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مقدمة

ارتكز امل�رشوع ال�شهيوين يف فل�شطني على عدد من الركائز التي اأ�شهمت يف تاأ�شي�ص 

الدولة ال�شهيونية فوق االأرا�شي الفل�شطينية، وكان اال�شتيطان والهجرة اليهودية اإىل 

فل�شطني االأكرث اأهمية يف هذه الركائز، حيث عملت احلركات ال�شهيونية على التبكري 

على  لال�شتيالء  ال�شهيونية  الروؤية  لتحقيق  العملي  التطبيق  هو  اال�شتيطان  وكان  بها. 

االأرا�شي الفل�شطينية، بعد طرد �شكانها االأ�شليني ب�شتى الو�شائل، وعرب الرتويج ملقولة 

“اأر�ص بال �شعب ل�شعب بال اأر�ص”، وجلب اأعداد كبرية من يهود الإحاللهم بداًل من 
الفل�شطينيني.

للدرا�شات  الزيتونة  مبركز  واملعلومات  االأر�شيف  ق�شم  اختار  املو�شوع  والأهمية 

املعلومات  تقرير  �شل�شلة  من  والع�رشين  احلادي  اإ�شداره  يخ�ش�ص  اأن  واال�شت�شارات، 

للحديث عن اال�شتيطان االإ�رشائيلي يف ال�شفة الغربية خالل الفرتة 2011-1993.

ويق�شم التقرير اإجراءات اال�شتيطان االإ�رشائيلي يف هذه الفرتة اإىل حمورين رئي�شيني:

الأول: ويعرج على ذكر ملحة تاريخية لال�شتيطان خالل الفرتة 1967-1993، يف 

الفل�شفة والفكر ال�شهيوين جتاه اال�شتيطان وكيف بداأ، مع ذكر املراحل التي مر بها، 

واالإ�شارة اإىل اإح�شاءات لتعداد امل�شتعمرين وامل�شتعمرات يف ال�شفة الغربية عرب تلك 

املراحل.

1993-2011، حيث  الفرتة  اال�شتيطاين يف  الن�شاط  على  ال�شوء  ي�شلط  والثاين: 

ق�شم احلديث فيه اإىل الثقل اال�شتيطاين االإ�رشائيلي يف ال�شفة والذي يتمحور يف: املحور 

 Ariel اأرئيل  وحمور  االأخ�رش(،  )اخلط  الغربي  واملحور  االأردن(،  )غور  ال�رشقي 

)عابر ال�شامرة(، والقد�ص، واالأحزمة اال�شتيطانية، والبوؤر اال�شتيطانية.

للق�شية  ال�شيا�شي  امل�شار  اآثار اال�شتيطان على  التقرير احلديث عن  يتناول  ومن ثم 

الفل�شطينية، وعلى التنمية الفل�شطينية االقت�شادية، واالجتماعية، والبيئية.
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اأوًل: ملحة تاريخية عن ال�ستيطان يف الفرتة 1993-1967

1. فكرة وفل�سفة ال�ستيطان:

فيّدعون  وتاريخية،  دينية  مزاعم  على  لفل�شطني  احتاللهم  ال�شهاينة  اليهود  يبني 

بها  التاريخي  ارتباطهم  اإىل  وي�شريون  االأر�ص،  هذه  وعدهم  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  اأن 

بها،  والروحي  النف�شي  وارتباطهم  اأر�شها،  على  وبتواجدهم  زمنًا،  اإياها  بحكمهم 

عمليًا  بفل�شطني  �شلتهم  فقدوا  قد  اأنهم  من  الرغم  على  وذلك  عندهم.  وقد�شيتها 

حوايل األف وثمامنائة عام، ومل يكن لديهم �شوى العاطفة الدينية التي رف�ص اأحبارهم 

اإ�رشائيل لفل�شطني كان  اإىل برنامج عملي. فحكم بني  وحاخاماتهم وقادتهم حتويلها 

فرتة �شئيلة ومل تتجاوز االأربعة قرون على اأجزاء من فل�شطني، ولي�ص كلها. اأما احلكم 

احلروب  فرتة  �شئيلة  لفرتة  قطعته  636-1917م،  الفرتة  طوال  ا�شتمر  فقد  االإ�شالمي 

ال�شليبية. واإذا كان معظم اليهود قد غادر فل�شطني، وانقطعت �شلتهم الفعلية بها مدة 

اأهل فل�شطني االأ�شليني مل يغادروها  فاإن  الع�رشين(  القرن  135م وحتى  18 قرنًا )منذ 

رد عدد كبري منهم ق�رشاً على يد  طوال االأربعة اآالف وخم�شمائة �شنة املا�شية، اإىل اأن طمُ

.
الع�شابات ال�شهيونية يف �شنة 11948

وطوال قرون ظلَّ قدوم اليهود مرتبطًا بالعاطفة الدينية التقليدية يف زيارة االأماكن 

املقد�شة، اأو ال�شكن بجواره، كما ارتبط مب�شاريع ا�شتيطانية “خريية”، ومل ياأخذ طابع 

الربنامج ال�شيا�شي املنظم املك�شوف. فقد كان عدد اليهود يف فل�شطني �شنة 1799 نحو 

.
2
خم�شة اآالف، ويف عام 1876 بلغ 13,920 يهوديًا

والتحديث  الدمج  عمليات  رو�شيا  يهود  قاوم  ع�رش  التا�شع  القرن  اأواخر  ويف 

الرو�شية، التي متيزت بالفوقية والق�رش واالإرهاب. وزادت م�شاركة الكثري من اليهود 

وانفجرت  لهم،  الرو�شية  القي�رشية  احلكومة  عداء  من  الي�شارية  الثورية  احلركات  يف 

 ،1881 الثاين  الك�شندر  رو�شيا  قي�رش  اغتيال  اإثر  مك�شوف  ب�شكل  �شدهم  العداوة 
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والذي اتهم به اليهود. وبداأت موجة من االإجراءات العنيفة القا�شية �شدهم �شميت 

بـ“الال�شامية” anti-semitism، وقد اأدى ذلك اإىل ن�شوء “امل�شكلة اليهودية”؛ اإذ اإن 

ماليني اليهود يف رو�شيا اأخذوا يبحثون عن فر�شة للخال�ص مما هم فيه، وبداأت اأعداد 

ال�شمالية واجلنوبية. وكانت هذه  واأمريكا  الغربية  اأوروبا  اإىل  الهجرة  منهم يف  هائلة 

فر�شة احلركة ال�شهيونية للظهور والدعوة اإىل حل امل�شكلة اليهودية باإن�شاء كيان اآمن 

هذه  مع  واالأمريكيني  االأوروبيني  من  الكثري  وتعاطف  فل�شطني.  يف  لليهود  م�شتقل 

.
3
الدعوة �شواء خللفياتهم الدينية، اأو تخل�شًا من اأعباء التدفق اليهودي على اأر�شهم

ت�شاعد  اإثر   1882 منذ  وكثافة  تنظيمًا  اأكرث  طابعًا  تتخذ  اليهودية  الهجرة  اأخذت 

“امل�شكلة اليهودية” يف رو�شيا، وقامت ال�شلطات العثمانية بعدد من االإجراءات ملنع 
اال�شتيطان اليهودي يف فل�شطني. وعلى الرغم من اأن عدد اليهود الذين تركوا بلدانهم 

االأ�شلية )خ�شو�شًا رو�شيا و�رشقي اأوروبا( بلغ مليونني و366 األفًا و941 �شخ�شًا خالل 

نحو  بلغ  فل�شطني  اإىل  منهم  الهجرة  ا�شتطاع  اأن عدد من  اإال   ،)1914-1881( الفرتة 

األفًا، اأي ما ن�شبته 2.32% بينما هاجرت االأغلبية ال�شاحقة اإىل الواليات املتحدة   55

واأوروبا الغربية واأمريكا اجلنوبية. وهذا يدل على جناح ن�شبي لل�شلطات العثمانية يف 

.
4
احلد من الهجرة اليهودية اإىل فل�شطني

 World Zionist Organization العاملية  ال�شهيونية  املنظمة  اإن�شاء  كان  وقد 

ثيودور  بزعامة   1897/8/29-27 ب�شوي�رشا  بال  يف  االأول  موؤمترها  وانعقاد   )WZO(

لتاأ�شي�ص  املنظم  املوؤ�ش�شي  ال�شيا�شي  ال�شهيوين  العمل  فاحتة   Theodor Herzl هرتزل 

الدولة اليهودية على اأر�ص فل�شطني. وقد حر�ص هرتزل على حتقيق امل�رشوع ال�شهيوين 

وخ�شو�شًا  الكربى،  القوى  ت�شجيع  وحماولة  الدبلوما�شية،  االت�شاالت  خالل  من 

يجنيها  اأن  يكن  التي  والفوائد  امل�شالح  �شوء  يف  امل�رشوع،  هذا  تبّني  على  بريطانيا، 

ببيعه  العثمانية  الدولة  اإقناع  عبثًا  هرتزل  حاول  وقد  ال�شليبي،  اال�شتعماري  الغرب 

فل�شطني واإعطاء اليهود حكمًا ذاتيًا فيها حتت ال�شيادة العثمانية، وفتح اأبواب الهجرة 

اليهودية اإليها مقابل عرو�ص مغرية، كانت الدولة العثمانية يف اأَم�صِّ احلاجة اإليها. اإال 
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�شاركوا  الذين  اليهود،  رغبات  �شد  منيعًا  �شداً  وقف  الثاين  احلميد  عبد  ال�شلطان  اأن 

الفتاة  تركيا  جمعية  خالل  من  من�شبه،  من  احلميد  عبد  ال�شلطان  اإ�شقاط  يف  بفعالية 

وذراعها جلنة االحتاد والرتقي، والتي قامت باالنقالب الع�شكري عليه، واإجباره على 

التنازل عن العر�ص. وقد ا�شتمتع اليهود بنفوذ كبري حتت حكم االحتاد والرتقي خالل 

الفرتة )1909-1914(، حيث كان لليهود ثالثة وزراء من اأ�شل 13 وزيراً يف حكومة 

.
6
 )انظر ملحق اخلرائط: خريطة رقم 1(

االحتاد والرتقي التي ت�شكلت �شنة 51913

ومع بداية احلرب العاملية االأوىل 1914 كان قد بلغ عدد اليهود يف فل�شطني نحو 

األفًا، غري اأن موقف اليهود املمالئ لربيطانيا وحلفائها �شد الدولة العثمانية جعل   80

العثمانيني ي�شيقون عليهم فرتة احلرب )1914-1918(، فانخف�ص عددهم مع نهايتها 

.
7
اإىل نحو 55 األفًا

1917 وحتى  �شنة  اأواخر  منذ  الع�شكري  احلكم  فل�شطني حتت  بريطانيا  و�شعت 

نهاية حزيران/ يونيو 1920، ثم حولتها اإىل احلكم املدين، وعينت اليهودي ال�شهيوين 

فل�شطني  على  لها  �شاٍم”  “مندوب  اأّول   Herbert Samuel �شمويل  هربرت 

املندوبون  وتابع  ميدانيًا.  ال�شهيوين  امل�رشوع  تنفيذ  يف  �رشع  حيث   ،)1925-1920(

“ال�شامون” امل�شرية نف�شها، غري اأن اأكرثهم �شوءاً ودهاءاً وجناحًا يف التنفيذ كان اآرثر 
Arthur Wauchope )1931-1938( حيث و�شل امل�رشوع ال�شهيوين يف  واكهوب 

عهده اإىل درجات خطرية. ف�شجعت بريطانيا الهجرة اليهودية، فزاد عدد اليهود من 

55 األفًا )8% من ال�شكان( �شنة 1918 اإىل 650 األفًا )31% من ال�شكان( �شنة 1948. 

وبالرغم من اجلهود اليهودية - الربيطانية امل�شنية للح�شول على االأر�ص، اإال اأن اليهود 

كان   ،1948 بحلول  فل�شطني  من   %6.5 نحو  على  �شوى  احل�شول  من  يتمكنوا  مل 

معظمها اإما اأرا�ٍص حكومية، اأو اأرا�ٍص باعها اإقطاعيون غري فل�شطينيني كانوا يقيمون 

 
8
م�شتعمرة  291 االأرا�شي  هذه  على  اليهود  بنى  وقد  وغريها،  و�شورية  لبنان  يف 

.
9
)انظر ملحق اخلرائط: خريطة رقم 2(
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واأ�ش�ص اليهود الوكالة اليهودية �شنة 1929، التي تولت �شوؤون اليهود يف فل�شطني، 

اليهود  واأقام  به من �شالحيات وا�شعة.  ملا متتعت  بدولة داخل دولة  اأ�شبه  واأ�شبحت 

للدولة  قوية  حتتية  بنية  �شكلَّت  �شخمة،  وتعليمية  واجتماعية  اقت�شادية  موؤ�ش�شات 

اليهودية القادمة، فتاأ�ش�ص احتاد العمال )اله�شتدروت Histadrut( وافتتحت اجلامعة 

.
العربية بالقد�ص �شنة 101925

ويف الوقت الذي كانت ال�شلطات الربيطانية ت�شعى حثيثًا لنزع اأ�شلحة الفل�شطينيني، 

قوات  وت�شكيلهم  الأنف�شهم،  اليهود  ت�شليح  �رّشاً  بل و�شجعت  الطرف،  ت  فاإنها غ�شّ

؛ 
11

ع�شكرية وتدريبها، بلغ عددها مع اندالع حرب 1948 اأكرث من �شبعني األف مقاتل

مما دفع املوؤ�ش�شة ال�شهيونية اإىل و�شع خمطط �شامل لرتحيل الفل�شطينيني عرف بـ“خطة 

دالت” Plan Dalet )اخلطة الرابعة( قبل االإعالن عن “اإ�رشائيل”. وملخ�شها االإ�رشاع 

. وقد اأدت حرب 1948 اإىل طرد نحو 800 األف 
12

يف طرد اأكرب عدد ممكن من الفل�شطينيني

الع�شابات  �شيطرة  واإىل  الفل�شطيني(،  ال�شعب  اأبناء  من   %57 نحو  )اأي  فل�شطيني 

ال�شهيونية على 77% من اأر�ص فل�شطني، والتي اأن�شاأت عليها الكيان االإ�رشائيلي.

2. الن�ساط ال�ستيطاين يف الفرتة 1993-1967:

ا�شتخدمت حركة اال�شتيطان بعد حرب �شنة 1967 واحتاللها لالأرا�شي الفل�شطينية 

وال�شورية امل�رشية، اال�شرتاتيجية نف�شها التي اعتمدتها لفر�ص الوقائع على االأر�ص على 

، ونحاول فيما يلي احلديث عن تطور 
طريقة “ال�شور )للحماية( والربج )للمراقبة(”13

احلركة اال�شتيطانية االإ�رشائيلية يف ال�شفة الغربية خالل الفرتة 1993-1967:

للحكومة  املعراخ  جتمع  )رئا�سة   1977-1967 الفرتة  خالل 

الإ�سرائيلية(: كانت البداية يف قلب البلدة القدية من القد�ص، عندما جرى تدمري 

واإقامة  مكانه  مفتوحة  م�شاحة  وبناء  �شكانه،  وطرد   ،1967 اإبان حرب  املغاربة  حي 

احلي اليهودي، كما بو�رش البناء يف ثالثني م�شتعمرة اأقيمت يف مناطق اأخرى من ال�شفة 

.
14

الغربية
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للحكومة  الليكود  حزب  )رئا�سة   1984-1977 الفرتة  خالل 

مرة يف  الأول  “اإ�رشائيل”  ال�شلطة يف  توليه  لدى  “الليكود”،  انطلق  الإ�سرائيلية(: 

اال�شتيطانية  �شيا�شته  واأثمرت  الكاملة”.  اإ�رشائيل  “اأر�ص  مفهوم  من   ،1977 �شنة 

اإقامة 51 م�شتعمرة يف ال�شفة الغربية يف االأعوام االأربعة االأوىل من حكمه، وارتفع عدد 

.
امل�شتعمرين من ب�شعة اآالف يف �شنة 1977، اإىل نحو 45 األف م�شتعمر يف �شنة 1151984

خالل الفرتة 1984-1990 )حكومتا الوحدة الوطنية(: اأكدت اخلطوط 

1984 على �رشورة  �شنة  �شكلت يف  التي  الوطنية  الوحدة  لربنامج حكومة  االأ�شا�شية 

واحد،  عام  خالل  م�شتعمرات  �شت  اإىل  خم�ص  واإقامة  القائمة،  امل�شتعمرات  تعزيز 

بعد... ووردت  تقم  التي مل  امل�شتعمرات  باإقامة  ال�شابقة  قرارات احلكومات  وتنفيذ 

بنود م�شابهة يف اخلطوط االأ�شا�شية لربنامج حكومة الوحدة الوطنية التي �شكلت يف 

�شنة 1988، لكن مع زيادة امل�شتعمرات التي �شتقام يف عام واحد اإىل 5-8 م�شتعمرات. 

اأدت هذه ال�شيا�شة اإىل زيادة عدد امل�شتعمرات يف ال�شفة الغربية با�شتثناء القد�ص يف 

.
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�شنة 1990 اإىل نحو 150 م�شتعمرة، يقطن فيها 90 األف م�شتعمر تقريبًا

للحكومة  الليكود  حزب  )رئا�سة   1992-1990 الفرتة  خالل 

اليهود  املهاجرين  وتدفق  جمدداً،  باحلكم  “الليكود”  ا�شتفراد  مع  الإ�سرائيلية(: 

الرو�ص، تبنت احلكومة االإ�رشائيلية خطة ا�شتيطانية �شاملة قدمها وزير البناء واالإ�شكان 

اأريل �شارون Ariel Sharon. وقد اأدى هذا اإىل قفزة ا�شتيطانية؛ ففي حني بدئ ببناء 

اآالف   9 اإىل  العدد  قفز   ،1990 �شنة  1989 و1800 يف  �شنة  �شكنية يف  1,320 وحدة 

وحدة �شكنية يف �شنة 1991. ويف �شنة 1992، و�شل عدد امل�شتعمرين اإىل 110 اآالف 

يف  عددهم  بلغ  حني  يف  غزة،  وقطاع  القد�ص(  )با�شتثناء  الغربية  ال�شفة  يف  م�شتعمر 

.
17

القد�ص 141 األف ن�شمة

وقدر مركز املعلومات االإ�رشائيلي حلقوق االإن�شان يف االأرا�شي املحتلة )بت�شيلم(

 The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied

الغربية يف  ال�شفة  امل�شتعمرات يف  عدد  اأن  له  تقرير  Territories – B’Tselem يف 
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 )انظر ملحق 
18

�شنة 1993 بلغ 120 م�شتعمرة، وعدد امل�شتعمرين 110,900 م�شتعمر

.
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اخلرائط: خريطة رقم 3(

3. م�ساريع ا�ستيطانية اإ�سرائيلية:

تبنى حزبا العمل والليكود االإ�رشائيليان، تنفيذ م�شاريع ا�شتيطانية اإ�رشائيلية اأدت اإىل 

الغربية وقطاع غزة، واأهم  ال�شفة  ال�شيا�شية، االجتماعية االإ�رشائيلية يف  تغيري الرتكيبة 

هذه امل�شاريع هي:

Allon/ حزب العمل 1967-1976: اقرتح هذا امل�رشوع وزير  األون  • م�سروع 
العدل االإ�رشائيلي يف ذلك الوقت يغئال األون Yigal Allon. وقد دعا األون يف م�رشوعه 

اإىل �شم مناطق معينة من االأرا�شي املحتلة اإىل “اإ�رشائيل” كجزء ال يتجزاأ من �شيادتها، 

وهي “�رشيط يرتاوح عر�شه بني 10 و15 كم تقريبًا على امتداد غور االأردن”، و�رشيط 

املوا�شالت  طريق  �شمايل  من  الطبيعة  على  درا�شته  جتري  كيلومرتات  ب�شعة  عر�شه 

طريق  �شمايل  الواقعة  باملنطقة  ما  مكان  يف  يت�شل  بحيث  امليت،  والبحر  القد�ص  بني 

مبا يف ذلك   ،Atarot-Beit Horon-Latrun اللطرون  بيت حورون -  عطروت - 

من  االأقل،  على  يهودا”  “�شحراء  اأو  ب�شكانه  اخلليل  جبل  واأي�شًا  اللطرون،  منطقة 

م�شارف اخلليل ال�رشقية حتى البحر امليت والنقب. وقد القت خطة األون قبواًل ودعمًا 

املعراخ  ل�شيا�شة  االأ�شا�شي  االإطار  خطته  وظلت  التقليديني،  ال�شهيونيني  جانب  من 

.
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Maarakh اال�شتيطانية

• وثيقة جاليلي وم�سروعه: تن�شب هذه الوثيقة اإىل وزير العمل االإ�رشائيلي 
باال�شتيطان،  تتعلق  عدة  ن�شو�شًا  ت�شمنت  وقد   ،Yisrael Galili جليلي  ي�رشائيل 

قبل  من  املحتلة  املناطق  يف  واالأمالك  االأرا�شي  �رشاء  دائرة  تو�شيع  وجوب  اأهمها: 

والعمل على تطوير �شيا�شة اال�شتيطان وذلك من خالل  “اإ�رشائيل”،  مديرية عقارات 

البحر  �شمال  القائمة، وخ�شو�شًا يف  امل�شتعمرات  اإقامة م�شتعمرات جديدة، وتعزيز 

امليت، ويف غور االأردن، وجو�ص عت�شيون. وقد عدلت هذه الوثيقة من خالل وثيقة 
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اأخرى اأقرها حزب العمل االإ�رشائيلي يف �شنة 1974 كربنامج انتخابي لكي يتالءم مع 

م�شتجدات حرب 1973، وقد اأطلق عليها وثيقة االأربعة ع�رش بنداً، وهي ال تختلف 

عن وثيقة جاليلي، غري اأنها مل حتدد اأماكن اال�شتيطان تاركة ذلك للحكومة لتقرر كل 

.
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حالة على حدة

• خطة غو�س اأمونيم Gush Emunim: وهي حركة دينية قومية غري برملانية 
، ظهرت يف اأعقاب 

22
تنادي بفر�ص ال�شيادة االإ�رشائيلية على ال�شفة الغربية وقطاع غزة

حرب 1973، بهدف االإ�رشاع باال�شتيطان “يف جميع اأر�ص اإ�رشائيل”، وقد اأ�شبحت 

هذه احلركة هي القوة االأ�شا�شية املحركة للن�شاط اال�شتيطاين خالل الفرتة 1977-1975، 

وقد طرحت هذه  الر�شمي”.  “اال�شتيطان غري  ا�شطالح  عليه  اأطلق  ما  قادت  حيث 

خالل  يهودي  مليون  توطني  اإىل  يدعو  ا�شتيطانيًا  م�رشوعًا   1976/11/11 يف  احلركة 

االأهداف  وحتقيق   .
23

الغربية ال�شفة  من  خمتلفة  اأنحاء  يف  موقع  مائة  يف  اأعوام  ع�رشة 

االأمنية التالية:

اأ. املحافظة على عمق البالد من نهر االأردن وحتى ال�شهل ال�شاحلي.

ب. ال�شيطرة على �شل�شلة اجلبال يف ال�شفة الغربية.

.
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ج. اإن�شاء �شبكة وا�شعة من الطرق لربط امل�شتعمرات

• م�سروع ماتتياهو دروبل�س Mates Drobles: و�شع هذه اخلطة ماتتياهو 
دروبل�ص اأحد روؤ�شاء ق�شم اال�شتيطان يف املنظمة ال�شهيونية العاملية، املخت�شة با�شتيطان 

اال�شتيطان  اأجل  من  االأرا�شي  على  باال�شتيالء  اخلطة  هذه  وتق�شي  املحتلة.  املناطق 

فيها،  فل�شطينية  دولة  قيام  دون  للحيلولة  وحولها،  ال�شكانية  العربية  التجمعات  بني 

اإذ �شتعمل امل�شتعمرات االإ�رشائيلية على جتزئة املناطق العربية، فتف�شل يف الرتابط مرة 

اأخرى. وتهدف اخلطة اإىل جلب 120-150 األف م�شتعمر لل�شكن فيها، وذلك بالبناء 

.
25

يف �شكل كتل ا�شتيطانية مرتابطة
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Ariel Sharon )النجوم ال�سبعة(: يهدف امل�رشوع  • م�سروع اأريل �سارون
اإىل اإقامة قطاع ا�شتيطاين؛ لف�شل �شمال ال�شفة الغربية عن جنوبها، وتركيز اال�شتيطان 

يف املناطق الغربية )ال�شفوح الغربية(؛ لدعم املناطق ال�شاحلية، باالإ�شافة اإىل جمموعة 

.
من امل�شاريع اال�شتيطانية داخل “اإ�رشائيل”26

االإ�رشائيلي  الوزراء  رئي�ص  اأعلن  املعدل:  األون  م�سروع  نتنياهو/  م�سروع   •
بنيامني نتنياهو Benjamin Netanyahu يف 1997/3/21، عن خطة تتلخ�ص نقاطها 

العامة فيما يلي:

ي�ص  اأن  دون  الغربية،  ال�شفة  اأرا�شي  من   %50-45 الفل�شطينيني  اإعطاء  اأ. 

ذلك باملناطق “احليوية املهمة”، ومناطق الغور، وجو�ص عت�شيون، و“القد�ص 

الكربى”، وقطاع خط التما�ص، واأغلبية امل�شتعمرات )ح�شب خريطة امل�شالح 

االأمنية التي قدمها اجلي�ص للحكومة(.

تفكيك جزء من امل�شتعمرات البعيدة والنائية، التي يحولها بقاوؤها اإىل جيوب    ب. 

داخل ال�شلطة الفل�شطينية.

.
27

عدم التنازل عن ال�شيادة الكاملة على القد�ص ج. 

وتهدف   :)Yehuda Harel خطة اخلطوط احلمراء )يهود هرئيل   •
هذه اخلطة اإىل:

الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطينيني  وال�شكان  اليهود،  امل�شتعمرين  بني  الف�شل  اأ. 

وقطاع غزة.

من  ال�شكان  اأغلبية  فيها  يكون  التي  املناطق  من  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  ان�شحاب  ب. 

الفل�شطينيني.

االأردن  وغور  عت�شيون  جو�ص  وم�شتعمرات  الكربى  القد�ص  مناطق  ج. 

وم�شتعمرات غو�ص قطيف Gush Katif يف قطاع غزة، ت�شم كليًا اإىل ال�شيادة 

االإ�رشائيلية.

.
28

بقاء غالبية امل�شتعمرات االأخرى حتت �شيطرة اإ�رشائيلية كاملة د. 
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الثالث: يهدف هذا امل�رشوع اإىل ح�رش التجمعات  الطريق  حزب  • م�سروع 
العربية يف كتل مف�شولة عن بع�شها البع�ص، مع و�شع مناطق الغور واللطرون والقد�ص 

للقرى  اإىل مناطق عازلة على طول احلدود  باالإ�شافة  نابل�ص وجنني،  وجنوب غربي 

.
29

الفل�شطينية الواقعة على اخلط االأخ�رش، حتت ال�شيطرة االإ�رشائيلية

الأرثوذك�س  )اليـهـود   Ozevshalom اأوزيف�سـالـوم  مـجموعـة   •
العربية بدون  االأرا�شي  6% من  وامل�ستعمرون(: تق�شي خطة هذه املجموعة ب�شم 

بينها  ت�شل  كتاًل  امل�شتعمرات  ت�شكل  بحيث  اجلنوب،  اإىل  ال�شمال  من  بدءاً  �شكان، 

.
30

طرق

جتميع  يتم  باأن  األفر  خطة  تق�شي   :Yossi Alpher األفر31  يو�سي  م�سروع   •
عت�شيون،  جو�ص  منطقة  وحتى  قلقيلية،  منطقة  من  بدءاً  وامل�شتعمرين  امل�شتعمرات 

اإىل  باالإ�شافة  اهلل(،  ورام  نابل�ص  )منطقة غرب  15 كم عمقًا  اإىل  اأحيانًا  ي�شل  ب�رشيط 

.
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منطقة القد�ص

مت تق�شيم ال�شفة الغربية  الدائم:  للعمل  الو�سطى  املنطقة  قيادة  • خطة 
اإىل جمموعة من االألوان:

اأمنية، ومتتد على طول اخلط االأخ�رش  اللون االأخ�رش: مناطق مطلوبة الأ�شباب  اأ. 

ومنطقة الغور، وم�شاألة ال�شيادة �شتبقى مفتوحة.

اأربع  )كريات  الذاتي  احلكم  منطقة  يهودية يف  ا�شتيطانية  كتل  االأزرق:  اللون  ب. 

.
33

Kiryat Arba، بيت حجاي Beit Hagai، منطقة جبل اخلليل(

الفقري املزدوج(: كان يعرف هذا امل�رشوع يف  )العمود  �سارون  • م�سروع 
 ،Abraham Fuchman بداية االأمر مب�رشوع فوخمان، وذلك ن�شبة اإىل اأبراهام فوخمان

االأ�شتاذ يف معهد الهند�شة التطبيقية يف حيفا، وقد اأطلق عليه “م�رشوع العمود الفقري 

املزدوج” الأنه وفقًا لهذا امل�رشوع �شتكون “اإ�رشائيل” مبثابة ج�رش يتكون من عمودين 
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فقريني: االأول هو القائم على امتداد ال�شهل ال�شاحلي، والثاين �شوف يقام على امتداد 

نهر االأردن، وبذلك �شتكون ال�شفة الغربية و�شط هذين العمودين كجيب عربي حماط 

بامل�شتعمرات االإ�رشائيلية التي �شت�شم، وفقًا لتقديراته، خالل ع�رشين �شنة ما بني �شبعة 

وت�شعة ماليني م�شتعمر يهودي. وبعد اأن �شعد الليكود اإىل احلكم، توىل اأريل �شارون 

رئا�شة اللجنة الوزارية العليا لل�شوؤون اال�شتيطانية، وبذلك اأ�شبح هو امل�شوؤول التنفيذي 

عن م�شاريع اال�شتيطان، وبداأ بتبني م�رشوع فوخمان وتنفيذه، والذي ا�شتهر فيما بعد 

.
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مب�رشوع �شارون
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ثانيًا: الن�ساط ال�ستيطاين يف الفرتة 2011-1993

نتناول فيما يلي تطور الن�شاط اال�شتيطاين االإ�رشائيلي يف ال�شفة الغربية خالل الفرتة 

1993-2011، مع االإ�شارة اإىل اأن اإح�شائيات اال�شتيطان االإ�رشائيلي )اأعداد امل�شتعمرين 

الغمو�ص  ب�شبب  وذلك  الآخر،  م�شدر  من  وتختلف  تقديرية  هي  وامل�شتعمرات( 

وال�رشية اللذين يحيطان بالن�شاط اال�شتيطاين؛ حيث ت�شري اإح�شائيات اجلهاز املركزي 

اأكرث من  الغربية قد ت�شاعف  ال�شفة  اأن عدد امل�شتعمرين يف  اإىل  الفل�شطيني  لالإح�شاء 

م�شتعمراً   518,974 عددهم  بلغ  حيث  1972–2010؛  ال�شنوات  خالل  مرة  اأربعني 

يف نهاية 2010، وي�شكنون يف 144 م�شتعمرة، منها 26 م�شتعمرة يف حمافظة القد�ص 

و24 م�شتعمرة يف حمافظة رام اهلل  لوحدها، منها 16 م�شتعمرة مت �شمها لـ“اإ�رشائيل”، 

القد�ص،  حمافظة  يف  يرتكزون  امل�شتعمرين  معظم  اأن  اإىل  البيانات  ت�شري  كما  والبرية. 

يلي  262,493 م�شتعمراً،  بواقع  امل�شتعمرين،  51% من جمموع  ن�شبتهم  بلغت  حيث 

ذلك عدد امل�شتعمرين يف حمافظة رام اهلل والبرية 96,364 م�شتعمراً، وحمافظة بيت حلم 

.
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56,202 من امل�شتعمرين، ثم حمافظة �شلفيت 33,159 م�شتعمرا

واأ�شار تقرير ملركز بت�شيلم، اأ�شدره يف منت�شف 2010، اإىل اأن حوايل ن�شف مليون 

يف  يعي�شون  منهم  األف   300 من  اأكرث  الغربية،  ال�شفة  يف  يعي�شون  اإ�رشائيلي  م�شتعمر 

121 م�شتعمرة اعرتفت بها وزارة الداخلية االإ�رشائيلية كبلدات اإ�رشائيلية، وحوايل مائة 

بوؤرة ا�شتيطانية Outpost غري معرتف بها من قبل احلكومة االإ�رشائيلية، وت�شيطر هذه 

امل�شتعمرات والبوؤر اال�شتيطانية على حوايل 42% من اأرا�شي ال�شفة؛ اأما الباقي فاإنهم 

يعي�شون يف 12 م�شتعمرة �شمتها “اإ�رشائيل” اإىل منطقة نفوذ بلدية القد�ص. واأ�شارت 

بت�شيلم، يف تقريرها، اإىل اأنها وجدت اأن 21% من امل�شاحات املبنية داخل امل�شتعمرات 

.
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هي اأرا�ص تعّدها “اإ�رشائيل” ممتلكات فل�شطينية ذات ملكية فردية

وذكر تقرير اأ�شدره معهد االأبحاث التطبيقية – القد�ص )اأريج( يف ني�شان/ اأبريل 

م�شتعمرة   199 بلغ  الغربية  ال�شفة  يف  االإ�رشائيلية  امل�شتعمرات  عدد  اأن   2011
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و232 بوؤرة ا�شتيطانية. واأ�شار اإىل اأن عدد امل�شتعمرين هو اأكرث من 560 األف م�شتعمر، 

.
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منهم 238 األف يعي�شون يف م�شتعمرات �رشقي القد�ص

عدد امل�ستعمرات الإ�سرائيلية ح�سب املحافظة يف نهاية 382010

عدد امل�ستعمرين يف امل�ستعمرات الإ�سرائيلية يف نهاية 2010 )بالألف( 39
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جدول رقم )1(: عدد امل�ستعمرين يف امل�ستعمرات ح�سب 
ال�سنة واملنطقة خالل الفرتة 402010-2005

ال�سنة

املنطقة

ال�شفة الغربيةالقد�ص )J1(ال�شفة الغربية*

2005260,916187,573448,489

2006274,885190,534465,419

2007288,726193,485482,211

**2008**304,283**197,071**501,354

**2009**318,971**192,768**511,739

2010322,796196,178518,974

* البيانات ال ت�شمل ذلك اجلزء من حمافظة القد�ص والذي �شمته “اإ�رشائيل” عنوة 

بعيد احتاللها لل�شفة الغربية يف �شنة 1967.

** بيانات منقحة.

وازدادت  توا�شلت  االإ�رشائيلي  اال�شتيطان  عمليات  اأن  اإىل  هنا  االإ�شارة  وجتدر 

وتريتها على الرغم من اإعالن رئي�ص الوزراء االإ�رشائيلي بنيامني نتنياهو فرتة جتميد بداأت 

يف 2009/11/25 وا�شتمرت ملدة ع�رشة اأ�شهر، حيث ك�شف التحليل الذي اأجراه معهد 

االأبحاث التطبيقية – القد�ص )اأريج( لل�شور اجلوية ل�شنة 2010 اأن “اإ�رشائيل” قامت 

خالل تلك الفرتة ببناء 1,819 بناية يف ال�شفة الغربية مبا يف ذلك مدينة القد�ص، ت�شمل 

7,276 وحدة �شكنية مت بنائها على م�شاحة 902 األف م2، هذا اإىل جانب اإ�شافة 1,433 

.
41

من البيوت املتنقلة )كرفانات(
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 عدد البنايات التي مّتت اإ�سافتها للم�ستعمرات الإ�سرائيلية يف ال�سفة
خالل فرتة التجميد 422010-2009

الواقعة غرب اجلدار  امل�شتعمرات  التجميد يف  البناء اال�شتيطاين خالل فرتة  تركز 

 ،)1949 ل�شنة  الهدنة  خط   - االأخ�رش  واخلط  اجلدار  بني  الواقعة  )املنطقة  الفا�شل 

حيث �شكلت عمليات البناء ما م�شاحته 698.56 دومنًا من االأرا�شي اأي 73.3% من 

جمموع ما مّت بناوؤه خالل تلك الفرتة. و�شكلت عمليات البناء يف امل�شتعمرات الواقعة 

خالل  بناوؤه  مّت  ما  جمموع  من   %26.7 اأي  دومنًا   203.81 م�شاحته  ما  اجلدار  �رشقي 

الفرتة نف�شها. كما تركز اال�شتيطان ب�شكل كبري يف حمافظات القد�ص بن�شبة %23.1، 

.
ومبحافظة رام اهلل بن�شبة 43%17.8

قامت  “اإ�رشائيل”  اأن   ،2009 اأغ�شط�ص  اأريج يف اآب/  اأعّدها معهد  وتظهر درا�شة 

الواقعة  امل�شتعمرات  يف  مبنى  و1,416  كرافانًا   311 ببناء   2009-2006 الفرتة  خالل 

غرب اجلدار؛ هذا باالإ�شافة اإىل 644 كرافانًا جديداً و371 مبنى جديداً يف امل�شتعمرات 

.
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الواقعة �رشق اجلدار

توزع  اإىل  باالإ�شافة  رئي�شية،  حماور  ثالثة  على  الغربية  ال�شفة  م�شتعمرات  وتقع 

الباقي على كل مناطق ال�شفة الغربية يف كتل واأحزمة ا�شتيطانية خلنق املدن الرئي�شية، 
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االأحزمة تطويق  امل�شتعمرات. وهدف هذه  واأحاطتها  اإال  فل�شطينية  فال توجد مدينة 

املدن ومنع التوا�شل فيما بينها.

1. املحور ال�سرقي )غور الأردن(:

تقع منطقة االأغوار يف اجلزء ال�رشقي من ال�شفة الغربية، ومتتد من حمافظة اأريحا يف 

اجلنوب اإىل حمافظة طوبا�ص يف ال�شمال، ومن �شواطئ البحر امليت يف ال�رشق وحتى 

ما  االأغوار  منطقة  وحتتل  الغرب.  يف  واأريحا  طوبا�ص  ملحافظتي  الغربية  املنحدرات 

الغربية. وتعّد منطقة  ال�شفة  14.9% من م�شاحة  ن�شبته  ما  اأي  840.9 كم2،  م�شاحته 

االأغوار املورد االأ�شا�شي للمنتجات الزراعية يف ال�شفة الغربية و�شلة الغذاء الفل�شطيني 

ب�شبب غناها باملوارد املائية اجلوفية وال�شطحية.

تعود املخططات االإ�رشائيلية لف�شل منطقة االأغوار عن بقية حمافظات ال�شفة الغربية 

ب�شكل  املقطع  هذا  مع  التعامل  مت  االإ�رشائيلي حيث  االحتالل  1967، عقب  �شنة  اإىل 

جي�ص  اأخ�شع  حيث   ،1967 �شنة  يف  املحتلة  الفل�شطينية  االأرا�شي  بقية  عن  خمتلف 

اإعالن  اإىل  باالإ�شافة  هذا  خا�شة،  اإ�رشائيلية  لقوانني  املقطع  هذا  االإ�رشائيلي  االحتالل 

اأجزاء كبري منه “كمناطق ع�شكرية مغلقة”. كما مت اال�شتحواذ على م�شاحات �شا�شعة 

اأخرى لغر�ص اإقامة القواعد الع�شكرية وبناء امل�شتعمرات على االأرا�شي مبوجب قانون 

 .
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اأمالك الغائبني

لـ“اإ�رشائيل”  يحقق  االأغوار  �شم  اأن  التفكجي  خليل  املقد�شي  اخلبري  �رشح  وقد 

خم�شة اأهداف هي:

• ال�شيطرة على حو�ص املياه اجلويف ال�رشقي.

• الق�شاء على اإمكانية اإقامة دولة فل�شطينية م�شتقلة.

• منع التوا�شل اجلغرايف بني ال�شفة واالأردن.

• الق�شاء على اإمكانات التو�شع العمراين والزراعي وال�شناعي. 

.
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• حرمان الفل�شطينيني من الو�شول للبحر امليت
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االن�شحاب  على   1995/9/28 يف  واملوقعة  املوؤقتة  الثانية  اأو�شلو  اتفاقية  ن�شت 

اإىل مناطق  االأرا�شي  الغربية وت�شنيف  ال�شفة  الفل�شطينية يف  االأرا�شي  االإ�رشائيلي من 

الفل�شطينية  لل�شيطرة  “اأ”  مناطق  تخ�شع  حيث  “ج”،  ومناطق  “ب”  ومناطق  “اأ” 
ال�شلطة  عاتق  على  العام  النظام  عن  فيها  امل�شوؤولية  فتقع  “ب”،  مناطق  اأما  الكاملة، 

الفل�شطينية وتبقى لـ“اإ�رشائيل” ال�شلطة الكاملة على االأمور االأمنية، واجلدير بالذكر اأّن 

غالبية ال�شكان يتمركزون يف مناطق “اأ” و“ب” والتي ت�شكل 8.4% فقط من امل�شاحة 

الكلية ملنطقة االأغوار. اأما مناطق “ج” فتخ�شع لل�شيادة االإ�رشائيلية الكاملة حيث ينع 

البناء الفل�شطيني فيها اأو اال�شتفادة منها باأي �شكل من االأ�شكال اإال بت�رشيح �شادر عن 

.
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ال�شلطات االإ�رشائيلية املخت�شة

يف حزيران/ يونيو 2002 بداأت ال�شلطات االإ�رشائيلية بتنفيذ �شيا�شة العزل االأحادية 

اجلانب بني االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة �شنة 1948 وال�شفة الغربية من خالل اإيجاد 

كما  جنوبها.  اإىل  �شمالها  من  متتد  الغربية،  ال�شفة  من  الغربي  اجلزء  يف  عزل  منطقة 

عمدت “اإ�رشائيل” اإىل فر�ص منطقة عزل �رشقية على طول امتداد منطقة غور االأردن، 

وذلك من خالل اإحكام �شيطرة اجلي�ص االإ�رشائيلي على كافة الطرق املوؤدية اإىل املنطقة 

1,664 كم2 وت�شكل  ال�رشقية  العزل  الغربية. وتبلغ م�شاحة منطقة  ال�شفة  ال�رشقية من 

التابعة  الزراعية  املناطق  م�شاحة  وتبلغ  الغربية،  ال�شفة  م�شاحة  من   %29,4 ن�شبته  ما 

للم�شتعمرات االإ�رشائيلية يف منطقة العزل ال�رشقية 64 كم2. وخالل الفرتة 2010-1967 

متكن االحتالل االإ�رشائيلي من بناء 38 م�شتعمرة يف منطقة العزل ال�رشقية، موزعة على 

حمافظات القد�ص واأريحا وطوبا�ص ورام اهلل وبيت حلم ونابل�ص، ويقطنها ما يزيد عن 

.
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13 األف م�شتعمر

يف 2009/12/12، �شادق جمل�ص الوزراء االإ�رشائيلي على خريطة جديدة للمناطق 

وتقرر منح اعتمادات اإ�شافية لـ 90 م�شتعمرة،  ذات االأولوية الوطنية يف “اإ�رشائيل”، 

.
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منها 29 تقع يف منطقة العزل ال�رشقية
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ومل يقت�رش اال�شتيالء على االأرا�شي الفل�شطينية لبناء امل�شتعمرات االإ�رشائيلية فقط، بل 

قام امل�شتعمرون باإقامة 32 بوؤرة ا�شتيطانية يف منطقة العزل ال�رشقية. كما قامت قوات 

االحتالل االإ�رشائيلي ببناء 133 قاعدة ع�شكرية اإ�رشائيلية، حتتل ما م�شاحته 33.2 كم2، 

.
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يف منطقة العزل ال�رشقية حلماية امل�شتعمرات

2. املحور الغربي )اخلط الأخ�سر(:

تنت�رش م�شتعمرات املحور الغربي يف املنطقة املحاذية خلط الهدنة )اخلط االأخ�رش(، 

عملية  بداأت  وقد  املذكور،  اخلط  عن  كيلومرتات  ثالثة  من  باأكرث  معظمها  تبعد  وال 

 1971 �شنتي  بني  م�شتعمرات  ثالث  اأقيمت  حيث   ،1971 �شنة  يف  فيه  اال�شتيطان 

اأربعني م�شتعمرة،  . وي�شم املحور نحو 
51

األون يغئال  بناء على خطة  و1974، وذلك 

عدا تلك التي حتيط مبدينة القد�ص، ويبداأ من جمموعة امل�شتعمرات الغربية التي اأقيمت 

وحينانيت   ،Shaked �شاكيد   ،Reihan ريحان  م�شتعمرات  وهي  جنني  حمافظة  يف 

Hinanit �شمااًل اإىل م�شتعمرات تينا Teena و�شيمعا Shim'a يف حمافظة اخلليل جنوبًا. 

ي�شم هذا املحور ثالث كتل ا�شتيطانية كربى تعّد اأكرب التجمعات اال�شتيطانية يف ال�شفة 

 وهي:
52

الغربية من حيث عدد امل�شتعمرين

 22 من  وتتكون  حلم،  وبيت  اخلليل  مدينة  بني  عت�سيون:  جو�س  كتلة   •
هي  م�شتعمراتها  واأبرز   ،

53
م�شتعمر األف   70 حوايل  فيها  يعي�ص  م�شتعمرة، 

جمدال عوز Migdal Oz، كفر ع�شيون Kfar Etzion، اإفرات Efrat، األون �شيفوت 

ت�شورمي  رو�ص   ،El'azar اليعازر   ،Bat Ayin عني  بات   ،Alon Shvut

.Beitar Illit بيتار عيليت ،Neve Daniel نيفيه دنيئيل ،Rosh Tzurim

• غالف القد�س: وهو اأكرب التجمعات اال�شتيطانية االإ�رشائيلية يف ال�شفة الغربية 
عن  احلديث  عند  مف�شل  ب�شكل  التجمعات  هذه  اإىل  التطرق  و�شيتم  االإطالق؛  على 

حزام القد�ص اال�شتيطاين يف مكان الحق من التقرير.
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اهلل،  القد�ص ورام  Modiin Illit: وتقع بني مدينة  كتلة موديعني عيليت   •
 ،Lapid واأهم م�شتعمراتها: لبيد ،

وبلغ عدد �شكانها 48,100 م�شتعمر يف نهاية 542010

منورا Menorah، ح�شمونئيم Hashmonaim، متتياهو Matityahu، موديعني عيليت، 

.
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...Maccabim مكابيم

لالأ�شباب  لـ“اإ�رشائيل”  بالن�شبة  كربى  ا�شرتاتيجية  اأهمية  ذو  املحور  هذا  ويعّد 

:
56

التالية

• اأ�سباب اأمنية: ي�شكل حائطًا ا�شتيطانيًا يعزل ال�شكان الفل�شطينيني يف ال�شفة 
الف�شل  جدار  بناء  ا�شتكمال  بعد  خا�شة   ،1948 �شنة  املحتلة  االأرا�شي  عن  الغربية 

العن�رشي.

املياه  اأحوا�ص  اأكرب  على  املحور  هذا  م�شتعمرات  تقوم  اقت�سادية:  اأ�سباب   •
اجلوفية العذبة يف ال�شفة الغربية )احلو�ص الغربي( لتمكني “اإ�رشائيل” من �شخ كميات 

كبرية من مياهه ال�شتخداماتها الزراعية يف الوقت الذي حترم فيه الفل�شطينيني من هذه 

املياه.

عليها  تقام  التي  االأرا�شي  �شم  اإىل  “اإ�رشائيل”  ت�شعى  تو�سعية:  اأ�سباب   •
الفل�شطينية،  االأرا�شي  متزيق  على  املحور  هذا  �شيعمل  كما  املحور؛  هذا  م�شتعمرات 

وتقطيع اأو�شالها، خا�شة بعد ا�شتكمال بناء جدار الف�شل العن�رشي.

• اأ�سباب �سيا�سية: �شيعمل هذا املحور على عرقلة اأي عملية ت�شوية �شلمية بني 
اجلانب الفل�شطيني واجلانب االإ�رشائيلي.

3. حمور اأرئيل )عابر ال�سامرة(:

يتد هذا املحور على طول الطريق الذي يبداأ من بلدة َكْفر قا�شم القريبة من خط 

الرئي�شي  الطريق  مع  ليتقاطع  �شلفيت  منطقة  خمرتقًا  ال�رشق  اإىل  ويتجه  غربًا،  الهدنة 

)رام اهلل - نابل�ص( بالقرب من بلدة زعرتة، ثم يوا�شل امتداده �رشقًا ليلتقي مع الطريق 

الرئي�شي يف منطقة الغور، الذي يتد على طول الغور خمرتقًا مدينة اأريحا. وقد كثفت 
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اأقامت  حيث  القريبة  واملناطق  املحور  هذا  طول  على  م�شتعمراتها  من  “اإ�رشائيل” 
ال�شفة  يف  االإ�رشائيلية  امل�شتعمرات  اأكرب  وهي  اأرئيل،  م�شتعمرة  منها  م�شتعمرة،   17

األف   17.7 فيها  وي�شكن   ،
57

مدينة جعلها  االإ�رشائيلية  احلكومة  اأقرت  والتي  الغربية، 

.
م�شتعمر حتى نهاية 582010

:
59

وتكمن خطورة هذا املحور يف عدة اأ�شباب هي

حمافظات  وي�شم  �شمايل  ق�شم  ق�شمني،  اإىل  الغربية  ال�شفة  تق�شيم  ي�شتطيع  اأنه   •
ي�شم  جنني وطولكرم ونابل�ص وقلقيلية، ومنطقتي طوبا�ص و�شلفيت، وق�شم جنوبي 

حمافظات رام اهلل والقد�ص واأريحا وبيت حلم واخلليل.

• يكن هذا املحور “اإ�رشائيل” وامل�شتعمرات الواقعة عليه ب�رشعة و�شهولة الو�شول 
عند  املحور  هذا  طول  على  ع�شكريًا  التحرك  ب�رشعة  يكنها  كما  الغور،  منطقة  اإىل 

.
60

ن�شوب اأية اأزمة مع الدول العربية، )انظر ملحق اخلرائط: خريطة رقم 4(

4. ال�ستيطان يف القد�س:

 اعتمدت “اإ�رشائيل” �شيا�شة اخلطوات التدريجية املتتابعة يف ال�شيطرة على القد�ص، 

وتدمري تراثها احل�شاري والثقايف، ا�شتكمااًل للواقع اال�شتيطاين اليهودي الذي فر�شته 

“القد�ص  التي �شميت  املنطقة  القد�ص، يف  اأ�شوار  1948، خارج  �شنة  ال�شهيونية حتى 

الهدنة  اتفاقية  بعد   ،1950 �شنة  ر�شميًا  للمدينة  الغربي  ال�شطر  و�شّم  الغربية”، 

القد�ص  منطقة  التهام  اإىل  “اإ�رشائيل”  وتطلعت   .1949 �شنة  االأردنية   – االإ�رشائيلية 

بكاملها، اإىل اأن انتقلت عملية احتالل القد�ص اإىل مرحلة جديدة، بعد حرب حزيران/ 

.
يونيو 1967. واأعلنت “اإ�رشائيل” عن توحيد �شطري القد�ص بتاريخ 611967/6/28

طبيعة  يف  كثرية  تغيريات  املقد�شة  للمدينة  احتاللها  منذ  “اإ�رشائيل”  اأجرت  وقد 

املدينة وتركيبتها ال�شكانية، ف�شادرت اآالف الدومنات، واأقامت ع�رشات امل�شتعمرات. 

القد�ص قامت قوات االحتالل بفر�ص واقع جديد  ل�رشقي  “اإ�رشائيل”  فعقب احتالل 
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على حدود بلدية القد�ص يف �شنة 1967، حيث زادت من امل�شاحة التي ت�شيطر عليها 

من 6.5 كم2 ما قبل �شنة 1967 اإىل 71 كم2. ويف �شنة 1993 قامت �شلطات االحتالل 

م�شاحتها  اأ�شبحت  حيث  القد�ص  مدينة  حدود  على  جديد  تو�شع  باإحداث 

املخطط  القد�ص  وبلدية  املدينة  تخطيط  جلنة  اأقرت   2005 �شنة  ويف  كم².   130

بحوايل  للمدينة  الغربية  احلدود  يو�شع  والذي   ،”2020-2000 “القد�ص  الهيكلي 

40%، ووفقًا للمخطط فاإن اأكرث من ن�شف اجلزء ال�رشقي من القد�ص �شنف على اأنه 

.
62

مناطق عمرانية و�شنف 24.4% من م�شاحة االأرا�شي كمناطق خ�رشاء و�شاحات عامة

ويف �شنة 2008 اأعلنت بلدية القد�ص عرب ناطقها االإعالمي، والأول مرة منذ �شنة 

1967، باأنها �شتقوم ببناء 31,990 وحدة ا�شتيطانية بالقد�ص، �شمن م�رشوعها الإحداث 

2008 مت الك�شف عن خمطط  اأيلول/ �شبتمرب  . ويف 
63

تغيري �شكاين لل�شالح االإ�رشائيلي

عا�شمة  املوحدة  القد�ص  قرار  م�رشوع  االإ�رشائيلي  الكني�شت  اأقر  بعدما  القد�ص  اإقليم 

.
64

ال�شعب اليهودي بقراءته االأوىل

ال�شفة  يف  اال�شتيطان  جتميد  عن  االحتالل  وزراء  رئي�ص  اأعلن   2009/11/25 يف 

خالل  القد�ص  يف  وبلديته  االحتالل  حكومة  اتخذت  وقد  القد�ص.  با�شتثناء  الغربية 

فرتة التعليق قرارات مت�شارعة لال�شتيطان يف املدينة، بدا وكاأنها حتاول من خاللها اأن 

تعو�ص عن جتميد اال�شتيطان ال�شكلي يف ال�شفة الغربية. وقد بلغ اإجمايل ما نفذ من 

وحدات �شكنية يف القد�ص خالل فرتة “التجميد”، والتي ا�شتمرت ملدة ع�رشة اأ�شهر، 

لبناء  واأقرت خطط  للتنفيذ،  392 وحدة  عقود  اأحيلت  بينما  ا�شتيطانية،  700 وحدة 

“جتميد اال�شتيطان” يف  . ومع اقرتاب نهاية فرتة 
65

3,010 وحدات �شكنية يف املدينة

2010/9/27 اأعلنت احلكومة االإ�رشائيلية عن جمموعة �شخمة من التو�شعات اال�شتيطانية 

.
67

 بينها نحو 12,050 وحدة يف مدينة القد�ص
66

ت�شل اإىل 37,684 وحدة �شكنية

وتركزت كربى التو�شعات اال�شتيطانية يف القد�ص يف �شنة 2010 يف نقاط حمددة 

تو�شعتها  اأقرت  والتي  �شمااًل،   Ramat Shlomo �شلومو  رامات  م�شتعمرة  اأبرزها 
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1,600 وحدة �شكنية، متتد باجتاه غربي القد�ص اأماًل يف زيادة اإقبال اليهود لل�شكن  بـ 

، كما اأمُقرت كذلك تو�شعة ت�شل بني م�شتعمرتي ب�شجات زئيف 
68

يف هذه امل�شتعمرة

 .
69

Pisgat Ze'ev ونيفيه يعكوف Neve Yakov وت�شم نحو 600 وحدة ا�شتيطانية

 2010/11/11 يف  اأقّر  حيث  التو�شعة  من  ن�شيب  نالها  فقد  اجلنوبية  امل�شتعمرات  اأما 

اإ�شافة  اأقّر  كما   ،Gilo70
جيلو  م�شتعمرة  يف  غرفة   130 ي�شم  فندق  لبناء  م�رشوع 

. م�شتعمرة هار حوما Har Homa التجمع 
71

ثالثة اآالف وحدة �شكنية لهذه امل�شتعمرة

 983 بينها  1,025 وحدة �شكنية لها،  اإ�شافة  القد�ص تقرر  ال�شكاين االأ�رشع منواً �رشق 

.
72

�شت�شاف اإىل بوؤرة جديدة با�شم “هار حوما ج” تمُلحق بامل�شتعمرة

واأهمها  القد�ص،  يف  جديدة  م�شتعمرات  عن   2010 �شنة  خالل  االإعالن  مت  كما 

م�شتعمرة معاليه هزيتيم Ma'ale Hazitim، التي بداأ العمل املكثف يف اإن�شائها مطلع 

�شباط/ فرباير 2010، حيث ك�شفت موؤ�ش�شة االأق�شى عن حملة ترويجية لهذه امل�شتعمرة 

، وتقع هذه امل�شتعمرة يف املنطقة الوا�شلة بني 
عنوانها “متع ناظريك بجبل الهيكل”73

ا�شتجالب  عن   2010 نوفمرب  الثاين/  ت�رشين  يف  واأعلن  العمود،  وراأ�ص  الزيتون  جبل 

لي�شبح  اكتماله،  بعد  امل�شتعمرة  هذه  من  الثاين  الق�شم  يف  لل�شكن  يهودية  عائلة   66

. اأما امل�شتعمرة الثانية التي اأعلن عن ال�رشوع 
74

عدد العائالت القاطنة فيها 250 عائلة

التي   ،Givat HaMatos 2010 فهي م�شتعمرة جفعات هماتو�ص  اإن�شائها خالل  يف 

ال�شكنية  الوحدات  املدينة وتقدر  بلدة بيت �شفافا جنوبي  اأرا�شي  اإن�شاوؤها على  بداأ 

الثالثة هي  وامل�شتعمرة   .
75

�شكنية 3,500 وحدة  امل�شتعمرة  الإقامتها يف هذه  املخطط 

م�شتعمرة جفعات يائيل Givat Yael، والتي من املخطط اإقامتها على م�شاحة تزيد عن 

.
76

2,500 دومن من اأرا�شي بلدة الوجلة جنوب غرب القد�ص

ويذكر باأن اجلي�ص االإ�رشائيلي قد اأمت بناء 473 كم بن�شبة 61% من اجلدار حتى نهاية 

�شنة 2010، ويقع معظمها يف حميط حمافظة القد�ص، حيث ت�شعى “اإ�رشائيل” اإىل اإعادة 

تعريف حدود املدينة باجلدار الفا�شل، �شمن امل�رشوع الذي تطلق عليه “القد�ص الكربى”، 
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 Givat Ze'ev زئيف  جفعات  هي  كربى  ا�شتيطانية  جتمعات  ثالثة  �شي�شع  والذي 

�شمال القد�ص، وجتمع معاليه اأدوميم Ma'ale Adumim �رشق القد�ص، وجتمع غو�ص 

.
78

، )انظر ملحق اخلرائط: خريطة رقم 5(
77

عت�شيون جنوب غرب القد�ص

وت�شري اإح�شائيات اجلهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني اإىل اأن عدد امل�شتعمرين يف 

حمافظة القد�ص يف نهاية 2010 قد بلغ 262,493 م�شتعمراً، منهم 196,178 م�شتعمراً 

يف ذلك اجلزء من حمافظة القد�ص الذي �شمته “اإ�رشائيل” بعيد احتاللها لل�شفة الغربية 

وت�شري  لـ“اإ�رشائيل”.  �شمها  مت   16 منها  م�شتعمرة،   26 يف  وي�شكنون   ،1967 �شنة 

القد�ص، حيث بلغت ن�شبتهم  اأن معظم امل�شتعمرين يرتكزون يف حمافظة  اإىل  البيانات 

.
79

51% من جمموع امل�شتعمرين يف ال�شفة الغربية

5. الأحزمة ال�ستيطانية:

اأ. حزام اخلليل ال�ستيطاين:

بعد حرب 1967 تناف�شت احلكومات االإ�رشائيلية على بناء امل�شتعمرات يف ال�شفة 

الغربية وقطاع غزة، وكانت مدينة اخلليل من اأهم املناطق التي تركز فيها اال�شتيطان، 

امل�شاريع  خالل  من  ذلك  ويظهر  اليهود...  لدى  قد�شية  من  املدينة  متثله  ملا  وذلك 

اال�شتيطانية التي اأطلقت، واأبرزها خطة األون، التي دعت اإىل �شم جزء من االأرا�شي 

التي احتلت يف �شنة 1967 اإىل “اإ�رشائيل” كجزء ال يتجزاأ من �شيادتها، ومن �شمن هذه 

االأرا�شي جبل اخلليل، و�شحراء يهودا من م�شارف اخلليل ال�رشقية حتى البحر امليت 

تن�ص على  1980 خطة  �شنة  اقرتحت يف  والتي  اإمونيم،  ... وخطط غو�ص 
80

والنقب

اإقامة 15 م�شتعمرة جديدة يف منطقتي اخلليل وبيت حلم، واإقامة ثالث مدن جنوب 

... وم�رشوع �شارون اأو العمود الفقري املزدوج، والذي 
81

نابل�ص والظاهرية واخلليل

يهدف اإىل اإقامة ثالثة مراكز مدنية كبرية يف ال�شفة الغربية: االأول على مدخل القد�ص، 

املثلث  اأربع، والثالث يف  اأجل دعم م�شتعمرة كريات  بالقرب من اخلليل من  والثاين 

... وخطة دروبل�ص والتي دعت اإىل اإقامة م�شتعمرات زراعية على 
82

ال�شمايل لل�شفة
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اخلليل  يف  اليهودي  احلي  تو�شيع  وخطط  واخلليل...  نابل�ص  جلبال  ال�رشقية  ال�شفوح 

والتي مت اإعدادها من قبل جمعية تطوير احلي اليهودي يف اخلليل، وتق�شي ببناء 500 

وحدة �شكنية على ثالث مراحل.

اخلليل  حزام  اأن  اإىل  الفل�شطيني  لالإح�شاء  املركزي  اجلهاز  اإح�شائيات  ت�شري 

اأ�شار  بينما  ؛ 
83

م�شتعمر  16,500 فيها حوايل  ويعي�ص  19 م�شتعمرة،  ي�شم  اال�شتيطاين 

تقرير لوزارة االإعالم يف ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية اإىل اأن عدد امل�شتعمرات التي تنت�رش 

يف حمافظة اخلليل وتطوقها من جهاتها االأربع هي 27، ت�شغل ما م�شاحته 8 كم2 من 

اأرا�شي املحافظة، وي�شكنها حوايل 18 األف م�شتعمر، اإ�شافة اإىل خم�ص بوؤر ا�شتيطانية 

امل�شتعمرين  غالة  من   530 ي�شغلها  اخلليل،  مدينة  من  القدية  البلدة  قلب  يف  دائمة 

.
84

املتطرفني

باالإ�شافة اإىل ذلك كله فاإن خمطط جدار الف�شل العن�رشي �شيبتلع 49% من اأرا�شى 

حمافظة اخلليل، ويبقى ما يزيد على 60 األف مواطن فل�شطيني خارج اجلدار. كما يظهر 

اأرا�شي املحافظة ال�شاحلة للزراعة باتت م�شتهدفة بو�شع  60% من  اأن نحو  املخطط 

اليد االإ�رشائيلية عليها �شمن االأرا�شي التي �شيبتلعها اجلدار والبالغة م�شاحتها 533 األف 

.
85

دومن

ب. حزام بيت حلم ال�ستيطاين:

القرن  من  ال�شتينيات  عقد  اأواخر  اإىل  حلم  بيت  حمافظة  يف  اال�شتيطان  بداية  تعود 

م�شتعمرة  فكانت  مبا�رشة،  الغربية  ال�شفة  باحتالل  “اإ�رشائيل”  قيام  بعد  اأي  الع�رشين، 

�شنة  املحتلة  الفل�شطينية  االأر�ص  التي غر�شت يف  امل�شتعمرات  اأوائل  من  كفر ع�شيون 

1967، ثم اأخذ اال�شتيطان باالنت�شار وذلك �شمن �شيا�شة وا�شرتاتيجية مربجمة من اأجل 

. وذكر 
86

خدمة االأهداف االإ�رشائيلية، ومن �شمنها م�رشوع ما ي�شمى بالقد�ص الكربى

معهد اأريج، يف ني�شان/ اأبريل 2009، يف تقرير له عن اال�شتيطان يف حمافظة اخلليل، اأن 
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ويعي�ص  م�شتعمرة،  ع�رشين  هو  اخلليل  حمافظ  يف  املنت�رشة  امل�شتعمرات  عدد 

هذه  م�شاحة  وتزيد  كم2،   19.1 قدرها  م�شاحة  وحتتل  م�شتعمر،  األف   86 فيها 

قامت “اإ�رشائيل” منذ �شنة 1996 وحتى �شنة 2007  52 كم2. كما  امل�شتعمرات عن 

.
87

ببناء 19 بوؤرة ا�شتيطانية يف حمافظة بيت حلم

يبلغ طول جدار العزل العن�رشي يف حمافظة بيت حلم 86.1 كم؛ وحتى منت�شف 

�شنة 2009 مت بناء 25.3 كم من اجلدار. و�شيعزل اجلدار ما يزيد عن 23 األف فل�شطيني 

يف منطقة الريف الغربي عن باقي مناطق حمافظة بيت حلم. و�شيعزل اجلدار ما م�شاحته 

 من اأرا�شي املحافظة؛ وت�شمل االأرا�شي املعزولة 113.8 كم² من االأرا�شي 
2
160.7 كم

.
88

الزراعية و28 كم² من املناطق املفتوحة والغابات

ج. حزام رام اهلل ال�ستيطاين:

اجلي�ص  ا�شتيالء  خالل  من  والبرية،  اهلل  رام  حمافظة  يف  اال�شتيطان  عمليات  بداأت 

االأمر  اأول  ا�شتخدمت  والتي  )�شابقًا(،  االأردين  اجلي�ص  مع�شكرات  على  االإ�رشائيلي 

لالأغرا�ص الع�شكرية لقوات االحتالل ثم جرت م�شادرة اآالف الدومنات لتو�شيع هذه 

املع�شكرات.

اأول م�شتعمرة اأقيمت يف رام اهلل هي م�شتعمرة عوفرا Ofra يف 1975/1/20، على 

اأرا�شي قريتي عني يربود و�شلواد، ومت تو�شيع هذه امل�شتعمرة حتى بلغت 800 دومن. 

كافة  على  موزعًا  باملنطقة،  يحيط  حزام  �شكل  على  اهلل  رام  يف  امل�شتعمرات  وتنت�رش 

اخلطوط، وحميطًا بكافة التجمعات ال�شكنية يف اللواء. وتعّد امل�شتعمرات يف منطقة 

رام اهلل من اأكرب امل�شتعمرات يف ال�شفة )با�شتثناء القد�ص(، واأو�شعها انت�شاراً.

اجتاهني:  يف  اال�شتيطاين  الن�شاط  يرتكز  الع�رشين  القرن  ت�شعينيات  بداية  ومنذ 

اأرا�ص يف ق�شاء رام اهلل ال�شتكمال  ا�شتكمال احلزام اال�شتيطاين من جهة، وم�شادرة 

اأو�شلو تتبع قرى: النبي  اأرا�ص عقب  م�رشوع القد�ص الكربى، و�شمل ذلك م�شادرة 

.
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�شموئيل، بدو، اجليب بيت �شوريك
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 ت�شري اإح�شائيات اجلهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني اإىل اأن عدد امل�شتعمرين يف 

يف  وي�شكنون   ،2010 نهاية  يف  م�شتعمراً   96,364 بلغ  قد  والبرية  اهلل  رام  حمافظة 

.
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24 م�شتعمرة

6. البوؤر ال�ستيطانية:

الغربية  ال�شفة  يف  االإ�رشائيلية  اال�شتيطانية  البوؤر  اأول  انطالق   1996 �شنة  �شهدت 

على  لال�شتيالء  بامل�شتعمرين  دفعت  التي  االإ�رشائيلية،  احلكومة  من  مبا�رش  غري  بدعم 

اأرا�شي الفل�شطينيني لت�شييد نواة ا�شتيطانية تهدف اإىل زيادة رقعة م�شاحة م�شتعمرات 

قائمة، اأو لتكوين نواة جديدة مل�شتعمرات مزمع اإقامتها. ويعّد اأريل �شارون �شاحب 

فكرة اإن�شاء البوؤر اال�شتيطانية، حيث دعا امل�شتعمرين لال�شتيالء على اأرا�شي فل�شطينية 

اأية  مرتفعة وقريبة من امل�شتعمرات حتى ال يتم ت�شليمها للفل�شطينيني م�شتقباًل �شمن 

.
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عملية �شيا�شية

الت�شنيفات  يف  تدخل  مل  املتعاقبة  االإ�رشائيلية  احلكومات  اأن  من  الرغم  وعلى 

فقد  قانونية”،  “م�شتوطنات  اأو  قانونية”  “م�شتعمرات  ي�شمى  ما  �شمن  االإ�رشائيلية 

التحديد  لها ولوج�شتي لوجودها وا�شتمرارها، وعلى وجه  اأمني  بتوفري غطاء  قامت 

بعد �شنة 2001، حني توىل �شارون زمام احلكم واأطلق العنان لهذه البوؤر، حيث بلغ 

عددها 232 بوؤرة ا�شتيطانية اإ�رشائيلية يف �شنة 2009، بح�شب تقرير ملعهد اأريج �شدر 

. واجلدول التايل يو�شح عدد البوؤر اال�شتيطانية التي اأقيمت 
يف ني�شان/ اأبريل 922011

يف الفرتة 2009-1996.

جدول رقم )2(: عدد البوؤر ال�ستيطانية التي اأقيمت يف الفرتة 

932009-1996

عدد الب�ؤرالفرتة الزمنية

2001-199679

2003-200160

2009-200393

232املجم�ع
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من   %44 اأن   2009/5/31 يف  االإ�رشائيلية  االآن  ال�شالم  حركة  ن�رشته  تقرير  واأفاد 

االأرا�شي التي تقوم عليها البوؤر اال�شتيطانية هي اأرا�شي فل�شطينية خا�شة، واأن %80 

من البوؤر اال�شتيطانية، والتي اأ�شار اإىل اأن عددها مائة م�شتعمرة، تقوم جزئيًا اأو ب�شكل 

.
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كامل على اأرا�ص خا�شة فل�شطينية

7. الطرق اللتفافية الإ�سرائيلية:

اأيلول/  اأو�شلو يف  اتفاقيات  بالظهور مع مرحلة  االلتفافية”  “الطرق  بداأ م�شطلح 

املحتلة  الغربية  ال�شفة  االإ�رشائيليون يف  اأقامها  التي  الطرق  اإىل  لالإ�شارة   1993 �شبتمرب 

بهدف ربط امل�شتعمرات االإ�رشائيلية بع�شها البع�ص ومع “اإ�رشائيل”. ومنذ ذلك احلني، 

كثفت “اإ�رشائيل” من جهودها لزيادة حجم الطرق االلتفافية يف االأرا�شي الفل�شطينية 

املحتلة يف �شنة 1967 كجزء من �شيا�شتها لفر�ص حقائق على اأر�ص الواقع، والتي يف 

النهاية �شتوؤثر على نتائج املفاو�شات مع الفل�شطينيني، مبا يف ذلك اإن�شاء دولة فل�شطينية 

مت�شلة جغرافيًا وقابلة للحياة. فخالل الفرتة 1967-2010 متكن االحتالل االإ�رشائيلي 

من �شق 875 كم من الطرق االلتفافية لت�شهيل توا�شل امل�شتعمرات االإ�رشائيلية. ووفقًا 

التفاقيات اأو�شلو فقد �شمح للفل�شطينيني با�شتخدام هذه الطرق اإال اأنه عقب اندالع 

الفل�شطينيني  االإ�رشائيلي  االحتالل  �شلطات  منعت   ،2000/9/30 الثانية يف  االنتفا�شة 

قامت   2004 �شنة  ويف  االأمنية”.  “الدواعي  ذريعة  حتت  الطرق  هذه  ا�شتخدام  من 

الفل�شطينيني  �شري  حتويل  على  تعمل  مقرتحة  طرق  �شبكة  خمطط  بطرح  “اإ�رشائيل” 
ال�شوارع االلتفافية  اإىل �شبكة طرق منف�شلة كليًا عن  من الطرق االلتفافية االإ�رشائيلية 

.
95

االإ�رشائيلية

وتنق�شم الطرق االلتفافية االإ�رشائيلية اإىل ثالثة اأنواع:

من  الفل�شطينيون  ينع  والتي  املطلق،  االإ�رشائيلي  لال�شتخدام  خا�شعة  طرق   •
ا�شتخدامها كليًا.
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• طرق ي�شمح للفل�شطينيني با�شتخدامها بقيود، وذلك بت�رشيح �شادر عن االإدارة 
املدنية االإ�رشائيلية.

• طرق اأخرى يكن للفل�شطينيني ا�شتخدامها، وتكون خا�شعة لقيود نقاط التفتي�ص 
)احلواجز الع�شكرية( على مداخلها من قبل قوات االحتالل االإ�رشائيلي، )انظر ملحق 

.
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اخلرائط: خريطة رقم 6(
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ثالثًا: اآثار ال�ستيطان على امل�سار ال�سيا�سي للق�سية 

الفل�سطينية

اأمام  االأ�شا�شية  العقبات  اأهم  من  االإ�رشائيلية  امل�شتعمرات  وتو�شيع  بناء  �شيا�شة  تعد 

دائمًا  “اإ�رشائيل”  ت�شعى  حيث  واالإ�رشائيليني،  الفل�شطينيني  بني  املفاو�شات  ا�شتئناف 

لتحقيق  الفل�شطينيني،  مع  املفاو�شات  جوالت  متديد  خالل  من  الوقت  ك�شب  اإىل 

االأهداف اخلفية ال�شاعية اإىل اال�شتيالء على اأكرب م�شاحة من االأرا�شي، وا�شتمرار بناء 

بالدولة  املتمثل  حلمها  لتحقيق  الغربية،  ال�شفة  يف  االإ�رشائيلية  امل�شتعمرات  وتو�شيع 

.
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اليهودية وعا�شمتها القد�ص املوحدة اإىل االأبد

اال�شتيطان،  مو�شع  ا�شتغالل  على  للتفاو�ص  االإ�رشائيلية  اال�شرتاتيجية  وقامت 

بيد  م�شاومة  كورقة  امل�شتعمرات  وا�شتخدام  الرئي�شية  االأهداف  من  جمموعة  لتحقيق 

املفاو�ص االإ�رشائيلي، وتعتمد اال�شرتاتيجية االإ�رشائيلية يف هذا املجال على جمموعة من 

:
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االأ�ش�ص والركائز، اأهمها

• حماولة اإيجاد حالة من الغمو�ص والبلبلة حول املوقف االإ�رشائيلي من اال�شتيطان.

تعهدات  تقدمي  عدم  مع  النهائية،  املراحل  اإىل  امل�شتعمرات  يف  البحث  تاأجيل   •
باإزالة امل�شتعمرات.

• العمل على فر�ص واقع اإ�رشائيلي مادي وب�رشي، مثل تو�شيع امل�شتعمرات...

• موا�شلة عملية اال�شتيطان ما دامت الت�شوية النهائية بعيدة املنال.

• الرتكيز على اأهمية امل�شتعمرات يف م�شاريع الت�شوية االإ�رشائيلية.

1. ال�ستيطان وم�ساريع الت�سوية ال�سيا�سية:

للمنطقة  ال�شيا�شية  الت�شوية  م�شاريع  بني  معينة  ترابطًا يف حدود  هناك  اأن  يالحظ 

وبني عمليات اال�شتيطان، حيث مت التعر�ص ملو�شوع اال�شتيطان يف 58% من امل�شاريع 
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ويظهر  م�رشوعًا.   67 عددها  كان  والتي   ،1989-1967 الفرتة  خالل  طرحت  التي 

ل�شيا�شة  رف�ص  بني  ما  تراوحت  امل�شاريع  تلك  يف  باال�شتيطان  املتعلقة  الن�شو�ص  اأن 

م�شريها  ترك  اأو  بتجميدها،  املطالبة  بني  وما  امل�شتعمرات،  باإزالة  املطالبة  اال�شتيطان 

.
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للقانون الدويل

اأما يف الفرتة منذ �شنة 1990 حتى تاريخ تقدمي الطلب الفل�شطيني للجمعية العامة 

2011، والتي  اأيلول/ �شبتمرب  لالأمم املتحدة لنيل الع�شوية الكاملة يف االأمم املتحدة يف 

اخلا�شة  املبادرات  وجمموعة  واالتفاقيات  الت�شوية  م�شاريع  من  جمموعة  على  �شملت 

يف  الذاتي  احلكم  ب�شاأن  االإ�رشائيلي  الفل�شطيني  املبادئ  اإعالن  ن�ص  فقد  بالت�شوية، 

نف�شه  الوقت  النهائي، ويف  اإىل احلل  امل�شتعمرات  تاأجيل مو�شوع  1993/9/13 على 

هذه  ولكن  الفل�شطينيني،  اإىل  ال�شالحيات  بع�ص  حتويل  على  “اإ�رشائيل”  وافقت 

ال�شالحيات مل ت�شمل االأر�ص واال�شتيطان. اأما اتفاقية القاهرة املوقعة يف 1994/5/4، 

ب�شيطرتها االأمنية على  “اإ�رشائيل”  1995/9/28 فقد احتفظت  واتفاق طابا املوقع يف 

املناطق التي ت�شمل امل�شتعمرات والقواعد الع�شكرية... واأكدت االتفاقية على حماية 

لالتفاقية،  التالية  اخلم�ص  ال�شنوات  خالل  م�شتعمرة  اأية  اإخالء  وعدم  امل�شتعمرات، 

 Wye River ريفر  واي  اتفاقية  ويف  جديدة.  م�شتعمرات  اإقامة  بعدم  التعهد  مع 

التعر�ص  يتم  1999/9/4 مل  ال�شيخ يف  1998/10/23، واتفاقية �رشم  Agreement يف 

.
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مل�شاألة اال�شتيطان وامل�شتعمرات باعتبارها من امل�شائل املتعلقة باحلل النهائي

Mitchell Commission 101 يف ني�شان/ اأبريل 2001 اأنه:
ون�ص تقرير جلنة ميت�شل

�شيكون من  اإذ  الثقة،  بناء  اإعادة  االإ�رشائيلية م�شوؤولية يف  على احلكومة 

ال�شعب تكري�ص وقف العنف الفل�شطيني - االإ�رشائيلي ما مل جتمد احلكومة 

االإ�رشائيلية كافة ن�شاطات البناء اال�شتيطاين، ويتعني على احلكومة االإ�رشائيلية 

اأن تفكر مليًا يف ما اإذا كانت امل�شتعمرات، التي ت�شكل نقاط اإثارة خلالفات 

اأو  الالحقة،  املناق�شات  يف  قيمة  ذات  ملقاي�شات  مو�شوعًا  جوهرية، 

اال�شتفزازات حمتملة حتول دون ال�رشوع يف اأية مفاو�شات مثمرة.
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االإ�رشائيليني  ينظر كثري من  املو�شوع مثري للخالف طبعًا. ف�شوف  هذا 

اإىل تو�شيتنا على اأنها تعبري عن الواقع و�شوف يدعمونها، و�شوف يعار�شها 

اآخرون، ولكن ال يجب ال�شماح للن�شاطات اال�شتيطانية باأن حتبط ا�شتعادة 

.
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الهدوء والعودة اإىل املفاو�شات

اإ�شارات  اأي  فيها  ترد  فلم   ،2001/6/14 Tenet Document يف  تنيت  اأما وثيقة 

بتجميد   )2003/4/3(  Road Map الطريق  خريطة  وطالبت  امل�شتعمرات،  لق�شية 

الن�شاط اال�شتيطاين، وذلك ان�شجامًا مع تقرير ميت�شل، واأكدت على �رشورة اأن تفكك 

.
“اإ�رشائيل” املواقع اال�شتيطانية التي اأقيمت منذ اآذار/ مار�ص 1032001

باال�شرتاك مع   Ma'ariv ن�رش رئي�ص حترير جريدة معاريف   2006 �شنة  بداية  ومع 

كبري مرا�شليها ما اأ�شمياه باخلطة ال�شيا�شية احلقيقية التي كانت تعدُّ يف االأ�شهر االأخرية، 

ا�شتعداداً للوالية املقبلة حلزب كاديا، وذلك قبل اأن ي�شاب �شارون باجللطة الدماغية؛ 

اأفكار  عدة  اإىل  وت�شتند  الطريق،  خريطة  عن  بديل  اأنها  اأ�شا�ص  على  اخلطة  وتقوم 

 :
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اأهمها

اإمتام بناء اجلدار العازل، واإخالء تدريجي للم�شتعمرات مع االإبقاء على الكتل   •
اال�شتيطانية الكبرية ال�شتة.

12% من م�شاحة  اإىل   8 اأبيب ووا�شنطن عن  اأن يزيد اخلالف بني تل  ال يتوقع   •
ال�شفة التي �شت�شمها “اإ�رشائيل” اإىل اأرا�شيها.

االأمريكي  الرئي�ص  طالب   2007/11/27 يف  “اأنابولي�ص”  موؤمتر  افتتاحه  وخالل 

من  فل�شطينية  دولة  باإقامة  التزامها  باإظهار  “اإ�رشائيل”   George Bush بو�ص  جورج 

خالل وقف اأن�شطة التو�شع اال�شتيطاين، واإنهاء احتالل االأرا�شي التي ا�شتولت عليها 

اإجراءات  اإىل اتخاذ  ال�شلطة الفل�شطينية حممود عبا�ص  . كما دعا رئي�ص 
1051967 �شنة 

ال�شالم  باجتاه  عنه  عودة  ال  طريق  على  “اأننا  تربهن  االأر�ص  على  وملمو�شة  مبا�رشة 

اال�شتيطانية  البوؤر  واإزالة  اال�شتيطانية  االأن�شطة  بوقف  يرتجم  والكامل”،  ال�شامل 
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واحلواجز واإطالق االأ�رشى، وت�شهيل مهمة ال�شلطة الفل�شطينية يف فر�ص النظام و�شلطة 
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القانون

2. تاأثري ال�ستيطان على املفاو�سات الفل�سطينية الإ�سرائيلية:

على الرغم من انطالق قطار املفاو�شات الفل�شطينية االإ�رشائيلية يف بداية ت�شعينيات 

اإال   ،1993 �شبتمرب  اأيلول/  يف  اأو�شلو  اتفاق  توقيع  عنها  نتج  والتي  املا�شي،  القرن 

ال�شوارع  وفتح  اال�شتيطان،  تو�شيع  �شيا�شة  يف  ا�شتمرت  االإ�رشائيلية  احلكومات  اأن 

االلتفافية، واإ�شدار االأوامر الع�شكرية القا�شية بو�شع اليد على االأرا�شي الفل�شطينية. 

وا�شتمر التو�شع اال�شتيطاين يف مناطق حمددة اأكرث من مناطق اأخرى، وذلك بغية تنفيذ 

الروؤية االإ�رشائيلية للمرحلة النهائية للحدود وامل�شتعمرات. وا�شتناداً اإىل تقارير حركة 

ال�شالم االآن Peace Now، فقد تزايد عدد امل�شتعمرين منذ �شنة 1992 من 107 اآالف 

فيها  انتهت  التي  الفرتة  وهي   ،1996 �شنة  منت�شف  م�شتعمر  األف   145 اإىل  م�شتعمر 

رئا�شة حزب العمل للحكومة برئا�شة �شمعون برييز Shimon Peres، كما مت بناء اأو 

الكربى  القد�ص  مفهوم  �شمن  واأقيمت  �شكنية،  وحدة  اآالف  ع�رشة  بناء  ا�شتكمال 

.
107

اأربعة اآالف وحدة �شكنية جديدة

اآنذاك  احلكومة  رئي�ص  اأوجز  فقد   1999-1996 الليكود  حكومة  مرحلة  يف  اأما 

وهي  النهائية،  الت�شوية  اأفكار  اإىل  “ت�شتند  باأنها  اال�شتيطان  �شيا�شة  نتنياهو  بنيامني 

بناء  نوؤيد  “كما  واأ�شاف  االأمن”،  اإ�رشائيل واحلفاظ على  لتحديد حدود  و�شيلة هامة 

امل�شتعمرات على طول ال�شوارع االلتفافية، ويجب اأن تتطور على جوانبها ولي�ص على 

الو�شل اجلغرايف وت�شكيل  امل�شتعمرات على طولها يكنها من  روؤو�ص اجلبال، وبناء 

.
كتل ا�شتيطانية”108

وجاءت حكومة العمل برئا�شة اإيهود باراك Ehud Barak لت�شتمر يف �شيا�شة اإقامة 

امل�شتعمرات اجلديدة وتو�شيع القائم منها. فقد طراأ ارتفاع حاد يف بناء امل�شتعمرات 

ال�شهور  ففي   ،%81 الزيادة  ن�شبة  بلغت  حيث   ،2000 �شنة  من  االأول  الربع  خالل 
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الثالثة االأوىل من �شنة 2000 كان هناك األف بداية بناء، مقابل 550 بداية بناء يف الربع 

.
االأخري من �شنة 1091999

وعندما و�شل اأريل �شارون اإىل ال�شلطة كان م�رشوعه يف جوهره م�رشوعًا اأمنيًا، ومل 

يعر�ص �شوى حكم ذاتي للفل�شطينيني على 40-45% من ال�شفة الغربية، وكان هناك 

القرار على االإبقاء  التي ت�شنع  الرئي�شية  ال�شيا�شية  التيارات االإ�رشائيلية  اإجماع يف  �شبه 

.
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على الكتل اال�شتيطانية الرئي�شية يف ال�شفة الغربية

ا�شتمرت   2006 �شنة  بداية  يف  ل�شارون  خلفًا  احلكم  اأوملرت  اإيهود  ا�شتالم  ومع 

“اإ�رشائيل” يف م�رشوعها اال�شتيطاين، فعملت على زيادة اأعداد امل�شتعمرين وبناء املزيد 
من الوحدات ال�شكنية؛ وذلك يف عملية تو�شيع امل�شتعمرات لتلتهم بذلك م�شاحات 

�شا�شعة من االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة يف �شنة 1967. وكانت القناعات االإ�رشائيلية 

و�شوحًا  اأكرث  ب�شكل  واالجتاه  الطريق”،  “خريطة  م�رشوع  جتاوز  ب�رشورة  تتزايد 

وح�شمًا نحو فر�ص احلل االأحادي اجلانب. ومل تعد فكرة االن�شحاب اأحادي اجلانب 

خا�شة بحزب كاديا، واإمنا اأخذت جتد لها اأ�شكال دعم متفاوتة لدى خمتلف التيارات 

.
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ال�شهيونية املح�شوبة على الي�شار والو�شط واليمني، واإن كان ذلك بديباجات خمتلفة

 Herzliya يعرتف اال�شرتاتيجيون االإ�رشائيليون، ح�شبما خل�ص اإليه موؤمتر هرت�شليا

التوفيق بني �رشورة  تكمن يف  “اإ�رشائيل”  باأن مع�شلة   ،2006 �شنة  Conference يف 

وجود دولة يهودية ديوقراطية، تتمتع باأغلبية يهودية مريحة، وما يعني ذلك من تنازل 

من  التخل�ص  بهدف  فل�شطينية،  دولة  وبناء  اإ�رشائيل”  “اأر�ص  ي�شمونه  مما  اأجزاء  عن 

العبء ال�شكاين الفل�شطيني؛ وبني احلاجة حلماية وجود اليهود على “اأر�ص اإ�رشائيل”، 

احتالل  وا�شتمرار  اليهودي،  والتو�شع  اال�شتيطان  مل�شاريع  دعم  من  ذلك  يعني  وما 

.
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اأرا�شي “الدولة الفل�شطينية” املوعودة، وما يرتتب على ذلك من �رشورات اأمنية

ويف �شنة 2007 ا�شتمرت �شيا�شة التو�شع اال�شتيطاين والبناء يف الكتل اال�شتيطانية 

الكربى على الرغم من اأن جمموعة من املبادرات ال�شيا�شية قد طرحت يف “اإ�رشائيل” 
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بت�شجيع من ال�شيا�شة االأمريكية الباحثة عن ت�شجيل اإجناز وا�شح وملمو�ص بعد العرثات 

:
113

واخليبات املتتالية، واأهم تلك املبادرات يكن اإيجازها على النحو االآتي

ت�شّلمه  من  اأيام  قبل  برييز  �شمعون  بلورها  التي  املبادرة  مبادرة برييز: وهي   •
الرئا�شة يف متوز/ يوليو 2007، وتت�شمن موافقة اإ�رشائيلية على اأن تنقل اإىل �شلطة الدولة 

على   ،1967 حرب  يف  احتلت  التي  امل�شاحة  من   %100 بحجم  اأرا�ص  الفل�شطينية 

اأرا�شي ال�شفة، يف مقابل  5% من  اأن حتتفظ الدولة العربية بكتل ا�شتيطانية متتد على 

تعوي�ص مماثل للفل�شطينيني يف �شحراء النقب. وهذا ال يحجب يف نظر برييز احتمال 

اإجراء تبادل الكتل اال�شتيطانية مع كتل مماثلة ت�شم بع�ص املدن والقرى العربية الواقعة 

�شمن االأرا�شي التي احتلت يف �شنة 1948.

• مبادرة حاييم رامون: وهو نائب رئي�ص الوزراء االإ�رشائيلي، ي�شف خطته باأنها 
الغربية  ال�شفة  اأرا�شي  70% من  من  “اإ�رشائيل”  تن�شحب  باالتفاق، ومبوجبها  انطواء 

اأن يعقب ذلك حتديد موعد للمفاو�شات  وتفكك بع�ص امل�شتعمرات املعزولة، على 

على الت�شوية الدائمة. واخلطة ت�شتند على موافقة فل�شطينية ر�شمية من الرئي�ص حممود 

تنفيذه يف  مت  ملا  م�شابه  اجلانب  اأحادي  ان�شحاب  وكاأنها  تظهر  عليها حتى ال  عبا�ص 

قطاع غزة يف �شنة 2005.

• اإعالن مبادئ اإيهود اأوملرت: وهو رئي�ص الوزراء االإ�رشائيلي، والتي اأملح فيها 
اأوملرت اإىل اأن “اإ�رشائيل” �شتكون م�شتعدة لالن�شحاب من 90% من اأرا�شي ال�شفة، 

و�شتوافق على ممر اآمن بني ال�شفة الغربية وقطاع غزة. ويف مقابل اإبقاء الكتل اال�شتيطانية 

مماثلة  اأرا�شي  الفل�شطينيني  ت�شليم  على  املوافقة  اإىل  اأوملرت  ييل  ال�شفة،  يف  الكربى 

مع ا�شتعداد الإعطاء الفل�شطينيني ال�شيطرة على اأحياء نائية يف �شواحي القد�ص لتكون 

عا�شمة للدولة الفل�شطينية، مع �شيطرة م�شرتكة على االأماكن املقد�شة.

اأواخر  اأعلنتها يف  وهي وزيرة اخلارجية االإ�رشائيلية،  خطة ت�سيبي ليفني:   •
�شنة 2006، والتي ت�شري فيها اإىل اأن “اإ�رشائيل” م�شتعدة للتنازل عن حوايل 90% من 
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االأرا�شي املحتلة �شنة 1967، لي�شار بعد ذلك اإىل اإجراء تعديالت حدودية ت�شمل تبادل 

.
114

اأرا�ص بني “اإ�رشائيل” والدولة الفل�شطينية

اأكد املتحدثون فيه على  2007 الذي  اأواخر �شنة  اأنابولي�ص يف  انعقاد موؤمتر  وبعد 

�رشورة وقف اال�شتيطان، حر�ص كل من اجلانبني الفل�شطيني واالإ�رشائيلي على ا�شتئناف 

الوزراء  ورئي�ص  عبا�ص  حممود  الفل�شطينية  ال�شلطة  رئي�ص  اتفق  حيث  املفاو�شات، 

االإ�رشائيلي اإيهود اأوملرت يف 2008/1/8 على “اال�شتئناف الفوري ملفاو�شات الو�شع 

القبول  �شوى  اأي خيار  “اإ�رشائيل”  لدى  يكون  ال  قد  اإنه  اأوملرت  وقال   ،
النهائي”115

بتق�شيم القد�ص يف اأي اتفاق �شالم مع الفل�شطينيني. واأ�شاف اأنه “حتى العامل املتعاطف 

ويتحدث   1967 حدود  �شمن  م�شتقبلها  يف  يفكر  اإ�رشائيل  فعاًل  ويدعم  اإ�رشائيل  مع 

اأجزاء  ت�شوية حول  اإىل  التو�شل  اأنه يجب  اأوملرت ذكر  اأن  غري  للقد�ص”.  تق�شيم  عن 

“حلماية الطابع اليهودي والديقراطي للدولة”.  وذلك  اإ�رشائيل”،  “اأر�ص  اأ�شماها  مما 

واأو�شح اأنه يرى اأن اأي اتفاق ت�شوية دائم مع الفل�شطينيني يجب اأن “يعرتف مب�شتوطنة 

.
معالية اأدوميم الواقعة بال�شفة الغربية جزءاً ال يتجزاأ من القد�ص ومن اإ�رشائيل”116

وذكر الرئي�ص عبا�ص يف 2008/1/24 اأن املفاو�شات مل حتقق اأي �شيء حتى االآن، 

. كما اأعلن رئي�ص الوفد 
117

اأن اال�شتيطان من اأهم العقبات اأمام عملية ال�شالم موؤكداً 

اأيدت  الفل�شطينية  القيادة  اأن  قريع  اأحمد  النهائي  الو�شع  مفاو�شات  اإىل  الفل�شطيني 

ترتكبها  التي  املجازر  بعد  االإ�رشائيلي،  اجلانب  مع  املفاو�شات  “وقف  باالإجماع 

الن�شاطات  وا�شتمرار  غزة،  قطاع  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  �شّد  االإ�رشائيلية  احلكومة 

اأن  تاأكيد  على  عبا�ص حر�ص  الرئي�ص  اأن  . غري 
القد�ص”118 االإ�رشائيلية يف  اال�شتيطانية 

املفاو�شات هي خياره الوحيد، واأكد اأن اخلطوة التالية لل�شلطة، عقب ف�شل االإدارة 

االأمريكية يف ال�شغط على “اإ�رشائيل” لوقف اال�شتيطان، اأنه “لي�ص اأمامنا من خيارات 

.
اأخرى �شوى اأن ن�شتمر يف املفاو�شات”119

رئا�شة حزب  والدعوة النتخابات على  من�شبه،  اال�شتقالة من  قراره  اأعقاب  ويف 

كاديا؛ األقى اإيهود اأوملرت، يف 2008/9/14 خطابًا اأعلن فيه اأن حلم اليمني االإ�رشائيلي 
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“اأر�ص اإ�رشائيل الكربى لليهود” قد انتهى، وهاجم امل�شتعمرين املتطرفني الذين ينفذون 
الفل�شطينيني  الكامل مع  ال�شالم  اإقامة  اإىل  الفل�شطينيني، ودعا  اعتداءات همجية على 

وال�شوريني فوراً. وقال: “بعد الكثري من العناء والرتدد، تو�شلت اإىل القناعة باأن علينا 

.
اأن نتقا�شم االأر�ص مع من فيها. ال نريد دولة واحدة ل�شعبني”120

ال�شفة  تق�شيم  يريد  اأنه  نتنياهو،  بنيامني  الليكود  حزب  رئي�ص  اأعلن  جهته  ومن 

اإىل جمموعة من املناطق االقت�شادية غري املرتابطة. واأ�شار يف مقابلة مع  الغربية املحتلة 

جريدة فاينان�شال تايز الربيطانية االقت�شادية اإىل اأنه، وفقًا لروؤيته، �شي�شمح للفل�شطينيني 

باال�شتمرار يف البقاء داخل مراكزهم ال�شكانية، اأما االأجزاء االأخرى من ال�شفة الغربية 

مثل وادي نهر االأردن فاإنها “ينبغي اأن تظل حتت ال�شيطرة االإ�رشائيلية”. واأكد اأن “هذه 

.
املناطق تعترب مهمة جداً بالن�شبة اإلينا الأنها متثل حزامنا االأمني اال�شرتاتيجي”121

يف  االأمريكية  املتحدة  للواليات  كرئي�ص  من�شبه  اأوباما  باراك  ا�شتلم  وعندما 

ال�رشق  يف  ال�شيا�شية  للعملية  خا�شًا  وتركيزاً  ملحوظًا  اهتمامًا  اأعطى   2009/1/20

االأو�شط، وركز يف خطاب األقاه يف جامعة القاهرة يف 2009/6/4 على �رشورة وقف 

.
122

اال�شتيطان االإ�رشائيلي

ت�شكيل  بعد  وخ�شو�شًا  االإ�رشائيلي،  بالتعنت  ا�شطدمت  اإدارته  جهود  اأن  غري 

 Bar-Ilan اإيالن  بار  جامعة  يف  خطابًا  األقى  الذي  نتنياهو،  بنيامني  برئا�شة  حكومة 

فل�شطينية،  دولة  قيام  على  موافقًة  فيه  اأبدى   ،2009 يونيو  University يف حزيران/ 

لكنه اأرفق ذلك بجملة من ال�رشوط التعجيزية جعلت منها موافقة �شكلية، ومن هذه 

اأي رف�ص  للدفاع عنها،  قابلة  اإىل حدود  بحاجة  “اإ�رشائيل”  اأن  تاأكيده على  ال�رشوط 

“دولة  عا�شمة  القد�ص  اأن  وعلى   ،1967 يونيو  حزيران/  من  الرابع  حلدود  العودة 

االأديان، و�شدد على  العبادة لكل  ا�شتمرار منح حرية  و�شتبقى موحدة عرب  اإ�رشائيل” 

اأن مو�شوع االأرا�شي يبحث يف الت�شوية النهائية، ومع االلتزام بعدم بناء م�شتعمرات 

.
123

جديدة اأو م�شادرة اأرا�شي لتو�شيع امل�شتعمرات القائمة
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وموؤقت  جزئي  تعليق  على  املمانعة  من  اأ�شهر  بعد  نتنياهو  حكومة  واأقدمت 

لال�شتيطان، ملدة ع�رشة اأ�شهر بداأت يف اأواخر ت�رشين الثاين/ نوفمرب 2009، وال ي�شمل 

القد�ص والوحدات اال�شتيطانية قيد البناء وال املرافق العامة.

يف  الفل�شطيني  الوطني  املجل�ص  اأمام  خطابه  يف  عبا�ص  الرئي�ص  ذكر  جهته،  ومن 

ما مل  2009/11/5 اأن القيادة الفل�شطينية ترف�ص ا�شتئناف املفاو�شات مع “اإ�رشائيل”، 

تلتزم بثالثة التزامات واردة يف خريطة الطريق، ومن هذه االلتزامات جتميد اال�شتيطان 

عبا�ص  واأكد  القد�ص.  مدينة  يف  وخ�شو�شًا  الطبيعي،  النمو  ذلك  يف  مبا  تامًا،  جتميداً 

على اأن ال �رشعية لبقاء امل�شتعمرات فوق اأرا�شي الدولة الفل�شطينية، واأ�شار اإىل اإمكانية 

اإجراء تبادل لالأرا�شي بالقيمة واملثل دون امل�شا�ص باحلقوق املائية اأو التوا�شل اجلغرايف 

.
124

والربط ما بني ال�شفة الغربية وقطاع غزة

يف  اأ�شدره  بيان  يف   European Union )EU( االأوروبي  االحتاد  واأ�شار 

2009/12/8 اإىل اأن امل�شتعمرات واجلدار العازل الذي �شيد فوق اأرا�ص حمتلة، وهدم 

املنازل واإخراج النا�ص من منازلهم، هي كلها ممار�شات غري م�رشوعة مبوجب القانون 

اأمراً  الدويل، وت�شكل عقبة يف طريق ال�شالم، وتهدد بجعل احلل القائم على دولتني 

.
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م�شتحياًل

2010 �شنة خميبة لالآمال بالن�شبة مل�شري اجلهود التي بذلت ال�شتئناف  وكانت �شنة 

اإدارة  ال�شالم، الأن هذه اجلهود، حيث عجزت  ي�شمى عملية  ما  واإحياء  املفاو�شات 

اإقناع حكومة نتنياهو حتى مبجرد متديد جزئي وموؤقت لال�شتيطان مقابل  اأوباما عن 

مكا�شب �شيا�شية واأمنية وع�شكرية.

معهد  اإح�شائيات  ت�شري  حيث  يتجمد،  اأو  يتوقف  مل  البناء  فاإن  االأمر  واقع  ويف 

االأبحاث التطبيقية – القد�ص )اأريج( اإىل اأن “اإ�رشائيل” قامت خالل فرتة جتميد اال�شتيطان 

املزعومة، والتي بداأت يف 2009/11/25 وا�شتمرت ملدة ع�رشة اأ�شهر، ببناء 1,819 بناية 

يف ال�شفة الغربية مبا يف ذلك مدينة القد�ص، ت�شمل 7,276 وحدة �شكنية مت بناوؤها على 
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م�شاحة 902 األف م2، هذا اإىل جانب اإ�شافة 1,433 من البيوت املتنقلة )كرفانات(
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قيادة منظمة  االإ�رشائيلية توجهت  الفل�شطينية  املفاو�شات  ا�شتئناف  لف�شل  ونتيجة 

الع�شوية الكاملة لدولة فل�شطني يف االأمم  اإىل جمل�ص االأمن لطلب  الفل�شطينية  التحرير 

اأمام اجلمعية  2011/9/23، يف خطابه  الرئي�ص حممود عبا�ص يف  اأعلن  املتحدة، حيث 

العامة لالأمم املتحدة خالل انعقاد دورتها الـ 66 يف نيويورك، اأن كل اجلهود وامل�شاعي 

على  دائمًا  تتحطم  املفاو�شات كانت  اإجناح  اأجل  من  �شنة  منذ  بذلت  التي  ال�شادقة، 

االإ�رشائيلية  اأن احلكومة  امل�شاألة  اأن جوهر  االإ�رشائيلية. واأكد  �شخرة مواقف احلكومة 

ترف�ص اعتماد مرجعية للمفاو�شات ت�شتند اإىل القانون الدويل وقرارات االأمم املتحدة، 

وهي توا�شل وت�شعد ب�شكل حمموم عملية بناء امل�شتعمرات فوق اأرا�شي دولة فل�شطني 

:
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امل�شتقبلية، وقال اإن

الع�شكري  االحتالل  على  تقوم  �شيا�شة  جوهر  يج�شد  اال�شتيطان 

اال�شتيطاين الأر�ص ال�شعب الفل�شطيني، مع كل ما يعنيه من ا�شتعمال للقوة 

الغا�شمة والتمييز العن�رشي، فاإن هذه ال�شيا�شة التي تتحدى القانون الدويل 

االإن�شاين وقرارات االأمم املتحدة هي امل�شوؤولة االأوىل عن ف�شل وتعرث عملية 

اأطلقها  التي  الكربى  االآمال  كل  وواأد  الفر�ص،  ع�رشات  وانهيار  ال�شالم، 

الفل�شطينية  التحرير  منظمة  بني   1993 عام  املبادئ  اإعالن  اتفاق  توقيع 

واإ�رشائيل لتحقيق �شالم عادل يفتح تاريخًا جديداً ملنطقتنا.

االأهلية  واجلمعيات  املوؤ�ش�شات  وبع�ص  املتحدة  االأمم  بعثات  تقارير  اإن 

االإ�رشائيلية، تقدم �شورة مرعبة عن حجم احلملة اال�شتيطانية التي ال ترتدد 

لالأرا�شي  املمنهجة  امل�شادرة  بتنفيذها عرب  التفاخر  االإ�رشائيلية يف  احلكومة 

اجلديدة  اال�شتيطانية  الوحدات  اآالف  لبناء  العطاءات  وطرح  الفل�شطينية، 

وبخا�شة يف اأرا�شي القد�ص العربية، ويف خمتلف مناطق ال�شفة الغربية، وعرب 

اإياها  اأرا�شينا، مق�شمًا  وا�شعة من  يلتهم م�شاحات  الذي  الف�شل  بناء جدار 

اإىل جزر معزولة، ملحقًا بذلك اآثاراً مدمرة بحياة ع�رشات االألوف من االأ�رش 

الفل�شطينية.
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رابعًا: اآثار ال�ستيطان على التنمية الفل�سطينية

لقد اأ�شبحت امل�شتعمرات االإ�رشائيلية يف ال�شفة الغربية من اأبرز مظاهر الت�شويه، 

على  واأخطرها  بل  الفل�شطينية،  االجتماعية  واحلياة  واالقت�شاد،  للبيئة،  والتدمري 

ي�شكل ذروة  بهذا  واملوارد، وهو  االأر�ص  ال�شيطرة على  يعني  فاال�شتيطان  االإطالق، 

هذه  ومتثلت   .
“اإ�رشائيل”128 دولة  عليها  قامت  التي  الفل�شفة  وجوهر  االحتالل، 

ال�شيطرة يف هدم املنازل، واقتالع االأ�شجار، وجتريف االأرا�شي الزراعية وم�شادرتها.

1. اآثار ال�ستيطان على التنمية القت�سادية:

قدرت وزارة االقت�شاد الفل�شطيني يف تقرير اأ�شدرته بالتعاون مع معهد االأبحاث 

التطبيقية – القد�ص )اأريج(، اخل�شائر االقت�شادية الناجتة عن االحتالل االإ�رشائيلي خالل 

�شنة 2010 بـ 6.897 مليار دوالر. واأ�شار التقرير اإىل اأن تلك اخل�شائر تعادل نحو %85 

اأن اخل�شائر االقت�شادية نتيجة احل�شار االإ�رشائيلي  الناجت املحلي الفل�شطيني. وذكر  من 

على قطاع غزة بلغت 1.9 مليار دوالر، والناجتة عن القيود االإ�رشائيلية على قطاع املياه 

1.9 مليار دوالر، والقيود على املوارد الطبيعية 1.8 مليار دوالر، واملنافع والتكاليف 

493 مليون دوالر، وعلى قطاع اال�شترياد والت�شدير 288 مليون دوالر، والقيود على 

حرية احلركة والتنقل 184 مليون دوالر، وخ�شائر القطاع ال�شياحي يف البحر امليت 

بلغت 143 مليون دوالر، ونتيجة اقتالع االأ�شجار بلغت اخل�شائر 138 مليون دوالر. 

)املبلغ  الفائ�ص  ا�شتخدام  ال�شلطة  باإمكان  االحتالل  وجود  دون  اأنه  اجلهتان  وراأت 

الناجم عن اخل�شائر( ب�شكل ينهي االعتماد على امل�شاعدات اخلارجية، ودون القيود 

والبحر  االأردن  لنهر  الو�شول  حرية  على  االإ�رشائيلي  االحتالل  يار�شه  الذي  واملنع 

ال�شفة  يف  واملائية  ال�شخرية  للطبقات  الو�شول  على  املفرو�شة  القيود  ودون  امليت، 

القطاع  اإ�شافيًا من  1.9 مليار دوالر  ال�شلطة �شتكون قادرة على ك�شب  فاإن  الغربية، 

.
129

الزراعي، و1.2 مليار دوالر من املوارد املعدنية
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يف  الرئي�شي  العن�رش  االأرا�شي  وم�شادرة  االإ�رشائيلي  اال�شتيطان  �شكل  الزراعة: 

ال�شلطات  قامت  حيث  الفل�شطينية،  الزراعة  على  اأثرت  وقد  ال�شهيونية،  الفل�شفة 

املائية،  امل�شادر  على  وال�شيطرة  االأ�شعار،  بتخفي�ص  الزراعة  قطاع  ب�رشب  االإ�رشائيلية 

والق�شاء على االأ�شناف البلدية من االإنتاج النباتي من االأ�شجار واخل�رشوات واحلبوب، 

كما مت اإ�شعاف البنية التحتية للزراعة خا�شة يف م�شاألة �شق ال�شوارع الزراعية واإمكانية 

االلتفافية  و�شوارعها  امل�شتعمرات  قامت  وقد  اأر�شه.  اإىل  الفل�شطيني  الفالح  و�شول 

واأغلقت  الزراعية،  االأرا�شي  من  وا�شعة  م�شاحات  ح�شاب  على  االأغرا�ص  املتعددة 

م�شاحات اأخرى من االأرا�شي بحجج اأمنية، واأدى ذلك اإىل خ�شائر ال ح�رش لها نتيجة 

فقدان املزارع الأر�شه وعرقلة و�شوله اإليها. ويف نف�ص الوقت قامت باإغراق االأ�شواق 

الفل�شطينية باملنتجات الزراعية االإ�رشائيلية ذات املوا�شم املبكرة وباأ�شعار مدعومة من 

.
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قبل احلكومة بغية الق�شاء على اإنتاج الفالح الفل�شطيني

بعد حرب  مبا�رشة  بداأت  التي  االأ�شجار  قلع  �شيا�شة  املجال  هذا  نن�شى يف  وال 

�شنة 1967 وما تزال م�شتمرة، فقد اأ�شارت درا�شات قام بها معهد اأريج يف ت�رشين االأول/ 

مثمرة خالل  �شجرة  مليون  اأكرث من  اقتلع  االإ�رشائيلي  االحتالل  اأن  اإىل   2009 اأكتوبر 

الفرتة 1967-1999، واأكرث من 1.6 مليون �شجرة مثمرة من بداية انتفا�شة االأق�شى يف 

�شنة 2000 حتى ت�رشين االأول/ اأكتوبر 2009، معظمها من اأ�شجار الزيتون، واأدى ذلك 

. واأ�شارت وزارة االإعالم الفل�شطينية 
131

اإىل خ�شائر مادية على الزراعة يف املدى البعيد

اإىل اأن �شلطات االحتالل االإ�رشائيلي قامت خالل الفرتة 1993-2000 بجرف حوايل 

22 األف دومن مزروعة باالأ�شجار بحجة �شق ال�شوارع االلتفافية خلدمة عملية ال�شالم، 

كما جرفت خالل الفرتة 2000-2009، وذلك بالتزامن مع اندالع االنتفا�شة الثانية، 

ما يقارب من 175,245 دومنًا، واقتلعت حوايل 1.8 مليون �شجرة معظمها من �شجر 

.
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الزيتون بحجة تو�شيع وبناء امل�شتعمرات والطرق االلتفافية

�شيطرة  الزراعي  القطاع  على  وامل�شتعمرين  للم�شتعمرات  ال�شلبية  االآثار  ومن 

االحتالل االإ�رشائيلي على اأكرث من 82% من املياه اجلوفية الفل�شطينية، علمًا باأن كمية 
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املياه التي ي�شتعملها امل�شتعمرون يف ال�شفة الغربية مبا فيها القد�ص حوايل 123 مليون م3 

�شنويًا لالأغرا�ص املنزلية وال�شناعية والزراعية، حيث اإن امل�شتعمرات الزراعية، والتي تقع 

95% منها يف منطقة االأغوار، وتبلغ م�شاحتها 68 األف دومن تقريبًا، ت�شتنزف امل�شادر 

اأن هناك  اإىل  الدويل  البنك  واأ�شار  �شنويًا.  مليون م3   60 الفل�شطينية، وت�شتهلك  املائية 

الناجت املحلي االإجمايل  الفل�شطيني يف  الزراعي  اإمكانية لزيادة ن�شبة م�شاهمة القطاع 

الفل�شطينيني  األف فر�شة عمل جديدة يف حال ح�شول   110 10%، واإيجاد  بحوايل 

دومن  األف   700 اإىل  املروية  الزراعية  امل�شاحة  زيادة  خالل  من  املائية  حقوقهم  على 

للم�شتعمرات،  الكيماوية  ال�شناعات  خملفات  ت�شكل  كما  دومن.  األف   240 من  بداًل 

واملياه العادمة، والنفايات ال�شلبة خطراً حقيقيًا ومدمراً للزراعة الفل�شطينية، حيث يتم 

طرحها يف الوديان واالأرا�شي الفل�شطينية املحتلة يف �شنة 1967، بحيث تن�شاب اإىل 

 .
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االأرا�شي الزراعية ملوثة االأرا�شي واملياه

�شالم  يراأ�شها  التي  الفل�شطيني يف احلكومة  الزراعة  اإ�شماعيل دعيق، وزير  واأ�شار 

الغربية  ال�شفة  الزراعي يف  بالقطاع  التي حلقت  املبا�رشة  اخل�شائر  قيمة  اأن  اإىل  فيا�ص، 

حوايل  بلغت  املتكررة  االإ�رشائيلية  لالعتداءات  نتيجة   2009 ل�شنة  غزة  وقطاع 

.
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400 مليون دوالر

باملعنى  ا�شتيطانًا  لي�ص  الغربية  ال�شفة  يف  االإ�رشائيلي  اال�شتيطان  ال�سناعة: 

مناطق  “اإ�رشائيل”  اأقامت  اإذ  اإحاليل،  اأ�شا�ص  على  قائم  ا�شتيطان  هو  واإمنا  ال�شكاين، 

الوقت.  مرور  مع  جداً  كبرية  بدرجة  وتطورت  كبرية،  امتيازات  واأعطتها  �شناعية، 

فح�شلت هذه امل�شتعمرات على امتيازات ذات اأف�شلية من الدرجة االأوىل، من اأجل 

ال�شفة  ال�شناعية يف و�شط  املناطق  فاأقيمت كربى  امل�شتعمرين،  لعمل  تكون هدفًا  اأن 

القد�ص  منطقة  ويف   ،)Karni Shamron �شمرون  وكرين   ،Barkan )بركان  الغربية 

)م�شور اأدوميم Mishor Adumim(؛ كما مت نقل كثري من امل�شانع اإىل ال�شفة الغربية 

ب�شبب انخفا�ص تكاليف الت�شغيل، ورخ�ص االأيدي العاملة، م�شافًا اإليها االمتيازات 

.
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املقدمة من احلكومة
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وتعد م�شتعمرة عطروت التي اأقيمت على اأرا�شي قلنديا اأول م�شتعمرة �شناعية، 

عدد  اأن  اإىل  االإح�شائيات  وت�شري   .
136

م�شنعًا  61 وفيها  القد�ص،  غرب  �شمال  وتقع 

امل�شتعمرات ال�شناعية االإ�رشائيلية يف ال�شفة الغربية قد بلغت ع�رشين م�شتعمرة )خم�ص 

اخلليل  حمافظتي  من  كل  يف  وثالث  قلقيلية،  حمافظة  يف  واأربع  �شلفيت،  حمافظة  يف 

حمافظات  من  كل  يف  واحدة  وم�شتعمرة  نابل�ص،  حمافظة  يف  وم�شتعمرتني  والقد�ص، 

مناطق  ت�شع  عن  يقل  ال  ما  اإن�شاء  اإىل  باالإ�شافة  هذا   .
137

حلم( وبيت  واأريحا  جنني 

�شناعية داخل االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة يف �شنة 1967 على احلدود مع “اإ�رشائيل” 
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بقرار من حكومة االحتالل، مكر�شة بذلك �شيا�شة الف�شل العن�رشي

واأنواعًا  اأ�شنافًا  احلدودية  وامل�شانع  ال�شناعية  االإ�رشائيلية  امل�شتعمرات  وتنتج 

خمتلفة من املنتجات، منها الغذائية )ما يزيد عن 43 �شنفًا(، واملنزلية )ما يزيد عن 47 

�شنفًا(، باالإ�شافة اإىل ع�رشات املنتجات االأخرى، ومن اأهم هذه ال�شناعات: م�شانع 

وال�شجاد  والدهان  والبال�شتيك  االأملنيوم،  وم�شانع  والن�شيج،  والغزل  اجللود،  لدبغ 

تدوير  واإعادة  والفيربجال�ص،  والبطاريات،  وااللكرتونيات،  والزيوت  واالأ�شمدة 

وم�شانع  باملعادن،  اخلا�ص  للطالء  وم�شانع  واالألب�شة،  االأقم�شة  وم�شانع  الزيوت، 

.
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املبيدات احل�رشية ل�شهاريج الغاز، وم�شانع عوازل الثالجات واالأفران

اأما اأهم االأ�شباب التي دفعت احلكومات االإ�رشائيلية اإىل نقل امل�شانع اإىل االأرا�شي 

:
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الفل�شطينية املحتلة يف �شنة 1967 فهي

• خطورتها على البيئة واملجتمع االإ�رشائيليني.

املحتلة  الفل�شطينية  االأرا�شي  امل�شتعمرات يف  فعالة الإ�شفاء �رشعية لوجود  اأداة   •
يف �شنة 1967.

• عدم خ�شوع هذه امل�شانع لقانون العمل االإ�رشائيلي وااللتزامات املرتتبة عليه يف 
الت�شغيل.
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• ا�شتغالل االأيدي الفل�شطينية العاملة باأجور زهيدة.

• عدم التزامها مبعايري االأمان وال�شالمة ال�شناعية.

االأرا�شي  يف  خدماتها  االإ�رشائيلي  النقال  هاتف  �رشكات  ت�شوق  الت�سالت: 

الفل�شطينية املحتلة يف �شنة 1967 بطريقة غري قانونية، اإذ اأنها غري مرخ�شة من ال�شلطة 

التقوية  الفل�شطينية لبيع خدماتها، وتقوم ال�رشكات االإ�رشائيلية ببناء االأبراج وحمطات 

الفل�شطينيني.  لبع�ص  اأي�شًا  تبيعها  اأنها  اإال  امل�شتعمرين،  امل�شتعمرات بحجة خدمة  يف 

م�شرتك  األف   230 حوايل  هناك  اأن  اإىل   2010 فرباير  �شباط/  يف  التقديرات  وت�شري 

فل�شطيني ي�شتخدمون النقال االإ�رشائيلي، اأي ما ي�شكل 11% من ال�شوق الفل�شطيني. 

وباالإجمال فاإن اخل�شائر االقت�شادية خلدمات الهاتف النقال الناجمة عن بيع خدمات 

هاتف النقال االإ�رشائيلي ال تقل عن 60 مليون دوالر �شنويًا. كما تبيع بع�ص �رشكات 

واملناطق  امل�شتعمرات  اأبراجها يف  من  م�شتفيدة  االإنرتنت  االإ�رشائيلية خدمات  النقال 

 .
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احلدودية

2. اآثار ال�ستيطان على البيئة الفل�سطينية:

البيئة  عنا�رش  جميع  طالت  مدمرة  اآثاراً  االإ�رشائيلية  امل�شتعمرات  تركت  لقد 

الفل�شطينية، فباالإ�شافة اإىل م�شادرة االأرا�شي ومنع املواطنني الفل�شطينيني من دخولها 

وممار�شة اأن�شطتهم املختلفة فاإن هناك الكثري من مظاهر التدمري البيئي الفل�شطيني من 

ال�شلبة،  النفايات  وتلوث  العادمة،  املياه  وتلوث  الفل�شطينية،  املياه  ا�شتنزاف  اأبرزها: 

.
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وتلوث الهواء، وال�شجيج، وتدمري الرتاث احل�شاري

ا�ستنزاف املياه الفل�سطينية: لقد عملت “اإ�رشائيل” منذ احتالل 1967 على 

حرمان ال�شعب الفل�شطيني من حقوقه يف املياه، ومن اأجل �شيطرتها الكاملة على املياه 

الفل�شطينية، عمدت على اإ�شدار العديد من االأوامر الع�شكرية التي تخف�ص يف جمملها 

فل�شطني،  يف  للمياه  ملكيتها  على  وتن�ص  الفل�شطينية،  املياه  يف  املطلق  ت�رشفها  على 

يف  املوجودة  املياه  “كافة  اأن  على  ين�ص  والذي   ،1997/6/7 يف  ال�شادر  القرار  منها 
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االأرا�شي التي مت احتاللها جمدداً هي ملك لدولة اإ�رشائيل”. وجاء يف قرار اآخر �شدر يف 

“منح كامل ال�شالحية بال�شيطرة على كافة امل�شائل املتعلقة باملياه املعنية   1967/8/15

العملية  االإجراءات  من  جمموعة  القرارات  هذه  وتبع  االإ�رشائيلية”.  املحاكم  قبل  من 
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لب�شط ال�شيطرة االإ�رشائيلية على م�شادر املياه منها

• م�شادرة االآبار الفل�شطينية ل�شالح امل�شتعمرات االإ�رشائيلية.

• حتديد جمرى نهر االأردن.

داخل  االآبار  حفر  خالل  من  الفل�شطينية  املياه  من  كبرية  كميات  �شحب   •
امل�شتعمرات االإ�رشائيلية.

• حجز مياه االأودية عن الو�شول اإىل املناطق الفل�شطينية.

• نقل املياه من املناطق الفل�شطينية اإىل املدن االإ�رشائيلية.

الغربية  ال�شفة  الفل�شطينية، ففي  املياه  االإ�رشائيلية فوق م�شادر  امل�شتعمرات  بناء   •
مثاًل مت بناء 70% من امل�شتعمرات على حو�ص اخلزان ال�رشقي.

وت�شري الدرا�شات اإىل اأن 70% من امل�شتعمرات تقع على حو�ص اخلزان ال�رشقي يف 

بالن�شبة لتغذية  ال�شفة الغربية، و45% من امل�شتعمرات تقع على مناطق ح�شا�شة جداً 
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اخلزان اجلويف اجلبلي يف ال�شفة

الفل�شطينية عرب  بالبيئة  اأ�رشار  اإحلاق  يف  “اإ�رشائيل”  اأ�شهمت  لقد  املياه العادمة: 

 ،1967 �شنة  يف  املحتلة  الفل�شطينية  االأرا�شي  يف  ال�شحي  ال�رشف  �شبكات  اإهمالها 

ووفق ال�رشوط ال�شحية الالزمة، حيث تقوم م�شتعمرات ال�شفة الغربية ب�شخ حوايل 

ال�شفة  يف  الفل�شطينيون  املواطنون  ينتجه  ما  كمية  اأن  حني  يف  �شنويًا،  م3  مليون   40

الغربية 33.72 مليون م3، هذا باالإ�شافة اإىل اأن 90% من م�شاكن امل�شتعمرات مت�شلة 

املياه  10% من كمية  يعالج منها ال تتجاوز  ن�شبة ما  اأن  اإال  ب�شبكات �رشف �شحي، 

املنتجة، وت�شب املياه العادمة للم�شتعمرات يف االأودية الفل�شطينية، ويف حو�ص نهر 
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االأردن، ويف االأرا�شي الزراعية الفل�شطينية
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والنفايات  امل�شعة،  النفايات  من:  النفايات  هذه  وتتكون  اخلطرة:  النفايات 

الكيماوية  املواد  ال�شناعية من  اأم �شلبة، والنفايات  �شائلة  نفايات  اأكانت  �شواء  الطبية 

االأرا�شي  “اإ�رشائيل”  ا�شتخدمت  النيكل...اإلخ. وقد  الزنك،  الر�شا�ص،  مثل  ال�شامة 

الفل�شطينية املحتلة يف �شنة 1967 طوال �شنوات احتاللها كمكان للتخل�ص من نفاياتها 

اخلطرة، حيث عمدت اإىل نقل العديد من م�شانعها اإىل داخل م�شتعمراتها يف ال�شفة 

. وحتوي 
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الغربية، كما ا�شتخدمت اأكرث من خم�شني موقعًا الإلقاء نفاياتها اخلطرة فيها

املياه العادمة ال�شناعية اخلارجة مثاًل من م�شتعمرة بركان واأرئيل الغربية الكثري من املواد 
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الكيماوية اخلطرة نذكر منها

م�شانع  عن  املركبات  من  النوع  هذا  ينتج  حيث  اخلطرة،  ومركباته  الر�شا�ص   •
البطاريات، ومدابغ اجللود، وم�شانع املبيدات احل�رشية، والدهانات وبع�ص ال�شناعات 

مثل  خطرة  اأمرا�ص  املاء  يف  اأو  الهواء  يف  املادة  هذه  وجود  عن  وينتج  الع�شكرية؛ 

مر�ص فقر الدم، وتلف اأن�شجة الدماغ، وحدوث خلل يف وظائف الكلى، واأمرا�ص 

ال�رشطان.

الطالء  ومعامل  املعادن،  �شهر  م�شانع  عن  النوع  هذا  عن  وينتج  الكادييوم:   •
الكهربائي، ويوؤدي تعر�ص االإن�شان له ملر�ص انتفاخ الرئة، وتليف يف اأن�شجتها، وتلف 

يف اأن�شجة الكلى، و�رشطان الرئة.

• الزرنيخ: وي�شتخدم يف �شناعة املبيدات احل�رشية، وقد يوؤدي اإىل االإ�شابة مبر�ص 
ال�رشطان.

• الكروم: ي�شتخدم يف ال�شناعات اجللدية التي تفرز عن�رش الكروم، والذي يعّد 
من املواد امل�رشطنة، يف املياه اخلارجة من مدابغ اجللود.

املنت�رشة  م�شتعمراته  طريق  عن  االإ�رشائيلي  االحتالل  اأ�شهم  ال�سلبة:  النفايات 

الناجتة عن  ال�شلبة  النفايات  الفل�شطينية عن طريق  البيئة  تلويث  الغربية يف  ال�شفة  يف 

ا�شتخدامات امل�شتعمرين �شواء كانت ناجتة عن االأغرا�ص املنزلية اأو ناجتة عن ال�شناعات 
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اأرا�شي  يف  ال�شلبة  النفايات  باإلقاء  االإ�رشائيلية  امل�شتعمرات  تقوم  حيث  االإ�رشائيلية. 

فيها  يوجد  التي  دي�ص،  اأبو  منطقة  احلال يف  الغربية، كما هو  ال�شفة  الفل�شطينيني يف 

ومنطقة جيو�ص  دومن،  اآالف  بثالثة  م�شاحته  تقدر  املكبات حيث  اأ�شخم  من  مكب 

بالغرب من مدينة قلقيلية الذي يغطي م�شاحة 12 دومنًا. وي�شري البيان الثاين اإىل بع�ص 
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امل�شتعمرات االإ�رشائيلية واأماكن التخل�ص من نفاياتها

جدول رقم )3(: بع�س امل�ستعمرات واأماكن التخل�س من نفاياتها 

ال�سلبة

اأماكن التخل�س من النفايات ال�سلبةامل�ستعمرة

االأرا�شي الزراعية يف �شلفيت.م�شتعمرة اأرئيل

منطقة العبديل - اأبو دي�ص - بجوار العيزرية - ال�شواحرة.م�شتعمرة يت�شار

اأرا�شي قرية عزموط يف حمافظة نابل�ص.األون موريه

م�شاحات  تلويث  تت�شبب يف  كثرية، حيت  خماطر  ال�شلبة  النفايات  وت�شبب  هذا 

ال�شوائل  ر�شح  عملية  نتيجة  اجلوفية،  واملياه  والرتبة  الزراعية  االأرا�شي  من  وا�شعة 

عن  النفايات  من  التخل�ص  ي�شبب  كما  اجلويف،  اخلزان  اإىل  النفايات  هذه  عن  الناجتة 

طريق احلرق يف تلوث الهواء. كما تت�شبب امل�شانع االإ�رشائيلية التي تزايد عددها يف 

 200 اإىل حوايل  الفل�شطينية، حيث و�شل عددها  بالبيئة  كبرية  باأ�رشار  امل�شتعمرات، 

ال�شامة مثل  املواد  تنتج  امل�شانع  اإن هذه  الكيماوية. حيث  ال�شناعات  م�شنع ملختلف 

املياه  يف  باإلقائها  وتقوم  والنيكل،  والزنك،  والر�شا�ص،  والكرو�شيوم،  االأملنيوم، 

.
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العادمة للم�شتعمرات

وذخائرها  اأ�شلحتها  بتطوير  “اإ�رشائيل”  تقوم  الإ�سعاعية:  باملواد  التلوث 

اليورانيوم  على  املحتوية  الذخائر  بتجربة  تقوم  حيث  اليورانيوم،  مادة  با�شتخدام 

عن  الدولية  املنظمات  بع�ص  ك�شفت  وقد  الفل�شطينيني.  املواطنني  على  امل�شتنفذ 

�شد  اليورانيوم  مادة  على  املحتوية  الدبابات  وقذائف  الذخائر  “اإ�رشائيل”  ا�شتخدام 

املواطنني الفل�شطينيني، حيث تلحق اأ�رشاراً بال�شحة العامة وت�شبب اأمرا�ص ال�رشطان 
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ا�شتخدام  اإن  حيث  املزمنة؛  واالأمرا�ص  االأجنة  عند  اخللقية  والت�شوهات  باأنواعه 

املناطق املحيطة  التي تتجول يف  الدبابات  للذخائر واملقذوفات، وكذلك  “اإ�رشائيل” 
.

150
باملناطق االآهلة بال�شكان، جعلت اأرا�شي ال�شفة الغربية تتعر�ص اإىل ن�شاط اإ�شعاعي

االعتداءات  طالت  لقد  املائية:  امل�سطحات  وتلوث  الت�ساري�س  تدهور 

االإ�رشائيلية على البيئة الفل�شطينية �شكل �شطح االأر�ص وعملت على تدهورها وتلويثها 

والت�شحر،  الرتبة  واجنراف  احلجارة  مقالع  انت�شار  االعتداءات،  هذه  �شملت  وقد 
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وتدهور ت�شاري�ص ال�شاحل ثم تلويث مياه البحرين املتو�شط وامليت

اأ. مقالع احلجارة: لقد اأن�شاأت اإ�رشائيل �شتة مقالع للحجارة يف ال�شفة الغربية لقلع 

 %80 بتغطية  املقالع  تقوم هذه  اإذ  البناء،  ال�شخور وتك�شريها ال�شتخدامها يف قطاع 

ودورا  الظاهرية  التالية:  املناطق  يف  املقالع  هذه  وتقع  االإ�رشائيلية.  االحتياجات  من 

يف اخلليل، والدهي�شة يف بيت حلم، ويعبد يف جنني، وجيو�ص وت�شوفييم يف قلقيلية. 

وتعمل هذه املقالع على تدهور الت�شاري�ص، وخا�شة اأنها مل تن�شاأ على اأ�ش�ص علمية وال 

:
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على اأيدي خرباء جيولوجيني. وقد االأمر الذي يوؤدي اإىل

املناطق  لي�شيب  املتطاير  الكثيف  الغبار  نتيجة  العامة  بال�شحة  ال�رشر  اإحلاق   •
املجاورة للمقالع ويت�شبب يف االإ�شابة باالأمرا�ص ال�شدرية.

• الق�شاء على التنوع احليوي نتيجة ت�شاقط الغبار على االأ�شجار والنباتات، وهذا 
يوؤدي اإىل اإعاقة منوها، ويهدد املناطق التي حول املقالع بالت�شحر، كما يدفع ال�شوت 

الناجم عن االآالت وو�شائط النقل باحليوانات الربية االبتعاد عن اأماكن اإقامتها احلالية 

وبالتايل هجرتها.

بعد  العادمة  واملياه  ال�شلبة  للنفايات  كمكبات  احلجارة  قلع  اأماكن  ا�شتخدام   •
االنتهاء منها.

• اإحداث تلوث يف الهواء وزيادة درجات ال�شجيج.
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القوات  قبل  من  التدمري  اأعمال  اإىل  الفل�شطينية  الرتبة  تتعر�ص  الرتبة:  تلوث  ب. 

قامت  فقد  الت�شحر.  ظاهرة  زيادة  وبالتايل  اجنرافها،  اإىل  �شيوؤدي  الذي  االإ�رشائيلية، 

قوات االحتالل االإ�رشائيلي باأعمال جتريف وا�شعة، باالإ�شافة اإىل اإزالة م�شاحات وا�شعة 

من الغابات بغر�ص اإقامة امل�شتعمرات و�شق الطرق االلتفافية. اإذ اأن هذه املمار�شات 

كالرياح  التعرية  عوامل  على  ي�شهل  وبالتايل  الرتبة،  تفكك  اإىل  توؤدي  اأن  �شاأنها  من 
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واالأمطار من جرفها

النخفا�ص  اجلفاف،  بخطر  مهدد  امليت  البحر  اإن  امليت:  البحر  يف  املياه  تلوث 

م�شتوى �شطحه مبعدل 80-100 ملم �شنويًا ب�شبب العديد من العوامل منها: قلة املياه 

الواردة اإليه ب�شبب امل�شاريع املائية املقامة على نهر االأردن، وقيام “اإ�رشائيل” بتحويل 

“اإ�رشائيل”،  داخل  اإىل  نقلها  ثم  ومن  طربيا،  بحرية  يف  وتخزينها  وروافده  مياهه 

واالأن�شطة ال�شناعية الناجتة عليه �شواء يف اجلانب االأردين اأو اجلانب االإ�رشائيلي، واإن�شاء 
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م�شاريع �شياحية على �شواطئه

الأ�سرار التي حلقت بالتنوع احليوي: انعك�شت االعتداءات االإ�رشائيلية على 

البيئة الفل�شطينية ب�شكل خطري على التنوع احليوي يف فل�شطني، حيث عمل جتريف 

االأرا�شي الإقامة امل�شتعمرات و�شق الطرق االلتفافية على اإزالة امل�شاحات اخل�رشاء بعد 

اإزالة النباتات واالأ�شجار، وم�شاحات وا�شعة من الغابات، هذا يعني اأن اأعداداً كبرية 

من اأنواع النباتات قد اختفت ومل ي�شمح لها بالنمو مرة اأخرى يف نف�ص املنطقة. كما 

اإىل  اأدى  اأماكن �شكن احليوانات الربية، حيث  اإزالة وهدم  اإىل  اأعمال التجريف  اأدت 

فل�شطني.  يف  البيئية  التجزئة  من  حالة  واأوجد  اأخرى،  اأماكن  اإىل  وهجرتها  هروبها 

النباتات  منو  على  انعك�شت  قد  االأخرى  البيئية  امللوثات  عن  الناجمة  االآثار  اأن  كما 

وتكاثر احل�رشات وانت�شار االأوبئة التي من �شاأنها اأن تلقي بظاللها على احلياة احليوانية 

. كما اأدى ا�شتنزاف املياه اإىل عدم قدرة النباتات واالأ�شجار على النمو كما 
155

الربية

هو احلال يف منطقة اأريحا، التي تزايدت ن�شبة االأمالح يف مياهها نتيجة تناق�ص كميات 

.
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املياه، فاأ�شبحت االأرا�شي هناك مهددة بالت�شحر
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3. اآثار ال�ستيطان على التنمية الجتماعية:

التنمية  على  الغربية  ال�شفة  يف  االإ�رشائيلي  اال�شتيطان  اأحلقها  التي  االآثار  تعددت 

االجتماعية الفل�شطينية، فقد م�ص احلياة االجتماعية لل�شكان، االأمر الذي اأثر ب�شكل 

ممتلكاتهم  من  الفل�شطينيني  طرد  ومنها  لل�شكان؛  االجتماعية  الرتكيبة  على  مبا�رش 

وم�شادرتها، والتوا�شل االجتماعي، والتعليم.

االإ�رشائيلي،  االحتالل  �شلطات  قامت  الفل�سطينيني:  وطرد  املنازل  هدم 

الفل�شطينيني يف  لهدم منازل  الغربية، بحملة منهجية  لل�شفة  �شنوات احتاللها  خالل 

االأرا�شي املحتلة يف �شنة 1967، مع الرتكيز ب�شفة خا�شة على �رشقي القد�ص. وعقب 

التوقيع على اتفاقية اأو�شلو الثانية يف �شنة 1995، �شعدت “اإ�رشائيل” من حملتها �شد 

)والتي  “ج”  مبناطق  امل�شنفة  املناطق  يف  الواقعة  تلك  وبخا�شة  الفل�شطينيني،  منازل 

دون  بناوؤها  مت  املنازل  هذه  اأن  ذريعة  حتت  الكاملة(،  االإ�رشائيلية  لل�شيطرة  تخ�شع 

.
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ترخي�ص �شادر عن ال�شلطات االإ�رشائيلية املخت�شة

واأظهرت درا�شة �شادرة عن دائرة العالقات القومية والدولية يف منظمة التحرير 

نحو  ودمرت  هدمت  االحتالل  �شلطات  اأن   2009 يونيو  حزيران/  يف  الفل�شطينية 

العرقي  والتطهري  التهجري  �شيا�شة  اإطار  1967، يف  �شنة  منذ  فل�شطيني  منزل   23,100

 2000 �شنة  منذ  اأنه  اإىل  واأ�شارت  الفل�شطيني.  ال�شعب  بحق  “اإ�رشائيل”  متار�شه  الذي 

وحتى نهاية اأيار/ مايو 2009 مت تدمري 13,400 منزل ومقر ر�شمي ودار عبادة ومقر 

تعليمي ومركز �شحي وريا�شي وثقايف يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة، واأ�شافت اأن 

تلك ال�شيا�شة اأ�شفرت عن ت�رشيد ما يزيد عن 170 األف فل�شطيني اأ�شبحوا دون ماأوى، 

.
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فيما مت اإحلاق ال�رشر مبا يزيد عن 90 األف منزل اآخر

التوا�سل الجتماعي: كما كان لال�شتيطان تاأثري مبا�رش على توا�شل الفل�شطينيني 

االجتماعي، واأ�شهم يف متزيق التوا�شل اجلغرايف واالجتماعي للفل�شطينيني، فاحلواجز 

وتق�شيمها  الجتيازها،  الالزمة  والت�شاريح  الغربية،  ال�شفة  يف  املنت�رشة  الع�شكرية 
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الفل�شطينية عن  االأ�رش  اأرباب  غياب  اإىل  اأدت  البع�ص،  بع�شها  معزولة عن  مناطق  اإىل 

البيوت، مما ي�شطرهم للنوم يف اأماكن العمل، �شواء داخل االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة 

�شنة 1948، اأو يف املناطق الفل�شطينية االأخرى، وهذا بالطبع يوؤدي اإىل خلخلة وا�شحة 

يف االأ�رشة الفل�شطينية. كذلك ا�شطرت بع�ص االأ�رش الفل�شطينية لتغيري مناطق ال�شكن 

االأمر الذي اأدى اإىل انقطاع هذه االأ�رش عن حميطها االجتماعي، وا�شطرت لالندماج 

يتعلق  فيما  �شيما  ال  وتقاليده  عاداته  بع�ص  يف  اجتماعيًا  معه  تتوافق  ال  قد  جمتمع  يف 

.
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بال�شكن يف القرية من قبل �شكان املدينة اأو العك�ص

هذا باالإ�شافة اإىل “الطرق االلتفافية”، التي ف�شلت التجمعات ال�شكنية الفل�شطينية 

عن بع�شها البع�ص، فقد قامت احلكومة االإ�رشائيلية بعد اتفاقيات اأو�شلو ب�شقها خلدمة 

م�شتعمراتها يف ال�شفة الغربية، حيث متكن االحتالل االإ�رشائيلي خالل الفرتة 1967-

.
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2010 من �شق 875 كم من الطرق االلتفافية لت�شهيل توا�شل امل�شتعمرات االإ�رشائيلية

كما كان للجدار الفا�شل االأثر الوا�شح يف قطع التوا�شل بني الفل�شطينيني، حيث 

عزل 733 كم2 مربع من اأرا�شي 138 قرية فل�شطينية مبحاذاة اجلدار يف ال�شفة الغربية، 

29 جتمعًا فل�شطينيًا بالكامل غرب اجلدار، االأمر الذي �شيتعني على املواطنني  وعزل 

الفل�شطينيني عبور نقاط تفتي�ص اإ�رشائيلية على طول خط اجلدار ليت�شنى لهم الو�شول 

.
161

اإىل التجمعات الرئي�شية حيث اخلدمات الطبية و التعليمية وغريها

اأمام م�شرية التعليم الفل�شطينية يف  التعليم: كما �شكل اال�شتيطان عقبة وا�شحة 

ال�شفة الغربية، فقد اأعاقت احلواجز الع�شكرية واجلدار العملية التعليمية خالل �شنوات 

والتعليم  الرتبية  وزارة  اأ�شارت  فقد  االأق�شى،  انتفا�شة  خالل  وبالذات  االحتالل، 

:
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الفل�شطينية اإىل هذه االآثار من خالل اجلدول التايل
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جدول رقم )4(: التعطيل يف املدار�س خالل ال�سنة الدرا�سية 

2003/5/30-2002/9/1

املحافظة
 عدد املدار�س

املتعطلة

 عدد الطلبة

املتعطلني

 عدد املعلمني

وامل�ظفني املتعطلني

 عدد اأيام

التعطل

 عدد اأيام حظر

التج�ل

3719,00184425726رام اهلل

3517,485711.532942قلقيلية

4723,785946.581662جنني

391551.533اأريحا

2813,588589.57712قباطية

3315,08266468536بيت حلم

134,583255345�س�احي القد�س

5523,1239,01820616جن�ب اخلليل

176,3343072211�سلفيت

9438,4131,760.52,50671نابل�س

5123,6031,01185647ط�لكرم

10152,5812,1372,21463اخلليل

طالب   7,500 ت�رشر  اإىل  �شيوؤدي  العن�رشي  الف�شل  اجلدار  بناء  اكتمال  اأن  كما 

املدار�ص وتعر�ص مرافقها  ناهيك عن تدمري  من حمافظات طولكرم وقلقيلية وجنني. 

�شكنهم  اأماكن  الطالب من  نتيجة النتقال  الدرا�شة  تكلفة  �شتزداد  ثم  لالأ�رشار، ومن 

نحو مدار�شهم التي �شتقع بعد اكتمال البناء خارج قراهم هذه التكاليف املادية الناجمة 

عن احلاجة ال�شتخدام و�شائل النقل، �شتزيد االأمر �شوءاً خا�شة يف ظل تردي االأو�شاع 

.
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االقت�شادية الفل�شطينية ب�شكل عام

هذا باالإ�شافة اإىل االأعباء االقت�شادية التي �شيتحملها الفل�شطيني، نتيجة للحواجز 

من  اأكرث  للركوب يف  الفل�شطينية  الطلبة  من  العديد  وا�شطرار  االإ�رشائيلية،  الع�شكرية 

التنقل  �شعوبة  من  زاد  ومما  جامعاتهم.  اأو  مدار�شهم  اإىل  الو�شول  اأجل  من  موا�شلة 

حاالت االإعدام التي مار�شها جنود االحتالل يف ال�شفة الغربية؛ ففي بيان �شادر عن 
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اأكرث  اأن  ورد  القد�ص  جريدة  ن�رشته   2002/4/9 يف  الفل�شطينية  والتعليم  الرتبية  وزارة 

بداية  اإليها منذ  اأو يف طريقهم  الدرا�شة  ا�شت�شهدوا وهم على مقاعد  200 طالب  من 

انتفا�شة االأق�شى يف اأيلول/ �شبتمرب 2000، واأن حوايل 180 مدر�شة تعر�شت للق�شف، 

منهم  والكثري  دائمة،  اإعاقة  يف  ت�شببت  بجراح  اأ�شيبوا  طالب   2,500 اإىل  باالإ�شافة 

.
164

يقفون على احلواجز الع�شكرية

ويف �شياق االآثار ال�شلبية للجدار على التعليم يف القد�ص، اأظهرت درا�شة للجهاز 

الفل�شطيني مل�شادر حقوق املواطنة والالجئني  الفل�شطيني واملركز  املركزي لالإح�شاء 

)بديل( اأن 72.1% من االأ�رش التي لديها اأفراد ملتحقون بالتعليم العايل ا�شطر اأفرادها 

للتعطيل لعدة اأيام عن اجلامعة اأو الكلية ب�شبب اإغالق املنطقة، واأن 69.4% من االأ�رش 

للتعطيل عن  اأفرادها  ا�شطر  الثانوي  اأو  االأ�شا�شي  بالتعليم  ملتحقون  اأفراد  لديها  التي 

�شبيل  فعلى  القد�ص،  يف  اجلامعات  اأو�شاع  على  كذلك  اجلدار  اأثر  وقد   .
165

املدر�شة

املثال، فقد انخف�ص عدد الطلبة يف احلرم اجلامعي يف بيت حنينا بن�شبة 70% ب�شبب 

م�شاعب الو�شول اإليه، وبات كافة الطلبة الذين يتابعون درا�شتهم فيه من حملة الهوية 

.
166ً

املقد�شية ح�رشا
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خامتة

ا�شتمرت “اإ�رشائيل” يف تو�شعها اال�شتيطاين دومنا توقف يف االأرا�شي الفل�شطينية 

االإ�رشائيلية،   – الفل�شطينية  االتفاقيات  توقيع  من  الرغم  على   1967 �شنة  يف  املحتلة 

اأيلول/ �شبتمرب 1993؛ حيث يرى ال�شهاينة اأن اال�شتيطان حق طبيعي  اأو�شلو يف  منذ 

لليهود، يجب املحافظة عليه وا�شتمراره، وتو�شيعه ب�شكل غري حمدد برقعة وا�شحة. 

لذلك فاإن التو�شع اال�شتيطاين ت�شدر برامج االأحزاب، واأثر ب�شكل كبري على اخلطاب 

عن  بعيداً  اال�شتيطان  دائم جلعل ملف  ب�شكل  “اإ�رشائيل”  و�شعت  واالأمني؛  ال�شيا�شي 

طاولة املفاو�شات اأو �شمن ن�شو�ص املعاهدات واالتفاقيات الدولية، اأو حتى �شمن 

الوعود التي تطلقها من وقت الآخر.

واالإ�رشائيلي  الفل�شطيني  املفاو�ص  جتاوز  ال�شلمية  الت�شوية  عملية  اإطار  ويف 

التوجهات واملفاهيم اخلطرة التي ي�شكلها اال�شتيطان على م�شتقبل الق�شية الفل�شطينية 

وقف  مثل  جديدة  اأفكار  اإىل  اال�شتيطان  اإزالة  فكرة  من  الفل�شطينية،  الدولة  وعلى 

امل�شتعمرات  و�شم  اال�شتيطانية،  البوؤر  واإزالة  اال�شتيطاين،  التو�شيع  ومنع  اال�شتيطان، 

للكيان االإ�رشائيلي يف �شياق عملية تبادل لالأرا�شي...اإلخ.

ال�شيا�شية  الناحية  من  الفل�شطينيني  حياة  على  كبري  ب�شكل  اال�شتيطان  اأثر  لقد 

واالأمنية، واأثر على االقت�شاد الفل�شطيني يف جماالت الزراعة واملياه وال�شناعة والعمالة 

وخا�شة  وهواء  ونبات  اأر�ص  من  البيئة  على  اأي�شًا  تاأثرياته  وظهرت  الفل�شطينية، 

خملفات امل�شتعمرات، كما كانت التاأثريات االجتماعية لال�شتيطان وا�شحة على حياة 

الدولة  لبناء  معوقًا  الغربية،  ال�شفة  يف  جديداً  جغرافيًا  واقعًا  وفر�شت  الفل�شطينيني، 

الفل�شطينية على حدود 1967.

يف  “اإ�رشائيل”  الغربية عدم جدية  ال�شفة  االإ�رشائيلي يف  ال�شلوك اال�شتيطاين  يثبت 

الفل�شطينية  ال�شيا�شية  القيادة  ملطالب  االأدنى  للحد  ت�شتجيب  �شيا�شية  ت�شوية  حتقيق 
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ملنظمة التحرير ولل�شلطة يف رام اهلل. ويك�شف اأن “اإ�رشائيل” تعمل حتت غطاء الت�شوية 

والتهويد يف  اال�شتيطان  برامج  االأر�ص من خالل  احلقائق على  لفر�ص  واملفاو�شات 

ال�شفة الغربية وخ�شو�شًا يف �رشق القد�ص.
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