
219

2
 'أبارتهايد' بال قيود: ممارسات تخطيط احليز يف املناطق 

التي تتحكم بها إسرائيل يف الضفة الغربية

أمحد األطرش وسهيل خليلية ١

يغلب طابع الفصل العنرصي عىل ممارسات التخطيط املكاين يف املناطق التي تتحكم 
من  جتعل  »ج«  ومناطق  الرشقية  القدس  تشمل  والتي  الغربية،  الضفة  من  إرسائيل  هبا 
املجتمعات الفلسطينية تعيش يف كانتونات.2 عرب حتر دقيق للعقبات املحسوسة يف الضفة 
االلتفافية،  الطرق  واحلواجز،  واجلدران،  اإلرسائيلية،  املستوطنات  يشمل  بام  الغربية، 
فإهنا تشكل يف جمملها حالة مميزة لألبارهتايد  التفتيش، من ضمن أشياء أخرى،  ونقاط 
والفصل العنرصي، التي حترم الفلسطينيني من حق تقرير املصري. يتجىل هذا وسط أزمة 
ختطيط حيزي، حيث جتد معظم املجتمعات الفلسطينية يف القدس الرشقية ومنطقة »ج« 
نفسها حتت هتديد اهلدم التعسفي والتهجري. يوفر هذا الفصل حتلياًل واقعيًا ونقاشًا لآلثار 
املرتتبة عىل نظام األبارهتايد ذي األمد الطويل عىل املجتمعات الفلسطينية يف املناطق التي 

تتحكم هبا إرسائيل من الضفة الغربية. 
يتجىل األبارهتايد يف سياق الضفة الغربية يف ممارسة االستعامر اجلديد )النيوكولونيالية(، 
والذي يتصف بكونه عملية ثنائية لكل من االستعامر االستيطاين وسياسات اقتصادية 
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ُيعتد  فلسطينية  دولة  قيام  قابلية  كبري  بشكل  يقوض  بام  املمولني،  هبا  يدفع  نيوليربالية 
هبا. أوجه الشبه والصالت بني األبارهتايد اجلنوب-أفريقي والنظام اإلرسائييل القائم 
كانتونات  إىل  التقسيم  عملية  احلرص:  ال  املثال  سبيل  عىل  اآلثار،  حيث  من  واضحة 
الذي  الفصل  ينسج  واحلركة.  الوصول  إمكانية  أمام  واملعيقات   ،)Cantonization(
بني أيدينا عىل منوال جمموعة مشكلة من أساليب ومناهج البحث املستقاة من جماالت 
اجلغرافيا اإلنسانية والسياسية والتخطيط احليزي، والتي تعالج يف كليتها املسائل موضع 

االهتامم بطريقة متعددة التخصصات. 
يدعو هذا الفصل إىل منهجية ما بعد أبارهتايد قائمة عىل أساس احلقوق للتنمية احليزية 
اآلمنة،  واملياه  احلركة،  يف  احلق  يشمل  بام  املحتلة،  الفلسطينية  األرايض  يف  والتخطيط 

والتعليم، إلخ. 
'أبارهتايد' بال قيود: ممارسات التخطيط املكاين يف املناطق التي تتحكم هبا إرسائيل يف الضفة 

الغربية

إذا أمكن جلنوننا أن ينتهي كام حصل، فيمكن أن يتم نفس اليشء يف كل مكان آخر من العامل. إذا 
استطاع السالم أن يصل إىل جنوب أفريقيا، فبدون شك يمكنه أن يصل إىل األرض املقدسة؟« 

)Tutu, 2009(

مقدمة
بتعداد  التحكم  يف  »الفصل«(  لـ  األفريقانية  )الكلمة  األبارهتايد  مفهوم  جوهر  يكمن 
يعتربون  إنسانية من حاكميهم؛3 أي  أقل  ُيعتربون  الذين  السكان  وحركة قطاع معني من 
»مشكلة ديمغرافية« يف عيون أولئك احلاكمني. األبارهتايد هو إطار يمكن من خالله حتليل 
الرصاع املستمر يف فلسطني/إرسائيل بشكل أفضل، أو بشكل أكثر حتديدًا، يزيل الغموض 

عن املرشوع النيو-كولونيايل الذي تقوم عليه إرسائيل يف فلسطني التارخيية.
غزة،  قطاع  املحتلة:  الفلسطينية  األرايض  عىل  الفصل  هلذا  احليزي  الرتكيز  سيكون 
والضفة الغربية بام يف ذلك القدس الرشقية. سيكرس هذا الفصل استقصاء دقيقًا للمدى 



221

احليزي للضفة الغربية، مع أطر حتليل تركز عىل املناطق املتحكم هبا إرسائيليًا يف مناطق 
ج والقدس الرشقية. 4

يف جنوب أفريقيا، قام احلكام االستعامريون البيض باالستيالء عىل 87% من أفضل 
األرايض، واستخدموا األكثرية األصلية من السكان السود كعاملة رخيصة. يف الضفة 
الغربية، قامت السلطات اإلرسائيلية باالستيالء عىل آالف الدونامت لضامن احتياطي 
السلطات  أعلنت  كام  الغربية.  الضفة  يف  اليهودية  للمستوطنات  األرض  من  وفري 
اإلرسائيلية 16% من أرايض الضفة الغربية »أرضا حكومية«، و التي ُعيَِنت كملكية 
وحيدة لدولة إرسائيل، ال يمكن أن تباع قط، وبالتايل تكريس امللكية اإلرسائيلية عىل 
أبو لغد )1982   هذه األرايض ) ,Kedar & Yiftachel, 2006ص. 139(. تؤكد 
أكثر من  الدولة« كانت  التشديدات عىل »أرض  أن  Abu-Lughod ص. 44( عىل 

النطاق  كوهنا تعريفًا قانونيًا؛ حيث أن احلافز اجليل كان يف إزالة تلكم األرايض من 
القضائي ألي إدارة ذاتية فلسطينية حمتملة حتت أي خطة حكم ذايت مستقبلية، متامًا 

كام حدث الحقًا مع اتفاقيات أوسلو. 
بالنسبة لسعيد )Said, 1998(، »أ-وس-ل-و« هي هتجئة لـ»أبارهتايد«. ويرى 
سعيد )Said, 1998( أن الفصل وفق ذلك هو مرادف األبارهتايد، و ليس التحرير، بل 
إنه تعبري خمفف له. يف هذا السياق، حذر سعيد من أن إعالن الدولة الفلسطينية حتت 
هذه الظروف سيعزز فكرة الفصل كأبارهتايد بداًل من إنجاز تقرير-املصري يف هناية 
األمر، وحسب سعيد )1998(، فان احلكم الذايت لن يقود لتقرير املصري يف السياق 

الفلسطيني-اإلرسائييل. 
اإلرسائيلية  السلطات  قبل  من  أوسلو  اتفاقيات  توظيف  تم  كيف  الفصل  هذا  سيبني 
إلدامة نظام أبارهتايد صامت يف الضفة الغربية. وسيتطرق الفصل إىل األدوات االستعامرية 
اجلنوب-أفريقي.  النظام  مع  والصالت  التشابه  أوجه  سيبني  كام  لذلك  استخدمت  التي 
ولكن قبل ذلك، سيتم استعراض أساس نظري يقرأ االحتالل اإلرسائييل للضفة الغربية 

كمامرسة نيو-كولونيالية. 
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تنظير »األبارتهايد« يف واقع فلسطني/إسرائيل اليوم

األبارهتايد يف واقع فلسطني/إرسائيل اليوم: ممارسة النيوكولونيالية
أسفرت التسوية املؤقتة التي صاغتها اتفاقات أوسلو املوقعة يف سنة 1993، عن تشكل 
الفلسطيني خليل نخلة )2014( بكونه »نيوكولونيالية اقتصادية«، فيي  الباحث  ما اسامه 
إشارة اىل السريورة املزدوجة لالستعامر االستيطاين ولسياسات النيوليربالية املدفوعة من 
طرف املانحني والتي تشكلت وتم تبنيها يف فرتة ما بعد أوسلو. انتجت هذه السريورة نمط 
من »التنمية« احليزية التي ال ختدم السكان الفلسطينيني، بل  أهنا تفضل رأس املال األجنبي 
 )  Brynen 2005 ( 5. وقد درس برينن)، Samara 2000( عوضًا عن رأس املال املحيل
بعناية احلالة الفلسطينية منذ بداية مفاوضات السالم يف 1993 حتى اللحظة، و حاجج بأن 

مفهوم »التنمية« قد تم طالؤه وتغليفه بمعان عديدة خالل تلك الفرتة. 
كانت أكثر النتائج بروزًا خالل تلك الفرتة هي أعتامد »التنمية« الفلسطينية الكبري عىل 
جمتمع املانحني، اىل جانب االعتامد طويل األمد عىل االقتصاد اإلرسائييل. ويظهر يف الوقت 
احلايل، أن االقتصاد الفلسطيني أكثر اعتامدًا عىل الدعم الدويل و االقتصاد اإلرسائييل حيث 
جتد 90% من التجارة الفلسطينية طريقها عرب السوق التجاري اإلرسائييل، يضاف اىل ذلك 
أن أكثر من 70% من االستهالك الفلسطيني هو مستورد، و أن 30% فقط يتم إنتاجه حمليًا 
) ,Abdul Karim, et al., 2010ص. 40 و 45(. حتاجج سارة روي )Roy 2001( بأن 
اقتصاديات أوسلو سببت حالة استياء مجاعي لدى الفلسطينيني بلغت ذروهتا مع اندالع 
رشارة االنتفاضة الثانية بعد وصول املفاوضات إىل طريق مسدود، والتي استخدمت كحجة 
من قبل السلطات اإلرسائيلية لتشييد جدار الفصل )األبارهتايد(، مع األخذ يف االعتبار أن 
فكر   إىل  جذورها  تعود  الفلسطينيني  اإلرسائيليني عن  يفصل  حديدي«  بناء »جدار  فكرة 

.)Shlaim, 2000( جابوتنسكي قائد الصهيونية التنقيحية املعروفة
وضعت لييل فرسخ )Farsakh, 2000( قدمًا احلجة التي مفادها أن هناك عالقة متالزمة 
التي سعت أوسلو جاهدة إلنشائها بني اإلرسائيليني  بني الصالت االقتصادية واملناطقية 
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والفلسطينيني. تصف فرسخ اجلوانب االقتصادية واملناطقية  للتنمية احليزية التي قدمتها 
»عملية  أو  »كنتنة«  عملية  و   )Bantustanization( عزل«  »عملية  أهنا  عىل  تباعًا  أوسلو 
»حتويل  فهي  العنرصي«  العزل  »عملية  أما   .)Cantonization( كانتونات«  إىل  التقسيم 
املناطق الفلسطينية من خالل فرض الوقائع عىل األرض إىل احتياطات عاملة يصعب عىل 
 Farsakh, 2002, (»الفلسطينيني مغادرهتا بدون تصاريح تصدرها السلطات اإلرسائيلية
ص. 14(. ليست هذه املناطق جزءًا من إرسائيل، وهي تفتقر يف الوقت ذاته إىل السيادة 
الفلسطينية الكلية. ال بد من قراءة هذا الواقع جنبًا إىل جنب مع السياسة اإلرسائيلية لتقسيم 
األرايض إىل »كانتونات«، حيث حتيى املجتمعات الفلسطينية يف حالة ضياع بسبب شبكة 
من املعيقات امللموسة، ويشكل اجلدار مثااًل عىل تلك املعوقات شديدة الوطأة عىل السكان. 
فيى األجزاء التالية سنسلط الضوء عىل أوجه الشبه والصالت بني سياق األبارهتايد يف 
جنوب أفريقيا وفلسطني/إرسائيل، ومن ثم سنحلل األدوات املختلفة امُلَوظفة من طرف 

السلطات اإلرسائيلية لتعزيز هذا النظام. 

أوجه شبه وصالت بني جنوب أفريقيا وفلسطني/إسرائيل اليوم
يف  مشكلني  مفهومني  من  أفريقي  اجلنوب  واألبارهتايد  إرسائيل  بني  املقارنة   تنطلق 
املنظومتني مها مفهوم »اهلفرداه«  العربي )הדרפה-ومعناها الفصل( اإلرسائييل ومفهوم 
األبارهتايد اجلنوب أفريقي، حيث يشكل االحتالل اإلرسائييل يف هذا السياق وجها واحدا من  
وجوه كثرية لألبارهتايد. يتكون جهاز االحتالل من العديد من التشكيالت اجليوسياسية بام 
يشمل: املستوطنات اإلرسائيلية )املستعمرات(، الطرق االلتفافية، املعيقات املادية كاحلواجز 
واجلدار. عالوة عىل ذلك، ُيصان جهاز االحتالل لألرايض الفلسطينية املحتلة )قطاع غزة 
والضفة الغربية، بام يف ذلك القدس الرشقية( عرب سياسات مصادرة األرايض، وهدم املنازل، 
واملجال  املائية،  للموانئ  احليوي  واحليز  الطبيعية  باملوارد  والتحكم  اإلداري،  واالعتقال 

اجلوي، واحلدود )األطرش، 2014، ص. 32-31(. 
نظام  بني  أوجه شبه عدة  الضوء عىل   )Erakat,  2012( نورا عريقات  لقد سلطت 
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الفصل العنرصي يف جنوب أفريقيا و االحتالل اإلرسائييل املستمر لألرايض الفلسطينية، 
من حيث جمموعة من التكتيكات التي يمكن تقديمها عىل أهنا تقوض حقوق اإلنسان 
األساسية للفلسطينيني، وخاصة احلق يف تقرير املصري احلرضي. وحياجج أمحد األطرش  
 )SPR( احليزي  التخطيط  حقوق  بأن   )120-116 ص.   ،2014(El-Atrash 

للفلسطينيني، أو بصيغة أكثر ابتذااًل »حقوق اإلنسان يف املدينة«، يف األرايض الفلسطينية 
املحتلة يتم انتهاكها بشكل منهجي من طرف السلطات اإلرسائيلية. يرتتب عىل حقوق 
التخطيط احليزي إنتاج وإعادة إنتاج كافة جوانب احلياة احلرضية بعيدًا عن حرصها يف 
ختطيط األماكن املادية يف املدينة فقط. القراءات النقدية التي ُتعنى بالسياق اجليوسيايس 
املتقلب لفلسطني احلارضة يبني أن االنتهاكات ضد حقوق التخطيط احليزي من املمكن 
 United Nations و  Adalah 2010  حتليلها باالستقراء يف احلقوق احلرضية التالية )أنظر

( General Assembly (UNGA), 1948

احلق يف املشاركة: الفلسطينيون يف األرايض الفلسطينية املحتلة غري خمولني بلعب   -
دور مركزي يف صناعة القرار املتعلق بإنتاج احليز يف األرايض الفلسطينية املحتلة.6 
من  البيض  بمنع غري  بفظاظة  أفريقيا  العنرصي يف جنوب  الفصل  نظام  قام  كام   
نظام  فإن   ،»1965 لسنة  للمصوتني  املنفصل  التمثيل  »قانون  عرب  التصويت 
»اهلفرداه« الذي حتافظ عليه إرسائيل يفعل نفس اليشء يف القدس الرشقية املحتلة. 
بل وهدد املقادسة الفلسطينيني باملشاركة يف أي أعامل سياسية ذات عالقة. هلذا، 
قامت إرسائيل باعتقال وحبس املمثلني املنتخبني عن حركة محاس. عىل كل حال، 
مل ُتَتبع ممارسات من هذا القبيل يف منطقة »ج« التي ختضع بشكل حلكم اإلدارة 
املدنية اإلرسائيلية، وحيث ال يوجد للفلسطينيني أي حتكم يذكر من ناحية اإلدارة 
أو األمن. ومع ذلك، فإن ممارسة الفلسطينيني إرادهتم السياسية هناك مل تكن مقيدة. 
عالوة عىل ذلك، يف أعقاب انتخاب محاس سنة 2006، قامت إرسائيل بتعليق 
حتويالت الرضائب إىل السلطة الفلسطينية. يف الواقع، تم ذلك بدعم من املجتمع 

الدويل الذي علق دعمه للسلطة الفلسطينية كذلك. 
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املحتلة غري  الفلسطينية  الفلسطينيون يف األرايض  احلق يف االستيالء عىل احليز:   -
خمولني باستخدام احليز احلرضي يف ممارسات حياهتم اليومية يف احلارض واملستقبل 
كذلك. يف املقابل، قامت السلطات اإلرسائيلية باالستحواذ عىل مساحات كبرية 

من احليز احلرضي الفلسطيني مع موارده الطبيعية. 
حيافظ نظام »اهلفرداه« اإلرسائييل عىل سياسة الفصل والتفتيت يف األرايض   
الفلسطينية املحتلة والتي تتحكم بحركة الناس والبضائع عرب نظام معقد 
التمييز  املادية ونظام قانوين مزعوم حياول رشعنة سياسات  العوائق  من 
غري  اإلرسائيلية  املستوطنات  تشيد  املقابل،  يف  البيوت.7  هدم  كأعامل 
فلسطينية  أراض  عىل  اإلرسائيلية  احلكومة  من  مبارش  بدعم  القانونية 
مرسوقة. يعد هذا وجه شبه مع أعامل األبارهتايد اجلنوب أفريقية إلعادة 
املجموعة« و»املواِطن«، كام  »مناطق  البيض يف  لغري  التوطني اإلجباري 
حيدث للفلسطينيني يف الضفة الغربية، الذين حيرشون داخل مناطق حرضية 

صغرية ومكتظة. 
احلق يف املواطنة احلرضية: ليس كل الفلسطينيني يف األرايض الفلسطينية املحتلة   -
خمولني بمامرسة حقهم يف املشاركة، وخصوصًا يف مناطق »ج« املتحكم هبا إرسائيليًا 

من الضفة الغربية و يف القدس الرشقية. 
البانتو سنة  فيام مض، أقر نظام األبارهتايد يف جنوب أفريقيا قانون مواطنة   
1970، والذي عربه جاء مصطلح البانتوستان، وبموجبه أضحى اجلنوب 
أفارقة السود مقيمني يف مرابع قبائلهم ومل يعودوا مواطني جنوب أفريقيا. 
تتحكم هبا إرسائيل  التي  مناطق »ج«  الفلسطينيون يف  يفتقر  مماثلة،  بطريقة 
عىل  اإلرسائييل  احلظر  يعد  احلرضية.8  املواطنة  يف  للحق  الرشقية  والقدس 
مل الشمل العائيل للفلسطينيني داخل إرسائيل واألرايض الفلسطينية املحتلة 
مثااًل بارزًا يف هذا الصدد كان له تشابه مع قانون 'منع الزواجات املختلطة' 

بني الناس من األعراق املختلفة. 
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'أبارتهايد' بال قيود يف فلسطني وإسرائيل احلاضر

التقسيم السيايس لصالح مجاعات معينة: العامل الديمغرايف 
مناطق  )Gerrymandering( هو عملية خلق  معينة  املنحاز لصالح مجاعات  التقسيم 
ذات أفضليات من خالل ترسيم حدود املنطقة االدارية لتشمل عدة جمموعات سكانية معا، 
هبدف ختطيط جغرافيا سياسية جديدة ختدم سيطرة الفئة احلاكمة. ُوظفت هذه العملية يف 
جنوب أفريقيا لفرتة ممتدة. يمكن املحاججة بأنه قد متت اعادة اخرتاع العملية نفسها عىل 

يد السلطات اإلرسائيلية واملفكرين الصهاينة. 
يف عام 2014، ُكشف عن اخلطة اإلرسائيلية اجلديدة »كيف ستنقذ عملية التقسيم إىل 
كانتونات إرسائيل«. يكمن لب اخلطة يف نقل القوة يف إرسائيل إىل مستوى إقليمي، وذلك 
بغرض التعاطي مع املرض املزمن املعروف بـ»التباينات الثقافية« الذي يتعمق بشكل مطرد 
يف إرسائيل اليوم. تقرتح اخلطة تقسيم ارسائيل الثني عرش إقلياًم ال تتبع األقاليم اإلدارية 
احلالية املعروفة باملحوزوت )מחוזות(ه )Strenger & Yadid, 2014(. حسب اخلطة، 
ستساعد الرتسيامت احليزية اجلديدة يف معاجلة املسائل التي تثري القلق بام يتعلق باالستقطاب 
الثقايف السائد، حيث ستجري استفتاءات عىل مستوى االقليم، ومن ثم سيكرس الكنيست 

جهده للتعامل مع القضايا األمنية األكثر احلاحًا. 
يعتقد سلامن أبو ستة )Abu Sitta 2015(   بأن هذه اخلطة هتدف »لتعزيز السياسات 
الصهيونية العنرصية والفصل العنرصي«. يف احلقيقة، يعتقد أبو ستة بأن اخلطة لن 
توفر حاًل سلميًا أو دائاًم يف فلسطني التارخيية. إن هذا املخطط الصهيوين للتقسيم إىل 
كانتونات ينتوي حجز 20% من الفلسطينيني يف إرسائيل يف داخل أقل من 5% من 
األرض التي تقوم عليها إرسائيل اليوم، فيام حيتل 99% من اليهود حوايل 95% من 
األرايض فيام سيكون 58% من الفلسطينيني ضمن هذه حيز  الكانتونات اليهودية. عىل 
هذا النحو، ال تتجاوب اخلطة مع هدف نزع فتيل العداوة داخل املجتمع اإلرسائييل، 
اخلصوص  وجه  وعىل  الضعيفة،  املجموعات  هتميش  عىل  ستعمل  باألحرى  بل 
الفلسطينيني. يستنتج أبو ستة ) 2015Abu Sita( كون الفلسطينيون »حمرومني من 
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لعاملة  تقليصهم  فإنه سيتم  الديمقراطية،  املايل والقوانني  الزراعية، والدعم  أرضهم 
رخيصة يف املصانع اإلرسائيلية.«  

تنتهك اخلطة اإلرسائيلية القانون الدويل إذ تغطي املناطق الفلسطينية والسورية وراء خط 
ترسيم اهلدنة لعام 1949 والتي احتلت سنة 1967 وتم ضمها بشكل غري قانوين للسيادة 
اإلرسائيلية سنة 91981، وعىل وجه اخلصوص القدس الرشقية وهضبة اجلوالن بالتوايل. 
عالوة عىل ذلك، ال تعرتف هذه اخلطة باحلق الفلسطيني لتقرير املصري الذي يشتمل عىل 
حق العودة، وأن يتم التسليم بأن أكثر من ثلثي االثني عرش مليونا من الفلسطينيني حول 

العامل هم الجئو حرب. 

حالة القدس 
يف ترشين الثاين من عام 1947 مررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرار رقم 181 والذي 
تبّنى خطة تقسيم فلسطني لدولتني، واحدة لليهود واألخرى للعرب. يف هذه اخلطة، كانت 
القدس وضواحيها معدة ألن تبقى مفصولة حتت إرشاف دويل، كوحدة منفصلة )املصطلح 
الالتيني Corpus Separatum  ( مل تكن للخطة أن تتحقق إذ تم ختصيص 55.5% لليهود 
الذين امتلكوا 6% من مساحة األرض يف مقابل ختصيص 44.5% للعرب الذين امتلكوا 
94% منها. بعد أن وضعت احلرب أوزارها، سيطرت إرسائيل عىل أكثر من 78% من مساحة 

 .)Isaac, et al., 2010( فلسطني التارخيية
يف ذلك احلني توسعت مدينة القدس عىل مساحة 19.4 كم مربع، وتم تقسيم ملكية األرض 
بني العرب، واليهود، وملكيات خمتلطة. عندما انتهت حرب 1948 و ُرسم خط اهلدنة لسنة 
1949 )أو ما يعرف باخلط األخرض(، وشكل ما نسبته 15.6 كم مربع منها ما يعرف بالقدس 
اليهودية الغربية حتت حكم دولة إرسائيل املنشأة حديثًا حيث كانت امللكية )7.5 كم مربع 
للعرب، 5.7 كم مربع لليهود، و  2.4 كم مربع كانت ملكية خمتلطة( بينام أضحت ما نسبته 
3.8 كم مربع من األرض ما يعرف بالقدس العربية الرشقية حتت اإلدارة األردنية حيث كانت 
ملكية األرايض  )3.46 كم مربع للعرب، و 21 دونام لليهود، و 344 دونام ملكية خمتلطة(، 

وقامت اإلدارة األردنية يف حينه بتوسيع حدود القدس الرشقية إىل 6.4 كم مربع. 
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والتي   ،1967 حرب  حتى  والرشقية  الغربية  للقدس  اجلديد  القانوين  الوضع  استمر 
وقطاع  الغربية،  الضفة  باقي  جانب  اىل  الرشقية،  العربية  القدس  خالهلا  إرسائيل  احتلت 
املدنية  اإلدارة  قامت   ،1967 حرب  بعد  سيناء.  جزيرة  وشبه  اجلوالن،  وهضبة  غزة، 
اإلرسائيلية بإعادة رسم احلدود اإلدارية للمحافظات الفلسطينية يف الضفة الغربية وغزة. 
بالنسبة للقدس الرشقية، ضمت إرسائيل املدينة املحتلة وأعادت رسم احلدود من مساحة 
 ARIJ,( إىل 71 كم مربع )الـ 6.4 كيلو مرتات مربعة القائمة )بام يشمل املدينة القديمة
2015(. رسمت احلدود اجلديدة للمدينة بدقة خللق دمج جغرايف وسيطرة سكانية لليهود 

يف القدس. 10 تم ذلك عرب أكثر من طريق واحد حيث قام االحتالل بدمج شبكة الطرق، 
والبنية التحتية، ونظام الصحة، والتعليم، واألهم من ذلك أنظمة القانون واألمن التنفيذي 
بشكل جعل من القدس حمكومة من قبل القانون املدين اإلرسائييل عىل خالف باقي الضفة 

الغربية وغزة، اللتني متت إدارهتام عىل يد اإلدارة املدنية اإلرسائيلية.  
يف سنة 2004، كشفت بلدية القدس اإلرسائيلية عن خطة القدس رقم  2000. نجم عن 
هذه اخلطة توسيع حد اجلزء الغريب من املدينة، وأضحت املساحة الكلية للمدينة 142 كم 
مربع. عىل أساس اخلطة اجلديدة، تم تعيني أكثر من نصف الشق الرشقي من املدينة كمنطقة 

مكتظة باملباين و 24.4 باملائة ُعينت كمناطق »طبيعية خرضاء« مفتوحة. 
يشكل خمطط لواء القدس 1/30 فصاًل جديدًا يف سجل سياسة إرسائيل االستعامرية يف 
مدينة القدس والذي تم الكشف عنه يف أيلول 2008. هيدف املخطط إلنجاز احللم الصهيوين 
بالقدس كعاصمة »موحدة«، حيث ُتنتزع القدس من حميط الضفة الغربية وبناء عىل ذلك 
ترسخ أرض فلسطني يف حالة »ال دولتني وال دولة واحدة«، بام يصوغ العملية التي دعاها 
 .)Yiftachel, 2005, p. 125( »اجلغرايف اإلرسائييل أورن يفتاحئيل بـ»باالبارهتايد الزاحف
تأيت هذه اخلطة بعد مخسة عقود من املخطط اإلقليمي األخري للقدس والذي أعده امُلَخِطط 
RJ5 )Coon, 1992, p. 75( الربيطاين كيندل وسميت عىل اسمه. وتعرف اخلطة أيضًا ب

وفقًا لذلك، وطوال تاريخ القدس احلديث، يضمن التقسيم السيايس هيمنة ديمغرافية 
هيودية عرب مصادرة األرايض اململوكة فلسطينيًا )شكل 1(. 
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شكل 1: التغيريات األحادية عىل حدود القدس قبل وبعد االحتالل اإلرسائييل )2008-1947(
)ARIJ, 2015( :املصدر

القيود على احلركة 
رشعت إرسائيل مبارشة بعد احتالل األرايض الفلسطينية سنة 1967، بتنفيذ اسرتاتيجية 
كامل  بشكل  ختضع  التي  االلتفافية  الطرق  من  مركبة  شبكة  عرب  املنطقة  وتشظية  لترشيح 
لنطاق سلطتها القضائية من ناحية حقوق استخدامها. يف البداية، كانت تلك الطرق مشرتكة 
لليهود والعرب وسمح للفلسطينيني بعبورها، ولكن بني الفينة والفينة أضحى الوصول 
لتلك الطرق مقيدًا من قبل السلطات اإلرسائيلية حتت ذريعة األمن. بعد اندالع االنتفاضة 
األوىل سنة 1987، باتت التقييدات عىل االستخدام الفلسطيني للطرق أو لطرق حمددة التي 
تقود إىل القدس أو ما وراءه اخلط األخرض أكثر تواترًا. كانت هذه التقييدات اإلرسائيلية 
انتهاكًا مبارشًا للحق يف حرية احلركة، املكفول يف البند الثاين عرش من العهد الدويل اخلاص 
باحلقوق املدنية والسياسية،11 إضافة إىل احلقوق بالعمل، والصحة، والتعليم وجلودة حمددة 
من احلياة، كام رصح هبا يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية. 
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غدت ممارسات من هذا القبيل أكثر ملموسية وحقيقية بعد اندالع االنتفاضة الثانية سنة 
التقييدات عىل احلركة عرب الطرق االلتفافية نحو  2000. مذاك احلني، فرضت مزيد من 
املناطق املعزولة بسبب اجلدار الذي رشعت إرسائيل ببنائه سنة 2002 حتت ذريعة األمن. 
يعد القانون الذي صدر سنة 2005 مثااًل عىل تلك التقييدات عىل حرية الفلسطينيني يف 
التعليمي من  الطاقم  بأن  القانون  األساسية، حيث رصح  اخلدمات  احلركة وحقوقهم يف 
ذوي هويات الضفة الغربية والذي يعمل يف القدس الرشقية عليه أن يتقدم لتصاريح لعبور 
احلواجز املحيطة باملدينة. متتد فرتة التصاريح إىل ثالثة أشهر وتسمح للناس بدخول القدس 
فقط بني الساعة اخلامسة صباحًا والساعة السابعة مساء )الشبكة األورو-متوسطية حلقوق 
اإلنسان، 2005(. أقل من نصف تلك التصاريح تم منحه. )مكتب األمم املتحدة لتنسيق 

الشؤون اإلنسانية أوتشا، 2006(.
ينبغي اإلشارة يف هذه املرحلة إىل أن إرسائيل قد باتت يف تناقض وانتهاك ضد القوانني 

واألعراف الدولية، ومنها: 
االتفاقية الدولية للقضاء عىل مجيع أشكال التمييز العنرصي )املصدق عليها من   -
إرسائيل يف 1979/01/03( بسبب بنائها جلدار يقيد حرية حركة الفلسطينيني12. 
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية )املصدق عليه   -
من إرسائيل يف 1991/10/03( بسبب تشكيل االحتالل )اجلدار، املستوطنات، 
والثقافية  واالجتامعية،  االقتصادية،  احلقوق  عىل  هائل  لتقييد  احلواجز…( 
للفلسطينيني، وخصوصًا بام يتعلق بإمكانية وصوهلم للعمل، ولألرض، وللامء، 

وللصحة، وللتعليم، وللغذاء.13
بلغ تدهور األوضاع االقتصادية نقطة غدا فيها ما نسبته 56.8% من سكان الضفة   -
الغربية حتت خط الفقر ، وترافق ذلك مع زيادة القيود االقتصادية عىل إمكانية 
يف  فإنه  )أمنستي(،  الدولية  العفو  ملنظمة  طبقًا  املياه.  إىل  السكان  هؤالء  وصول 
2009 مل تتوفر ملا بني 180.000 و 200.000 شخص من املجتمعات الريفية 

الفلسطينية إمكانية الوصول للمياه اجلارية )أمنستي الدولية، 2009(. 
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اتفاقية حقوق الطفل )املصادق عليها من طرف إرسائيل يف 1991/01/03(.   -
تثري التقييدات اإلرسائيلية القلق حول إمكانية وصول األطفال خلدمات الصحة 

والتعليم.14
طرف  من  عليها  )املصادق  املرأة  ضد  التمييز  أشكال  مجيع  عىل  القضاء  اتفاقية   -
إرسائيل يف 1991/01/03( حيث تقلص القيود اإلرسائيلية من حقوق النساء 

الفلسطينيات، بام يف ذلك احلق للوصول للرعاية الصحية للنساء احلوامل. 15

عملية العزل العنصري )Bantustanization(: عامل املال
معنى البانتوستان، أو البانتو هو الوطن، وطن السود، الدولة السوداء، أو ببساطة يرتبط 
مصطلح البانتوستان بسياسة األبارهتايد. يشري املصطلح إىل حتديد املنطقة املخصصة للسكان 

السود بجنوب أفريقيا السود، وجنوب غرب أفريقيا، املعروفة اليوم بناميبيا.
بواسطة  العنرصي  العزل  عملية  ُصورت  -اإلرسائييل،  الفلسطيني  الرصاع  حالة  يف 
باحث التخطيط اإلرسائييل أورن يفتاحئيل )2009، ص. 361( الذي كتب أنه »يف األنظمة 
اإلثنوقراطية، تكون اإلثنية، وليست املواطنة، املفتاح الرئييس لتوزيع القوة واملوارد. وختتلف 
عن األنظمة الديمقراطية يف غياب املواطنة املتساوية، واحلدود الواضحة، أو محاية األقليات.« 
يف حالة إرسائيل اخلاصة، تربز اإلثنوقراطية من »االندماج لثالث قوى: االستعامر، القومية 
االثنية، و 'املنطق االثني' لرأس املال«. يتميز هذا الوضع »بتأليف الطبقات والعزل العرقي 
اإلثنو  النظام  صناعة  متامًا  إرسائيل  حالة  توضح   )...( الطبقات-االثنية  خالل  البنيويني 
يسعى  الذي  )أحادي-اإلثنية(  الرئييس  الصهيوين  املرشوع  حول  تطورت  لقد  قراطي. 
لتهويد إرسائيل/فلسطني. تم تطبيق هذه اإلسرتاتيجية عرب استيطان األرايض، والسياسات 

العسكرية واهلجرة، وقد خلقت جغرافية سياسية طبقية ومعزولة.«
اعتزمت إرسائيل عىل مدى سنوات االحتالل، إجياد واقعها ذي البانتوستانات الفلسطينية 
اخلاص هبا، بام يوازي عرشة بانتوستانات أقيمت يف كل من جنوب أفريقيا وختومها وحتت 
سيطرة جنوب أفريقيا الغربية لكدس املجموعات االثنية املستهدفة التي ستنتقل هناية املطاف إىل 
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 .)Palestinian Grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign, 2014( »احلكم الذايت«
إال أن إرسائيل تعاملت مع األمر بشكل خمتلف ألسباب عدة؛ املنطقة أواًل، كوهنا حمدودة 
وصغرية يف األصل، وللحقيقة التي مفادها أن القضية الفلسطينية-اإلرسائيلية قد أضحت 
مركز االهتامم العاملي. مع ذلك، سعت إرسائيل لتأسيس بانتوستانني  رئيسيني: واحد يف قطاع 
الغربية. أما األخرية، أي الضفة، فستكون عرضة للترشيح  غزة واآلخر سيكون يف الضفة 
إرسائيليًا،  هبا  املتحكم  بالطرق  مفصولة  جغرايف،  تواصل  أي  دون  فرعية  بانتوستانات  إىل 

واملستوطنات، واملناطق املعلنة مناطق عسكرية ومناطق إلطالق النار. 
غري أن عملية العزل العنرصي )Bantustanization( كمفهوم تم تطويره أكثر عىل يد 
 12.9 مساحته  ما  تعزل  سوف  بسببه،  والذي  اجلدار،  بتشييد  بدأوا  عندما  اإلرسائيليني 
باملائة )771 كم مربع( من الضفة الغربية وراء اجلدار ،وسيصبح وصول مالك األرايض 

الفلسطينيني إليها مقيدًا. 
عىل األرض، اعتزمت خطة إرسائيل أن حتكم قبضة احتالهلا للضفة الغربية من ناحية 
األرض واملوارد الطبيعية. لتحقيق هذا الغرض، ومن خالل برنامج املستوطنات يف الضفة 
الغربية بدأت إرسائيل بإنشاء املستوطنات الصناعية، والتي أصبحت أداة فعالة يف جمهود 
إرسائيل املتواصل لرشعنة وتطبيع وجود كافة األنشطة اإلرسائيلية غري القانونية املقامة يف 

األرايض الفلسطينية املحتلة. 
ومع ذلك، فإن مكاسب املستوطنات الصناعية امتدت أبعد من خدمة العامل االقتصادي، 
يف  للعيش  املتدينني  غري  اإلرسائيليني  للمواطنني  إغراء  كأداة  املستوطنات  عملت  حيث 
العاملية  لألسواق  جذابة  املستوطنات  غدت  احلقيقة،  يف  السكنية.  املستوطنات  واحتالل 
ولالستثامر داخل مستوطنات الضفة الغربية عرب توفري احلوافز التجارية والصناعية بام يف 
متقدمة  صناعية  حتتية  بنية  لتوفري  باإلضافة  هذا  والرشكات.  األفراد  عىل  الرضائب  ذلك 

بجانب تصدير املنتجات إىل الدول األوروبية. 
الصناعية اإلرسائيلية، وتم منح حوافز  الرشكات  أمام  الطريق  من أجل ذلك مهدت 
دولية لنقل املصانع إىل داخل الضفة الغربية لكي تتم االستفادة من القوة العاملة الفلسطينية 
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الرخيصة واملاهرة يف آن واحد. عالوة عىل ذلك، تستفيد تلك الرشكات من حقيقة أن عاملة 
كهذه ختضع للنطاق القانوين لقوانني العمل األردنية وليس اإلرسائيلية. عىل هذا النحو، 
يتقاىض العامل الفلسطينيون داخل الضفة الغربية أجورهم طبقًا لسلم أجور أدنى مما تقره 
الفقر والبطالة  حقوقهم العاملية. باملقابل، جيد العامل الفلسطينيون ممن يرزحون حتت نري 

أنفسهم جمربين عىل القبول بالعمل يف تلك املصانع اإلرسائيلية حتت ظروف غري عادلة. 
بالتزامن مع ما ذكر أعاله، فقد كانت للمناطق الصناعية تأثريات ضارة عىل األرض 
الفلسطينية املحتلة، حيث ال تنفذ معايري الصحة، والبيئة، وقوانني العمل اإلرسائيلية بجدية 
وفعالية يف تلك املناطق كام تطبق يف إرسائيل. إضافة إىل ذلك، حرمت املستوطنات واملناطق 
الصناعية القرى واملجتمعات الفلسطينية من األرايض التي خصصت للتوسع املستقبيل لتلك 
املجتمعات. أيضًا، تشكل املناطق الصناعية هتديدًا حقيقيًا ذا آثار سلبية عىل البيئة الفلسطينية، 
إذ تتخلص تلك املناطق الصناعية من كافة الفضالت السائلة، ومياه الرصف، والنفايات 

الصلبة يف األرايض الزراعية الفلسطينية املجاورة. 

عملية التقسيم إلى كانتونات Cantonization: اإلحاطة باجلدر ان والعزل
يف  األرض  أزمة  حلل  كمفهوم   )Cantonization( كانتونات  إىل  التقسيم  عملية  طرحت 
فلسطني، كام قدمت يف تقرير جلنة بيل يف سنة 1937 لتقسيم فلسطني بني العرب واليهود: »التقسيم 
السيايس لفلسطني يمكن أن ينفذ بطريقة أقل شمواًل من التقسيم ]الكيل[. يمكن تقسيمها كواليات 
فدرالية، إىل أقاليم وكانتونات، والتي سوف تتمتع باحلكم الذايت بام يتعلق بشؤون اهلجرة ومبيعات 

 .)League of Nations, 1937( »األرايض باإلضافة إىل اخلدمات االجتامعية
بعد فرتة وجيزة بعد حرب 1967، أثار يغئال ألون، نائب رئيس احلكومة ووزير العمل 
يف حينه، مسألة إقامة دولة فلسطينية يف قسم من الضفة الغربية والتي عرفها عىل أهنا »ليست 
حماطة  منطقة  يف    … مستقلة،  عربية  كدولة  ولكن  ذايت،  بحكم  يتمتع  إقليام  وال  كانتونا، 
بإرسائيل ومع سياسة خارجية مستقلة« )Pedatzur, 1995(. اخلطة التي اقرتحها ألون حينه 
ليست بعيدة عام اقرتحه رئيس الوزراء اإلرسائييل السابق أرئيل شارون يف عامي 1981 
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و2005 لتقسيم الضفة الغربية إىل مناطق فلسطينية مستقلة بذاهتا تضم املدن الرئيسية يف 
كل من املحافظات الفلسطينية وتأوي معظم السكان الفلسطينيني. كان األمر سيكون مرحيًا 
إلرسائيل، إذ إنه سريحيها من مسؤولياهتا اإلدارية من جهة، لكنه مع ذلك سيتيح هلا أن تديم 
حتكمها بوادي األردن، والذي يشكل حواىل 30 باملائة من مساحة الضفة الغربية، والذي 
تعرفه السلطات اإلرسائيلية عىل أنه حد الدفاع اجلغرايف الطبيعي إلرسائيل، من جهة أخرى. 
كانت عملية كنتنة الفلسطينيني يف حينه بمثابة خمرج مثايل لالحتالل اإلرسائييل، رغم أهنا 

استثنت القدس الرشقية، وغزة، ولعل ذلك قد أدى إىل سقوط اخلطة.  
يف حالة األرايض الفلسطينية املحتلة، غدت عملية الكنتنة جزءًا من حياة الفلسطينيني، 
حتى من قبل توقيع اتفاقات أوسلو سنة 1993. مع هناية عام 1991، متت عىل املستويني 
كانتونات؛  لثالثة  املحتلة  األرايض  لفصل  اجلديدة  السياسة  مأسسة  والتنفيذي،  القانوين 
الضفة الغربية، والقدس الرشقية، وغزة. كان للسياسة اجلديدة أثر مبارش عىل الغزيني، بينام 
يف الضفة الغربية كان النظام مرتاخيا نسبيًا يف البداية، ولكنه تصلب الحقا وحول وجود 

 .)Hammami & Tamari, 2008( أهل الضفة الغربية يف القدس إىل غري قانوين
األرايض  حتويل  عرب  خطته  حتقيق  من  اإلرسائييل  االحتالل  متكن  األرض،  عىل 
الفلسطينية املحتلة إىل عدد من الكانتونات، حيث مل يعد مسؤواًل مبارشا فيها عن احلياة 
املعرفة  الكانتونات  الذين يرزحون حتت االحتالل طاملا يعيشون يف  اليومية ألولئك 
حسب اتفاقيات أوسلو بمناطق »أ« و »ب«. مع ذلك، أوضح االحتالل اإلرسائييل يف 
أكثر من مناسبة أنه ال يزال املتحكم املبارش يف القضايا اإلدارية واألمنية يف باقي الضفة 
الغربية-يف املنطقة املعرفة حسب اتفاقيات أوسلو بمنطقة »ج«. من ناحية أخرى، سمح 
الرتتيب اإلرسائييل ألكثر من نصف مليون مستوطن إرسائييل لالستيطان يف منطقة »ج« 
والقدس الرشقية، وختطيط توسعهم يف مستوطنات عرب ضامن حجز الفلسطينيني داخل 
مصفوفة التحكم باحلركة من خالل نظام الطرق االلتفافية، واحلواجز، واجلدار، وبالتايل 
حتويل عملية التقسيم إىل كانتونات إىل املرحلة النهائية واخلطوة األخرية للقضاء عىل 

ما تبقى من فلسطني. 
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ما بعد األبارتهايد يف فلسطني/إسرائيل اليوم: 

بداًل من اخلالصات
من  والعديد  الفلسطينيني  طرف  من  وإرسائيل  األبارهتايد  بني  املقاربة  ُوظفت  لقد 
األرايض  يف  إرسائيل  سياسة  ومعاريض  اإلنسان،  حقوق  وجمموعات  األكاديميني، 
مصفوفة  من:  كل  يف  الشبه؛  أوجه  عىل  العثور  الصعب  من  ليس  املحتلة.  الفلسطينية 
واملمرات  واحلواجز  )املنفصلة(،  االلتفافية  الطرق  ونظام  اهلويات،  نظام  التحكم، 
انتقائي بني  املطبقة بشكل  التمييزية واألنظمة  العسكرية  العسكرية، والقوانني اإلدارية 
السكان الفلسطينيني يف األرايض الفلسطينية املحتلة وبني املستوطنني الذين يعيشون بشكل 
غري قانوين يف مناطق »ج« والقدس الرشقية، وحق الفلسطينيني يف الوصول إىل أراضيهم 
)الزراعية(، واالحتكار اإلرسائييل ملوارد الفلسطينيني الطبيعية، واجلدار، والقائمة تطول، 

والتي تناقض كلها القانون الدويل.
تنامى انتهاك إرسائيل لكل من القانون الدويل واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بفظاظة 
خالل سنوات االحتالل. إرصار إرسائيل عىل جتاهل التزاماهتا كقوة احتالل دفعها لتخطي 
سعي املجتمع الدويل لتحقيق سالم عادل بني الفلسطينيني واإلرسائيليني. وقد ترجم هذا 
عرب جمموعة من أدوات الفصل، عىل رأسها: التقسيم السيايس لصالح إرسائيل، وعملية 

الكنتنة، والعزل العنرصي االقتصادي.
لتحقيق االستدامة يف سيناريو ما بعد األبارهتايد يف فلسطني/إرسائيل اليوم، من املهم 
التذكري بأن االستدامة دائاًم ما تكون هنجًا قائاًم عىل أساس احلاجة، ولكن يف ظل السياق 
اجليو-سيايس القائم، ومن أجل ضامن توفري حقوق اإلنسان للفلسطينيني التي يفتقرون إليها 
بشكل عام حاليًا، فمن املقرتح أن جتري املنارصة عرب هنج يقوم عىل أساس احلقوق، يصاغ 
ضمن مفهوم حقوق التخطيط احليزي، والذي ينقصه احلق املسبق اجلامعي للمشاركة والذي 
يعد أمرًا أساسيًا لضامن اإلدماج االجتامعي، والذي بدوره حيوز أمهية خاصة نظرًا لالختالل 
الوظيفي العميق املرتبط 'بزحف األبارهتايد' طويل األمد. يف هذا املسعى، هناك مهارات 
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جيب االستفادة منها لضامن املصاحلة يف فلسطني احلارض، والعمل مع السياسيني، رجال 
الدين، واملمثلني املحليني وترسيخ ايامهنم بأمهية دورهم. أولئك املمثلون سوف حيتاجون 
إىل تدريبات لبناء القدرات والطاقات، والتي ستشكل عملية تعليمية ذات اجتاهني للمدربني 
وللمتدربني يف منهجيات قائمة عىل أساس احلق إلنجاز االستدامة. بطريقة مماثلة، من املهم 
اإلبقاء يف الذهن أن مهارات التفاوض، التوسط، وحل النزاعات تعنى بشكل أقل بتحمل 
املخاطرات، وتلتفت باهتامم لتقييم األخطار، وتوفر القدرة عىل التخطيط وتعيني أوقات 

السرتاتيجية من أجل أخذ القرار األفضل يف األوضاع امللتبسة. 
يف اخلتام، أحد أهم الدروس املستفادة من منظور ممارسات التخطيط احليزي يف جنوب 
أفريقيا ما بعد األبارهتايد هو أن التحكم بالتخطيط البلدي يف املناطق التقليدية أضحى قائاًم 
عىل مبدأ التنمية املرشوعة، والتي تتيح التنمية ألنشطة تعكس احلاجات الثقافية والسياق 
الوظيفي للمجتمع التقليدي لكي يتقدم بدون احلاجة لرخصة ختطيط. معنى هذا أنه جيب 
بامللكية  املكاين، حيث حيتفظ  التخطيط  التغيري يف هنج ممارسات  مراعاة  الفلسطينيني  عىل 
املحلية بشكل ممركز، وال ترتك غائصة يف خطاب وإجراءات القوانني البالية، والتي تعترب 

لألسف بمثابة شوكة يف حلق املخططني الفلسطينيني. 
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الهوامش
أمحد األطرش، دكتوراه - أستاذ مساعد يف الدراسات احلرضية، جامعة القدس وكلية بارد. سهيل خليلية،   1

رئيس قسم مراقبة املستوطنات، معهد البحوث التطبيقية-القدس.
عىل الرغم من حقيقة أن القائمني عىل التخطيط االرسائييل يف القدس الرشقية ومنطقة »ج« خمتلفون، إال   2
أن نتائج ممارسات التخطيط احليزي تتشابه من ناحية التفتيت املادي  والتفسخ االجتامعي، وعليه فإن 

القدس الرشقية ومنطقة »ج« قد ذكرا حتت ذات العنوان. 
البند رقم سبعة لقانون املحكمة اجلنائية الدولة يعرف جريمة األبارهتايد عىل أهنا »أعامل ال إنسانية ترتكب   3
يف سياق نظام ممؤسس لالضطهاد املمنهج وسيطرة جمموعة عرقية واحدة عىل جمموعة أو جمموعات عرقيات 

أخرى وترتكب بغرض إدامة هذا النظام« )كوكوين وبونديا، 2009، ص.3(
صنفت اتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995 أكثر من ستني باملائة من الضفة الغربية كمنطقة »ج«، والتي   4
تقع حتت السيطرة اإلرسائيلية الكاملة، بينام صنفت املناطق املتبقية كمناطق »أ« و »ب« والتي تندرج 
حتت النطاق الترشيعي واملدين الفلسطيني. يمكن القول بكل ثقة أن أوسلو يمكن فهمها كاتفاق 
وظيفي أكثر من كونه اتفاقًا مناطقيًا، إذ تفصل الناس عن األرض، بدون هناية واضحة. )خالدي، 

2014، ص.76(
منذ 1994، استلمت السلطة الفلسطينية ما يقدر ب23 مليار دوالر من الدعم، وهي مدينة   5
اآلن بام قيمته 4.3 مليار دوالر من الديون الداخلية واخلارجية، بام جيعل من املستحيل عىل 
السلطة أن تبقى ملتزمة بدفع رواتب أكثر من 170.000 من املوظفني العموميني بنهاية كل 

شهر )نخلة، 2014(.
من اجلدير ذكره أن احلق باملشاركة معرب عنه هنا كحق إنساين أسايس تنبغي محايته عامليًا، وليس   6
اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  من   )1(  27 البند  احليزي.  التخطيط  لسياسة  كخطاب  فقط 
الصادر عن األمم املتحدة سنة 1948 يميل بأن: »لكل فرد احلق يف أن يشرتك اشرتاكًا حرًا يف حياة 
 United »املجتمع الثقايف ويف االستمتاع بالفنون واملسامهة يف التقدم العلمي واالستفادة من نتائجه
 Nations General Assembly (UNGA), 1948) (United Nations General Assembly

.(UNGA), 1948

منذ عام 1967، تم هدم ما يقارب من 27.000 منزل فلسطيني ومبان أخرى يف األرايض الفلسطينية   7
املحتلة. يف القدس الرشقية، تم هدم حوايل 2.000 مبنى غالبيتها كانت منازل. نحو 60 باملائة منها تم 

 .)Margalit, 2014, p. 24( 1993 هدمه منذ بدء عملية السالم يف
عىل سبيل املثال، يف القدس الرشقية، منذ سنة 1967 تم سحب ما معدله 6 حقوق إقامات لفلسطينيني   8

 .)ACRI, 2012, p. 1(
http://main.knesset.gov.il/Activity/ لنص قانون الضم للهضبة السورية انظر صفحة الكنيست :    9
مشاهدة  )اخر   Legislation/Laws/Pages/LawPrimary.aspx?t=lawlaws&st=lawlaws&lawit

 emid=2001199)22.1.2017
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يشري كوهني )1993، ص. 78( إىل أن تعيني خط احلدود اجلديد »تم حتديده طبقًا لسياسة اسرتاتيجية-  10
ديموغرافية وليس طبقًا العتبارات ختطيط خالصة. كمنت مصلحة هذه السياسة يف سعيها لشمل القمم 
واملواقع التي تتيح حتكاًم اسرتاتيجيًا باملدينة وبالطرق التي تقود إليها، بجانب مساحات إضافية كبري حتتوي 

عىل أدنى عدد من السكان العرب«.
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