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  כללי

מרבית ההצעות . הניטש מזה דורות, מאבק שליטה על שטח, בי� השאר, הסכסו� בי� ישראל לשכנותיה הוא

כללו , וריי� ועל ידי הצדדי� עצמ�לאומיי� ואז��והתכניות שהועלו במרוצת השני� על ידי גורמי� בי

  . התוויה מחודשת ומעודכנת של הגבולות הנוכחיי�,דהיינו, מרכיב גיאוגראפי מובהק

  

הולידו , 1948והמציאות הדמוגרפית שהתפתחה באזור מאז , הימשכות הסכסו� בי� ישראל לשכנותיה

, יית� מענה למציאות החדשהשש קו גבול חדליצירת שכיוונו , בשני� האחרונות רעיונות לחילופי שטחי�

ביסודו של רעיו� חילופי . וכ� פיתוח עתידי, משאבי טבע וסביבה, מי�, ויבטיח אינטרסי� כמו ביטחו�

א� התיחו� המדויק של השטח נתו� , השטחי� ניצב העיקרו� שכל צד שומר על זכאות לס� גודל השטח

יקבל צד אחד שטח שא ומת�  שבעקבות מ,� זאת ע,יתכ�. פיי� וביטחוניי�אלעיצוב על פי שיקולי� דמוגר

הרעיו� של חילופי שטחי� בא , ואכ�. גדול יותר תמורת שטח קט� יותר א� בעל חשיבות לאומית לצד השני

 .  לביטוי ברוב תכניות השלו�לידי 

  

 '67השנה קיבל המכניז� של חילופי שטחי� משנה אקטואליות מכיוו� שמרבית ההתייחסויות רואות בקווי 

  . ממנו מחשבי� את ההסדרי�בסיס) '49או (

  

וה� פתוחי� , י כוחות שאינ� בני המקו�"קווי הגבול במרחב המקי' את מדינת ישראל נקבעו במקור� ע

מסמ� זה מעדכ� את . כפי שנעשה בהסכ� השלו� בי� מדינת ישראל לבי� ממלכת ירד�, לשינויי� בהסכמה

תכלית� של רעיונות אלה . וכ� מביא הצעות משלימות, טחי�רעיונות השוני� לחילופי שבאשר להנתוני� 

 . ולהעשיר את המצאי, הוא לסייע לבוחני� אפשרות זו

 

  הנחות יסוד

  ":הנחות יסוד"עלינו להביא בחשבו� מספר , בבואנו לבחו� את סוגיית הגבולות בי� ישראל לשכנותיה

  .אחזקות טריטוריאליותלביעות ולת, בי� השאר, בי� ישראל לשכנותיה קיימי� סכסוכי� הנוגעי� •

 צרפת –קווי הגבול במרחב המקי' את מדינת ישראל נקבעו בעיקר� על ידי המדינות המנדטוריות  •

  .בלי מעורבות� של תושבי האזור בתהלי�, �"והצעות של ארגו� האו, ובריטניה

 שינויי� חד  ובחלק� על,קווי הגבול העכשוויי� של מדינת ישראל מתבססי� בחלק� על קווי המנדט •

  .צדדיי� שנעשו על ידי מדינת ישראל

  .ירד�ע�  בנקודת זמ� זו יש לישראל קווי גבול מוסכמי� ע� מצרי� ו •

  .1974בי� ישראל לסוריה מתקיי� כיו� קו הפסקת האש שנקבע בשנת  •

מ א� "י האו"קו זה אושר ע. 2000ל שנקבע בשנת "בי� ישראל ללבנו� קיי� כיו� קו נסיגת כוחות צה •

  .נו� אינה מכירה בולב

צדדי של שטחי� שנכבשו במהל� מלחמה א� מאשר חילופי �לאומי איננו מאשר סיפוח חד��החוק הבי •

  .שטחי� בהסכמה

 ניתני� לשינוי בהסכמה של ,ובעיקר כאלה שנקבעו על ידי כוחות שאינ� בני המקו�, קווי העבר •

  .המדינות העצמאיות
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  הגבול עמדות הצדדי השוני בנושא מיקו קו 

  הצד הערבי 

ללא כל , 1967 ביוני 4� עקבית בדרישתה שההסכ� בינה לבי� ישראל יתבסס על חזרה לקווי הסוריה

הייתה עד כה אב� נג' , שזכתה מדי פע� לאישור על ידי ממשלות ישראל השונות, תביעה זו. שינויי�

מרוצת השני� בי� שהתקיימו בשאי� ומתני� משמעותית שמנעה התקדמות בשלבי� השוני� של המ

  .בד� נכסי� בעלי חשיבות אסטרטגיתומשמעותה היא פגיעה באינטרסי� ישראליי� וא שכ�, ישראל לסוריה

  

 1949 קו הסכמי שביתת הנשק שהתגבש בשני� –" קו הירוק" דורשת מישראל נסיגה להרשות הפלסטינית

  .ר" קמ150 –ווח של כ חלק ממנהיגי הרשות הביעו בעבר נכונות לחילופי שטחי� עד ט. 1950 –

  

ותובעת , ל"ל לגבול הבינ"של כוחות צה) 2000מ בשנת "שאושר על ידי האו( אינה מכירה בקו הנסיגה לבנו�

בלבנו� מועלית מידי פע� ג� . המוחזק על ידי ישראל ברמת הגול�" חוות שבעה"של אזור לשטחה החזרה 

  .שבגליל לשטחה"  הכפרי� השיעי�שבעה"תביעה להחזרת 

  

 שראלי

, ישראל הלא רשמית ביקשה עד כה להשאיר בידי ישראל שטחי� ברמת הגול�: בסוגיית רמת הגול�

  .שאליה� הגיעה במהל� מלחמת ששת הימי�

  

ממשלות ישראל לשמור בידי ישראל חלקי� במש� השני� ביקשו : בסוגיית ירושלי� ויהודה ושומרו�

היק' שטחי� אלה לא סוכ� . ביהודה ושומרו�" תגושי התיישבו"נרחבי� באזור ירושלי� המזרחית וכ� 

 ישראל באו לידי ביטוי בתכניות והוריאנטי� השוני� של השטחי� שיישארו בידי, מעול� בצורה רשמית

 .ההסדר השונות

        
  תקדימי באזור המזרח התיכו� לתיחו מחדש של גבולות ולחילופי שטחי

את " שברו"שלמעשה , הסכמי� בי� מדינות שכנותבאזור המזרח התיכו� נחתמו בעשורי� האחרוני� כמה 

בכ� . שעונה על צרכי שני הצדדי� הנוגעי�, והביאו לתיחו� גבול מחודש, הגבולות הקיימי�" קדושת"

ממערכת היחסי� ,  לנטרל גור� מתיחות קיי� או פוטנציאלי,)למעט במקרה של אירא� ועיראק (,הצליחו

  .בי� שכנות

  
  שראל לשכנותיההסכמי תיחו� גבולות בי� י

במסגרת הסכ� השלו� בי� ישראל למצרי� נחת� הסכ� לתיחו� הגבול בי� שתי : בי� ישראל למצרי�

  .בהסכ� זה הוקפד על חזרה מדויקת לגבולות המנדט הבריטי. המדינות

  

נוצר קו גבול חדש שהסתמ� על קו הגבול , במסגרת הסכ� השלו� בי� ישראל לירד�: בי� ישראל לירד�

  .דבר שביטא אינטרסי� אסטרטגיי� של שתי המדינות,  א� הוחלפו שטחי� לאור� קו הערבההמנדטורי

  

 ערבי�הסדרי תיחו� גבולות מחו. להקשר הישראלי

  ירד� החליפה ע� ערב הסעודית ) 1965(במסגרת הסכמי גבול בי� ירד� לסעודיה : בי� ירד� לערב הסעודית

  . עקבה מ של חו' עבור נמל" ק10�כוללי� כה, ר" קמ7,800�ר במדבר תמורת כ" קמ10,400�כ
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 .הוחלפו שטחי� בסדרי גודל גדולי�) 1982(  במסגרת הסכ� : בי� ירד� לעיראק

  

האחרו� שבה� היה . מיקומו של הגבול ביניה� שונה מספר פעמי� במסגרת הסכמי�: בי� איר� לעיראק

דא� חסיי� צל באופ� חד צדדי על ידי ההסכ� בוט(בו הוחלפו שטחי� שהיו במחלוקת ) 1975(יר 'הסכ� אלג

  ).והצית את מלחמת המפר. הראשונה

  

נחת�  הסכ� להסדרת סכסו� שהחל בעקבות הפלישה הסורית לירד� בשנת  2004בשנת : בי� ירד� לסוריה

 .אותו תפסה וא' יישבה בתושבי� משלה, ר" קמ120�סוריה משטח של כתיסוג   הסכ� זה במסגרת.1970

 .ננה מלאה ונעשו שינויי� במיקומו של קו הגבול לתועלת שני הצדדי�ע� זאת החזרה אי

  

  .על חילופי שטחי� על מנת למסד סופית את קו הגבול ביניה� הוסכ� 2005בשנת : בי� תימ� לערב הסעודית

  

 א� לעיתי� נכללו בחילופי� ג� מספר מועט ,כללו הסדרי� אלה העברת שטחי� בלתי מיושבי�, בעיקר�

  .ובעיקר נוודי�, זורשל תושבי הא

  

   ההצעות הקיימות לחילופי שטחי אזוריי

ובי� ישראל , הסכסוכי� הטריטוריאליי� הפתוחי� בי� ישראל לפלסטיני� לגבי יהודה ושומרו� וחבל עזה

רעיונות אלה . הולידו במרוצת השני� רעיונות שוני� להסדרי� טריטוריאליי�, לסוריה לגבי רמת הגול�

א� ג� היבטי� וצרכי� , החדשה שהתפתחה ע� השני�) פיתאבעיקר הדמוגר(המציאות לקחו בחשבו� את 

תיחו� מחדש של קווי הגבול לוה� מצאו ביטוי בהצעות שונות לחילופי שטחי� ו, אסטרטגיי� של ישראל

  :להל� פירוט. צדדיי��הצעות אלה כללו רעיונות לחילופי שטחי� דו צדדיי� או רב. באזור

  

  צדדיי� בי� ישראל לרשות הפלסטינית�צדדיי� ורב�טחי� דוהצעות לחילופי ש

שיועבר למדינה ") הקו הירוק"לאור� /בתו�(סיפוח ישראלי של גושי התנחלות בתמורה לשטח ישראלי 

; בהצעת הנשיא קלינטו� בעקבותיה;  רעיו� זה בא לביטוי בהצעת ראש הממשלה ברק:הפלסטינית

. סוח המפקד הלאומי א' אינו שולל העברת שטחי� מאוכלסי�ני". המפקד הלאומי"וב" נבה'יוזמת ז"ב

6� ל1:1היחס לחילופי השטחי� ברעיונות אלה נע בי� �7:1�יש " נבה'יוזמת ז"לעיקרי .  לטובת ישראל3

  .הסכמה פלסטינית כמו ג� נכונות ישראלית לדו� בנושא

  

ההצעה ):  אבו מאז�–לי� תכנית ביי (לישראל תמורת שטחי� באזור חלוצה" גושי התיישבות"סיפוח 

 .ישראל בשטח זה את מפוני גוש קטי'מיישבת כיו� . נדחתה על ידי ממשלות ישראל והפלסטיני�

  

לישראל תמורת העברת שטחי� המיושבי� בערבי� מוסלמי� ישראלי� " גושי התיישבות"סיפוח 

שהועלתה , "ח� תחילהפ�או� אל"זוהי תכנית : באזור שומרו� לרשות הפלסטינית" קו הירוק"הצמודי� ל

, בראשות אביגדור ליברמ�" ישראל ביתנו"אומצה על ידי , "עבודה"על ידי אפרי� סנה וגורמי� נוספי� מה

הרעיו� העומד מאחוריה הוא להקטי� את . ונבחנה למעשה על ידי כל ראשי ממשלות ישראל בעשור האחרו�

כמו ג� על ידי דוברי� , ת ערביי ישראלהתכנית נדחתה על ידי מרבי. יהודי� במדינת ישראל�מספר הלא

וקיימת כלפיה פתיחות מסוימת , א� היא צוברת תאוצה בקרב הרוב היהודי במדינת ישראל, פלסטיניי�

 .  ההיבטי� המשפטיי� והמעשיי� נתוני� למחלוקת. בחוגי� ערביי� שוני�

  

 את מרחב הגמישות גדילועדה להתכנית זו נ:   הרשות הפלסטינית– מצרי� –חילופי שטחי� בי� ישראל 

ואי� לה , שכבר יש לה מחויבות ליחסי שלו� ע� ישראל, )מצרי�(י שילוב מדינה שלישית "ע, בתיחו� הגבול
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מצרי� תעביר שטחי� , ישראל תעביר למצרי� שטחי� בנגב, לפי הצעה זו. סכסו� טריטוריאלי עימה

ר' אליה גושי התיישבות ושטחי� בבקעה ישראל תצועריש ודרומה �לפלסטיני� בי� רצועת עזה לאל

על ידי מצרי� אול� מדינאי� , לפי שעה, תכנית זו נדחתה). איילנד�תכנית ב� אריה(ובמדבר יהודה 

 . אירופאי� ופלסטיני� וכ� פקידי� בכירי� אמריקאי�  גילו עניי� באפשרויות יישומה

 

  דינות נוספותצדדיי� בי� ישראל לסוריה בצירו' מ�הצעות לחילופי שטחי� רב

הכשילה עד כה , 1967דרישתה העקבית של סוריה שההסכ� יתבסס על נסיגה ישראלית לגבולות 

ולהרחיב את מרחב , בכדי לעקו' קושי זה.  ע� סוריהשא ומת�התקדמות בשלבי� השוני� של המ

שלישית או סוריה ומדינה , הועלו בשני� האחרונות רעיונות שוני� לחילופי שטחי� בי� ישראל, הגמישות

הרעיו� הוא שריבוי שחקני� מרחיב את מרחב התמרו� של חילופי השטחי� ויוצר מחויבות . מדינות נוספות

  :רעיונות אלה כללו.  לכל אחד התייחסות שונה, שכ�, ועניי� של כל אחד מהצדדי� בהסכ�

  

ירד� , ת הגול�ישראל תצר' לשטחה חלק מרמ) ביגר�תכנית ארד(לפי התכנית :  ירד�– סוריה �ישראל 

תכנית זו לא . ישראל תעביר לירד� שטחי� בערבה; תעביר לסוריה שטח זהה בגודלו לאור� גבולה ע� ירד�

  .נדונה עדיי� בשו� פורו�  מדיני

  

כ� שבידי ישראל יוותרו , ישראל תותיר בידיה חלקי� מ� הגול�,  לפי התכנית: לבנו�– סוריה –ישראל 

יה היהודית היושבת בגול� יוריכוזי האוכלוס,  האסטרטגיי� של ישראלטחו� שתענה על צרכיהירצועת ב

 לבנו� תעביר לסוריה שטח הדומה בהיקפו לזה שיוותר בידי ישראל ברמה בהתא� ;)ובראש� קצרי�(

 שטח מישראל בנקודות שונות לאור� �הפיצוי ללבנו�.  בינה לבי� לבנו�1920לדרישות הסוריות לשינוי קו 

ושטח חוות שבעא בדרו� , 1רי� השיעי� שעלו בעיקר מצד החזבאללה א� ג� מצד לבנו�שבעת הכפ: הגבול

. אזור החרמו� ייהפ� לאזור פיתוח ותיירות משות' לשלוש המדינות. הנמצא כיו� בידי ישראל, מערב הגול�

 . הצעה זו לא נדונה בפורו� בינלאומי רשמי א� היא יכולה להיות בסיס לדיו�

  

ותשלוט על שטחי� ברמת " קו המצוקי�" לפי תכנית זו ישראל תיסוג עד ל: ירד�–בנו�  ל– סוריה – ישראל

ישראל תפצה . לבנו� תפצה את סוריה בגבול� המשות'. ירד� תפצה את סוריה לאור� גבול� המשות'. הגול�

ד� בשטח השווה בקירוב לשטח אותו העבירו לבנו� ויר, לאור� הגבול המשות' עימ�, את לבנו� ואת ירד�

  .איזור החרמו� ייהפ� לאתר נופש משות'. לסוריה

  

        )ארד�תכנית ביגר(הצעה להסדר חילופי שטחי מזרח תיכוני כולל 

ג� א� , מעורבות בצורה זו או אחרת בסכסו� בי� ישראל ושכנותיה, ת"המדינות השונות באזור המזה

 ע� חתימת� על הסכ� שלו� , סיימו לכאורה את הסכסו� שלה� ע� ישראל�  מצרי� וירד–שתיי� מה� 

המש� הסכסו� על תיחו� הגבולות בי� ישראל ושכנותיה מקרי� לשלילה ג� על היחסי� ע� המדינות . עימה

                                                           
1
המחלוקת על הכפרי� . קמח�איבל אל�ו, מאליכיה�אל, קדס, סליחה, יושע�נבי, חוני�, תרביחא: כפרי� אלה ה� 

בעקבות . י" לכלול אות� בתו� שטח המנדט הבריטי על א1924בריטית בשנת � נובעת מההחלטה הצרפתיתהללו
על חלק� של הכפרי� הללו הוקמו יישובי� . נכללו הכפרי� הללו בתו� שטחה של ישראל, 1948�מלחמת העצמאות ב

�בעקבות המלחמה ב.  לאור� הגבולוהיתר נמצאי� בנקודות שונות ברצועה ש, יראו� ומרגליות, ישראליי� כמו מלכיה
 קיבלו רוב 1994ובשנת , חלק� הפ� לחלק מהקהילה הפלסטינית בלבנו�. ברחו תושביה� של הכפרי� ללבנו�, 1948

שכפריה� , 1960תושבי הכפרי� טועני� לפחות משנת . אזרחות לבנונית, וכ� צאצאיה�, השיעי� שהתגוררו בה�
ל א� "עמדת חזבאללה הייתה לא להכיר בנסיגת צה, 2000ל מלבנו� בשנת " צהערב נסיגת. 1948סופחו מלבנו� בשנת 

סלי� ,  תבע ראש ממשלת לבנו� דאז1999בדצמבר , נראה כי בלח. חזבאללה. היא לא תכלול את שבעת הכפרי� הללו
את שהציגה , וממשלת לבנו�, תביעת חזבאללה להחזרת הכפרי� נותרה מאז עמומה.  חוס את החזרת הכפרי��אל

 .  חזרה בה מייד לאחר מכ�, כתביעה ממשלתית רשמית, הצור� בהחזרת� ללבנו�
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באמצעות , בהסדרי� לקביעת גבולות חדשי� בשילוב� של מדינות אחרות באזור  יש הגיו�,לפיכ�. האחרות

  .חילופי שטחי�

ה מעשית ומעמד מדיני רשמי בתכניות השונות להסדר ערבי  אחיזכבר העיקרו� של חילופי שטחי� מצא

א� נית� , יכולה לעמוד בפני עצמה כל אחת מההצעות השונות לחילופי שטחי� שהוזכרו לעיל. ישראלי

  .שיכולה להיות  תקדי� לא רק עבור המדינות המעורבות, ת"תכנית כוללת לחילופי שטחי� במזה ללצרפ�

  

תיכוני כולל היא חילופי שטחי� כוללי� במסגרת� יעוצבו �חי� מזרחמהות ההצעה להסדר חילופי שט

 א� בשינויי� המחויבי� לאור המציאות ,מחדש קווי הגבול בי� מדינות האזור בהסתמ� על קווי העבר

הרעיו� הוא שלא יהיה שינוי בס� השטח הטריטוריאלי של כל מדינה . שהתפתחה בשטח וצורכי המדינות

  :ההצעה כוללת. נו קווי התיחו� בי� המדינותממדינות האזור א� ישו

  

�ישראל תשמור בידה שטחי� בהיק' של כ: הישארות ישראלית בשטחי� ביהודה ושומרו� • 200 

בנוס' , "הרחבת ירושלי� וגושי התיישבות"במסגרת , חלק�).  משטח הגדה המערבית3%(ר "קמ

  .  תשמור בידיה שטחי�  במדבר יהודה ובבקעת הירד�

ר " קמ200ישראל תשמור בידה שטח בהיק' של : שראלית בשטחי� ברמת הגול�הישארות י •

 ".קו המצוקי�"הכולל ישובי� ואת )  מרמת הגול�12%�כ(במערב רמת הגול� 

תמורת השטחי� שישראל תשמור ": קו הירוק"העברת שטחי� מישראל לפלסטיני� לאור� ה •

 לרשות הפלסטינית בקטעי� שוני� תעביר ישראל שטחי�, בידיה ביהודה ושומרו� וברמת הגול�

 . ע� או בלי תושבי� ערבי� מוסלמיי�, שומרו� ורצועת עזה, מול יהודה" קו הירוק"לאור� ה

במסגרת התמורות שישראל : העברת שטחי� מישראל ללבנו� בנקודות שלאור� הגבול ע� ישראל •

ישראל ללבנו� שטח  תעביר, בידיה שומרו� ורמת הגול�, תית� על היוותרות� של שטחי� ביהודה

 ). לאו דווקא ברצ' טריטוריאלי(ר בנקודות שונות לאור� הגבול המשות' " קמ50�של כ

בהיק' דומה לשטחי� (ישראל תעביר למצרי� שטחי� בנגב : העברת שטחי� מישראל למצרי� •

ובנוס' רצועת , וזאת באזור מדבר פאר�) במדבר יהודה ובבקעת הירד� שיילקחו מהפלסטיני�

 . אפשר מעבר חפשי בי� מצרי� לירד� שטח שת

תמורת השטח שישראל תית� למצרי� : העברת שטח ממצרי� לפלסטיני� ממערב לרצועת עזה •

עריש בסדר � ואל באזור שבי� רפיח,  מצרי� תעביר לפלסטיני� שטחי� ממערב לרצועת עזה�בנגב 

 . גודל דומה לשטח שתקבל מישראל במדבר פאר�

מול השטח , ישראל תעביר לירד� שטח קט� בערבה:  באזור הערבההעברת שטח מישראל לירד� •

  .כדי לאפשר מעבר ישיר בי� מצרי� לירד�, שהמצרי� יקבלו מישראל

סוריה תקבל , תמורת השטח שיוותר בידי ישראל ברמת הגול�: העברת שטחי� מלבנו� לסוריה •

 .  שנקבע על ידי צרפת1920ממערב לקו , שטחי� בלבנו�

בתמורה לויתורה של לבנו� על שטחי� במזרח המדינה לטובתה :  ישראל ללבנו�העברת שטחי� מ •

 ).ראה לעיל(ישראל ללבנו� שטחי� בנקודות לאור� גבולה ע� לבנו� תעביר , של סוריה

ירד� תעביר לסוריה שטחי� לאור� גבולה הצפוני בה� התיישבו : העברת שטחי� מירד� לסוריה •

 מול השטח שמצרי� תקבל ,טח קט� בערבה הישראלית ותמורת� תקבל ש,1970סורי� בשנת 

 .וכ� זכות שימוש במעבר הישיר בי� ירד� למצרי� דר� הנגב הישראלי,  מישראל
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  סיכו

רעיונות והצעות ליישוב הסכסוכי� הטריטוריאליי� בי� ישראל לשכנותיה על בסיס של חילופי שטחי� כבר 

דיני רשמי בתכניות השונות להסדר בי� ישראל למדינות ומעמד מ, בעשור האחרו�אחיזה מעשית קנו לה� 

  . במסגרתו בוצעו חילופי שטחי� מוסכמי�, ביטוי� המעשי היה בהסכ� השלו� בי� ישראל לירד�. ערב

  

ובי� ישראל לסוריה , רעיונות לחילופי שטחי� ליישוב המחלוקת הטריטוריאלית בי� ישראל לפלסטיני�

, אול� ג� רעיונות אלה קשי� עדיי� ליישו� בשל מרחב תמרו� מוגבל. ותולבנו� כבר הועלו בשני� האחרונ

  . בחינת רעיונות יצירתיי�י�המחייב, ומציאות משתנה

  

הגדלת מספר . אחת האופציות המתבקשות בהקשר זה היא בחינת הרעיו� של חילופי שטחי� כוללי� באזור

ו' מכשולי� שאי אפשר לגשר עליה� שיאפשר לעק, השחקני� בזירה מאפשרת מרחב גמישות גדול יותר

עשויה לחזק , כריכת מספר גדול יותר של שחקני� בהסדר טריטוריאלי אזורי. במצב של מיעוט שחקני�

שיתבסס על , הסדר טריטוריאלי כולל. ולהבטיח את יישומו, את האינטרס של מדינות אלה לדבוק בהסדר

מאז , אשו� בגבולות המדיניי� במזרח התיכו�ייצג את השינוי המהותי הר, חילופי שטחי� רב צדדיי�

ויכול להיות בעל משמעות להבטחת שלו� ויציבות בי� , שנקבעו על ידי המעצמות הקולוניאליסטיות

  .  המדינות הקשורות בו
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