّسع والتوّغل يف فرض اإلثنّية 
والسيطرة عىل اإلقليم، وعىل كيفّية توزيع املوارد يف اإلقليم«. ولكن التعريف، الذي يطرحه 
يفتاحئيل، أيًضا غري كفيل بإعطاء صورة شاملة وافية هلذا النظام، إذ  الفلسطينّييون يف الضّفة 
الغربّية وغّزة، خارج النظام السيايّس كلًيا وليسوا جزًءا منه، وهم يف الوقت ذاته خاضعون 
أيًضا إلبقائهم خارج  باملوازاة،  تعمل  التي  ذاهتا،  النظام  وبأدوات سيطرة  النظام  لسيطرة 
النظام )أزوالي، أوفري 2012(.  وهذا طبًعا، قبل اخلوض يف الالجئني الفلسطينّيني الذين 
التي تضمن اإلبقاء  النظام برشط أن يكونوا الجئني، ومنظومة السيطرة ذاهتا هي  تشّكل 

عليهم خارجها وخارج املساحة الكلّية التي تسيطر عليها بالقانونني: العسكرّي واملديّن. 
يف ذات الوقت ذاته، ال يمكن اعتبار النظام احتالال عسكرّيا باملفهوم التقليدّي لالحتالل، 
وذلك لسببني رئيسيني: أواًل، ال تنظر إرسائيل إىل ذاهتا عىل أهّنا قّوة احتالل يف الضّفة الغربّية 
وغّزة بل تصّور وجودها يف هذه املناطق عىل أّنه حترير وعودة والنكسة عىل أهّنا »معجزة 
وشبكة  ومستوطناهتا  املدنّية  مؤّسساهتا  تبني  املنطق  هذا  ومن   ،)2005 )سيغيف  رّبانية« 
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طرقها؛ وثانًيا، يعترب القانون الدويّل االحتالل فعاًل مؤقًتا وكل ما تقوم به إرسائيل يف الضّفة 
الغربّية بعيد كل البعد عن أن يتم تفسريه عىل أّنه فعل مؤقت.4 أّما التفسري القائل بأن إرسائيل 
متارس السيطرة عىل الضّفة الغربّية باعتبارها »مستعمرة« فهذا بعيد كل البعد عن واقع فيه 
تربط شبكة الطرق املستعمرة بالدولة األم يف غضون حوايّل نصف ساعة من الزمن، تغرّي 
معاملها وتصّور املستعمرة عىل أهّنا »أرض العودة«. إن سياسات إرسائيل التهويدّية يف الضّفة 
التي  االستيطايّن  بنامذج من االستعامر  تذّكرنا  الداخل سابًقا،  الغربّية خاصة وحالًيا، ويف 
تأّبدت كالواليات املتحدة وجنوب أفريقيا )بَرَير 2004؛ العكش 2015(( أكثر مّما تذّكرنا 

بنامذج استعامر كالسيكّي كاهلند مثاًل. 
ليست إرسائيل نموذًجا واحًدا من االضطهاد املمنهج: »تستعمل التطهري العرقّي ونقل 
املّتحدة األمريكّية وإبادة  السّكان عىل مراحل من منطقة إىل أخرى عىل نموذج الواليات 
اهلنود احلمر أواًل فال يكتمل فعل اإلبادة؛ لتؤّسس يف املناطق التي مّتت فيها عملّية التطهري 
العرقّي نظاما سياسّيا مدنّيا أقرب إىل األبارهتايد غري املكتمل أيًضا استناًدا إىل األول، ثانًيا؛ 
تقوم بعدها بحكم عسكرّي يف املناطق مستفيدة من الفروقات بني احلكم العسكرّي واملديّن 
فُتعيد  ثالًثا؛  و»االحتالل«  »األبارهتايد«  من  بمزيج  أشبه  يكون  الحًقا  املحتلة  املناطق  يف 
بناء البنى التحتّية االجتامعّية والعسكرّية واأليديولوجّية لتحقيق أقلّية برشّية فلسطينّية يف 
نتائج األبارهتايد دون أن  النظام: يفيض إىل  ببناء ذات  املناطق املحتلة الحًقا لتقوم بعدها 
يكون أبارهتايد مستقباًل. ومن هذا املنطق فقط، يمكن فهم سؤال الديمغرافيا اإلرسائييّل 
حول استمرار احتالل الضّفة الغربّية من عدمه، ضّمها اآلن أو الحًقا. ويمكن أيًضا، فهم 
الرصاع اإلرسائييّل الداخيّل حول »احلل« يف الضّفة الغربّية.5  إّنه ليس رصاًعا عىل ضم الضّفة 
الغربّية أو عدمه، بالقدر الذي هو رصاع عىل ضامن شكل النظام السيايّس املقبل بعد ضم 
الضّفة الغربّية. ومن ذات املنطق يمكن فهم اخلّطة التي يقّدمها »حزب العمل« لالنفصال. 
وبكلامت أكثر دّقة واختصار: الصهيونّية هي  مزيج من األدوات ونامذج السيطرة والتطهري، 

دون أن تكتمل كنموذح واحد.
حتتكر الدولة العنف املرشوع داخل أرض حمّددة )فيرب 1919(. وإرسائيل، حتتكر العنف 
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عملًيا، عىل أرض فلسطني التارخيّية مجيعها وتتحّكم يف حدودها، وترفض أي وجود أمنّي 
الصهيونّية  نابعة من عمق مرشوع  العنف فهي  أّما رشعّية احتكار هذا  عىل هذه احلدود، 
التوراتّية  الثيولوجّية  رشعّية  أواًل؛   لليهود  قومّي  وطن  بإقامة  واأليديولوجيا(  )احلركة 
وخاصة بعد احتالل ما تبّقى من األرض الفلسطينّية عام 1967 )مصطفى 2013؛ سيغيف 
2005( ثانًيا وحّتى أكثر املفّكرين اإلرسائيليني ليربالّية، عند التفسري، فإهّنم يتوّجهون إىل 
الرواية الثيولوجّية )بشارة 2006(. ما جيعل من هذه الرشعّية رشعّية هيودّية- استعامرّية. 
املرحلّية6  االختالفات  من  الرغم  عىل  الفلسطينّيون  يعيش  اليهود،  دولة  حدود  داخل 
للمرشوع االستعامرّي: الفلسطينّيون يف األرايّض املحتلة عام 1948 يعيشون يف ظل نظام 
إثنوقراطّي أقرب إىل حالة املواطنني األفارقة االمريكيني يف الواليات املّتحدة؛ الفلسطينّيون 
يف القدس يعيشون حالة عدم يقني وجودّي يف عالقتهم باملدينة عرب مكانة »مقيم« القانونّية 
اإلرسائيلّية؛ الفلسطينّيون يف الضّفة الغربّية يعيشون يف ما يشبه »املعازل« مع سلطة حكم 
مركزّي؛ والفلسطينّيون يف غّزة أقرب إىل نموذج »غوانتانامو«. عملًيا وعىل صعيد احلالة 
السياسّية- املاّدية يف فلسطني فإهّنم مجيًعا عىل الرغم من اختالف الظرف القانويّن يعيشون 
حتت نظام سيطرة دولة اليهود، وهي مجيعها اختالفات ُحّددت لتخدم هدفني جوهريني يف 
صلب الصهيونّية: أواًل، ضامن نظام سيايّس يضمن سيطرة اليهود ومتكني هيمنتهم؛ وثانًيا، 

السيطرة عىل األرض. 

كفر عقب، املشهد الناجت عن استهداف القدس
سياسات  أي  اليهود-  سيطرة  ومتّكن  تضمن  التي  السياسات  بني  ما  املزيج  يوّلد 
الديمغرافيا والسّكان القانونّية، والسياسات االستعامرّية للسيطرة عىل األرض- أي حرص 
املناطق غري  أقل مساحة ممكنة من األرض، نوعا من  الفلسطينيني يف  أكرب عدد ممكن من 
املعّرفة الرمادّية يف الرشط الفلسطينّي. وتشّكل منطقة »كفر عقب« و»سمرياميس« املثال 
األفضل واألكثر عنفواًنا يف املشهد الفلسطينّي العام. والقول يف »املشهد الفلسطينّي العام« 
ليس اعتباًطا أو تعمياًم عىل احلالة- كفر عقب، بل يعود إىل خصوصّية املنطقة املذكورة من 
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حيث وجودها قانونًيا يف نطاق مدينة القدس، وماّدًيا يف نطاق الضّفة الغربّية بفعل اجلدار؛ 
مرتبطة اقتصادًيا واجتامعًيا بالضّفة الغربّية، ومرتبطة رسمًيا ببلدّية القدس؛ يدفع سّكاهنا 
ثمن خدمات يتوّجب عىل بلدّية القدس توفريها؛ وال حيصلون عليها بتاًتا بسبب الظرف 

املاّدي والسيايّس باعتبارها خارج اجلدار. 
تقع بلدة كفر عقب بني مدينة القدس ومدينة رام الل، فتبعد عن القدس 11 كيلومرًتا 
شاماًل، وحوايّل 4 كيلومرتات عن مدينة رام الل.  وعىل الرغم من عدم وجود إحصائيات 
هنائّية ودقيقة حول تعداد السّكان يف كفر عقب، إاّل أن املجلس القروي لكفر عقب يشري 
إىل حوايّل 70 ألف نسمة، وبحسب اإلحصاء املركزّي اإلرسائييّل ال يتعّدى العدد 18 ألف 
املجلس  وإحصائّيات  للسّكان،  اإلرسائييّل  التعداد  بني  الشاسع  الفرق  هذا  ينبع  نسمة.7 
القروّي،  باألساس من جوهر الظرف السيايّس والقانويّن الذي شّكل املكان وصاغه. فحّوله 
من حي مقديّس مزدهر ال يزيد تعداد السّكان فيه عن 6 آالف نسمة قبل النكسة، إىل بلدة 
يصل تعداد سّكاهنا إىل حوايّل 70 ألف نسمة يف غضون 50 عاما، وسط غياب واضح ألي 
بيانات أو إحصائيات دورّية عن النمو السّكاين يف كفر عقب، فغابت اإلحصائيات عن كتاب 
اإلحصاء السنوّي الفلسطينّي، وتكتفي إرسائيل باملسّجلني لدهيا وهم ال يتعّدون 18 ألف 
نسمة. إن واقع عدم وجود أي إحصائّيات دورّية يف رشط كفر عقب ليس جمّرد صدفة أو 
إمهال مؤّسسايّت حكومّي إحصائّي، فهذه املنطقة التي تقع ضمن منطقة نفوذ بلدّية القدس 
وخارجها يف آن واحد، تعيش حالة من عدم وجود اليقني القانويّن أو املؤّسسايّت: عىل األوراق 
واخلرائط هي يف القدس، وعىل األرض هي خارج اجلدار الذي حييط بمدينة القدس. وبالتايّل 
فإن القادم إليها إن مل يقّدم أوراق اإلقامة فيها إىل سلطات االستعامر يف القدس فإّنه غري 
حميّص يف تعداد السّكان من جانب القانويّن؛ ويف املقابل، فإن السلطة الفلسطينّية غري قادرة 
عىل إحصاء التعداد السّكايّن لكوهنم ليسوا يف مناطق نفوذها القانويّن عىل الرغم من أهّنم 
يعيشون يف منطقة تشّكل الضّفة الغربّية وحمافظة رام الل والبرية امتدادها اجلغرايّف وليس 

القدس بفعل اجلدار. 
املقدسّية يف  اهلوّية  لقاطنيها هي احلفاظ عىل  التي متنحها كفر عقب  امُلضافة  القيمة  إن 
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ظروف حياة يومّية اقتصادّية واجتامعّية أقرب إىل الضّفة الغربّية من القدس. وهذا ما يظهر 
بوضوح من املقابالت التي أجراها الباحث أباهر السّقا مع سّكان كفر عقب حول دوافع 
االنتقال إىل كفر عقب للسكن من القدس أو الضّفة الغربّية عموًما. وبالتايّل فإن كفر عقب 
إهّنا مشهد  التضييق عىل املقدسيني:  كمشهد معامرّي وثقايّف واجتامعّي هو نتاج سياسات 
التهجري املقديّس. وعىل الرغم من عدم وجود إحصائّيات دورّية حول النمو السّكايّن- أي 
التهجري املقديّس إىل ما خلف اجلدار، إاّل أن متابعة سياسات السيطرة اإلرسائيلّية عىل مدينة 
القدس وعزهلا عن امتدادها الذي هو  السبب اجلوهرّي وراء انتقال السّكان إليها يضعنا 
أمام مرحلتني استعامرّيتني من عزل املدينة يمكن من خالهلام فهم طفرة النمو يف كفر عقب:  
مدينة  إىل  الفلسطينّيني  بضبط دخول  بدأت إرسائيل  العام 1993 حيث  بداية  مع  األوىل 
القدس )مخاييس 2013(؛ والثانية بناء جدار الفصل العنرصّي الذي بارشت إرسائيل فيه 

مع بداية العام 2003. 
تشّكل كل واحدة من املراحل الواردة سابًقا- الضبط بوصفه احلاجز ، واإلغالق بوصفه 
اجلدار، مرحلة من مراحل عزل مدينة القدس وسّكاهنا عن االمتداد الفلسطينّي يف الضّفة 
عقب  كفر  يف  السّكان  نوعّية  من  استدالله  يمكن  ما  وهذا  املدينة.  لعزل  جغرافًيا  الغربّية 
ودوافعهم لالنتقال إليها. إذ تنقسم هذه الدوافع إىل ثالثة، ودافع رابع ناتج عنها، ومجيعها 

للحفاظ عىل اهلوّية املقدسّية:  
أواًل: الفلسطينّيون من سّكان مدينة القدس الذين ال تسمح هلم ظروفهم املاّدية السكن   -
ورشاء منزل يف القدس، إذ تشري  اإلحصائّيات إىل أّنه يتوّجب بناء حوايّل 1500 وحدة 
سكنّية سنوًيا يف مناطق سكن الفلسطينّيني لتجيب عىل النمو السّكايّن الطبيعّي، يف الوقت 
الذي ال تصادق احلكومة اإلرسائيلّية إاّل عىل بناء 400 وحدة سكنّية ما خيلق فجوة 
للسّكان والواقع،  الطبيعّي  النمو  احتياجات  قدرها حوايّل 1100 وحدة سكنّية بني 
بقيت  التي  املساحة  أن  إىل  باإلضافة  السكنّية،  الشقق  أسعار  ارتفاع  إىل  أّدى  ما  وهو 

للفلسطينيني للبناء فيها بالقدس ال تتعّدى 13% وبأسعار مرتفعة جًدا.8 
الفلسطينّيون الذين قّدموا طلبات مل الشمل والتي حتتاج إىل إثبات إقامة يف القدس،   -
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وال يستطيعون السكن يف املدينة، فيلجأون إىل كفر عقب كمدينة تلّبي هلم االحتياج 
يف  مقدسيني  كمقيمني  إقامتهم  مكان  تضمن  قدس  منطقة  هي  حيث  القانويّن، 

األوراق الرسمّية اإلرسائيلّية. 
سّكان كفر عقب األصلّيون الذين يسكنون يف البلدة القديمة البعيدة عن الشارع   -
الرئييّس واألحياء املكتّظة وال زالوا يسكنون يف البيوت القديمة وعددهم قليل جًدا. 
فئة اخلارجني عىل القانون، اجلنائّيون من املقدسّيون وسّكان الضّفة الغربّية عموًما،   -
الذين يلجأون إىل كفر عقب بسبب عدم وجود من يقوم بتطبيق القانون فيها إذ أن 
اجلهة املخّولة بالقيام بحفظ القانون هي الرشطة اإلرسائيلّية ال تدخل أحياء خلف 
اجلدار إاّل هبدف االعتقاالت األمنّية. ويف املقابل، فإن أجهزة األمن الفلسطينّية 
ال تستطيع الدخول إىل كفر عقب بسبب عدم قانونّية ذلك، وعدم سامح سلطات 
االحتالل هلم بذلك استناًدا إىل التفامهات األمنّية املنصوص عليها يف اتفاقّيات 
التعاون األمنّي ومالحق اتفاقّية »أوسلو« التي قّسمت الضّفة الغربّية إىل مناطق 
)A,B,C( حيث A  و B مناطق سيطرة إدارّية فلسطينّية أّما C  والقدس التي ختضع 
إىل القانون املديّن اإلرسائييّل وتشملها كفر عقب فإهّنا ذات سيطرة إرسائيلّية كاملة. 
إن حفاظ املقديّس عىل بطاقة اهلوية الزرقاء )اإلقامة( التي تضمن له حرّية الوصول إىل 
املدينة وفلسطني التارخيّية عموًما، العمل فيها، والسفر من خالهلا، باإلضافة إىل احلفاظ عىل 
التواجد الفلسطينّي يف القدس، أو ضامن إمكانّية التواجد، هو الدافع املركزّي وراء انتقال 
السّكان، أو بمعنى أدق حرص السّكان يف كفر عقب: ال يمكنهم السكن يف القدس، وإن 
خرجوا خارج حدود القدس يفقدون إمكانّية العودة إليها. هذا الواقع فرضته إرسائيل عىل 
املقدسيني مع حتديدها لعالقتها معهم عىل أساس دجمهم من خالل إقصائهم )غانم 2012(. 
إذ تم حتديد مكانتهم كـ»مقيم دائم«- أي ليس مواطنا إرسائيليا وال مواطنا فلسطينّيا أيًضا 
األرايّض  يف  كالفلسطينّيني  وال  الغربّية  الضّفة  يف  كالفلسطينّيني  ليس  القانويّن-  باملفهوم 
املحتلة عام 1948. وحيتاج املقديّس بحسب قانون تنظيم دخول األجانب كمقيمني دائمني 
)1952(، وهو الذي ينّظم عالقة دولة االستعامر بالفلسطينيني يف القدس، إىل إثبات أن 
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القدس مركز حياته وهو موجود ومقيم فيها. هذه املكانة القانونّية، وباإلضافة إىل أهّنا تنزع 
عن الفلسطينّي املقديّس صفة الساكن األصيّل للمدينة، وتقوم بإنشائه كأجنبّي مّر يف املدينة 
وليس عصًبا ثابتا فيها، وبالتايّل حتويل وجوده يف املدينة ذاهتا إىل أداة ضبط وسيطرة أواًل؛9 

وثانًيا  إنشاء جمتمع وجوده يف حالة هتديد دائم يف املدينة، يف حماولة للسيطرة عليه. 

األرض: حني ُيهّجر فُيحصر
هذا النوع من التهجري- أي عزل الفلسطينّيني وجتميعهم يف منطقة أشبه بالبانتستونات، 
تتبّنى سياسات خمتلفة كام حصل يف  يتم إىل مناطق مفتوحة، أو إىل سلطة دولة أخرى  ال 
التهجري احلديث هو هتجري من منطقة تعيش حتت  النوع من  النكسة. هذا  النكبة والحًقا 
ويف ظل استهداف املنظومة االستعامرّية، إىل أخرى داخل فلسطني تعيش يف ذات الظرف 
املستوطنات، إىل أحياء  امُلحارصة يف  املقدسّية  الفلسطينّي من األحياء  االستعامرّي. هيّجر 
هيّجر  العسكرّية.  والثكنات  واملستوطنات  باجلدار  أيًضا  حمارصة  اجلدار  خارج  أخرى 
الفلسطينّي من القدس امُلستهدفة، ومن رام الل امُلحارصة إىل كفر عقب املحارصة. فيغدو 
أمام حالة هيّجر فيها من معزل جغرايّف إىل آخر يزداد التدّفق الناتج عن التضييق إليه يف ظل 
عدم وجود إمكانّية للتوّسع الذي يستجيب هلذا النمو، فيغدو املشهد عمرانًيا عامودًيا غري 
قابل للتمّدد والتوّسع األفقّي. ففي كفر عقب تلتقي كافة السياسات اهلادفة إىل إنشاء املعزل: 

اجلدار؛ الثكنة العسكرّية؛ املنطقة الصناعّية واملستوطنة.
منذ النكسة عام 1967، شّكلت كفر عقب كغريها من البلدات الفلسطينّية يف القدس 
منذ  فبداية،  وعليها.  فيها  والتوّسع  االستعامرّي  للبناء  أرًضا  غّزة  وقطاع  الغربّية  والضّفة 
العام 1984 أقام االحتالل عىل أرايض القرية مستوطنة »كوخاف يعكوف« حيث صادر 
االحتالل حوايّل 2037 دونام إلقامة املستوطنة التي بدأت تتوّسع وحتد القرية رشًقا. ويف 
املجمل، توّسعت املستوطنة حّتى وصل حجم األرايّض املصادرة منها حوايّل 2800 دونم 
حّتى العام 2001 وهو ما يعادل 30%  من جممل مساحة القرية التي تعادل 6000 دونم 
مرّبع 10. أّما من اجلنوب فقد حّدد االحتالل البلدة أواًل يف منطقة صناعية أقامها مبارشة 
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بعد احتالل العام 1967، غرًبا، وطّور بجانبها املطار )مطار قلنديا سابقا( وصار  يستعمله 
ألهداف عسكرّية رافقه تطوير شارع رام الل- القدس عىل حساب أرايض البلدة، ويف العام 
2001 مع مبارشة االحتالل ببناء جدار الفصل العنرصّي، مّتت عملّية اإلغالق عىل البلدة  
التي كانت حمارصة كلًيا ومنفتحة جغرافًيا باجتاهني: القدس جنوًبا ورام الل شاماًل. ويف الناتج 
بعد بناء اجلدار باتت البلدة مفتوحة جغرافًيا فقط باجتاه حمافظة رام الل والبرية املحدودة هي 

األخرى باالستيطان واجلدار.11 
القدس، حيث متّزق األحياء واملستوطنات  باتت كفر عقب كأي حي آخر يف  عملًيا، 
ومتنعه  ومادًيا،  ثقافًيا  للتواصل  قابل  غري  كياًنا  منه  جيعل  ما  الفلسطينّي،  الكيان  اليهودّية 
يمكن  ال  استثناء  مع   ،)2013 )جبارين  متواصل  فلسطينّي  فضاء  خلق  من  الفواصل 
االستهانة به: اجلدار. وجود اجلدار، عندما يمتزج بسياسات إنشاء أحياء ذات أقلّية ممّزقة 
بفعل االستيطان اليهودّي أخرج كفر عقب من املدينة كلًيا وأتبعها إىل معزل حمافظة رام الل 
والبرية، بعكس باقي أحياء القدس التي يتم عزهلا عن حميطها وإبقاؤها يف حّيز املدينة.  أّما 
من الناحية األمنّية فقد قامت قّوات االحتالل بإقامة ثكنة عسكرّية يف العام 1985 مالصقة 
للمستوطنة ويف نطاق طوقها األمنّي الذي حيد اجلبل الذي أقيمت عليه، باإلضافة إىل حاجز 
قلنديا العسكرّي الذي أغلق طريق القدس- رام الل وبات املعرب الوحيد الذي يربط كفر 
املحصورة  املساحة  العنرصّي. يف هذه  الفصل  فتحة يف جدار  بالقدس مبارشة عرب  عقب 

واملحدودة األقرب إىل سجن منها إىل بلدة، بدأ خيّيم املهّجرون. 
سّكان أكثر وأرض أقل، هذه املعادلة النقيضة للمعادلة الصهيونّية: أرض أكثر وسّكان 
أقل، تتجّسد بأكثر صورها بشاعة يف كفر عقب: سياسات دفع السّكان من القدس مستمرة 
إليها، وأرض حمارصة مصادرة يتم إنتاجها كمعزل. يف هذا الرشط الذي ُيضاف إليه استثناء 
آخر يف كفر عقب، هو عدم وجود قانون وآلّيات مراقبة أو حماسبة، بدأت تنشأ كفر عقب 
اليهود:  التوّسع إىل دولة  باجتاه  ُمغلق عشوائّي يف داخله وحمصور  بصورهتا كحّيز مكايّن 
عامرات دون ترخيص؛ بناء خمالف لقواعد السالمة؛ عدم االبتعاد عن الشارع الرئييّس؛ 
تلّوث بيئّي باإلضافة إىل عدم إبعاد العامرات عن بعضها البعض ما خيلق حالة من االكتظاظ 
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والتداخل العمرايّن األقرب إىل العشوائّية. وبصورة أدق، قال يل أحد املقاولني خالل إعداد 
الورقة أن املحّدد الوحيد لعدد الطوابق يف العامرة الواحدة هو ارتفاع ذراع الرافعة التي 

ترفع الطوب واألسمنت. 

مجتمع يف حالة انتظار
ما يمّيز السّكان، أو احلّيز االجتامعّي يف كفر عقب، هو حقيقة أّنه جمتمع يعيش يف حالة 
انتظار. كافة الرشائح-باستثناء السّكان األصليني الذين ال يتعّدون العرشة آالف-تسكن 
كفر عقب كحالة مؤقتة. فالرشحية األوىل تنتظر حتّسن الوضع االقتصادّي لرشاء منزل يف 
العائلة إىل السكن يف األرايّض  اكتامل إجراءات مل الشمل النتقال  تنتظر  القدس؛ والثانية 
املحتلة عام 1948؛ ويف الفئة الثالثة ينتظرون تبّدل الظرف القانويّن الشخيّص للخروج إىل 
القانون- أي  العيش فيها قانونًيا أو منطقة أخرى خارج حدود  منطقة أخرى يستطيعون 
منطقة غري كفر عقب ولكّنها تعيش ظروف كفر عقب من حيث كوهنا منطقة خارج القانون 
اجلنائّي. ليست الوقتّية بوصفها حالة عاّمة للسّكان يف كفر عقب عاماًل هامشًيا عند دراسة 
تشّكل املجتمع يف هذه املنطقة حتديًدا، بل تشّكل صلًبا يمّكن الباحث أو املراقب من فهم 
إعادة تدوير العنف واجلريمة واملخّدرات التي تنترش يف كفر عقب، ويصعب فهم التشّكل 
االجتامعّي دون أخذها بعني االعتبار. ويمكن فهم تأثري الوقتّية عىل تشّكل املجتمع من خالل 
الناتج الظاهر للعيان، إذ وعىل الرغم من النمو السّكاين الرسيع للسّكان يف كفر عقب، إاّل 
أن مشهدان مهاّمن مل يتحّققا بعد عىل الرغم من وجود كافة العوامل الدافعة إىل حتقيقهام يف 
جمتمع يعيش دون قانون ودولة: أواًل، تنظيم وأعراف اجتامعّية تقوم بالضغط لتحقيق النظام 
البديل عن نظام الدولة والقانون؛ وثانًيا، عدم بروز مبادرات إبداعّية وثقافّية حملّية تقوم بسد 

فراغ الرتبّية وحتارب انتشار العنف واجلريمة واملخّدرات. 
الظرف االستعامرّي هو السبب يف تشّكل اجتامعّي جديد يف كفر عقب يفتقر إىل البنى 
االجتامعّية التي تنّظم احلياة الفلسطينّية يف أماكن عّدة وال تزال: العائلة، العشرية، البلدة، 
الطائفة. ويشكل عامل الوقتّية، السبب األسايّس يف اإلبقاء واحلفاظ عىل املجتمع كمجتمع 
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غري حديث- أي جمتمع غري ثابت وال يشّكل بنى ثابتة ناظمة. إن املزيج بينهام، إذا ما أضيف 
إليه العامل الذي يشّكل الفتيل- فئة السّكان اخلارجيني عىل القانون وعدم وجود القانون 
فإنّنا نبقى أمام بقعة ينهشها العنف واجلريمة واملخّدرات غري قادرة عىل معاجلة ذاهتا، يف واقع 
باتت فيه كفر عقب، املكان الوحيد الذي يتم فيه بيع املخّدرات بشكل ال يمكن القول عنه 
قانونّيا أو غري قانويّن ألن القانون أصاًل غري حارض. وباتت العامرات متعّددة الطوابق التي 
تفتقر إىل أدنى حد من اخلصوصّية بسبب االكتظاظ والنوافذ املتالصقة الواحدة باألخرى 
متعّددة  بنايات  يف  للسكن  الالزمة  السالمة  لوازم  أدنى  وجود  عدم  مع  وُتسكن  ُتستأجر 
يفرّس هذا  ما  يوجد  متلّوثة،12 وال  املنطقة مكرهة صحّية  الرغم من كون  الطوابق، وعىل 

التوّجه إاّل شقّي تشّكل احلّيز: الرضورة واألمل يف أن يكون مؤقًتا. 
للوقتّية يف كفر عقب شّقان: األول هو الذايت والذي يتمّثل يف أن السّكان ذاهتم يرون يف 
املكان مؤقًتا؛ والثايّن يأخذ شكل هتديد. إنه التهديد االستعامرّي بفقدان حمّطة االنتظار التي 
تسّمى كفر عقب. إذ ومنذ بداية العام احلايّل ومع بداية احلديث عن »صفقة القرن« التي 
تسعى اإلدارة األمريكّية إىل إبرامها بني منّظمة التحرير الفلسطينّية واالحتالل اإلرسائييّل، 
بدأت تتصاعد األخبار التي تفيد بأن االحتالل ينوي التنازل عن األحياء املقدسّية املوجودة 
خارج جدار الفصل العنرصّي- أي األحياء التي بقيت حتت سيطرة ونفوذ بلدّية االستعامر 
يف القدس قانونًيا وتم عزهلا مادًيا وتشّكل كفر عقب أكربها وأكثرها ظهوًرا للعيان مع خمّيم 
شعفاط لالجئني.13 تلتقي هذه اخلّطة مع خّطة أخرى قّدمتها عضو الكنيست عنات باركو 
العربّية  األحياء  التنازل عن  إىل  ، وتفيض  نتنياهو  بنيامني  احلكومة اإلرسائيلّية،  رئيس  إىل 
رشقّي القدس وخلف اجلدار، ووضعها نتنياهو يف الدرج، وأشارت حتليالت كثرية إىل أن 
نتنياهو ينوي استبدال األحياء املفصولة عن القدس مقابل ضم مستوطنات،14 وباإلضافة 
قانونًيا مقابل  التنازل عن كفر عقب  نّية االحتالل  ليؤكد  يعود  ما  فإن  إىل اخلطط احلديثة 
رشعنة مستوطنات هو ترصحيات رئيس بلدّية االحتالل يف القدس، نري بركات، بالتنازل 
بالتنازل عن كفر عقب  االحتالل  يقوم  أن  اجلدار.15  املقدسّية خارج  األحياء  قانونًيا عن 
قانونًيا، فهذا يعني بالرضورة سقوط كافة دوافع السّكان لالنتقال إليها: مل تعد املنطقة متنح 
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إمكانّية السكن فيها واملحافظة عىل اإلقامة املقدسّية. وبالتايّل فإن السيناريو الذي سيحصل 
سيكون إّما هجرها إىل مدينة القدس وإّما سحب اإلقامة الدائمة مّمن سيبقى فيها- أي حتويل 

العشوائّية إىل مكان مهجور. 

يف التسمّية:  
يرى امُلسافرون من القدس إىل رام الل كفر عقب عرب نوافذ البنايات، كثافتها وكأهنا رؤوس 
كثرية وكثيفة، مسجونة خلف اجلدار، تطّل عىل املدينة املقدسة، حمرومة منها ومنزوعة عنها. 
يسكن بني هذه البنايات والقدس خمّيم آخر هو خمّيم لالجئني هو »قلنديا« الذي ال يراه املاّر 
من خلف اجلدار بسبب عمرانه املحصور بطابقني أو ثالثة. تظهر كفر عقب بقّوة وعنفوان 
وعشوائّية عمرانّية من خلف اجلدار لتغّطي املايض، وتفرض شكاًل جديدًا من املخّيامت، إذ 
يصل عدد الطوابق يف بعض بنايات كفر عقب إىل 20 طابقًا، وال يوجد حمّدد لعدد الطوابق أو 
قدرة حتّمل البناية إاّل ضمري املستثمر.. ضمري رأس املال.. إن رشط املخّيم الوحيد هو املوطن 
املؤقت. فكرة املخّيم املركزّية هي االنتظار: اإلقامة املؤقتة، والعودة املؤّجلة إىل حني هناية 
مسّببات وجوده. وال يمكن النظر إىل الرتكيبة االجتامعية ونوعية السكان يف كفر عقب إاّل 
من خالل كون سكاهنا سّكانًا يف انتظار الَفَرج، أي حتّواًل جذرّيًا يف الظرف السيايّس. اهلروب 
املمنهج، وانعدام فرص السكن، ومل الشمل.. مجيعها قوانني ونتائج املامرسات  الفقر  من 
االستعامرية يف فلسطني، ومع أول حتّول جذرّي جوهرّي يف احلالة السياسية ستتفكك كفر 
إًذا،  عقب كام يتفكك »الريموك« و»هنر البارد« و»صربا وشاتيال« و »بالطة« و»عسكر«. 
ملاذا ترتقي كفر عقب من جملس قروّي إىل بلدية؟ ال من جملس قروي إىل خمّيم، وكام ُيقال يف 
فلسطني »سّمي الولد باسمه«. والتسمية حتمل داللتها يف باطنها، حيث املخّيم حالة نشأت 
كام نشأت قضية فلسطني، كنتاج املرشوع االستعامري االستيطاين. إذًا، فلامذا ال تزال كفر 

عقب تتنقل بني »منطقة« و »جملس قروّي« و »بلدّية«؟
اخليمة هي داللة الوقتّية والطرد من املنزل اآلمن. هي داللة األمل يف العودة وفعل 
التهجري اإلحاليّل. ووجود املخّيم، يف الرشط الفلسطينّي، محل يف طّياته مقولة رفض 
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أواًل  الفلسطينّية  الثورة  ُبنيت  املنطلق  هذا  بالعودة. ومن  والتمّسك  النهائّي  التوطني 
بداخلها يف  أو  التارخيّية  فلسطني  إن كان خارج حدود  املخّيامت،  وقبل كل يشء يف 
مراحل خمتلفة.  ومن هذا املبدأ أيًضا، واستناًدا إليه، بنيت الثقافة السياسّية الفلسطينّية 
العيّل، وكام  كثقافة متّجد املخّيم والعودة، كام تظهر اخليمة يف أعامل كاريكاتري ناجي 
جيسد حنظلة ذاته توقيًعا باسم طفل ُطرد من وطنه وهو مل يتعّد األعوام العرشة فتوّقف 
فيه الزمن يف املخّيم حّتى العودة. ومن املخّيم انطلقت روايات غّسان كنفايّن الروائّي 
واألستاذ، وقال درويش عن بريوت ذاهتا »خيمتنا األخرية«، وغّنى أمحد قعبور »الجئ 
سّموين الجئ« فكانت الثورة الفلسطينّية ثورة جلوء حّتى قال أبو جهاد مع انطالق 
االنتفاضة األوىل »أمهلنا الداخل«. الالجئ هو رمز القضّية الفلسطينّية األساسّية، هو 
رمز النكبة والنكسة، والناتج النهائّي املاّدي املحسوس لسياسات التهجري الصهيونّية 
التي رمت إىل التخّلص من الفلسطيني كذات سياسّية وقانونّية حقوقّية، ومن هذا املبدأ 
أيًضا كان هتجري الفلسطينّي يف العام 1948 رشط تأسيس الكيان السيايّس الصهيويّن 
ذاته ككيان غري دكتاتورّي قادر عىل تعزيز وإدامة وتأبيد سيطرة اليهود ومتكينهم من 
السيطرة عىل السياسة يف فلسطني التارخيّية. لقد بات الفلسطينّي الجئا لتستطيع دولة 
اليهود أن تؤّسس دولة القانون وُتقصيه كذات يمكن أن تشّكل ثقال يف النظام السيايّس 
الذي نص عىل »حقوق متساوية جلميع املواطنني دون تفرقة عىل أساس الدين، اجلنس، 
إنشاء فكرة،  ناجتة من هتجري األغلبّية- أي  الفلسطينّي كأقلّية  إنشاء  إّن  واألثنّية«.16 

املخّيم كانت رشط تأسيس النظام السيايّس الصهيويّن ككل.
إن القيمة امُلضافة األخرى التي ال تقل أمهّية عن السياسّية تكمن يف قدرة السياسة والوعّي 
السيايّس، عىل تشكيل االنتامء للجامعة رغم الظرف املؤّقت. بل يغدو املؤّقت ذاته أداة تنظيم 
املجتمع وتكاتفه أمام العشوائّية االجتامعّية. فيتحّول املجتمع من جمتمع يعيش يف حالة انتظار 
تبّدل ظرفا فردّيا إىل جمتمع يعيش يف حالة انتظار مجاعّي لتغيري ظرف سيايّس قومّي حيمل كل فرد 
يف املجتمع مسؤولّية تغيريه. ولعل هذا ما يفرّس الفرق يف الظرف املعييّش بني خمّيمني إحدامها 
قديم واآلخر حديث: بني قلنديا املخّيم، وكفر عقب البلدة التي تتمّتع بكافة ممّيزات املخّيم إاّل 
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اسمه. يف األول جتد املبادرات التي حتّذر من وباء املخّدرات كحملة »املخّدرات خمّيمنا بدوهنا 
أحىل« وغرافيتي آخر عىل طول جدار املخّيم يرسم املخّدر واملستعمر ،باإلضافة إىل وجود 
هيئات سياسّية كقواعد التنظيامت السياسّية التي تقوم بوظيفة احلكم املحيّل املجتمعّي فتحل 
املشاكل بني الالجئني ومتنع تدهور األحداث إىل اقتتال وعنف جمتمعّي، فيتحّمل تنظيم »فتح« 
يف املخّيم مثاًل مسؤولّية اإلصالح األهيّل والتنظيم السيايّس وبكلامت أدق: حياول املجتمع 
كمجتمع احلفاظ عىل ذاته كمجتمع صّحي حّتى وصول احلل النهائّي السيايّس عن وعّي. 
أّما يف املخّيم احلديث الذي مل حيصل عىل التسمية فقط، فإّننا أمام غياب كامل لكافة املبادرات 
اإلبداعّية والسياسّية والثقافية التي حتفظه من خطر البحث عن اخلالص الفردّي الذايّت لكل 
فرد وآخر. وبكلامت أخرى: يشّكل املخّيم كتسمّية ووصف رسمّية وشعبّية بشكل تلقائّي 

منظومة من »امُلُثل« واملضامني التي تصيغ املجتمع املنتمي إىل قضّية. 
املخّيم هو اجلسد املاّدي املرئّي لبشاعة عملية التهجري، ويشّكل وجوده كذات يف احلّيز 
وبرناجما  مقولة سياسية  ذاته  بحد  املخيم  فيغدو  املجتمعي.  السيايس  للوعي  العام صياغة 
سياسّيا. إن ظهور ما سميناه هنا »املخيم احلديث« نابع من طرق »التهجري احلديث« التي 
أخذت إرسائيل متارسها لتصفية الوجود الفلسطيني واحلفاظ عىل أكرب  كّم ممكن من األرض 
مقابل أقل عدد ممكن من السّكان األصليني.. وتصبح األحياء املهّمشة والغيتوهات جتسيدًا 
ناقصًا يفتقر إىل التعريف املتالئم مع احلالة والرشط االستعامري. فبناء العامرة ذات الـ20 
طابقًا يستهلك وقتًا أطول للبناء، وهو الوقت ذاته الذي حيتاج إليه الفلسطيني يف بالقدس 
حتى ُتغرقه أزمة السكن وتراكم الرضائب التي هتّدد وجوده ومستقبل أبنائه. هو هتجرٌي بطيء 
بوترية البناء ذاهتا يف املخيامت احلديثة. فنرى املنتج وال نرى عملية اإلنتاج. يصبح املخّيم 
واقعا مفروضا عىل املشهد دون أن يرى امُلراقب عملّية التهجري اجلامعّي العنيف. وهنا، تبّدل 
الصهيونّية طرقها يف التهجري بعد أن أّسست لكياهنا السيايّس، وتبّدل من وتريهتا فهي ال 
حتتاج اليوم إىل ما يلفت النظر بحجم النكبة أو النكسة وعنفواهنا وحجمها، ولكن الناتج 
بعد 17 عاًما من بناء جدار الفصل العنرصّي، هو ذاته: خمّيم الجئني خلف العازل ما بني 

جمتمع ودولة اليهود وامُلستعَمرين.
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يف املجمل، تشّكل كفر عقب معزال يتكّون ويتشّكل يومًيا من مزيج منظومات السيطرة 
اإلرسائيلّية عىل الفلسطينّي: العسكرّي املتمّثل باجلدار؛ القانويّن املتمّثل بإجراءات مل الشمل 
السّكان؛  وحرش  األرض  عىل  السيطرة  يف  يتجّسد  حني  االستعامرّي  املقدسيني؛  وإقصاء 
وال  املظهر،  هذا  األبارهتايد  يتضّمن  امُلستهدفني.  مصري  ضبابّية  يف  يتجّسد  حني  واملؤّقت 
يمكن حرصه يف األبارهتايد، إّنه نموذج متداخل ومرّكب يتضمن األبارهتايد ولّكنه يتعّداه 

إىل ما هو أعقد وأكثر بشاعة. 
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عائالت منفذي العملّيات بإبعادهم عن القدس وسحب اهلوّية املقدسّية منهم كأداة عقاب مجاعّي وردع 
ملنفذي العملّيات... وعىل الرغم من أهّنا مل تنّفذ هذا التهديد يف مجيع احلاالت إاّل أهّنا تستغله كأداة سيطرة 

وترويع للمجتمع املقديّس. 
ملف كفر عقب، معهد األبحاث التطبيقية – أريج، 2012، تم الوصول إليه يف أيار 2014، متوّفر عىل   10

http://proxy.arij.org/vprofile/jerusalem/pdfs/vprofile/Kafr%20'Aqab_EN.pdf :الرابط
يف  »الفلسطينّيون  فصل  نابليس،  رازي  واالستيطان«،  »الصهيونّية  كتاب  إىل  النظر  يمكن  لالستزادة   11

معازل- حمافظةمعازل-حمافظة رام الل والبرية«، صادر عن مركز »مسارات« عام 2017
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عىل  متوّفر   ،48 عرب  موقع  األساسّية«،  اخلدمات  من  عقب  وكفر  شعفاط  يستثني  »االحتالل   12
https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7% التايّل:  الرابط 
D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%A
E%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2017/05/29/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8
%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%
D8%AB%D9%86%D9%8A-%D8%B4%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%B7-
%D9%88%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%

84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9

أنظر »خطة إرسائيلّية لفصل خمّيم شعفاط وكفر عقب عن بلدّية االحتالل«، صحيفة األّيام، متوّفر عىل   13
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=12127233y303198771Y12127233 :الرابط التايّل

للتوّسع حول خّطة عنات باركو، أنظر صحيفة »معاريف« مقالة حتت عنوان »اخلّطة لالنفصال عن األحياء   14
http://www.maariv.co.il/news/israel/ :رشقّي القدس التي قدمت لنتنياهو«، متوّفر عىل الرابط التايّل

Article-585712

http:// :أنظر »خّطة بركات حلدود مدينة القدس«، موقع القناة اإلرسائيلّية العارشة، متوّفر عىل الرابط  15
news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1190778

وردت هذه املقولة يف وثيقة االستقالل اإلرسائيلّية، وهي جمتزأة من الوثيقة التي تنص أيًضا عىل أن   16
يتناقض جوهرّية مع مقولة »حقوق متساوية جلميع  اليهودّي وطبًعا هذا  الشعب  إرسائيل هي دولة 
املواطنني« إاّل أن اقتباسها يأيت خدمة للسياق حيث مّكنت عملّية التهجري إرسائيل من أن تكون دولة 
ديمقراطّية وإثنية يف آن واحد وهو ما سمحت به عملّية التهجري- أي إنتاج الفلسطينّيني كأقلّية يف حدود 

احلكم املديّن للنظام السيايّس.
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