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אתלסמלאמוריםשהיוהסכמים ,-1993באוסלוהסכמיחתימתשלאחרבשנים

בקשייםלהיתקלישראליםמתנחלים'החלופלסטיןעלהסכסוךסוףשלתחילתו

פיתחובתגובה,המערבית.בגדהחדשותהתנחלויותלהקמתאישוריםבקבלת

בלתיבאופןאשר-לממשלהלסייעכדיויותריותרמתוחכמותפיראטיותשיטות

-בגלויבכךלתמוךרצתהלאאבלהתנחלויות,בהקמתמעוניינתחיתהרשמי
הבינלאומיות.התחייבויותיהואתקבעהעצמהשהיאהחוקיםאתלעקוף

סלולאריתקליטהשיבושיעלצה"לבפנימתנחליםכמההתלוננו-1999ב

בצפוןלהתנחלויותמירושליםהמוביל , 60כבישהראשי'הכביששלבעיקול

הסלולארייםהטלפוניםספקיתהסכימההתלונותבעקבותהמערבית.הגדה

עלהמשקיפהגבעהעלהמליצוהמתנחלים .באזוראנטנהלהקיםאדובג'

ניסיונותכמההתבצעוזוגבעהעללאנטנה.פוטנציאליכאתרבכבישהעיקול

הגבעהפסגתכימתנחליםטענוכןלפנישניםשלושבעבר:כושליםהתנחלות

מדגמיותחפירותכיאף .מיגורןהמקראיתלעירשמעלהארכיאולוגיהתלחיתה

התלקיבלקטן'ביזאנטיכפרמשרידייותרקדוםדברחשפולאבמקוםשנערכו

מכולותבעזרתהגבעהעלהשתלטוצעיריםמתנחליםשני"מיגורן".השםאת
לפתחהאפשרותחוסרבשלמהזמןלאחרלעזובנאלצואךלמגורים,שהוסבו

האתר.את

שרעווברוקהינדודעיןמהכפריםפלסטיניםחקלאיםבבעלותחיתההגבעה

סמכויותלפיזאת,למרותבשיפוליה.וזיתתאנהעציוגידלוצאנםאתעליה

ביטחוניכענייןלהיחשבסלולאריתאנטנההקמתיכולה 'ל"לצהשישהחירום

בקשתהבעקבותפרטית.קרקעשלבמקרהגםבעליםהסכמתנדרשתלאולפיכך

הגבעהראשאתהחשמלחברתחיברההאנטנההקמתאתלאפשראדובג'של

המים.למערכתהמקוםאתחיברה'מקורות'וחברתהחשמללרשת

אנטנת-דמהמתנחליםבנוהאנטנה,בהקמתעיכוביםבשל , 2001מאיבחודש

ביממה.שעות 24פרטית,אבטחהחברתבמקוםלהציבמצה"לרשותוקיבלו

אתוגידרהאנטנהלמרגלותשהוצבבטריילרלהתגוררעברהאבטחהאיש

ביתםאתחיברוהם .מכןלאחרמהזמןאליוהצטרפווילדיואשתו .התלפסגת

אליהםהצטרפו 2002במארס-3בהאנטנה.אתשהזינווהמיםהחשמללרשתות
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בהדרגה:לגדולהמשיךהמאחז .מיגורןהמאחזאתוחנכונוספותמשפחותחמש

פעוטוןבנייתוהשיכוןהבינרימשדדמימןבמשפחותאוכלסשהמקוםכירון

והשיכוןהבינרימשדדהכנסת.ביתשלהקמתואתמימנומחר"לותרומות

כלביםעםכפולהביטחוןוגדררחובפנסי .למאחזגישהכבישסלילתגםמימן

הגדולהואמיגורןכיום 1הצבא.בידימומנומטר 20שלבמדווחיםהקשורים

 60במקרםהיו 2006באמצעהמערבית.הגדהברחביהפזוריםמאחזים-103ב

 2סלרלאדית.אנטנהסביבאיש-150כמשפחות:-42מויותרטריילרים

התשתיתסביבה.בנוףטריטוריאליתברחלנקודתהפכההסלרלאדיתהאנטנה

היהלאהאנטנהשלהכרחשדה .המאחזהקמתאתאיפשדהעבודהשנבנתה

שלוארגוןקיבוץניתוב,להנעה,מרקד-פוליטיגםאלאבלבדאלקטרומגנטי

שהוקםהיחידהמאחזאינומיגורןשונים.מסוגיםפוליטייםתהליכיםושלבוחרת

מוזרבאופןהולםהסלרלאדיתהתקשורתשלההיגיוןסלרלאדית.אנטנהסביב

מדוברהמקדיםבשניהמערבית:הגדהשלהאזרחיהכיבוששלההיגיוןאת

הממוקמותבסיסמתחנותרשתותהקמתעלהמבוססתטריטוריאליתבהתפשטות

הסלרלאדירתהרשתותבנוסף,שטח.ארקרינהקררילאודךגבוההבנקודה

יכולשלו,השטחלתקשורתבהןשהשתמשצה"ל,צבאית.תכליתמשדתות

קטניםבמכשיריםהמסורבליםהצבאייםהקשרמכשיריאתבזברתןלהחליףהיה

ויחידות.חייליםבין GPSומיקומישדההדמיותלשדדהמסוגליםיותר,

לחשדותאינדיקציהומתמידמאזהיהועיבוייםמאחזיםהקמתשלפרץ

היאכזרפעילותשלמטרתהקרבה".טריטוריאלית"פשרהלגביהמתנחלים

מתנחליםעבודמרבישטחולהבטיחפוליטיתלהתקדמותבסיכוייםלחבל

שוברעםתתרחש.אמנםחלקיתשנסיגהבמקדההכבושים,בשטחיםישראלים

ביבחרותקלינטרןממשלרעםהפלסטיניתהדשותנציגיעםהמגעיםמסבב

"לזרז,החוץשדאזשדרן,אריאלבמתנחליםהאיץ , 1998באוקטוברשבמדילנד,

מהכל .שלנריישארעכשיושניקחמהכלגבעות."שיותרכמהולתפוסלרוץ

מנתעלדניםמאחזיםהוקמוהאחרונותבשניםאליהם".יילדנתפרס,שלא

המערבית,הגדהעלעקלקלבנתיבהסוגדתההפרדהחומתתוראיעללהשפיע

למתכננייגדוםבשטחאסטרטגייםבאתריםעגינה""נקודותשפיזורהנחהמתוך

עכשיו,שלום " 2006אפריל-אוגוסטחוקיים:בלתיבמאחזים"בנייהאטקס,דרור 1
1936 = http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=6l&docid 

המאחזיםבענייןשדוןאריאלהממשלהלראששהוגשהפנימיתמשפטיתדעת"חוותששון,טליה 2
-http://www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/OAOFBE3C-C74 l-46A6 (המערבית"בגדהחוקייםהבלתי

8CB5-F6CDC042465D/O/sason2.pdf (. 
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היאהמאחזיםסוגייתהחרמה.שלה"ישראלי"בצדאלונקודותלכלולהחרמה

"נוערבני .הישראלי-פלסטיניבסכסוךביותרהקשיםהמחלוקתממרקדיאחד

שלהפרווריםתרבותאתדוחיםלחייהם,העשרהבשנותמרביתםהגבעות",

גיבוריממיתוסהנראהככלהמושפעתפראי,ספרשלהרגשהלטובתהרריהם
: T 

בראשיתהציונותחלוצישלהישראלימהמיתוסגםכמרהמסוקסיםהמערבונים

עםקרובותלעתיםמתנגשיםהחמושיםהמאחזיםמתנחליהעשרים.המאה

תוצרתם.אתוגונביםמאדמותיהםבאלימותאותםמגרשיםפלסטינים,חקלאים

מאחזיםהמאחזים.אתקרובותלעתיםתוקפיםפלסטיניםחמושיםבתגובה,

נהרגובהםלמקומרתבסמרךענישה"כ"אמצעיבתגובהמרקמיםנוספים

מתנחלים.

קומץהצליח-2004ב .ודיפלומטיפוליטימחלוקתלסלעהפכוהמאחזים

ממיגורן'טריילריםחמישהלגנובאטקסדרורבראשותישראליםשלרםפעילי

ולהדגיםאביב,בתלהביטחוןמשרדבניינימולפרובוקטיביבאופןלהציבם

בזכריותהמתמחיםדיןעורכיהרלם.נרצוןישכאשרביצועברהיגרפינויכיצד

מיגורן,נגדהאחרונה,העתירההמאחזים.נגדפעמיםכמהלבג"ץעתרואדם

ישראלממשלותנוהגותגוברהבין-לארמיהלחץכאשר 4רערמדת.תלויהעודנה

כמהולפנותהישראליהחרקאתלאכוףכוונתןעלרעש)ברוב(לרובלהכריז

אלפיוהמתנחלים:הביטחוןכוחותביןעימותיםמתפתחיםלעתיםמאחזים.
מכלהמתוקשרהעימותלצורךהמתקבציםמתנחליםבאלפינאבקיםשוטרים

מחובריםהטריילריםפשרה:מושגתקרובותלעתיםאולםהשטחים.עברי

אחרת.פלסטיניתלגבעהועובריםלמשאירת

• • • 

משניהמרחביהאיזוןוכנגדונייחים,יציביםמקומרתשלהגיארגרפיהלערמת

מקרטעיםחמקמקים,עמוקים,הםפר 9אזוריולינאריים,ריבונייםגבולותצדי

נעצריםאינםארעייםגבולותידיעלהמסומניםזמנייםעימותקרריואלסטיים.

ר"חרץ""פנים"ביןאבחנותעומקו.לכלנמתחיםאלאהפוליטיהשטחבפאתי

לאורךנמתחואשרהקולוניאלייםשהגבולותככללמעשה, .בבירורמיתרותאינן

שלהטריטוריותהיויותר,ומופשטיםגיארמטרייםישרים,היוחדשים""עולמות

 . 2004בספטמבר 8המערבית"בגדהמאחזהדסו"אקטיביסטיםבי.בי.סי 3

יאירולאלוףפרץעמירהביטחוןלשרמכתבספרדמיכאלער"דשלח 2006בספטמבר-26ב 4
חרקיהבלתיהמאחזשלמיידילפינויבדרישהמיגורןשלהפלסטיניםהאדמותבעלימטעםנורה

החוקיים.לבעליההקרקעוהשבת
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בלתיולפיכךיותר,ומקוטעותדינאמיותהללובשטחיםהאפקטיביתהשליטה

הפלסטינייםהכבושיםהשטחים sמקובלות.שיטותבאמצעותלמיפויניתנות

אשד-הקדומותהאימפריותשלהממדיםלעומתואולם,כזה.ספדאזורהם

קצה,אלמקצהרכיבהימי 40שלשטחפניעלאופטימליבאופןהשתרעו

הגדהשלהרבועיםהקילומטרים 5,655בתוךכינדאה-דיווחיםכמהלפי

ראשמאכלסיםיהודיםמתנחלים-500,000ופלסטיניםמיליון 2.5המערבית,

שלביותרהנפיצים"הרכיביםדוטבאדד,שדוןשציידכפיזה,בשטחסיכה.של

בן·יחד[מתקיימות]העתיקותהאמונותוכלהמודרניותהאוטופיותכלזמננו,

קרבלשדההפכוהשטחים 6בטיחות."אמצעיללאזולצדזוומבעבעותבזמן,

ונתקליםבזהזהמתנגשיםפרטייםוגודמיםהמדינהשלשוניםכוחותשבו

שלהיום-יומייםהכוחותהפכוהזהבמרחבובין-לאומית.מקומיתבהתנגדות

הישראליהכיבושתחת .נישולולאמצעיטקטייםלכליםוארכיטקטורהתכנון

לא-הפוליטיותוזכויותיהםרכושם-הפלסטיניםחייושובשובנפגעוהפרוע

עצמההסביבהבהםתהליכיםבעקבותגםאלאהצבא,מפעולותכתוצאהדק

חנק.כעניבתסביבםומתהדקתצפויבלתיאךתדירבאופןמשתנה

ממשלשלמעדנותבובאופןלהתמקדנוטיםקולוניאליזםשלתיאורים

דציונאלי:ארגוןשללעקרונותבהתאםחלל'שללארגוןמיתדגמותושליטה
בשטחיםאיךמדגיםשלעילהתרחישואולם,ואדמיניסטרציה.הליךמיון,

כשלוחתהגיאוגדפיהמרחבארגוןאתלהביןאפשראיהכבושיםהפלסטיניים

כוחותבושמשתתפיםכתהליךאלאגרידא,ישראלממשלתשלהמבצעהכוח

שלהמרחביהארגוןלמדינה.שייכיםשאינםכאלהדניםובמקדיםמגוונים,

וביצועתכנוןשלסדורתהליךהמשקפתבבואהאיננוהכבושיםהשטחים

הסלקטיביתההיעדרותבואשדמובנה""כאוסשלבבואהויותר'יותראלא,
שלמנוקדבלתיתהליךמקדמתממשלתית,יוזמהשלדוב),פיעל(המכוונת,

אוסטרליה,באמריקה,האירופאיתההתפשטותבעקבותהופיעלאהספדהמקובלת,התפישהחדף 5
האימפריותשוליהקדם-מודרניות.האימפריותשלהחללממבנהחל/והיההואאפריקה.או

שלומוגדרים-בקושיניידים,עמוקים,אזוריםהיווהאינקה,האצטקיתגםכמווהסינית,הרומית
"בדברים".כונוהעתיקהיווןמאזאשדאנשיםנגדקרבותנערכובהםולוחמהתרבותייםמגעים

עלהמושתתיםכאלוופריפריה,מרכזביןגמישיםיחסיםעלמבוססותהיוהאלוהאימפריות
טדיטודואלית.קרבהעלולאושייכות,מסחרכוח,

, Paul Hirst, Space and Power, Politics, War and Architecture, London: Polity Press 
63-64 . 2005, pp 

, 6 SharonRotbard, "Preface,"inA Civilian Occupation, ThePoliticsoflsraeliArchitecture 
15-16 . London and Tel Aviv: Verso Books and Babel Press, 2002, p 
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הישראלי,הצבאצעירים,מתנחלים-הזהפר 9בהפועליםהגורמיםאלים.נישול

אדםזכויותפעיליאחרים,קפיטליסטייםותאגידיםסלולארייםטלפוניםספקית

ומשפטיים,הומניטארייםלענייניםמומחיםמזוינת,התנגדותפוליטיים,ופעילים

מתכנניםלים,מעבר"תומכות"קהילותזרות,ממשלותממשלה,משרדי

מטרותיהם,ביןוהסתירותההבדליםשללעל-בג"ץהתקשורת,ממשלתיים,

אזורמרחבישלוהאנרכיתהעמומההעיצובבמלאכתתפקידכולםממלאים

ולאומרוביםמפוזריםכוחלמוקדימגיבותאלסטיותשגיאוגרפיותכיוון .פר 9ה

שלהחומריכגילוםשלהןהארכיטקטורהאתלהביןאפשראיאחד,כוחלמוקד

ניתןהנכון:הואההפךיחידה.אידיאולוגיהשלכתוצראולכידפוליטירצון

היחסיםכמפתאופוליטי","פלסטיקכמיןהכבושיםהשטחיםארגוןאתלראות

לראותאיןפר 9השלהארכיטקטורהאת .אותועיצבואשרהכוחותכלסךשל

בחומר".כ"פוליטיקהאלאכ"פוליטית",רק

אלסטיתגיאוגדפיה

אינוהכבושיםהשטחיםשלפר 9המיגורן'שלהקמתוסיפורשמדגיםכפי

כמעטאלסטיים,הםהספראזוריהנכון:הואההפךועיקר.כללוקבועקשיח

שלוהפוליטיהצבאיהקרטוגרפיהדמיוןמורשתהלינארי,הגבולנוזליים.

הפרדה","חומות-נרדפות-לגבולשלוניידארעילשללקוצץהלאום,מדינת

מיוחדים",ביטחון"אזוריסטריליים","אזוריםביקורת","נקודות"מכשולים",

השטחאתומרחיבותהמכווצות-הריגה""אזוריסגורים",צבאיים"שטחים

מזדחלים,וצפים,נסוגיםתדיר,נעיםדינאמיים,הםהללוהגבולות .כרצונן

לחדריבמפתיעלהתפרץעלוליםהםפלסטיניים.וכפריםדרכיםבחשאימקיפים

היאפר 9השלהאנרכיתהגיאוגרפיההבתים.קירותדרךפלסטינייםמגורים

החלטהאוהתפתחותכלעםמחדשומאורגןשנוצרשינוישלמתפתחמחזה

נוסדיםאחריםבעודולהתפנות,לזוזעשוייםוהתנחלויותמאחזיםפוליטית.

אתומשנהחוסםהזמן,כלמשתנהצבאייםמחסומיםשלמיקומםומתרחבים.

ראשייוצריםניידיםצבאבסיסי .תדירמשתנותבדרכיםהפלסטיניתהתנועה

עריםעלפושטהישראליהצבאמתגוונות.בפעולותלוגיסטיתהתומכיםגשר

משתנהההפרדהחומתתוואיונסוג.אותםכובשפליטים,מחנותועלפלסטיניות

 .סביבווהמשפטייםהפוליטייםהמאבקיםשלכסיסמוגרףונרשםהזמן'כל
בחומותלחלוטיןכחסומיםהנדמיםשטחיםתחתנחפרותפלסטיניותתעלות

שפירה:כסביבהלהיתפשיכולותאינןאלסטיותטריטוריותישראליות.וגדרות
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וקבוע.סטטיממרחביותרוקטלנימסוכןדובפיעלהואאלסטיפוליטימרחב

שמספרםאיים,מנוקדאינסרפיליםדומה~ד 9השלהדינאמיתהמורפולוגיה

הצפותמבחוץ'ומנוכרותמבפניםהומוגניותאתנו-לאומיותיחידותוגדל'הולך

הזאתהייחודיתהטריטוריאליתבמערכת .ישראליאוויריפיקוחשלידיעהתחת

"הומניטאדי",משבדשלפוליטית,פידאטיותשל-אחדיםאזוריםגםמתקיימים

-אזרחותוהעדרמוחלשת","אזרחותמלאה,אזרחותשלברברית,אלימותשל
זה.בתוךוזהזהלצדזההמתקיימים

הבתים,הישראליים,שהטריילריםמשמעואיןהספדשלהאלסטיהאופי
: T 

שהארגון-מחדשאלאמתמסדים,אודניםעצמםהםהבטוןחומותאוהדרכים

מאבקיםמשקף-מסמניםהםאשד-הפוליטייםהגבולותשלהבלתי-פוסק

בחללפועליםאינםפד 9האתהמאכלסיםהשוניםהגודמיםוצבאיים.פוליטיים

פניהשעלמופשטתכדשתאולפעולותיהםכרקעמתפקדאינווהמרחבקבוע,

גודמיםשלמפעולותיהםאחתשכלהמדיוםהואהמרחבהאירועים.מתרחשים

אינהלפעולהמרחבביןהזיקהזה,בהקשרלנכס.אולשנותלאתגר,מנסהאלו

משוקעתפד 9בהפוליטיתהפעילות ."ךר"ומעשהקשיחקיבולכלישביןזו

יחידים,פעולותהמרחב.תחתובחתירהבמחיקהבשינוי'בארגון'לחלוטין

מפעולהלעתים,יותר,אפקטיביותלהיותיכולותהתקשורת,ידיעלהמועצמות

צדבידימעוצבפד 9השלהאלסטיטבעוכישנדמהפיעלאף 7ממשלתית.

הצדשלהפעולהיכולתקולוניאליסטית,התפשטותשלבמתווהבלבד,אחד

דקלאהסיכויים,כלכנגדהקרקעעלמעמדלהחזיקבהצלחתומתגלההנכבש

דיפלומטיתיכולתשלגילוייםבאמצעותגםאלאפוליטיתאלימותבאמצעות

ייתכןבהחלטפד, 9השלהדה-קולוניזציהעםהעולמית.הקהלדעתותמדןן

ויצטמק.יילדהכובששלשהמרחב

 .פד 9השלצפויוהבלתיהגחמניטבעואתלנצלמסוגלתהממשלהשעה,לפי
הישראליתהאסטרטגיהאתמאפשרהואלמשל,מבניים.יתרונותכמהישלכאוס

לעתים,לשוניות.אומשפטיותגיאוגרפיות,מורכבויותטיפוחידיעלערפולשל

מ"שלוםאטקסדרור-המערביתבגדההפועליםהישראליםהסלבריטאים"מה"פעיליםשניים 7
באופןלחבלקרובותלעתיםהצליחו-בתים"הריסתנגדהישראלימ"הוועדחלפווג'ףעכשיו"

החליט-2005בהקרקע.עלמציאויותכמהולשנותבגדההישראליתבמדיניותמשמעותי
אתלצלםשלאמטרה,לכללווייניםשלמערכתעלכללבדרךהמסתמךהאמריקאי,הממשל

בעליכנגדשלגובלווייניםמשתמשים"איננווהצהיר:הישראליותההתנחלויותהתרחבות
עכשיו""שלוםשלהאינטרנטאתריהואהאמריקאיהממשלשלהעיקריהמידעמקורבריתנו".
מועמדותוהוגשה-2006בבתים".הריסתנגדהישראלי"הוועדאתרפחותהובמידהו"בצלם",

לשלום.נובללפרסחלפוג'ףשל

 cl 11o D!י l!lמ



 29חלולהארץ

"ערפולבגלוי,זו,אסטרטגיהמכונהקיסינג'ר,הנוישטבעהמינוחבעקבות

פר 9הבשטחיהכיבוש;עובדותאתולנרמללערפלבעתבהמבקשתהיא sבונה".

תנאיםשייצרותהליכיםקידוםבאמצעותהענייןמתבצעהמערביתהגדהשל

חלוקהבסיסעלטריטוריאליתפשרהלאפשרמכדיחוקייםובלתימורכבים

זמןובאותופתירה")בלתי"גיאוגרפיהליצורבמטרהנבנורבות(התנחלויות

שיצרה.הסבךאתלהתירמסוגלתישראלממשלתרקכיהרושםיצירת

הדופןיוצאהעושרטרמינולוגית.היאביותרהחשובותהערפולמדרכיאחת

ישראלביןהגבוללערפול 1967מאזשימשבעבריתהתנחלותמונחישל

השנויההמלהמתוחכמת.סמאנטיתכמכבסהותיפקדשכבשה,והשטחים

שללתיאורשימשאשרמקראייםשורשיםבעלמושג-"התנחלות"במחלוקת

יישוביםלאותםכמתייחסתהישראליהציבוראצלמובנת-האבותבארץמגורים

המערבית,בגדהההרקוועלעזהברצועתשנבנומשיחיים-ימניים-לאומניים

ההתנחלויותהכיבוש,שלהפופולאריבדקדוקפלסטיניות.לעריםסמוך

ונתפשותמכונות-המרכז-שמאלמפלגת-העבודהממשלותבידישנוצרו

ישראל)בתוךיהודיותלמסגרותהז'אנריהעברי(המונחחקלאייםכ"יישובים"

גבולותבתוך-או"ערים",כ"פרוורים",ה"מושב",אוה"קיבוץ"שלהסוגמן

חשובזהבהקשר"שכונות".-הכבושיםהשטחיםלתוךשהתרחבהירושלים

ולא"יישובים"הישראליתבתקשורתמכוניםהגולןעלהיישוביםשכללבלשים

ו"מאחזים"חוקיות"התנחלויותביןגםנעשותסמאנטיותהבחנותהתנחלויות.

הראשוןהשלברביםבמקריםהםשהאחרוניםפיעלאףחוקיים",בלתי

הציבורבשביל .מעיקרובלתי-חוקימהלךאגבשזהההתנחלויות,בהתפתחות

צופןהללוהמונחיםמןאחדכלהזה,הקריצותמוסראתמזמןשהפניםהישראלי,

קרייתעמנואל,אריאל,דוגמתגדולותפרווריותהתנחלויותשונה.מוסריקוד

הקוראתחאו"םשל 242החלטהשלשוניםנוסחיםביןבהבדליםלמשלכיבדהחוקיהערפול 8
לפינכבשו""מהאזוריםאוהאנגליבנוסחשנכתבכפישנכבשו"מ"אזודיםלסגתלישראל
באופןמיושמיםצבאיותותקנותחוקיםשללהמערבית,חגרהשלהספדבתוך .הצרפתיהנוסח
שאינו"ישראליישראלי","יהודי-חגרהאתהמאכלסיםהאדםבנישלשונותלקטגוריותשוכח

והטבותמזכויותהגחנה(אזרח-על"מתנחל"פלסטינים),אזרחיםכמובןישנם(בישראליהודי"
מעורבים"בלתי"תושבים(נתינים),"ערבים"חרב),(שכידביטחון""איש"חייל",מוגדלות),
(פלסטיניםזמני""תושבהוכחה),חייבתושחפותםצבאיתפעילותבמחלךשבחרגו(פלסטינים

באיםהחקלאיותבהתנחלויותמהעובדיםגדול(חלקזד""עובדהחומה),שלהמערביבצדהחיים
להתנחלויותבסמוךבעיקרהמערבית,בגדהמסוימיםאזורים-(אכן"שמאלנים"ותאילנד),מסין

ליבדאלית-חילונית),"חזות"בעליישראליםלכניסתהצבאידיעלסגוריםבחברון,הקיצוניות
הסכסוךשלהפרדוקסיםבאלח.וכיוצאצבאית)זרועבעלפלסטיניבארגוןחבר(כל"מחבל"

פוליטי.פעיללחיותיכולשבועסוףבחופשתוחיילצח"ל,חייללחיותלפלסטינימאפשרים
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לפניהרבהדופן,יוצאבהליךכ"ערים"רשמיתהוכרזואדומיםומעלהארבע,

המוכריםהגבולותבתרךהנדרשהתושבים 20,000שללסףהגיעהשאוכלוסייתן

בשיחהללוההתנחלויותאתלנרמלבניסיוןנעשההדבר 9"גרפא".ישראלשל

לבלתיהגיארגרפימיקומןואתמוגמרת,לעובדהקיומןאתלהפוךהישראלי,

רואיםאינםהישראליםמרביתואמנם,רמתן.המשאמשולחןלהרחיקןרבדיברור,

"התנחלויות",בגדההגדולותובעריםירושליםמזרחשלהיהודיותבשכונות

המציאויותשלמורכבותןלמרותלמעשה,"לגיטימיים".מושבמקומרתאםכי

עלהסכסוךהכיבוש,אתשמקיימותוהבנויותהטריטוריאליות,המשפטיות,

התנגדותנישול,קולוניזציה,שלפשוטתהליךדברשלבסופרהנרפלסטין

בדרמהופרו-ישראלים,ישראליםחוקריםשל"דורותמסביר:פפהאילן .ודיברי

ביקורתלהדוףכדימורכבותשלמעטהמאחוריהסתתרורשמיים,לדיפלומטים

הישראלי:המסרעל[וחזרו]בפלסטינים."גלויבאופןהבררטאליהטיפולנגד

הניסיון '101 •עמולהתמודדלישראליםלהשאירעדיףאשרמורכבבסכסוךמדובר

ידולהישגמעברולהציבומרמחים,שללנחלתםהסכסוךפתרוןאתלהפוך

הישראלית.בתעמולההעיקריתהטכניקההיההציבור'שלוהבנתו

מעברה

לאוהן 196 7מלחמתאחריהתחילולאהסכסוךשלהטריטוריאליותהעוולות

תהליךשלבחשיבותולהמעיטאסור . 7-196בשנכבשולשטחיםנירםמצטמצמות

שקדםונישולקרקעותעלהשתלטותציונית,קולוניזציהשלשניםכמאהבן

להתחילחייבהסכסוך,שגורםולסבללעוולותראויסירםכלואולם,למלחמה.

המתבצעותהיומיומיותוהזרועותהכבושיםבשטחיםהישראליהשלטוןבסירם

הבררטאלייםהגילוייםאתלבחרןיכולעצמובכיבוששמתבונןמי .בשמר

של"מעבדהכבתרךהישראליות,המרחביותהאסטרטגיותשלביותרוהקיצוניים

הקולוניזציההמשךאתלישראלשמאפשרותהשליטהטכנולוגיותקיצוניות".

שלנסתירבמהירות,ישראלהמירה(בעזההמערביתבגדההפלסטיניםשל

עםלקהילותמקומיתמועצהשלמעמדלהעניקדשאיאינוהפניםשד-1992מחוקפיעל 9
המונותלקהילותעירייהשלמעמדלהעניקדשאיואינותושבים-3,000מפחותשלאוכלוסייה

ישנם"כאשדאחרתלפעולדעת""שיקוללשדמעניקהחוקואולם,תושבים.-20,000מפחות
המערביתבגדהמקומיותהמועצות 14מתוךארבע , 2001לסוףנכוןמיוחדים".נסיבותאותנאים

דאו:תושבים.-20,000מפחותמנוהעיריותשלושמתוךושתייםתושבים-3,000מפחותמנו
Lein and Weizman, Land Grab . 

2006 10 Ilan Pappe, "Occupation Hazard," Bookforum, 13 February 
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נמצאותישראל)שלבשליטהענקיגטובבכייתהישירההקולוניזציהאת , 2005

שפותחווממשלכיבושקולוניזציה,אמצעישלאבולוציוניתשרשרתבקצה

התבצעהכיבוששלבגיארגדפיהשינויכלהציונות.שלההיסטוריהלאודך

התפתחויותשלההקשרובתוךהזמן,בכותוטכנולוגיותטכניקותבאמצעות

השמרניםנשכרתהמערביתבגדההקולוניזציהשלהעיקריהפרץגלרבאלירת.

אלדיגןעידןשלהבריתבארצותהבינייםמעמדבכילנסיגתבמקבילהתרחש

הערכיככגדבהיערכותמדוברהמקדיםבשני-מבוצרותמגןחומרתמאחודי

ביטחוןואמצעיהחרמותהמחסומים,ההתנחלויות, .יצרועצמםשהםוהאלימות

והשליטההבידוד,הפיצול,ההפחדה,שלהפוליטיקהאתהמשכלליםאחדים

ושלוחותקבוצותביןהבדליםהקשחתשלאחרונהמחררההםהוויזואלית,

אתלדאותכןאםניתןבטרוד".הגלרבאלית"המלחמהשלווירטואליותפיזיות

האצתשלכתוצאהוהןכקטליזטורהןהישראליהכיבוששלהארכיטקטורה

הגלובליזציהשלכתדחיש·הגדרע·בירתדאחדים,גלרבאלייםפוליטייםתהליכים

ה"מעבדה"שליותרהרחבהחשיבותהשלה.המרחביתוהנפולתהקפיטליסטית

התרחבוההתנגדות,טכניקותולצדןהשליטה,שטכניקותבעובדהנערצההזאת

ואףהקרלרכיאלי"ןן"ההורהגדיגרדיודקוהמנקדהגיארגדףשכיכהמהתוךאל

הגלרבאלירת.העדיםמרכזיאל-לכךמעבד

סכמטילתיאורהפכוישראל/פלסטיןשטחישלהם,הפיזיתלמציאות'מעבדאכן

גיארפרליטירתבעירתלהבכתמשמשרתשתכונותיהמושגיתמעדנתשלמכרכן

המדומיינתמהגיארגדפיהחלקחיתהבעיראקשהתפתחהה"איכתיפאדה"אחדות.

אםאבל 12עידאק".של"הפלסטיכיזציהח'רדי·מחרלמכדםידיעלשכונתה

תהליךעבדהאמריקאיהצבאהדי"פלסטיכיזציה",עבדההעיראקיתההתנגדות

והישראליהאמריקאישהצבאותאלאבלבד,זרלא"ישדאליזציה".שלמקביל

היריב.שלהגדילהלטקטיקותומידמותההולכותבטרוד,ללוחמהשיטותאימצו

משייריכבכתהכאילובבגדאדהאמריקאיהידוק""השטחאתהמקיפההחרמה

וכפריםעדיםעלמוטליםזמניים""סגריםכאשדהמערבית.בגדהההפרדהחומת

מחולקיםכרחביםאזוריםתיל,וגדרותעפרבחפיריומגוביםשלמים,עיראקיים

ר"חיסרליםכהדסיםבטרודחשודיםבתיבדיקה,וכקודרתמחסומיםבאמצעות

הסיבה-חדשהגלרבאליתצבאיתגיארגדפיהשללתמוכהכנכסיםממרקדים"

11 Derek Gregory, The Colonial Present, Oxford: Blackwel\, 2004 
12 Makram Khoury-Machool, "Losing the Battle for Arab Hearts and Minds," 

www.opendemocracy.net 10 May 2003 
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בטרוד""המלחמההתוויתתחתיחדכיוםהמאוגדיםהנפרדיםשהסכסוכיםהיא

טכנולוגיה,חילופיהמאפשרותמורכבותארגוניות""אקולוגיותיחדיוצרים

בהםוהארגוניםשוניםצבאותביןמרחביותואסטרטגיותדוקטרינות,שיטות,

וצבאיות.אזרחיותזירותביןגםכמולוחמים,הם

ההפרדהשלהפוליטיקה

קולוניאליתשליטהשלמעדנתבה-בעתהיאהמרחביותמהטכנולוגיותאחתכל

ביןומתמידמאזנעההכבושיםבשטחיםהישראליתהשליטההפרדה.ואמצעי

הטריטוריאליתהאסטרטגיהשלבמקדהנוכחות,סלקטיביות.והיעדרותנוכחות

כלשלה,הדמוגרפיתבאסטרטגיהאמוריםשרבדיםככלוהיעדרות,ישראל,של

ידיעלפעלהישראלעליה.החייםהאנשיםבליקרקעעללהשתלטבמטרהזאת

 .גודלסדרבכללשנייםהמחולקתמרחביתחדדהשלממודדתמערכתפרישת
אם(אוהכבושיםהשטחיםבתוךוהישראליםהפלסטיניםביןה"הפדדה"היגיון

לאומימידהבקנההורחב'אפרטהייד)יותרמוכראפריקאירדוםבביטוילהשתמש

להסכםכנוסחההוצגהחלוקה 1ההפדדהשלהפוליטיקהלעתים,ל"חלוקה".

ביורוקרטית-טריטוריאלית,שלטוןכצורתהוצגההיאאחדיםבזמניםשלום,

הפלסטיניהעםופיצולדיכוי,שליטה,שלחד-צדדילאמצעיהפכהולאחרונה

אתהישראליהצבאבידיהשאירוהתשעיםשנותשלאוסלוהסכמי .ואדמתו

באוטונומיהנפרדיםפלסטינייםאזוריםכמאתייםשלבארכיפלגהשליטה

ניתובבאמצעותבשטחשלטהצבאהמערבית.ובגדהבעזהמוגבלתפלסטינית

 .הללוהאייםביןרכב)כליתנועתמים,פסולת,(כסף,שוניםמסוגיםזרימה
למעדנותוהפכואוסלושלהחלוקהקוויהוקשחוהשנייההאינתיפאדהבמהלך

הגיאוגדפיהתוךאלבטבעיותשזלגווהחומה,הצבאייםהמחסומיםשליטה.

בדשתפעיליםלחיישניםגםאלאבדוטאלייםהפרדהלאמצעידקלאהפכוהזאת,

תהליךדדכם.העובדיםהפלסטיניםתנועותאתהמתעדיםהישראלית,השליטה

החומהובנייתעזהשלהשטחפניבפינוילאחרונהשגולםהחלקיהדקולוניזציה

באחרת.אחתשליטהמעדנתלהחליףלניסיוןאינדיקציההואהמערביתבגדה

באזוריםישראליתטריטוריאליתנוכחותעלהסתמכההקודמתהמעדנתאם

מבקשתהחדשההמעדנתהדיהכבושות,באוכלוסיותישירושלטוןהפלסטיניים

פתיחהבאמצעותחומה,מוקפיאזוריםשלהמעטפתמאחודיבפלסטיניםלשלוט

שלהתקיפהיכולתעלהסתמכותידיועלשוניםסוגדיםשלסלקטיביתוסגידה

ההיגיוןהזה,הטריטוריאליה"סידוד"עםפלסטיניים.שטחיםמעלהאווירחיל

 14~ם 17,1!1
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מופרדיםופלסטיניםישראליםכאשדצידו,עלמעלותתשעיםסבההפרדהשל

הנוכחותוהסרתה"התדחקרת"תהליך .בחללשרנותשכברתותופסיםאנכית,

הובילהפלסטינית,לאוכלוסיהמהאחריותחלקגםרעמההישירה,הישראלית

חיתהעזהמרצועתהנסיגהמאזשעבדההתקופההאלימות.ברמתחדלגידול

 13הכיברש.תחילתמאזהפלסטיניםשלודווחתםלחייהםביותרההרסנית

אינוושליטהאלימות, ,ביטחוןלביןהפדדה;חלרקהביןהתחומיםערבוב

ארבפועלישראלים,צבאקציניאלוהיורבהשבמידההעובדהנוכחמפליא

(ארהשלוםתהליךכללאודךהטריטוריאלירמתןהמשאאתשניהלובדימוס,

"עשייתשלהישראליההיגיוןעלהמונופול .הישראלי/פלסטיניהחלוקה)

בידיהמלחמה.ניהולעלאמוניםשהיומיבידיהסכסוךלאודךהוחזקשלרם"

האבחנותאתבחלוקה,העוסקהטריטוריאלי,השיחעידפלהישראליםהגנרלים

שתרכנירתבערדשלרם,כתרכנירתהוצגוחלוקהתרכנירת 14לשלרם.מלחמהבין

היו ,לאישורןהוגשוארישראלממשלותבידישהרכנוהתנחלויות,שליתארמ

רצואותםבמקומרתהמתנחליםאתהציבו(המתכנניםחלוקהתרכנירתהןאף

תספח).שהממשלה

~~:;כיותשלפוליטיקה

השטחיםבתרךופלסטינייםישראלייםאזוריםביןההפרדההתמצתהלא-2006ב

שלטריטוריהלטלאינדחקופלסטינים .בלבדהשטחפנישלבחלוקההכבושים

השטחים .ישראלבידיהנשלטרחבשטחבתרךוכפריהםעדיהםסביבחתומיםאיים

ישראלבערדשטח,פנישלפדגמנטיםמאתייםכללופלסטיניתבשליטהשנשארו

האוויריובשטחמתחתם,הנרחבהמיםבאקוויפראותם,המקיףבתחוםשולטת

האופקכיהיהנדאההמקובל,הגיארפרליטיהדמיוןאללאחוד,במבטמעליהם.

והאווירושתת-הקרקעהסכסוך,שכרנןהרביםמהגבולותאחדלערדהפךעצמו

שלהם.אורגנייםהמשכיםבמקרםהשטחמפנינבדליםלמרחביםהפכו

 2006בדצמבר 28 ,-2006בבסכסוךנהרגוארםבני 683בצלם:נתוניראו 13

http://www.btselem.org/english/Press _ Releases/20061228 .asp 
ובקמפבאוסלוהפלסטיניםעםלשלוםהמגעיםכלאתניהלואכןבדימוסאובפועלצה"לאלופי 14

הישראליתבתודעההרוקקשרקשוריםו"מלחמה""שלום"שבולאופןנוספתדוגמה .ויוריד
האלטרנטיבותהבוחריםבפניהוצגו-1999ו-1996בהבחירותמסעותשבמהלךהעובדההיא

 Baruch Kimmerling, The Invention and Decline oראו/בטוח".ו"שלוםוביטחון""שלום
Jsraeliness: Society, Culture and the Military. Berkeiey Ca.: University of Califomia 

227,209 . Press, 2001, p 
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טופוגרפייםגובהכקווילפיכך,מתגלים,הסכסוךשלהשוניםהגבולות

שליטהלהשיגניסוההתנחלויותשלהמתארתוכניותמתכננימשתנים.

נישאותפסגותעלהתנחלויותבנייתבאמצעותהמערביתבגדהטריטוריאלית

ההתנחלויותאתאורגיםהזאתהמקוטעתהגיאוגרפיהדרך .ההרריבשטח

אתהמחבריםהכבישיםתלת-ממדי:בשטחשנותבותשתיתקוויהישראליות

אופלסטיניות,ואדמותדרכיםמעלהמתנשאיםגשריםעלנסללוההתנחלויות

באמצעותנתחמיםצריםפלסטינייםמעבריםבעודתחתן,העוברותבמנהרות

נתיבים.מרובותישראליותאוטוסטרדות

בקלותלעקוףניתןהחלת-ממדבאמצעותכיגילועצמםהפלסטיניםהלוחמים

קבעדרךמוברחיםחבלהוחומריאנשיםהישראליים.והמחסומיםהחומותאת

משוגריםעצמיבייצורטיליםבעודעזה,שלהחומותתחתשנחפרותבמנהרות

ההפרדהחומתשלבנייתהשלכשתושלםספקאין .מעליהןהאוויריהשטחדרך

המערבית.הגדההרישלהסלעשכבתדרךמנהרותתחחהייחפרו

מטריצהכיאוסלו,תהליךכ"אדריכל"המוכרפונדק,רוןליהסביר-2002ב

החלוקהאתולשמרלחלקהיחידההדרךהיאומנהרותכבישיםשלממדיתתלת

קמפבשיחותעוד 15לחלוקה".ניתנתבלתי"היאאחרתטריטוריה,שלהמקוטעת

ירושליםלחלוקתקלינטוןהנשיאשהציגהמתווההתבסס , 2000ביולידיוריו,

אתלכלולהיהאמורהישראליהחלק .הטריטוריאלי;דמוגראפיהסטטוס-קוועל

בפלסטיניםהמיושביםהחלקיםכלבעודביהודים,המיושביםהעירחלקיכל

קלינטון,שלהחלוקהעקרונותלפיהפלסטינית.במדינהלהיכללהיואמורים

מפולשיםאזוריםלשניהעיראתלחלקהיואמוריםחומהשלקילומטרים 64

השכונותאתיחדלקשורהיואמוריםגשריםארבעיםלאומיים.קוויםלפי

היואמוריםקלינטוןשלהחלוקהמתווהשלפיאלאבלבד,זולא 16המנותקות.

 2002בפברואר 12אביב,תללשלום,פרסמכוןבראיון,פונדקרון 15

כמעטהתבססהז'נווהיוזמת . 2002במאי, 28"הארץ",ירושלים",את"מחלקיםשרגאי,נדב 16
ישראליםומתכנניםתחבורהמהנדסישלצוותירושלים.לחלוקתקלינטוןעקרונותעללגמרי

קלינטוןעקרונותאתלעבדלמטרהלעצמםשמורונאל,איילההאדריכליתבהםופלסטינים,
לשטחימעללאומית""תחבורהלנתבצורךישכימצאוהםרביםבמקריםירושלים.לחלוקת

העירממרכזהמובילההראשיתהדרךאתכוללותשמנוהדוגמאותמתחתם.אוובתיו,השניהצד
אדומים;ומעלההצופיםהרביןהכבישורמות;זאב,פסגתהצרפתית,הגבעההיהודיותלשכונות

לבנותהאפשרותנבדקהכןצפאפא.וביתשועפאת,חנינא,ביתהפלסטיניותהשכונותחיבוראו
וביתהזיתיםהרוביןהעתיקההעירחומותשלהדרומיהחלקלאורךהסלולההדרךביןגשר

הוצאתירושלים,מבחוץ",מבט-ז'נווה"יוזמתקליין,מנחםראו:במקום.היהודיהקברות
 . 165-160עמ' , 2006כרמל,

 1lfס I -!cll!l,ע
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שקומתכךהצדדיםשניביןאנכיתלהתחלקהעתיקהבעירמסוימיםמבנים

בעלימשמשיםוהםהמוסלמימהרובעהיאאליהםשהגישה-והמרתףהקרקע

-העליונותהקרמותבערדהפלסטינית,למדינהישתייכו-פלסטיניםחנויות
יהודיםחנויותבעלימשמשרתוהןהיהודיהרובעמכירוןהיאאליהןשהכניסה

תלת·שגבולותובתמיםבאמתהאמיןקלינטרןהיהודית.למדינהישתייכו-

(אותראל-שריףמחרםהביתהדהפרדתשלהבעיהאתגםלפתורירכלוממדיים

בפניהפלסטיניםישלטוזר,תרכניתלפיאחד).אחדכלבשבילעצמוהמקום

בערדשמעליו,אל·אקצאובמסגדהסלעבכיפתאל-שריף,חרםשלהשטח

לפישםאשדמקרםהקרקע,לפנימתחתאלתתפשטהישראליתהריבונות

בקמפרמתןהמשאאתשניהלמישד,גלעדהמקדש.להימצאהיהאמררהסברה

פשוטהכטכניקהבראיוןהדבריםאתליהציגגירושים),שלדין(ועודךדיירריד

אחדלכליגדוםלנפח)(ממשטחלחלוקההמועמדתהערגהניפוח"גישור":של

 17מההסדד.רצוןשביערתולחרשהשנימהצדיותרשהשיגלהדגישמהצדדים

הנפרדיםהפלסטינייםהשטחיםהיואמוריםאוסלו,הסכמילפילכן,קודםערד

לישרתלהתחברמזה,זההציפורבמעוףק"מ 4 7במרחקהנמצאיםובגדה,בעזה

בנימיןהממשלהראשבלונדוןשהעניקבראיון 18דרמה.באופןאחתפוליטית

למדאיינרהמצבאתלהבהירכדיבאנלוגיההשתמשהואטלגרף","דיילילבתניהן

הבעיהתעלה;באמצעותמחבריםמים,ביניהןשמפרידיםמדינות"שתיהבריטי:

וימיינוהמהנדסים 19אדמה."ביניהןשמפרידהישויותשתילחברכיצדהיאשלנר

הגשרישראלית.טריטוריהמעלפלסטיניתבריבונותכגשרהבטוח"ה"מעבדאת

חשמלכבליברזל'מסילותשתיתחבורה,נתיביבששהלתמרךאמררהזההעצום

הסיכומיםהתקבלומאזהשניםבשחים-עשרהודלק.מיםוצינורותגברה,במתח

עשרותשיחרת,שלשערתאלפיבתרכניתהושקעואוסלובתהליךהראשונים

ופרסומים.הצהרותושפעמדובים,משותפיםתכנוןמפגשימקצועיות,רעדות

מנהדרת,שקועות,ארטרסטדאדרתחלופיות:תרכניותשללנשקלוהמגעיםבמהלך

יהיהמי-לשאלההפוליטיהוויכוחחילחללעתיםאחדות.עיליותודרכים

 . 2002בפברואר 23לונדוןליכודי",ב"בדיטישבראיוןשדגלעד 17

שלהטריטוריאליתהשלמותעללשמור"בדיקובע:-1995בשנחתםהביניים"ל"הסכם 1נספח 18
ואתהכלכליתצמיחתןאתלקדםוכדיאחת,טריטוריאליתכישותעזהורצועתהמערביתהגדה

כיבודתוךזהנספחסעיפיאתיישמוהצדדיםשנישביניהן,והגיאוגדפייםהדמוגרפייםהקשרים

המערביתהגדהבין ...וסחורותרכב,כליאנשים,שלמכשוליםונטולתחופשיתתנועהושימור

 http://www.mideastweb.org/meosint.htmעזה."ורצועת
 1998באפריל 8"מעריב"בטוח","מעבדיקמידאליאצלצוטט 19

 14ע.ו~~ם
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מתחתיעברוהפלסטיניתבריברנרתשהמעברכמרבן'העדיפה,ישראללמעלה:

החלופהאתביכורשהפלסטיניםבערדמנהרה,ארבשוחהישראלית,לטריטוריה

 •העיליהגשרשל
שהגישבתרכנירתתמיכתועלהעולמיהבנקהכריז-2005ב 20

אתיחבראשרעיליפלסטיניגשרשלהמודלאתשאימצותרכנירתואבד'תאגיד
 21 •ישראלמעלועזההגדה

אחתבכלנשקלוורמיםתלת-ממדייםטריטוריאלייםפתרונותלמעשה,

שנעוברהדיוניםמאזפלסטין,לחלוקתרהעכשררירתההיסטוריותמהתרכנירת

מפלסטיןל~צרעאי-יכולתםנוכח .) 1919-1948 (הבריטיהמנדטבתקופת

שלהמיוחדתהורעדהשלהמפותשרטטי-1947בהציגושכנה,יהודיתמדינה

מהןאחתכלאשרמדינותשתישלמתורה ) UNSCOP (פלסטיןבענייןהאר"ם

וצוערתכשלרשהמסובכותמוארכות,טריטוריאליותוצוערתמשלרשמרוכבת

ברבמקרם-ממשק""בקודרתבאותן .בקצותיהןרמחרבררתהאחרתהמדינהשל

לנקודהממדיחדמקרמתוכננותופלסטיןישראלאותןשלגבולותיהןהפכו

הקשראתולשמרהשלישיהממדאתלאמץהמתכנניםהציעו-ממדיםחסרת

 22רגשרים.מנהדרתשלמערךבאמצעותופלסטיןישראלשלהפרגמנטיםבין

הןריבוניים,חלליםדרךארעייםגבולותהמתרותהללו,המאסיבירתהמעוברת

ניתןשאיברמהאתלחלקהחותרורפן,יוצאפוליטימרחבשלהפיזיתהתשתית

גיארגרפירתלשתיאחתטריטוריאליתמציאותשלהרחבתהבאמצעותלחלוקה

ממדים:לששההתלת-ממד"אתמרסקאבלמרחב,אותרהתרפסותלארמיות,

מיורןקולעבאופןזאתשהגדירכפיפלסטיניים",ושלרשהישראלייםשלרשה

חלולה",כ"ארץפלסטיןשלהטריטוריהמתגלההללובתהליכים 23 •כבכבישתי

נעשההפרויקטתמחור . 1999פנימיפרסוםהבטוח","המעבדאזור,יפעולהלשיתוףהמשדד 20
מזהזהמ' 50-60שלבמרחקעמודיםעלגשרשתיכנןישראל,יגשריםמהנדסשמערן,יורםבידי

בדדךהמיםמעלדרמהגשרבנייתעלותעלהתבססוהחישוביםדולר.כמיליארדשלובעלות
יקד,"פתרוןאליאס,שידאו:ק"מ.כחמישיםהואהמתוכנן,לגשרבדרמהשאודבר,ארדלינס,לניר
 . 1998באפריל 8"מעריב"אפשרי",עדייןאך

, 21 Doug Suisman, The Arc: A Formal Structure for a Palestinian State, Santa Monica 
33 . Ca.: Rand Corporation, p 

והמליץקטן,כהשטחשלחלוקהבאמצעותשייגרמוהכלכלייםבקשייםהנידארנסקר"פדר"ח 22
ושעדיהמטבעההמלצה,לפי .ופלסטיןישראלהמדינות,שתישלכלכליאיחרדעללפיכך
הדואר,המהירות,הדרכיםהברזל,מסילות-התקשורתדשתאחידים,להיותהיואמוריםהמכס

דר-לארמית.היאאףלהיותחיתהאמורה-והאווירהיםונמליוהטלגרף,הטלפוןשידרתי
 Avi Shlaim, The Politics of Partition: King Abdullah, the Zionists and Palestineדאו:
166 . 1921-51, Oxford: Oxford University Press, p . 

 • 1996ביוני 5 •הארץהנדסי","פלאכבכבישת,ימירון 23
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 37חלולהארץ

האסטרונוםשלהמדומייןהעולםמןנולדהשכמוטריטוריההולוגדמטית,

התשע-עשרההמאהמןמהרומניםאוחייליארמונו-17ההמאהבןהבריטי

ובהתאם, 24בשכבות.המאוכלסתחלולה,ארץשחזורודןוז'ולפראלןארגושל

בנייד'שלמידהקנהלחלוטיןאימץהסכסוךשלהמדומייןהחללכינדאה
נפרדיםמפלסיםעםתעופה,שדהאולימורכב,אדריכלילמבנההדומהמשהו

המשוסעתהחלולה,הארץמחסומים.ושללביטחוןמסדרונותויציאה,לכניסה

ומולחמתקרקעיותתתמנהדרתבאמצעותהמפולחתבגבולות,והמפולשת

הפיזיכגילוםמתגלהצבאי'אוויריממרחבומופגזתעילייםמעבדיםבאמצעות

אותה.לחלקוהמגווניםהדניםהניסיונותשל

להפרדתכנחוצותהנתפשותוהתשתיותהטכנולוגיותעםיחדואולם,

שלוההיגיוןההפרדהשלהאנכיתשהפוליטיקהנדאהופלסטינים,ישראלים

שנוצרהוהריבוניתהמשפטיתהטריטוריאלית,ההפקעהתום.עדמוצוהחלוקה

פיעלאףבסיסית:בעיהחושפתההפדדה;חלוקהשלהפוליטיקהבאמצעות

המנדטימימאזטובות,כוונותבעליקדטוגדפיםידיעלשהוכנוהצעותשמאות

תוכללפיוגיאופוליטיומתווהגבוללמצואושובשובניסוהיום,ועדהבריטי

כחמקמקפעםאחדפעםהוכחזהכיווןמפלסטין,בנפרדלהתקייםישראל

הפוליטיים;גיאוגדפייםהמונחיםשניוהגיאוגדפית.הפוליטיתמהבחינות

הטכנולוגיותבדיוק.מקוםלאותוומתייחסיםחופפיםו"פלסטין""ישראל"

חלוקה,שלטריטוריאלילפתרוןתוכניתכלשדורשתהמורכבות-מדיהמרחביות

לשקולמאיתנוהתובעפרדוקסהזה,המרחביהפרדוקסאתומדגימותחוזרות

הנכונה.הדרךאכןהיאחלוקהשלהפוליטיתהדרךאם

ברקאוןמאנגלית

24 Jules Veme, Journey to the Centre of the Earth, London: Griffith and Farran, 2000 
(1864); Edgar Al\an Poe, The Narrative of Arthur Gordon Pym ofNantucket,London: 
Penguin Books, 2000 ( 1850) 
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