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تخطيط مديني

شارون روتبارد :تل أبيب «مدينة سوداء»
شارون روتبارد :مدينة بيضاء ،مدينة
سوداء  -أسلوب بناء وحرب في تل أبيب
ويافا.
Sharon Rotbard, white city,
black city: architecture and
war in tel aviv and jaffa. translated from hebrew: orit gat.
pluto press 2015. 244 pp.
هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـ ــؤل ـ ـ ــف ،ال ـ ـ ـثـ ـ ــري ب ـم ـخ ـت ـل ــف
امل ـصــورات ،أثــار غضب الصهاينة،
لـكــن ص ــدرت مـنــه  26طـبـعــة بنصه
األصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ،أي ب ــالـ ـلـ ـغ ــة الـ ـعـ ـب ــري ــة.
والـكــاتــب ،ش ــارون روت ـبــارد ،أستاذ
مـ ـح ــاض ــر ف ـ ــي «أكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة ب ـل ــزي ــل
لـلـفـنــون والـتـصـمـيــم» ف ــي فلسطني
امل ـح ـت ـلــة ،وص ــاح ــب م ـق ـعــد ال ـف ـنــون
املعمارية في «كلية كير» في الهند.
مـ ــوضـ ــوع الـ ـك ــات ــب فـ ـض ــح طـبـيـعــة
مدينة تــل أبـيــب الـتــي يــدعــي العدو
أن ـه ــا أول مــدي ـنــة ي ـه ــودي ــة صــافـيــة
أقيمت في العصور الحديثة [كذا!].
يوضح عبر مؤلفه «مدينة بيضاء،
مدينة سوداء  -أسلوب بناء وحرب
ّ
ف ــي ت ــل أبـ ـي ــب ويـ ــافـ ــا» امل ـف ـص ــل أن
هـ ــذه امل ــدي ـن ــة أق ـي ـمــت ع ـلــى ح ـســاب
مــديـنــة يــافــا الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ع ــروس
البحر ،الـتــي يـقــول علماء اآلث ــار إن
ع ـمــرهــا خ ـم ـســة آالف ع ـ ــام .ال ـهــدف
هــو استيعاب املدينة الفلسطينية
ومـ ـح ــو آثـ ـ ــارهـ ـ ــا .مـ ــن املـ ـ ـع ـ ــروف أن
ت ــل أب ـيــب أخ ــذت اسـمـهــا م ــن رواي ــة
تيودور هرتسل ( /Altneulandبالد
عتيقة جــديــدة) ،وتــرجـمـهــا نــاحــوم
سوكولوف إلــى اإلسرائيلية باسم

تل أبيب ،بمعنى تل الربيع ،االسم
ً
املـ ــأخـ ــوذ أص ـ ــا م ــن س ـف ــر حــزق ـيــال
 15:3الـقــائــل «فـجـئــت إلــى املسبيني
ع ــن ت ــل أب ـي ــب ال ـســاك ـنــن ع ـنــد نـهــر
خابور ،»...واملعروفة تقليديًا بأنها
منطقة واقعة في شرقي سوراقيا.
امل ــديـ ـن ــة ـ ـ ـ ـ ـ دوم ـ ـ ــا ب ـح ـس ــب ال ـك ــات ــب
ـ ـ ـ ـ ـ ت ــوسـ ـع ــت عـ ـل ــى حـ ـس ــاب عـ ــروس
الـبـحــر يــافــا عــام  1948عـنــدمــا طــرد
الـ ـصـ ـه ــايـ ـن ــة عـ ـب ــر الـ ـبـ ـح ــر أهـ ـلـ ـه ــا،
الذين بلغ عددهم عندئذ نحو مئة
أل ــف نـسـمــة .غ ــرق كـثـيــر مـنـهــم ،وقــد
اب ـتــدعــت ال ـل ـغــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة م ـفــردة
ج ـ ــدي ـ ــدة لـ ــوصـ ــف ه ـ ـ ــذه ال ـج ــري ـم ــة
امل ـ ـ ــزدوج ـ ـ ــة ه ـ ــي ( ،)urbicideأي
«اإلب ـ ـ ــادة امل ــدي ـن ـي ــة» .ع ــاش الـكــاتــب
ف ـتــرة طــويـلــة فــي املـنـطـقــة ،مــا أهـلــه
ل ـل ـح ـك ــم عـ ـل ــى ط ــريـ ـق ــة تـ ــوسـ ــع تــل
أب ـيــب ،ال ــذي تــم عـبــر تــدمـيــر البيئة
الـتــي نـشــأت مــديـنــة يــافــا فـيـهــا .قــام
الـصـهــايـنــة ب ــإزال ــة الـتــربــة ال ـســوداء
عـ ـل ــى عـ ـم ــق مـ ـت ــري ــن بـ ـهـ ــدف وض ــع
أس ــس مــديـنـتـهــم ال ـجــديــدة املـسـمــاة
«املدينة البيضاء».
ع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،ي ـصــف الـكــاتــب
بــالـتـفــاصـيــل كـيــف قــامــت عـصــابــات
إرغــون بمحاصرة يافا عبر تكتيك
عـ ـ ـ ــرف ب ـ ــاس ـ ــم «مـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــدة ال ـ ـ ـفـ ـ ــأر»،
ح ـيــث أق ـف ـلــت م ــداخ ــل املــدي ـنــة كــافــة
وح ــاص ــرت أهـلـهــا الــذيــن أل ـقــي بهم
فـ ــي ال ـب ـح ــر وقـ ـض ــى اآلالف مـنـهــم
ف ــي عـمـلـيــة الـتـطـهـيــر ال ـعــرقــي الـتــي
ق ــادت ـه ــا ال ـع ـص ــاب ــات الـصـهـيــونـيــة.
يشدد املؤلف على أن مصير أهلها
ل ــم ي ـع ــرف إلـ ــى اآلن .ت ــدم ـي ــر ي ــاف ــا،
املدينة ال ـســوداء ،تــم عبر إخــاء كل
م ــا ه ــو غـيــر م ــرغ ــوب م ــن ت ــل أبـيــب،
امل ــدي ـن ــة ال ـب ـي ـض ــاء ،ومـ ــن ذلـ ــك تــال
ال ـن ـف ــاي ــات والـ ـتـ ـم ــدي ــدات الـصـحـيــة
وأن ـ ــاب ـ ـي ـ ــب املـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري وامل ـ ـ ـحـ ـ ــوالت
الكهربائية عالية القدرة ومحطات
الـ ـح ــاف ــات واملـ ـع ــام ــل الـ ـت ــي ت ـقــذف

بـ ـنـ ـف ــاي ــاتـ ـه ــا فـ ـ ــي سـ ـ ـم ـ ــاء امل ــديـ ـن ــة
وامل ــواخ ـي ــر وال ـك ــازي ـن ــوات ومـتــاجــر
الجنس ومـقــار الشرطة والسجون
ومـ ــا إلـ ــى ذلـ ـ ــك .هـ ــذا حـ ـ ـ ّـول املــدي ـنــة
إلـ ـ ــى مـ ـق ــر ل ـل ـم ـه ـم ـش ــن وامل ــدمـ ـن ــن
على املـخــدرات .الكاتب يذكر القراء
بـ ــأن ت ــل أب ـي ــب ح ـظ ـيــت بـمـجـمــوعــة
مــن الـجــوائــز بـمـقــدار الـجــرائــم التي
ارتـكـبــت بحق املــديـنــة الفلسطينية
الـعـتـيـقــة .كـمــا يـتـعــامــل ال ـكــاتــب مع
الـ ـج ــان ــب ال ـه ـن ــدس ــي مـ ــن تـخـطـيــط
مــديـنــة تــل أب ـيــب ال ــذي يـتــم مــواكـبــا
ال ـس ـي ــاس ــة ال ـق ــائ ـم ــة ع ـل ــى ال ـتــدم ـيــر
والـ ـبـ ـن ــاء وهـ ــو املـ ـب ــدأ ال ـ ــذي يـشـكــل
جوهرها.
أما الصفة املدينة البيضاء ،فتأتي
مـ ــن ك ــون ـه ــا تـ ـح ــوي أكـ ـث ــر األب ـن ـي ــة
املـ ـ ـق ـ ــام ـ ــة ع ـ ـلـ ــى طـ ـ ـ ـ ــراز بـ ـ ــاوهـ ـ ــاوس
( )Bauhausاألمل ــان ــي ،لـكــن ه ــذا أمــر
غير مؤكد ألنه حتى اآلن ال تتوافر
أي دراسـ ـ ــة م ـق ــارن ــة ع ــن امل ــوض ــوع.
الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة أن طـ ـ ـ ـ ــراز بـ ـ ــاوهـ ـ ــاوس
ال ــذس أسـســه وط ــوره كــل مــن فالتر
روه،
غـ ــرب ـ ـيـ ــوس وم ـ ـسـ ــز ف ـ ـ ــان در ِ
مـفـتــرض أن ــه ب ـنــاء اج ـت ـمــاعــي ،لكن
أسـ ـ ـع ـ ــار تـ ـل ــك األب ـ ـن ـ ـيـ ــة ف ـ ــي م ــدي ـن ــة
ت ـ ــل أب ـ ـيـ ــب ال عـ ــاقـ ــة لـ ـه ــا ب ــال ـب ـن ــاء
االج ـت ـمــاعــي ،فــأس ـعــارهــا يـحــددهــا
السوق واملضاربات العقارية.
كـ ــل مـ ــا س ـب ــق ع ــرض ــه هـ ــو ح ـقــائــق
م ـع ــروف ــة ،ل ـكــن ال ـص ـه ـيــون ـيــة ،الـتــي
ت ـب ـح ــث دومـ ـ ـ ــا عـ ــن قـ ـش ــة ت ـم ـن ـح ـهــا
الشرعية اإليديولوجية ،تمكنت من
فرض اعتراف منظمة «اليونسكو»
عام  2003بكونها من مواقع التراث
اإلنساني ،مع أن عمرها ال يتجاوز
الـ ـق ــرن ،وع ـلــى ح ـســاب مــدي ـنــة يــافــا
املحتلة التي بقيت مأهولة من دون
انقطاع ملدة خمسة آالف سنة.
ومن األمــور الطريفة قيام ناشطني
فـلـسـطـيـنـيــن ع ــام  2013بـتــأسـيــس
م ــدي ـن ــة خـ ـي ــام ع ـل ــى أرض خــاصــة

يفضح طبيعة
تل أبيب التي
يدعي العدو
إنها أول مدينة
يهودية
صافية أقيمت
في العصور
الحديثة
فــي األراض ــي الفلسطينية املحتلة
عـ ـ ــام  1967أقـ ـيـ ـم ــت ع ـل ـي ـه ــا الح ـق ــا
م ـس ـت ـع ـم ــرة ص ـه ـي ــون ـي ــة وأطـ ـلـ ـق ــوا
أيـضــا عليها اســم رواي ــة هــي «بــاب
الـشـمــس» للكاتب اللبناني إلياس
خوري.
قسم املؤلف كتابه إلى ثالثة أجزاء
ً
ي ـ ـحـ ــوي ك ـ ــل مـ ـنـ ـه ــا ف ـ ـص ـ ــوال ع ـ ــدة.
األول «املــديـنــة الـبـيـضــاء» مختصر
خ ـص ـص ــه ل ـل ـح ــدي ــث عـ ــن تـ ــل أب ـي ــب
وي ــوض ــح ك ـي ــف أن ت ــاري ــخ املــدي ـنــة
ك ـت ــب ق ـب ــل والدت ـ ـهـ ــا ،م ـت ــذك ــري ــن أن
اسـمـهــا ورد فــي روايـ ــة ص ــدرت في
القرن التاسع عشر.
ال ـجــزء ال ـثــانــي «املــدي ـنــة ال ـس ــوداء»،

وه ــو األط ـ ــول ،ع ــن املــدي ـنــة ال ـتــي لم
ت ـعــد ق ــائ ـم ــة ،فــأض ـحــت «مــوســوعــة
الـ ـ ـخ ـ ــراب» .ش ـ ــاون روت ـ ـبـ ــارد يــؤكــد
م ــن خـ ــال م ـتــاب ـعــة ت ــاري ــخ املــدي ـنــة
ّ
الفلسطيني؛ بــأن كــل مــا تحقق في
تل أبيب من توسع تم على حساب
يـ ــافـ ــا ،وم ـ ــن املـ ـع ــال ــم الـ ـت ــي ت ـعــرض
إل ـي ـهــا ب ـســاتــن ال ـب ــرت ـق ــال ،بــرت ـقــال
يــافــا ،ال ـتــي كــانــت تـحـيــط بــاملــديـنــة،
وي ـع ـل ــق ع ـل ــى األم ـ ـ ــر ب ــالـ ـق ــول« :إن
بــرت ـقــال يــافــا الـشـهـيــر عــامل ـيــا صــار
يـ ـ ـ ــزرع ف ـ ــي ك ـ ــل أراض ـ ـ ـ ــي ف ـل ـس ـطــن،
ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء يـ ـ ــافـ ـ ــا .ع ـ ـنـ ــدمـ ــا أقـ ـ ــدم
ال ـعــدو عـلــى تـجــريــدهــا مــن معلمها
التاريخي ،فقد ألغاها من الوجود
لحساب مدينته املصطنعة» .وهنا
ت ـت ــأك ــد م ــن ج ــدي ــد م ـق ــول ــة ال ـكــاتــب
إن ال ـه ـنــدســة امل ـع ـم ــاري ــة تـسـتـخــدم
أداة حـ ــرب واضـ ـطـ ـه ــاد ،وال ـتــأث ـيــر
فــي الثقافة والـتــاريــخ والجغرافيا.
الـ ـج ــزء ال ـث ــال ــث واألخ ـ ـيـ ــر خـصـصــه
لـلـحــديــث عــن ال ـحــداثــة كــونـهــا أحــد
أشـكــال االسـتـعـمــار األوروبـ ــي ،وتــل
أبيب انعكاس لالستعمار.
يـ ــذكـ ــر ال ـ ـكـ ــاتـ ــب ال ـ ـ ـقـ ـ ــراء ب ـح ـق ــائ ــق
ت ــاريـ ـخـ ـي ــة ت ـك ـم ــن ف ـ ــي أن م ـب ــدع ــي
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاوهـ ـ ــاوس مـ ـي ــز ب ـ ـ ــان دي روه
ول ــوك ــورب ــوزي ـي ــه حـ ــاوال ال ـع ـمــل مع
كـ ـ ــل مـ ـ ــن هـ ـتـ ـل ــر وح ـ ـكـ ــومـ ــة ف ـي ـشـ ّـي
الفرنسية العميلة ،مــا يوحي بأنه
يماثل بني مؤسسي مدينة تل أبيب
َ
واملهندسني آنفي الذكر.
أخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا ،ي ـ ــرب ـ ــط الـ ـ ـك ـ ــات ـ ــب ح ــاض ــر
مــدي ـنــة يــافــا الـفـلـسـطـيـنـيــة بـتــاريــخ
االستعمار الفلسطيني الــذي عمد
فــي  16حــزيــران (يونيو)  1936إلى
إخـ ــاء املــدي ـنــة ال ـقــدي ـمــة م ــن أهـلـهــا
الفلسطينيني وتــدمـيــر  237مبنى
فلسطينيًا لـشــق طــريــق واس ــع إلــى
مـ ــرفـ ــأهـ ــا ،وهـ ـ ــو أمـ ـ ــر كـ ـ ـ ــرره م ـج ــرم
الـحــرب ش ــارون فــي كــل مــن رفــح في
عام  1971وفي جنني في عام .2002
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ال ـك ــات ــب ،أس ـت ــاذ األن ـثــروبــولــوج ـيــا،
م ـعــروف فــي األراضـ ــي الفلسطينية
امل ـح ـت ـل ــة ع ـ ــام  1967مل ـش ــارك ـت ــه فــي
إعادة بناء منازل الفلسطينيني التي
هدمتها قوات العدو ،وأيضًا بصفته
عضو «اللجنة اإلسرائيلية ضد هدم
البيوت» (.)ICAHD
مع أن سلطة محمود عباس أثبتت
أخ ـ ـي ـ ـرًا مـ ـق ــدرتـ ـه ــا عـ ـل ــى م ـح ــاص ــرة
ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي وم ـن ـع ــه مــن
ال ـت ـح ــرك ض ــد الـ ـع ــدو ال ـص ـه ـيــونــي،
إال أن خـبــرة الـعــدو اإلســرائـيـلــي في
ه ــذا امل ـجــال تبقى أوس ــع بكثير ،ما
جعلها مـهـمــة لـكــل األنـظـمــة املثيلة
له في العالم .فقد تمكن من تطوير
م ـ ـن ـ ـظـ ــومـ ــة ت ـ ـح ـ ـكـ ــم ف ـ ـ ــي األراضـ ـ ـ ـ ـ ــي
الفلسطينية املـحـتـلــة ص ــارت محل
طـ ـلـ ــب ال ـ ـح ـ ـكـ ــام الـ ـحـ ــريـ ـصـ ــن ع ـلــى
حماية أنفسهم من غضب شعوبهم.
وبـكـلـمــات مـخـتـصــرة ،تـمـكــن الـعــدو
الصهيوني من «عوملة» فلسطني ،أي
جعل فلسطني في كل مكان .الكاتب
ي ـط ـل ــق عـ ـل ــى تـ ـل ــك املـ ـنـ ـظ ــوم ــة اس ــم
 ،securaticأي «أم ـن ـقــراط ـيــة» ،وهــي
نحت من كلمتي أمن وديموقراطية.
وصل الكاتب إلى استنتاجه عندما
بحث فــي أسـبــاب نفوذ كيان العدو
الـ ـعـ ـنـ ـص ــري ف ـ ــي دول مـ ـث ــل ال ـه ـن ــد
وال ـب ــرازي ــل ونـيـجـيــريــا ،عـلــى سبيل
املـ ـث ــال ح ـيــث ال م ـك ــان ف ـي ـهــا لـلــوبــي
صـهـيــونــي أو رش ــى أو صـهـيــونـيــة
مسيحية للتأثير في السياسة .رأى
أن الـسـبــب يكمن فــي أن الصهاينة
ربطوا أنفسهم منذ البدايات بقوى

ً
الهيمنة فــي الـعــالــم؛ مـثــا :مشاركة
االستعمارين البريطاني والفرنسي
في العدوان على مصر عام .1956
وم ــع اخـتــافـنــا مــع الـكــاتــب فــي هــذا
األم ـ ــر ،فـتــأسـيــس ك ـي ــان ال ـع ــدو كــان
مـشــروعــا اسـتـعـمــاريــا مـنــذ الـبــدايــة،
كـ ـم ــا ب ـ ـ ـ ّـن إيـ ـ ـ ــان بـ ــابـ ــه ف ـ ــي ك ـت ــاب ــه
امل ـع ــروض فــي ه ــذا املـلـحــق ،إال أننا
ن ـج ــد ع ــرض ــه ل ـت ـحــولــه إلـ ــى م ـصــدر
لـتـقـنـيــة األمـ ـ ــن وت ـح ــول ــه إلـ ــى دول ــة
أم ـن ـي ــة ،م ـث ـي ـرًا لــاه ـت ـمــام .يـسـتــذكــر
الكاتب تحذيرات الرئيس األميركي
السابق الجنرال آيزنهاور من تحول
املـجـتـمــع ال ـص ـنــاعــي ال ـع ـس ـكــري في
ب ــاده إل ــى راس ــم لـسـيــاسـتـهــا ،وهــو
ما ينطبق عليه وعلى كيان العدو.
ي ـل ـح ــظ ه ـي ـم ـنــة خ ـم ــس م ــؤس ـس ــات
ه ـ ــي «ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــرتـ ــاريـ ــا» واملـ ــراق ـ ـبـ ــة
واالس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات واالسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة وق ـ ـ ـ ــوى حـ ـف ــظ الـ ـنـ ـظ ــام
(MISSILE, military, internal
security. survillance, intelligence,
 )law enforcementع ـلــى ال ــوالي ــات
املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة وب ـ ـق ـ ـي ـ ــة دول ال ـ ـغ ـ ــرب
االس ـت ـع ـمــاري .وك ـي ــان ال ـع ــدو تمكن
من إتقان كل ذلك إلى حد الكمال من
خالل تحويله األراضي الفلسطينية
املحتلة إلى معمل لتجاربه في هذه
امليادين.
يـ ـش ــدد املـ ــؤلـ ــف ع ـل ــى أن واش ـن ـط ــن
هــي الـتــي تـقــود مــا يسميه صناعة
ال ـت ـط ــوي ــع ال ـع ــامل ـي ــة (pacification
 ،)industrieل ـكــن ك ـي ــان ال ـع ــدو يـعـ ّـد
متقدمًا في هذه العسكرة .يشير إلى

أراضي الـ 1967
تشكل المعمل
األهم لتجاربه
في حقل
الدولة األمنية
أن ــه يـخـصــص نـحــو  %8م ــن الــدخــل
القومي للمجهود الحربي ،أي أكثر
مــن مـصــاريــف واشـنـطــن نفسها ،ما
ج ـعــل «م ــؤش ــر ال ـع ـس ـكــرة ال ـعــاملــي /
 »GMIي ـص ـن ـف ـهــا مـ ـن ــذ عـ ـ ــام 2007
أكثر دول العالم عسكرة ،علمًا بأن
امل ــؤش ــر ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى املـ ـق ــارن ــة بــن
الــدخــل القومي مــن جهة ،ومــن جهة
أخرى امليزانية العسكرية وميزانية
ال ـ ـص ـ ـحـ ــة وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات ش ـب ــه

الـعـسـكــريــة مـقــارنــة ب ــأع ــداد األط ـبــاء
وأرق ــام األسـلـحــة الثقيلة املـتــوافــرة،
مقارنة بعدد السكان .رغــم مقدرات
كيان العدو العسكرية الكبيرة ،فإن
الطبيعة الـجــديــدة لـلـحــروب تجعل
خبراتها القمعية ضد الفلسطينيني
فــي أراض ــي الـ ـ  67أهــم بما ال يقاس
ألهـ ـمـ ـي ــة مـ ـس ــأل ــة ضـ ـب ــط األم ـ ـ ــن فــي
األرض الـ ـت ــي تـ ــم اح ـت ــال ـه ــا خ ــال
ال ـح ــرب ،وه ــو م ــا يـمـلـكــه .ف ـقــد عمل
على تطوير عالقة الشرطة بالجيش
فــي األراضـ ــي الفلسطينية املحتلة
ً
عام  ،1948ويجد الكاتب مثاال لذلك
في «حرس الحدود».
جيف هالبر يوسع بحثه للتعامل
مــع أهمية هــذه الـخـبــرات للرأسمال
العاملي وتطلعه املستمر لالنتشار
وال ـ ـتـ ــوسـ ــع ،وال ـت ـح ـك ــم فـ ــي م ـنــاطــق
ال ـن ـفــوذ ال ـج ــدي ــدة .فـحــالــة ال ـط ــوارئ
الـعــاملـيــة املــراف ـقــة ملــا يـسـمــى الـحــرب
ع ـلــى اإلره ـ ـ ــاب ،ال ـتــي ال ن ـهــايــة لـهــا،
تجعل خبرات العدو مصدر اهتمام
كــل الـقــوى القمعية فــي العالم؛ وفي
مقدمها نظام الوهابيني التكفيري
ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة .نـقـطــة أخ ـي ــرة نــود
اإلشـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـيـ ـه ــا فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـع ــرض
امل ـخ ـت ـص ــر ،ه ــي ت ــأك ـي ــد ال ـك ــات ــب أن
كـ ـي ــان ال ـ ـعـ ــدو يـ ـع ـ ّـد الـفـلـسـطـيـنـيــن
ث ـ ـ ــروة ال ي ـم ـك ــن ال ـت ـف ــري ــط ب ـه ــا ألن
األراض ــي الفلسطينية املحتلة عام
 1967تشكل املعمل األه ــم لتجاربه
في حقل الدولة األمنية ،وأن تجارة
تكنولوجيا وتقانة التطويع مصدر
أساسي من مصادر الدخل القومي.

