
 هندسة األبارتهايد.. ملاذا تتمسك إسرائيل بالسيطرة على حي الشيخ جراح؟

لع يكغ سعي سمصات االحتالؿ اإلسخائيمي النتداع مداكغ أىالي حي الذيخ جخاح في القجس ومشحيا لسدتػششيغ ييػد سػى 
مغ سبعة عقػد. لكغ األمخ حمقة ججيجة في مدمدل ابتالع األراضي الفمدصيشية الحي تسارسو سمصات االحتالؿ مشح أكثخ 

يتجاوز بكثيخ مجخد االستحػاذ السجخد عمى األراضي إلى كػنو خصػة ضسغ خصة إسخائيمية شاممة إلحكاـ الديصخة عمى 
الفمدصيشييغ وفخض الُعدلة عمييع مغ خالؿ السدتػششات، التي ُتَعجُّ في جػىخىا وسيمة لتفتيت السجف الفمدصيشية وعدليا، 

 قاومة وضساف الديصخة الكاممة لمسحتميغ.ووأد أي بحور لمس

، استيقظ الفمدصيشيػف في قصاع غدة عمى خبخ اندحاب قػات االحتالؿ ٕ٘ٓٓفي صبيحة الثاني عذخ مغ سبتسبخ/أيمػؿ 
دونع مغ أراضي القصاع التي اغتربيا االحتالؿ،  ٓٓٓٙ[، ُمخمِّفة وراءىا أكثخ مغ ٔعاما] ٖٛاإلسخائيمي، بعج وجػد داـ 

مدتػششة ييػدية، سمبت الفمدصيشييغ أرضيع وشاشختيع العسخاف ألربعة عقػد. ذلظ العسخاف الحي حسل  ٕٔقاـ فػقيا التي أ
معشى أكبخ مغ كػنو حجارة صّساء، فكاف عيغ االحتالؿ العدكخي. فإلى جانب الدالح، ثّسة جدج لسدتػشغ وبيت يحسمو 

خ لمدال  ح القياـ بػضيفتو.يحتالف األرض، ويسارساف الخقابة التي ُتيدِّ

مبشى استيصاني ىجمتيع قػاتو، رفع الفمدصيشيػف آالؼ الخايات والالفتات التي تحسل  ٖٓٓٓانتيى االندحاب، وعمى ركاـ 
صػر الذيجاء والقادة، ُمصالبيغ بحخؽ ما تبقَّى مغ ىحا العسخاف الرييػني الستخوؾ، إذ كيف يدكغ الفمدصيشي في مشدؿ 

اقتو صشػؼ العحاب؟ وعمى الجانب اآلخخ، كاف "بشياميغ نتشياىػ" يذاشخ الفمدصيشييغ رؤيتيع، أنذأتو قػة اضصيجتو وأذ
ولكغ لجواٍع مختمفة، حيث رأى حتسية تجميخ ما بقي مغ السدتػششات؛ "لتجشُّب الرػر اليّجامة أيجيػلػجيِّا، التي يخقز فييا 

لػف ُكشديا إلى   [ٕمداجج".]الفمدصيشيػف عمى أسصح ىحه السباني، وُيحػِّ

أشمَّت الحكػمة األميخكية بخأييا، ُمقتخحة عمى حكػمة االحتالؿ تدميع مباني  -الفمدصيشي واإلسخائيمي-وبيغ السػقفيغ 
[، بسا يتػاءـ ٖالسدتػششات واألصػؿ الدراعية والرشاعية الستبقية لمفمدصيشييغ، مغ أجل إنعاش الحالة االقترادية لمقصاع]

يبخالية لتسجيغ الذخؽ األوسط وتحػيمو إلى مجتسع ليبخالي حجيث، األمخ الحي قبمتو الحكػمة مع أجشجة أميخكا الشيػل
اإلسخائيمية، فعخضت ىحه األصػؿ والسباني لمبيع عمى الفمدصيشييغ، أو مشحيع إياىا مقابل السشازؿ التي ُأجِبخوا عمى تخكيا 

قزية وتدميسا بخدخاف حق العػدة إلى ديارىع التي ُبِحلت في شمبيا أثشاء الشكبة، لكّغ الفمدصيشييغ اعتبخوا قبػؿ ذلظ خيانة لم
 الجماء.

 
وعغ ىحا الدجاؿ الجائخ، يجادؿ السعساري والكاتب "إياؿ وايدماف" في كتابو "أرض جػفاء.. اليشجسة السعسارية لالحتالؿ 

دور فّعاؿ في انكذاؼ الجراما الدياسية"،  اإلسخائيمي" أف العسارة ىي إحجى الػسائل السباشخة لالحتالؿ، حيث "أصبح لألبشية
متعزيات]أ[ تشبس بالحياة، ولتصييخىا مغ  -بشاء عمييا-فبجا أنيا "اكتدبت سسة مػضػعية اعُتِبَخت العشاصخ السعسارية 

"، إلى الذخ سيجب عمى السعسارييغ حخقيا"، األمخ الحي سيؤدي، وفقا لألميغ العاـ لػزارة التخصيط الفمدصيشية "جياد الػزيخ
 [.ٗانعتاؽ تصّيخي مغ بقايا االحتالؿ]



بيحا الفيع السختمف ليشجسة االحتالؿ، رفس الفمدصيشيػف حتى فكخة تجميخ الفمل االستيصانية، التي عخضيا "خافيخ سػالنا" 
ؿ [؛ حتى ال٘مشدق الدياسة الخارجية في االتحاد األوروبي، واستبجاليا لرالح مباٍف شاىقة إلسكاف الالجئيغ بيا]  تتحػَّ

 .ٜٛٗٔالسداكغ السؤقتة إلى مباٍف دائسة ُتقػِّض حق العػدة الحي يصالب بو ويدعى إليو كل فمدصيشي ىجخ داره في 

عمى الجانب الُسقابل، دائسا ما رأى االحتالؿ في السخيسات بيئة تحّس عمى السقاومة، فزال عغ بشيتيا التي تعػؽ الكذف 
روف"، في فتخة قيادتو لمجبية الجشػبية أوائل الدبعيشيات، إلى تجميخ مخّيسات الذاشئ عّسا يجخي بيا، مسا دفع "آرئيل شا

وجباليا ورفح لالجئيغ بغخض تذخيجىع، وما سيتختَّب عميو مغ احتياجيع إلى مشازؿ ججيجة، األمخ الحي سُيجبخ الحكػمة 
لية تداىع في وضعو تحت العيغ بال أزقة عمى وضع بخامج لتػشيشيع، مسا يعشي تفكيظ بشية السخّيع لرالح ىشجسة احتال

ومخابئ يرعب كذفيا، وُيَعجُّ ىحا ىػ الجور األكثخ محػرية الحي تمعبو السدتػششات، التي تزع يجا وعيشا لالحتالؿ في 
 قمب العسخاف.

تيا في الػاقع ىحه األيجيػلػجيا اليشجسية لمييسشة، مغ جانب االحتالؿ، دفعت "إياؿ وايدماف" إلى محاولة تحميل تجمّيا
الفمدصيشي، بيغ العدؿ الحجخي لمقجس عغ الفمدصيشييغ، واالستيصاف، والججار العشرخي، ومشافح العبػر، وحخوب الججراف، 
وغيخىع مغ آليات اليشجسة، في محاولة لفيع الغخض الدياسي والعدكخي مشيا عمى أرض الػاقع، ألف السعساري الرييػني، 

ـ خجمات مجنية. ىحه ىي الحقيقة األداتية ليشجسة  حدب "وايدماف"، عدكخي وناشط سياسي، وليذ مجخد كفاءة محايجة ُتقجِّ
 االحتالؿ كسا يقػؿ الخجل، لكغ الدؤاؿ: كيف تعسل ىحه األداة؟

 
، وبعج أياـ قميمة مغ إتساـ الجير اإلسخائيمي سيصختو عمى الجدء الذخقي مغ ٜٚٙٔيػنيػ/حديخاف  في الدابع والعذخيغ مغ

كع مخبع مغ األرض وضّسيا ضسغ الحجود  ٓٚالقجس، سارعت حكػمة االحتالؿ بخئاسة "ليفي أشكػؿ" إلى احتالؿ قخابة 
با ألي  [، وصسَّست المجشة العدكخية حيشياٙاإلدارية لمقجس الغخبية السحتمة] السخصصات السعسارية في خصػة استباقية، تحدُّ
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عسمية اندحاب يفخضيا قخار دولي، بغخض ضع أكبخ قجر مغ السشاشق الخالية إلى حجود الدمصة اإلسخائيمية السدعػمة 
 .[ٕعمى القجس]

ديادة اإلسخائيمية وبشائيا وبالفعل، ُأرسيت في الدشة التالية خصة شاممة، قائسة عمى لعِّ شسل القجس وضساف وحجتيا تحت ال
إلى بشاء اثشي عذخ حيا  -بالتزامغ مع خصط إنذائية أخخى -[، مسا أدَّى ٚعمى نحػ يخدع أي احتسالية إلعادة تقديسيا]

ييػديا، عمى مجار أربعيغ عاما، تحافظ فييا ىحه األحياء عمى كػنيا مبتعجة ومتجاندة في الػقت نفدو، بحيث ُتذكِّل حداما 
ؽ لألحياء والقخى الفمدصيشية وتقدسيا إلى شصخيغ، إضافة إلى السجف الرشاعية التي ُبشيت مغ الشديج  السعساري الُسصػِّ

 .خارج ىحه األحياء لمسحافطة عمى عدؿ العسالة الفمدصيشية، القادمة مغ الزفة الغخبية، بعيجا عغ القجس

، التي ُبشيت خارج الحجود السحمية لمقجس؛ ليتعاضع السج أضف إلى ذلظ حمقة السدتػششات الثانية، الُسدساة بالججار الثاني
االستيصاني بيا وتريخ القجس الكبخى مجيشة متخامية األشخاؼ، تعدؿ الفمدصيشييغ عغ مخاكدىع الثقافية فييا، وفي الػقت 

اضي السحتمة مشح نفدو تفرل بيغ شساؿ الزفة وجشػبيا، ُمذكِّمة بؤرة استيصانية تحػي ثالثة أرباع السدتػششيغ في األر 
 .[ٕ]ٜٚٙٔعاـ 

 
ولع تتػقف السذكمة التي واجييا السعساريػف عشج اإلسخاع في البشاء وتػفيخ البشية التحتية لمسدتػششات وما إلى ذلظ، ولكغ 

قائسة ىي األخخى، إذ كيف يسكغ تأىيل السشاشق السحتمة، لتحطى في نفػس السدتػششيغ بسكانة  بجت السذكمة الثقافية
مألػفة، فتبجو كأجداء عزػية مغ العاصسة اإلسخائيمية السػعػدة في القجس؟ ىشا جاء دور اليشجسة السعسارية التي وفَّخت 

 .[ٕالب التػسع السشاشقي"]"لغة برخية اتُّخحت وسيمة لمتعسية عمى حقائق االحتالؿ ولجعع مص
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أدَّى ىحا الػضع إلى "ضيػر نسط معساري إسخائيمي يتشافخ تساما مع شخيقة البشاء في القخى العخبية، ففي السشاشق 
[، فُكخَِّس فرل خاص مغ ٛاإلسخائيمية، يجيج السيشجسػف السعساريػف ومخصصػ السجف في تصػيخ أسمػب معساري قػمي"]

الحاكع العدكخي لسجيشة القجس في فتخة االنتجاب البخيصاني "رونالج ستػرز"، والقاضي  لسشاقذة مخسـػ ٜٛٙٔخصة 
باستخجاـ أنػاع مختمفة مغ الحجخ الجيخي، ُعِخؼ فيسا بعج بحجخ القجس، مادًة لبشاء الججراف الخارجية لسشازؿ الييػد، بسا 

ج الدسة السعسارية لمسباني السختمفة ويطيخىا كأجداء عزػية   .مغ بشياف السجيشةُيػحِّ

ت الخصة السحكػرة عمى أف البرسة البرخية التي ُيزفييا الحجخ "لجييا قيسة تشصػي عمى ما تحسمو مغ رسائل  وقج نرَّ
وشائج قػية مع مجيشة  -في سياؽ البشياف الججيج-وججانية، تدتشيس السذاعخ األخخى القابعة في ذاكختشا الجسعية، وتخمق 

[. ومغ ىحا السشصمق، اسُتخجمت التبخيخات الجيشية الييػدية، واالدعاءات األركيػلػجية "السعسارية"، ٚ]القجس السقجسة التميجة"
كسا ترػر -فزال عسا يحػيو الحجخ الجيخي نفدو  -بجعػى احتػائيا عمى آثار مقجسة-ذرائع الكتداب األراضي 

 .ية عمى الحجخمغ إرث تػراتي لسجيشة القجس، التي تعشي السجيشة السبش -[ٜ"ستػرز"]

 
 بؤرة ميغرون االستيطانية

 مغ بشائو كامال وقج كانت الغاية مغ ىحا القانػف، الحي أُعيج اعتساده، مع تعجيالت تدسح بالتحجيخ السطيخي لمبشاء بجال
[، الييسشة اإلسخائيمية عمى ثقافة البشاء ٛبالحجخ، تعديد الخمدية االستذخاقية لمسكاف، األمخ الحي ُيمخِّز، وفقا لػ "وايدماف"]
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عيج، عغ شخيق ىحا في األراضي السحتمة؛ وىػ ما يػقع الخصخ عمى اليػية الػششية الفمدصيشية بالقجس في السجى الب
 .اليشجسي الحي يعدؿ الفمدصيشييغ بعشرخية ويسشعيع حقػقيع في مجيشتيع التاريخية األبارتيايج]ب[

وقج تجّمى ىحا الفرل اليشجسي في اإلستخاتيجية الجيسػغخافية لالحتالؿ في القجس؛ فتقػؿ ميشجسة السجف، "إليشػار بارزاكي"، 
كمة الكثافة الدكانية: "ىشاؾ قخار حكػمي باإلبقاء عغ الدياسة التي تتبعيا الحكػمة اإلسخائيمية حيغ تشػي التعامل مع مذ

% مغ الييػد. واألسمػب الػحيج ٕٚ% مغ العخب وٕٛعمى الشدبة بيغ الدكاف العخب والدكاف الييػد في السجيشة بسعجؿ 
 .[ٓٔلسعالجة السػضػع، بحيث تتحقَّق الشَِّدب السحكػرة، ىػ مغ خالؿ إمكانات اإلسكاف"]

كسا يقػؿ "وايدماف"، مغ خالؿ التالعب بالخصط العسخانية، باستخجاـ واحجة مغ سياسَتْيغ، أو كمييسا: ُنفِّحت ىحه الدياسة، 
ع البيػت الفمدصيشية، وذلظ لسػاجية الشسػ الجيسػغخافي الدخيع لجى  تذجيع بشاء البيػت في األحياء الييػدية، والحّج مغ تػسُّ

نة حجع تراريح البشاء الرادرة لكلٍّ مغ الفخيقيغ، فبمغ نريب الييػد الفمدصيشييغ. تطيخ نتائج ىحه الدياسات عشج مقار 
وحجة سكشية لمييػد بالجانب الذخقي مغ القجس السحتمة، في مقابل  ٓٓٓ.ٜٓترخيح سشػي، ساىست في إرساء  ٓٓ٘ٔ
 .[ٔٔترخيح سشػي فقط لمفمدصيشييغ أصحاب األرض] ٓٓٔ

"إجخاء مزادا لحخكة العسخاف الفمدصيشية،  -في جػىخه-يػدية ججيجة عالوة عمى ذلظ، اعُتبخ إنذاء أحياء/مدتػششات ي
عيا،  وجخى تخصيط تمظ األحياء والسدتػششات بحيث ُتذكِّل أسافيغ بيغ األحياء والقخى الفمدصيشية، تحج مغ إمكاف تػسُّ

ية المحيغ ُيذكِّالف "قػسا وُتجدِّئ التػاصل العسخاني الفمدصيشي"، كسا ىػ الحاؿ في حي رامات إشكػؿ وحي التمة الفخند
مستجا يفرل حي شعفاط الفمدصيشي عغ البمجة القجيسة الفمدصيشية وعغ حي الذيخ جخاح، وىحه السشاشق كميا كانت ُتذكِّل 
مشصقة عسخانية مترمة"، لتبخز الػضيفة األساسية لمسدتػششات فيسا بعج، في القجس وغيخىا، بػصفيا وسيمة لسشع السجيشة 

ع الجغخافي ٛفتيا، ولجعل الحياة فييا أصعب عمى الفمدصيشييغ"]"مغ أداء وضي [، فزال عغ تدييل السخاقبة األمشية والتػسُّ
 .وكدب أكبخ قجر مسكغ مغ األراضي ميسا تعارض ذلظ مع القخارات الجولية

ـ بعس السدتػششيغ بذكػى إلى الجير الرييػني يذتكػف فييا مغ االستقباؿ الديئٜٜٜٔفي عاـ  في ىػاتفيع  ، تقجَّ
السحسػلة خالؿ مخورىع عمى الصخيق الدخيع الحي يخبط بيغ القجس والسدتػششات في شساؿ الزفة الغخبية، األمخ الحي 

لخجمات اليػاتف السحسػلة بأف أنذأت ىػائيا الستقباؿ اإلشارة في السشصقة  (Orange) "استجابت لشجائو شخكة "أورانج
 .ة عمى الصخيق، وىي القسة ذاتيا التي كانت مذخوع استيصاف لع ُيكَتب لو الشجاحالُسذار إلييا، أعمى التمة السذخف

كانت تمظ التمة السدروعة بالتيغ والديتػف ممكا لسدارعيغ فمدصيشييغ مغ قخيَتْي عيغ يبخود وبخقة، لكغ بجا لقػات الصػارئ 
عج، مدألة أمغ قػمي، ومغ ثع يسكشيا االستيالء االحتاللية حيشيا أف إقامة اليػائي في بؤرة ميغخوف، كسا سُتدسى فيسا ب

كيا، وىػ ما حجث بالفعل، متبػعا بقياـ شخكة الكيخباء اإلسخائيمية بتغحية  عمى األرض الخاصة بالسدارعيغ دوف مػافقة ُمالَّ
 .التمة بالكيخباء، وربط شخكة السياه الػششية ليا بشطاـ التخوية السائي، بحريعة دعع عسميات البشاء

، ثع أتػا بحارس لو، لإلقامة في ٕٔٓٓالتأخيخ في بشاء اليػائي السدتػششيغ إلى تشريب ىػائي مديف في مايػ/أيار  دفع
عخبة مقصػرة أسفل الدارية، فأتى الحارس بدوجتو وأبشائو لإلقامة معو، ولع تسِس عذخة أشيخ حتى رافقت خسذ ُأسخ 



، مسا أعصى مبخرا لػزارة اإلسكاف والتعسيخ لمسذاركة في الكعكة، فبشت حزانة أشفاؿ لأُلسخ  أخخى أسخة الحارس السدعـػ
ؿ سارية اليػائي إلى أكبخ بؤرة، مغ أصل  السقيسة، بؤرة استيصانية  ٖٓٔوُجِسعت التبخعات لبشاء كشيذ ييػدي، لتتحػَّ

ؿ ٕٔعائمة] ٕٗمقصػرة، و ٓٙمتخامية عمى امتجاد الزفة الغخبية، وتزع ما يقارب  [، وتحرل عمى ترخيح رسسي بالتحػُّ
 .[ٖٔإلى مدتػششة كاممة البشياف]

د بيا سمصات االحتالؿ عمى أراضي الزفة  -بتعبيخ "وايدماف"-ي الجغخافيا المجنة ىل الحطت شيئا؟ تمظ ى التي تتسجَّ
وقخارات مجمذ األمغ حػؿ االستيصاف، وكل شيء مغ شأنو أف  ٜٚٙٔو ٜٛٗٔالغخبية، وغدة سابقا، متجاوزة بحلظ حجود 

نة مغ عخبات متحخكة ومخ دىا عمى أرض فمدصيغ. فالبؤر الُسكػَّ ؿ إلى مدتػشات تجريجيا، يعػؽ تسجُّ يسات سخعاف ما تتحػَّ
بفعل االستيصاف والججار  -جدر مشعدلة-بذكل يحيل الزفة الغخبية، التي كانت متساسكة عقب الشكبة، إلى أرخبيل 

ث العازؿ، وىػ ما ُيَعجُّ تحقيقا لمدياسة التي أعمشيا رئيذ الػزراء اإلسخائيمي األسبق "شاروف" مغ قبل: "أنا أستػشغ حي
 .[ٕأستصيع"]

 
ُتذكِّل السدتػششات، مغ حيث ىي أداة معسارية إذف، غخضا عدكخيا وسياسيا بالغ األىسية لالحتالؿ، وليحا الدبب يتسخكد 
وجػدىا بذكل شاٍغ في أعالي التالؿ، وىػ السػقع الحي صيغت لو ذريعة ديشية تدعع أف الديػؿ ىي مشاشق الجنيا التعيدة 

[. تمظ الحجة التي خجمت الغخض األساسي ٗٔالسقجسة التي ال يشبغي تخكيا في أيجي الغخباء] وأف السختفعات ىي القسع
مغ اعتالء التالؿ بالسدتػششات، كسا يذخحو "وايدماف"، لتكػف عيشا كاشفة لسا تحتيا مغ الػدياف الفمدصيشية، إلحكاـ الخقابة 

ل كل مشدؿ بؤرة رؤية دائخية، أشبو بػ "تحكخة السخمى" لمجشػد أثشاء التامة، وىػ ما ُيبخزه ترسيع السشازؿ االستيصانية، إذ ُيسثِّ 
 .عيشا كبيخة تكذف الػدياف وما يجخي بيا -مع مجسػع السدتػششة-الحخب]ج[، فُيذكِّل كل مشدؿ 

إضافة إلى ذلظ، ساىع كلّّ مغ الججار العشرخي، الحي تبشيو قػات االحتالؿ حػؿ مدتػششاتيا، إضافة إلى األسالؾ 
لذائكة والحػاجد وشبكة الصخؽ والكباري واألنفاؽ التي ُتفَتح حرخا لمييػد، في تحقيق الفرل الذجيج بيغ الجانبيغ، وبدط ا

الديصخة العدكخية التامة، ذات الحراع السعساري الزخع، عمى الػدياف الفمدصيشية، إذ تدتعسل قػى االحتالؿ السدتػششات 
مى القخى والسخيسات، كسا ساعج التػحيج السعساري في الييئة، مع األسصح بػصفيا شخقا مباشخة في حاؿ اليجـػ ع

 .القخميجية الحسخاء، في التسييد بيغ السدتػششة والقخية في حاؿ عسج االحتالؿ إلى القرف الجػي 

ميا بعج ىجفا آخخ لالحتالؿ، حدب خصة "إيغاؿ آلػف"، الحي كاف وزيخا إسخائي -كػنو فعال ىشجسيا-وُيسثِّل االستيصاف 
ت عمى حتسية فرل الزفة الغخبية عغ األردف مغ جية الذخؽ، وتػفيخ الحج األقرى مغ األرض والحج  الشكدة، التي نرَّ
ر عمى أنو مذخوع رسسي لمحكػمة اإلسخائيمية آنحاؾ، فإف  األدنى مغ العخب، لكغ عمى الخغع مغ عجـ شخح ىحا الترػُّ

في السشاشق السحتمة، وورقة عسل رئيدة في مشاقذات الحكػمة بذأف السشاشق  مذخوعو ىحا ضلَّ أساسا لدياسة االستيصاف
 .[٘ٔوقزايا االستيصاف وغيخىا]



مت إلى الجسيػر اإلسخائيمي  ونتيجة لحلظ، كانت السدتػششات دائسا مػاقع إستخاتيجية أكثخ مشيا مػاقع لإلقامة، بل إنيا ُقجِّ
تديع في حساية الجولة مغ االجتياح، وإجخاء احتخازي لمػقاية مغ  عمى أنيا مشطػمة دفاعية ٖٜٚٔالسرجـو مغ حخب 

الحخب باألسمحة التقميجية، وقج أدرؾ "شاروف"، الخبيخ في مجاورة الخأي العاـ واستثسار الخػؼ الجساىيخي، تمظ الشقصة جيجا 
 .[ٕقحائف السجفعية األردنية"]فدتصػلشا  -الزفة الغخبية-حيشسا قاؿ: "إذا لع نذخع في االستيصاف في ييػدا والدامخة 

وأماـ ىحا الػاقع السأزـو أصبح الفمدصيشيػف يعيذػف في جدر مشعدلة ومغمقة، حيث تزع األراضي الػاقعة تحت الحكع 
قصعة متشاثخة، في حيغ تديصخ إسخائيل عمى السشاشق السحيصة بيا إلى جانب سيصختيا عمى  ٕٓٓالفمدصيشي ما يقخب مغ 

بعج -[، ومع سغ سياسة مشافح التفتير السخورية ٙٔفية، وسيصختيا عمى الجػ الحي ُيِغّمف تمظ السشاشق]مخدوف السياه الجػ 
 .عمى تخـػ األراضي السحتمة، جشح االستيصاف لتفخيغ األرض الفمدصيشية مغ محتػاىا لرالح مدتػششاتو -اتفاقية أوسمػ

الفمدصيشي احتجاما تمظ التي تجخي تحت سصح األرض، إذ  يحكخ "وايدماف" أف واحجة مغ أكثخ معارؾ الرخاع اإلسخائيمي
% مغ مخدوف السياه الجػفية الجبمية تحت أراضي الزفة الغخبية؛ مسا يشحػ باالحتالؿ لالستيالء عمى ٓٛيقبع أكثخ مغ 

ئجة السجف % مغ السياه الستاحة سشػيا في تمظ السشاشق لفاٖٛاألرض لتدييل االستيالء عمى باششيا، فيحىب ما يقخب مغ 
غ مزخاتيا العسالقة مغ سحب السياه الجػفية الفمدصيشية لرالحيا الخاص  .اإلسخائيمية والسدتػششات، حيث تتسكَّ

ىكحا صار الػضع إذف؛ سيصخة عمى ضاىخ األرض الخاضعة لالحتالؿ الرييػني، وسيصخة احتاللية أيزا عمى الغالؼ 
فة إلى سياسة السشافح ونقاط التفتير التي ُتحِكع القبزة عمى الحخكة الجػي لألراضي الخاضعة لمدمصة الفمدصيشية، إضا

واالنتقاؿ، مع سياسات االستيصاف التي ُتزيِّق الخشاؽ عمى أراضي الزفة وتحيط بيا وتعدليا ببشاء الججار العازؿ، بجانب 
 حتالؿ، لكغ ىل انتيى األمخ ىشا؟االستيالء عمى السياه الجػفية. ىكحا صاغ العسخاف اليشجسي آليات الديصخة الحادة لال

"ىل بسقجورؾ أف تتخيَّل ىػؿ التجخبة التي عاشيا شفل في الخامدة مغ عسخه أماـ أربعة، ستة، اثشي عذخ جشجيا، مصمية 
بػف مجافعيع الخشاشة في كل اتجاه، وقج بجا مطيخىع، مع اليػائيات الشاتئة مغ الحقائب  وجػىيع بالمػف األسػد، ُيرػِّ

 عمى ضيػرىع، أقخب إلى حذخات غخيبة عسالقة، يقتحسػف الججار بعج تفجيخه؟". السحسػلة

، كاف مخيع جشيغ لالجئيغ بالزفة الغخبية عمى مػعج مع اجتياح عدكخي لقػات ٕٕٓٓفي األوؿ مغ إبخيل/نيداف 
ػاقي"، التي أُِعجَّت وُتجرِّب االحتالؿ ضسغ خصة حكػمة "أرييل شاروف" الجتياح الزفة الغخبية فيسا ُسسِّي بعسمية "الدػر ال

با ألي عسميات فجائية فمدصيشية  -بحدب اعتخافات رئيذ األركاف لمجير اإلسخائيمي "مػشي يعمػف" مشح زمغ-عمييا  تحدُّ
مدتقبمية، حيث ىجفت العسمية اإلسخائيمية لمقزاء عمى السجسػعات الفمدصيشية السقاومة، لكغ وقػع عسمية فشجؽ نتانيا 

 .جَّل مغ تشفيحىاالفجائية ع

تدبَّب االجتياح الحي استسخ ألسبػعيغ في استذياد العذخات مغ قاششي السخيع فزال عغ السئات، وقج تكبَّجت قػات 
خ السخيع بذكل شبو كامل] [. تمظ السجدرة التي القت تشجيجا دوليا واسعا ٚٔاالحتالؿ بجورىا خدائخ جديسة، في حيغ ُدمِّ

 .الحتالؿ كانت إحجى ضخورات جيذو في تصػيخ بجائل أكثخ ذكاء لمحخب السجيشيةولفتت نطخ العالع لجخائع ا



وفقا لػ "وايدماف"، كاف اجتياح جشيغ مدتشجا إلى تذكيمة مغ األشخوحات الشطخية التي تشتسي إلى السجرسة الفخندية ما بعج 
ػعة مغ التكتيكات الحخبية السختمفة لحخوب البشيػية في حقػؿ العسارة واليشجسة السجيشية، لُيقخ بعجىا جير االحتالؿ مجس

السخيسات، التي استفاد مشيا الحقا الجير األميخكي في غدوه لمعخاؽ. وتقـػ ىحه التكتيكات عمى إستخاتيجية عدكخية غيخ 
 ."تقميجية تعخؼ باسع "االنثياؿ الدخبي

و. يذخح "أفيف كػخافي"، قائج كتيبة السطالت اسُتخِجمت اإلستخاتيجية نفديا في اقتحاـ مخيع بالشة بشابمذ في العاـ نفد
التي خاضت االقتحاـ، خصتو قائال: "كاف الفمدصيشيػف قج هّيأوا مدخح القتاؿ عمى ضػء تػقُّعاتيع في أنشا سشتقيَّج بالسشصق 

دوه سمفا لديخ األحجاث محتذجة  بسعشى أف نجخل بتذكيالت ميكانيكية قجيسة الصخاز، بخصػط متخاصة وشػابيخ… الحي حجَّ
غيخ أنشا سشقـػ بعدؿ السخيع تساما في وضح الشيار كي نخمق انصباعا أنشا … تتكيَّف مع التشطيع اليشجسي لمذبكة الصخقية

سشقـػ بعسمية ىجـػ مسشيجة، وعشجئح ُنصبِّق مشاورة تشثاؿ فييا األسخاب في وقت واحج مغ كل اتجاه عبخ أبعاد الجيب 
 .[ٜٔؿ األبشية الستسخديغ لالنتقاؿ إلى الذػارع واألزقة حيث يسكششا اصصيادىع"]فتجفع تحخُّكاتشا خال… السختمفة

ىكحا كاف اليجـػ الججيج: سيتحخَّؾ الجشػد داخل السشازؿ السجنية ال خالؿ الصخقات، عغ شخيق اقتحاـ السشازؿ والتجسُّع وراء 
ؿ الذقق والغخؼ إلى ميجاف مشاورة قتالي، ُيحِكع الججراف، ومغ ثع حخقيا أو تفجيخىا بسا يدسح ليع بالسخور خالليا، لتت حػَّ

 .مغ خاللو جشػد االحتالؿ سيصختيع عمى السخيع مغ الجاخل قبل أف يفاجئيع الفجائيػف بقّشاصتيع وكسائشيع مغ الخارج

ف الجشجي: "لع ويخوي "وايدماف" في مقابمة لو مع أحج الجشػد، وُيجعى "جيل فيذبايغ"، إستخاتيجية السعخكة، فيكتب عمى لدا
مشا بيغ السشازؿ تساما، وشققشا بزعة عذخ شخيقا مغ خارج السخيع إلى مخكده. لقج كشا جسيعا  نغادر األبشية مصمقا، وتقجَّ
داخل مشازؿ الفمدصيشييغ، لع يكغ أيّّ مشا في الذػارع، وبالكاد غامخنا بالخخوج. كانت مياجع نػمشا ومقخ قيادتشا داخل ىحه 

 .[ٕعخبات ُوِضعت في مشصقة حفخناىا داخل السشازؿ"]األبشية، حتى ال

يذخح "كػخافي" نفدو، في حػار آخخ مع "وايدماف"، تػصيفا لميجـػ ُيبخز التالقي بيغ الشطخية العدكخية والسسارسة ليا مغ 
سػى تفديخؾ الخاص  خالؿ التخيُّل والتشفيح اليشجسي قائال: "ىحا الحيد الحي تشطخ إليو وىحه الغخفة التي تشطخ إلييا ليدا

خه بػصفو مكانا، كسا يفعل كل معساري، مخررا لمسذي، أـ … ليسا الدؤاؿ ىػ: كيف يسكشظ تفديخ الدقاؽ؟ ىل ُتفدِّ
خنا الدقاؽ باعتباره مكانا ُيحطخ السذي خاللو،  خه بػصفو مكانا ُيحطخ السذي فيو؟ ىحا فقط يعتسج عمى التفديخ، وقج فدَّ ُتفدِّ

انا ُيحطخ السخور عبخه، والشافحة باعتبارىا مػقعا ُيحطخ الشطخ مغ خاللو؛ ألف األسمحة تشتطخنا في والباب باعتباره مك
 ."الدقاؽ، والمغع يشتطخنا خمف األبػاب

لقج رأى "كػخافي" أف الفمدصيشييغ سيػاجيػنيع بكالسيكية، وىػ ال يخغب في التقيُّج بيحا التفديخ، بل يخيج مفاجأتيع، فيقػؿ: 
لحلظ اختخنا شخيقة الديخ عبخ … ػىخ الحخب، أنا بحاجة إلى الفػز وبحاجة إلى الخخوج مغ مكاف غيخ متػقَّع"ذلظ ىػ ج

الججراف كسا الجودة التي تذق الصخيق بفسيا: نطيخ في مػاضع معيشة، ثع نختفي، إف التشقل مغ خالؿ الججراف ىػ حل 
 .ميكانيكي يخبط بيغ الشطخية والسسارسة



اِجئة، إضافة إلى اآللية الكالسيكية األخخى التي تعتسج عمى االجتياح واليجـ وتفخيغ الصخقات مغ كسائشيا بيحه اآللية السف
والبيػت مغ مكامشيا، أمكغ لالحتالؿ استعساؿ السعسار مخة أخخى في تحػيل كفة الرخاع لرالحو في الزفة، األمخ الحي 

لو إلى أكبخ مخت ؿ واجيو عكديا في قصاع غدة، حيشسا حػَّ بخ في العالع لتجارب االغتياالت السشفحة مغ الجػ، لتتحػَّ
السقاومة مغ ضاىخ األرض إلى باششيا مغ خالؿ األنفاؽ في مشاورة معسارية أخخى لألرض الجػفاء، ولكشيا لع تشل الجعع 

 .الحكػمي أو التيديخات الحخبية والتعامي الجولي الحي يشالو االحتالؿ في كل جخائسو

ال تبجو الكفتاف عمى قجر واحج، وال حتى متقارب، فقج فخض االحتالؿ سيصخة واسعة مغ خالؿ أساليب ِعّجة في الشياية، 
وتكتيكات متصػرة، األمخ الحي يصيل أمج الرخاع إلى وقت يعمسو هللا. لكغ األىع في ىحا الرجد أف سياسات االحتالؿ 

ـ الدياسي اإلسخائيمي القادـ مغ عرػر الكػلػنيالية، الحي ال السعسارية باتت تكذف لشا ىي األخخى جانبا مغ شبيعة الشطا
عية  .يتػانى عغ تػضيف أي شيء، بسا في ذلظ العسارة، مغ أجل تحقيق أىجافو اإلمبخيالية والتػسُّ

—————————————————— 
 

 :اليػامر
 .الستعزيات ىي كائشات حية دقيقة -أ

 ٜٛٗٔمغ خاللو األقمية البيزاء في جشػب أفخيقيا مغ عاـ  األبارتيايج ىػ نطاـ الفرل العشرخي الحي حكست -ب
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