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امل���ح���ّص���ن���ة م��ن  ص���ح���ي���ح أن إس�����رائ�����ي�����ل، 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وال��ق��وان��ن ال��دول��ي��ة، هي 
ص��اح��ب��ة م��ش��روع ال��س��ّك��ة ال��ح��دي��د، إال أن 
هذا لم يمنع من مواجهتها بعض العراقيل 
التي أخرت تنفيذه، علمًا بأنه بدأ التخطيط 
له منذ عام 1995. عرقلة تجّلت من خالل 
البيئية وعدد من  رفض بعض الجمعيات 
هذه  إن��ج��از  والفلسطينين  اإلسرائيلين 
السكة، ولجوئها إلى الطعن أمام املحاكم. 
اإلسرائيلية  التخطيط  لجنة  وبعد خوض 
في  املحكمة  بحثت  النقاشات،  من  العديد 
النهائي لتنفيذ  امل��وع��د  األم���ر، وق��د ُأرج���ئ 
امل�����ش�����روع ع���ش���ر س����ن����وات ت���ق���ري���ب���ًا، إل���ى 
التكلفة  فيما ضوعفت  ع��ام 2001،  تموز 
األص��ل��ي��ة ل��ل��م��ش��روع ل��ت��ص��ل إل����ى ن��ح��و 6 

مليارات شيكل. 
ومنذ فترة، بدأ العمل على إنجاز املشروع 

ال���ذي يتألف م��ن أرب��ع��ة أج����زاء، وق��د أنجز 
ج���زءان منه حتى ال��ي��وم. وت��ج��در اإلش��ارة 
إل�����ى أن�����ه اس���ت���ع���ن ب����ع����دد م����ن ال���ش���رك���ات 
منها  انسحبت  املشروع،  إلتمام  األجنبية 

شركة »فيوال« الفرنسّية. 

ربى أبو عّمو 

م��ش��ه��د ال����ج����راف����ات اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة وه���ي 
تهدم منازل الفلسطينيني وتزحف نحو 
أرض��ه��م ب��ات أكثر م��ن ع��ادي��ة. غ��دا طبقًا 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني في  ي��وم��ي��ًا ي���زاح���م رزق 
أرضهم. فصارت الدولة فلسطينية على 
حدود عام 1967 أضغاث أحالم. أراضي 
ف��ل��س��ط��ني ت���ت���آك���ل. ُت����س����رق م��س��اح��ات��ه��ا 
بإرادة دولية تفوق القدرة على املقاومة. 
بني الحني واآلخ��ر، وربما كل يوم، يزّف 
الفلسطينيني  إل��ى  حجة  اإلسرائيليون 
ي��س��ت��ول��ون م���ن خ��الل��ه��ا ع��ل��ى أراض��ي��ه��م 

وممتلكاتهم. 
ه�����ي دي����م����وق����راط����ي����ة م�����ن ن�������وع خ�����اص. 
دولتها  حلم  لتحقيق  إسرائيل  كتبتها 
هكذا  الفلسطينية.  ال��دول��ة  حساب  على 
ت���ت���زاح���م وس����ائ����ل اإلع�������الم ل��ت��ن��ق��ل خ��ب��ر 
يشعلون  املستوطنون  األراض���ي:  سرقة 
ال����ن����ار ف����ي ح���ق���ول زي����ت����ون ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة. 
امل��س��ت��وط��ن��ون ب�����دأوا ب��ن��اء 1650 وح���دة 
انتهاء  منذ  الغربية  الضفة  ف��ي  سكنية 
مرور  بمناسبة  تظاهرة  التجميد.  ق��رار 
س���ن���ة ع���ل���ى م�����ص�����ادرة م����ن����ازل ف����ي ح��ي 
الشيخ جراح بالقدس الشرقية. مخطط 
ل���ب���ن���اء 800 وح������دة س��ك��ن��ي��ة  إس���رائ���ي���ل���ي 
جديدة في مستوطنة »أريئيل«. إسرائيل 
في  سكنية  وح���دة   1300 ل��ب��ن��اء  تخطط 

القدس الشرقية... وغيرها. 
أع����م����ال ن���ه���ب ت���ت���ع���اط���ى م��ع��ه��ا وس���ائ���ل 
اإلع�����الم ك��أم��ر واق�����ع، ورب���م���ا ش��رع��ي إذا 
ك����ان ال���س���ارق إس���رائ���ي���ل. ف��ه��ذه امل��ع��ادل��ة 
الكيان  ه��ي أس���اس لضمان اس��ت��م��راري��ة 
ال����ص����ه����ي����ون����ي. ه�������ذا م�����ا ي����ق����ول����ه ع��ض��و 
الكنيست اإلسرائيلي السابق، يشعياهو 
بن فورت: »الحقيقة هي أن ال صهيونية 
من دون استيطان، وال دولة يهودية من 
دون إخ���الء ال��ع��رب وم��ص��ادرة األراض���ي 

وتسييجها«. 
اإلسرائيلية  امل��خ��ط��ط��ات  زح��م��ة  ووس���ط 
ه�����ذه، ي��ق��ف��ز م���ش���روع خ����ّط ق���ط���ار س��ري��ع 
يصل بني تل أبيب والقدس املحتلة، في 
مسار يحتاج إلى 28 دقيقة كحد أقصى. 
وتعّد خطة بناء السكة الحديد هذه من 
أض��خ��م م��ش��اري��ع ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��ت��ي 
ت��ت��خ��ذه��ا ال��ح��ك��وم��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة خ��الل 

السنوات العشر األخيرة. 
إال أن املشكلة ال تكمن في املشروع بحد 
ذات���ه، ب��ل ف��ي مخالفات ع��دة يتضمنها، 
أوالها أن القطار يتجاوز الخط األخضر 
وي��م��ر ف��ي ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة، م��ن دون أن 
منه،  باالستفادة  للفلسطينيني  ُيسمح 
األم�����ر ال�����ذي ي��خ��ال��ف ال���ق���ان���ون ال���دول���ي، 
م���وارد  اس��ت��خ��دام  للمحتل  ي��ح��ق  »ال  إذ 

محتلة ملصلحة مواطنيه فقط«. 
ك����ذل����ك، ل����م ُت���خ���ط���ر إس����رائ����ي����ل أص���ح���اب 
األراضي الفلسطينيني بأن القطار سيمر 
ع��ب��ر أراض���ي���ه���م، م���ا دف����ع ب��ه��م وب��ح��رك��ة 
امل��ن��اه��ض��ة  »ال���س���الم اآلن« اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
ال��ت��ح��رك وإع���الم لجنة  إل��ى  لالستيطان 
ال��ت��خ��ط��ي��ط اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ب����أن أص��ح��اب 
األراض��ي لم يكونوا على علم باملخطط. 
فكانت النتيجة رفض هذه االستغاثات. 
ح�����ك�����اي�����ة االس�������ت�������ي�������الء ع�����ل�����ى أراض����������ي 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني ت��ح��ول��ت إل����ى م���ا يشبه 
أس��ط��ورة حقيقية. ففي ع��ام 1860، عمد 
)االليانس(  العاملي  االتحاد اإلسرائيلي 

ال��ى استئجار  ال���ذي ت��أس��س ع��ام 1860، 
2600 دون��م ملدة 99 عامًا، أقيمت عليها 
م�����درس�����ة زراع������ي������ة ب����دع����م م�����ن ال�����ب�����ارون 
روت��ش��ي��ل��د ل��ت��دري��ب ال��ي��ه��ود امل��ه��اج��ري��ن 
ع��ل��ى ال�����زراع�����ة. ف���ي ه����ذه ال���ف���ت���رة، ب���دأت 
إس���رائ���ي���ل ال��ع��م��ل ع��ل��ى االس���ت���ي���الء على 
األراض����ي. إال أن امل���ؤرخ ال��ي��ه��ودي والتر 
الك����ور ح����ّدد ع����ام 1881 ب���داي���ة ال��ت��اري��خ 
الرسمي لالستيطان، بعدما تمكن نحو 
3000 ي��ه��ودي، ق��دم��وا إل��ى إس��رائ��ي��ل من 
أوروب�������ا ال��ش��رق��ي��ة، م���ن إن���ش���اء ع����دد من 
فلسطينيي  حكاية  إن��ه��ا  امل��س��ت��وط��ن��ات. 
اليوم وأمس. منذ أن وجدوا أنفسهم فجأة 
خارج بلداتهم، وفق القدرة اإلسرائيلية 
األمر  ملصلحتها،  القوانني  تطويع  على 
ال������ذي ك�����ان ل����ه دور رئ���ي���س���ّي ف����ي إق���ام���ة 
ال��دول��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ام 1948 تحقيقًا 
للمبدأ الصهيوني القائل بوجوب إنقاذ 

األراضي »جيئوالت هكركاع«. 
ق��وان��ني ك��ث��ي��رة اس��ت��ع��ارت��ه��ا واب��ت��ك��رت��ه��ا 
قوانني  األول��ى تضمنت  الفئة  إسرائيل. 
االن����ت����داب امل����وروث����ة. ف��م��ن خ����الل ق��ان��ون 
العامة  للمنفعة  االس��ت��م��الك   ��� األراض����ي 
ع��ل��ى س��ب��ي��ل امل���ث���ال، ص�����ادرت إس��رائ��ي��ل 
عام 1953 نحو 1200 دونم من الناصرة 
العربية إلق��ام��ة مكاتب ودوائ��ر  وال��ق��رى 
التي  املساحة  أن  الح��ق��ًا  ت��ب��نّي  حكومية، 
اس��ت��غ��ل��ت ل���ب���ن���اء ه�����ذه ال�����دوائ�����ر ل����م ت���زد 
ع��ل��ى 80 دون���م���ًا، ف��ي��م��ا اس��ت��ع��م��ل��ت بقية 
لبناء مساكن شكلت  املساحة املصادرة 
)نتسيرت  العليا  ال��ن��اص��رة  مدينة  ن��واة 
ع����ل����ي����ت(. ك����ذل����ك اس����ت����ع����ان����ت إس����رائ����ي����ل 
ب��أن��ظ��م��ة ال���ط���وارئ ال��ت��ي اس��ت��ع��م��ل��ت في 
ع���ه���د االن�����ت�����داب ال���ب���ري���ط���ان���ي ك��وس��ي��ل��ة 
إلحكام السيطرة وإخماد جذور الثورة 
العربية. ورغم أن بعض زعماء إسرائيل 
»ال���ن���ازي���ة«، إال  وص���ف���وا ه���ذه األن��ظ��م��ة ب����
من  أن  رأت  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��س��ل��ط��ات  أن 
األن��ظ��م��ة، وذل���ك  إب���ق���اء ه���ذه  مصلحتها 
ب���ه���دف ف�����رض ال���ح���ك���م ال���ع���س���ك���ري ع��ل��ى 
املناطق املختلفة في البالد لتقييد حركة 
السكان الفلسطينيني. ويضاف إلى ذلك 
إلغاء العديد من التنظيمات السياسية 
ونفي قادتها أو وضعهم تحت االعتقال 

املنزلي. 
وإل���������ى ال�����ق�����وان�����ني ال�����ت�����ي اس���ت���ح���دث���ت���ه���ا 
إسرائيل، وهي كثيرة، اعتمدت إسرائيل 
الغائبني لعام 1950، الذي  قانون أمالك 
استولت إسرائيل من خالله على جميع 
األراضي التي كانت ملكًا للفلسطينيني 
الذين اضطروا إلى تركها والنزوح إلى 

مناطق أخرى. 
هذا القانون هو مجّرد عّينة من سلسلة 
م����ن ال����ق����وان����ني ال���ت���ي ك����ّرس����ت اس��ت��غ��الل 
الغير تمهيدًا لالستيالء عليها  أراض��ي 
وضّمها إل��ى »دول��ة إسرائيل«، ه��ذا عدا 

عن اللجوء إلى القوة. 
لطاملا ك��ان��ت ال��ق��وان��ني »امل��زّي��ف��ة« ال��داع��م 
ال����رئ����ي����س����ي إلس�����رائ�����ي�����ل ع����ل����ى ال���س���اح���ة 
الدولية. وال شك أن مشروع بناء السكة 
الحديد بني تل أبيب والقدس لن يكون 
إال استكمااًل ملا بدأته في القرن املاضي، 
على مرأى ومسمع املجتمع الدولي، الذي 
يكتفي بالنداءات. ولعل القرار األميركي 
األخ���ي���ر ب��ال��ت��خ��ل��ي ع���ن امل��ط��ال��ب��ة ب��وق��ف 
االس��ت��ي��ط��ان خ��ي��ر دل��ي��ل ع��ل��ى امل��ص��ادق��ة 

الدولّية على سرقة األراضي. 

هكذا استخدمت إسرائيل القوانين الحتالل فلسطين 
قطاٌر سريٌع يربط بني القدس املحتلة وإسرائيل. هذا ليس 
البنى  مشاريع  أضخم  أحد  يعّد  مخّطط  بل  إعالن،  مجّرد 
العشر  السنوات  خالل  الحكومة  تتخذها  التي  التحتية 
األخيرة. لم تنجح بعض حركات املعارضة حتى اآلن في 
تعليق تنفيذ املشروع الذي يمضي في طريقه إلى الوجود 
الشركات  من  عدد  بمساعدة   ،2016 عام  بحلول  املتوقع 

األجنبية. هكذا تكّرس إسرائيل مبدأ سرقة أراضي الغير، 
وخصوصًا أن القطار يعبر أراضي الضفة الغربية من دون أن 

يكون مسموحًا للفلسطينيني باستخدامه. 
مرة  كل  في  وتأخذ  تنتهي،  ال  استغالل  حكاية  إنها 
الدولة  إلقامة  هالمّية  مساٍع  مع  بالتوازي  إضافّيًا  شكاًل 

الفلسطينية، التي لن يبقى لها الكثير من األراضي 

قطار القدس يستكمل سلب األراضي 

ال صهيونية من دون 
استيطان، وال دولة 

يهودية من دون 
مصادرة األراضي

يتضمن المشروع 
مخالفات عدة يتضمنها، 
أوالها أن القطار يتجاوز 
الخط األخضر

عرقلة المشروع 

املؤرخ اليهودي 
والتر الكور حّدد عام 

1881 بداية التاريخ 
الرسمي لالستيطان 

إسرائيل استعانت 
بقوانني االنتداب 

البريطاني 
واستحدثت أخرى 

لالستيالء على 
األراضي

يحاول حماية ما تبقى من أرضه من نيران أشعلها املستوطنون )جعفر اشيتيه - أ ف ب( 

يتمسك بارضه متحديًا محاوالت االستيالء عليها )ناصر اشتايه - أ ب( 


