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محمود محارب

*

الهجمة االستيطانية غير المسبوقة
هي مشروع حكومة نتنياهو الوحيد

ّ
يمثــل ٌّ
كل مــن االســتيطان واحتــال األرض العربيــة قيمــة أساســية عليــا فــي األيديولوجيــة
الصهيونيــة ،ويحت ّلان أهمية قصوى في سياســات مختلف التيارات الصهيونية ســواء كانت
ّ
الضفة الغربية والقدس الشــرقية
"علمانيــة" ،أو دينيــة ،أو يســارية ،أو يمينية .واالســتيطان في
المحت ّلة ،سياسة إسرائيلية كولونيالية مركزية ثابتة ،تسعى إسرائيل من خاللها إلى تحقيق
ّ
مــا لــم ّ
بأقل عد ٍد من الســكان
تحققــه فــي حرب  1948من االســتيالء على أكبــر قدر ٍ مــن األرض
العرب؛ فما إن احت ّلت إسرائيل بق ّية األراضي العربية الفلسطينية في حرب حزيران  /يونيو 1967
مشروعا
ح ّتى شــرعت في االســتيطان فيها .وقد بلورت إســرائيل منذ ســنة  1967شــي ًئا فشــي ًئا
ً
استيطان ً ّيا كولونيال ً ّيا في األراضي العربية الفلسطينية المحت ّلة .تناقش هذه الورقة سياسة
كســب الوقت التي تنتهجها إســرائيل ،باســتخدام أســلوب مزدوج ينحني للضغوط الدولية
أحيا ًنا ،ويســارع في وتيرة االســتيطان أحي ًانا أخرى ،وفي الحالتين يظل تنامي االستيطان ثاب ًتا.
فتحت غطاء المفاوضات الثنائية المباشــرة بين إســرائيل والســلطة الفلســطينية ،تمكنت
إســرائيل ،منــذ اتفاقية أوســلو وحتى اليوم ،من زيادة عدد المســتوطنين فــي الضفة الغربية
المحتلة ثالثة أضعاف ،وعدد المستوطنين في القدس الشرقية المحتلة مرّتين.
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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العدد 6
كانون الثاني  /يناير 2014

من  105بؤر استيطانية أقامتها الحكومات اإلرسائيلية املتعاقبة يف
مقدمة
الضفة الغربية املحتلّة منذ عام  1996بصورة غري رسمية((( .وبلغ عدد
دأبت إرسائيل عىل رعاية االستيطان وتعزيزه عا ًما بعد آخر .ورسعان املستوطنني يف منتصف عام  ،2013يف الضفة الغربية املحتلّة560 ،
ما أصبح املرشوع االستيطاين اإلرسائييل مرشوع الدولة اإلرسائيلية ألف مستوطن؛ منهم  200ألف مستوطن يف مدينة القدس الرشقية
األسايس يف املناطق الفلسطينية املحتلّة ،والذي يجري تنفيذه تحت املحتلة التي ض ّمتها إرسائيل يف عام .(((1967
حكم مختلف الحكومات اإلرسائيلية املتعاقبة؛ بغية خلق واقعٍ
ومن املالحظ أ ّن الحكومات اإلرسائيلية املتعاقبة استعملت يف العقدين
استيطاين – دميغرايف جديد يف الضفّة الغربية املحتلّة ،مبا يف ذلك ونيف املاضيني ما يُطلق عليه "املسرية السلمية" ،واملفاوضات الثنائية
يف القدس الرشقية املحتلّة ،لتهويد أكرب مساحة ممكنة من الضفة املبارشة بينها وبني السلطة الفلسطينية ،لتصبح أفضل غطاء الستمرار
الغربية املحتلّة ،ومن ث َ ّم ض ّمها.
االستيطان من ناحية ،ولتج ّنب الضغط الدويل من ناحية أخرى .ومن
تحكّمت مجموعة من العوامل امله ّمة يف وترية زيادة االستيطان يف
الضفّة الغربية املحتلّة ،وال تزال تتحكّم فيها ،ويف مقدمتها سياستا
والتوسع اللتان ما انفكّت تلتزم بهام جميع الحكومات
التهويد
ّ
ٍ
بتأييد واسع يف املجتمع اإلرسائييل ،وال
اإلرسائيلية؛ واللتان تحظيان
سيّام لدى املؤسسة العسكرية ومعظم األحزاب السياسية وجامعات
الضغط ،والقوى االستيطانية الفاعلة يف املجتمع مهام اختلفت
كل من الضغط الــدويل واملقاومة
الحكومات .ويف املقابل ،يح ّد ّ
الفلسطينية من وترية االستيطان؛ إذ لوحظ تباطؤ يف وترية االستيطان
إبّان االنتفاضتني األوىل والثانية .وعندما تتع ّرض الحكومات اإلرسائيلية
وبخاصة من اإلدارة األمريكية ،للح ّد من االستيطان
إىل الضغط الدويل،
ّ
وتخفيف وتريته ،فإ ّن الحكومة اإلرسائيلية تستجيب يف بعض األحيان
لهذه الضغوط ،ولك ّنها يف الوقت نفسه تستم ّر يف االستيطان بوترية ال
تقود إىل صدامٍ وقطيعة كاملة مع اإلدارة األمريكية واملجتمع الدويل،
ما قد يلحق رض ًرا حقيق ًّيا بإرسائيل .وامل ّرة الوحيدة التي ج ّمدت
فيها إرسائيل شكليًّا االستيطان يف املناطق الفلسطينية املحتلّة ،مل ّدة
ٍ
بضغط من اإلدارة
تسعة شهور فقط ،كانت يف عام 2010؛ وكان ذلك
األمريكية من أجل تجديد املفاوضات يف تلك السنة .بيد أ ّن الحكومة
اإلرسائيلية استم ّرت عمل ًّيا يف زيادة االستيطان يف "فرتة التجميد"
املزعوم تحت ذرائع عدة؛ ويف مق ّدمتها استكامل ما ُشع يف بنائه .ومل
يحدث أن توقّف االستيطان اإلرسائييل فعل ًّيا عىل أرض الواقع منذ سنة
تغيت وتريته بني فرت ٍة وأخرى وفقًا ملستوى
 1967وحتّى اليوم .وإنّ ا ّ
املقاومة عىل األرض ،ودرجة الضغوط الدولية.
يبلغ عدد املستوطنات يف الضفّة الغربية املحتلة  144مستوطنة
ست
أقامتها الحكومات اإلرسائيلية املتعاقبة بصورة رسمية؛ منها ّ
عرشة مستوطنة يف مدينة القدس الرشقية املحتلة؛ إضاف ًة إىل أكرث

ظل "املسرية السلمية" (وهي التي
املفارقات أ ّن إرسائيل متكّنت يف ّ
ما ّ
انفك املر ّوجون لها من العرب والفلسطينيني ي ّدعون أنّها ستزيل
االحتالل واالستيطان) ،وتحت غطاء املفاوضات الثنائية املبارشة بني
إرسائيل والسلطة الفلسطينية يف العقدين ونيف املاضيني ،من زيادة
عدد املستوطنني يف الضفة الغربية املحتلة منذ اتفاقية أوسلو وحتى
اليوم ثالثة أضعاف ،ومضاعفة عدد املستوطنني م ّرتني يف القدس
الرشقية املحتلة(((.

حكومة نتنياهو واالستيطان
شكّل بنيامني نتنياهو حكومته الثانية يف  31آذار  /مارس 2009
بعد فوز معسكر اليمني واليمني املتط ّرف يف انتخابات الكنيست التي
جرت يف بداية ذلك العام (وكانت األوىل يف سنوات .)1999 -1996
وبعد مرور أربعة أعوام ،جرت انتخابات عا ّمة للكنيست اإلرسائييل
 1للمزيد عن البؤر االستيطانية ودور الحكومة اإلرسائيلية يف إقامتها ،وعن عددها ،وعن
إقامة غالبيتها العظمى عىل أر ٍ
اض فلسطينية خاصة ،انظر :طاليا ساسون ،تقرير بشأن البؤر
االستيطانية غري املرخصة (القدس.)2005 :
 2املعطيات عن عدد املستوطنات وعدد املستوطنني مأخوذة من مصادر عديدة منها:
مكتب اإلحصاء املركزي اإلرسائييل ،عىل الرابط:
http://www.cbs.gov.il/shnaton62/st02_13.pdf
والجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،عىل الرابط:
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/settlmt2011A.pdf
وموقع حركة السالم اآلن ،عىل الرابط:
http://peacenow.org.il/node/297
وموقع عري عميم ،عىل الرابط:
http://www.ir-amim.org.il/?CategoryID=464 .
 3للمزيد عن االستيطان وتاريخه ودور الحكومات اإلرسائيلية واملؤسسة العسكرية يف تعزيزه،
من أجل خلق واقع دميغرايف جديد يف املناطق الفلسطينية املحتلة ،انظر :عكيفا الدار وعديت
زرطال ،أسياد األرض :املستوطنون ودولة إرسائيل ( 2004-1967أدوين هآرتس :همتنحليم
ومدينات يرسائيل ( ،)2004-1967أور يهودا :كنريت زمموراه -بيتان ودفري.)2004 ،

دراسات وأوراق تحليليّة
الهجمة االستيطانية غير المسبوقة هي مشروع حكومة نتنياهو الوحيد

فاز فيها معسكر اليمني واليمني املتطرف ،وشكّل بنيامني نتنياهو
يف آذار  /مارس  2013حكومته الثالثة .وقد ض ّمت حكومتا نتنياهو
وتوسعية من الوسط واليمني
املتعاقبتان أحزابًا إرسائيلية عنرصية ّ
واليمني املتطرف اإلرسائييل الداعمة االستيطان بش ّدة؛ ما جعلها
بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى(((.
"حكومة مستوطنني" ّ
بعد عام ونصف العام من تعامل حكومة نتنياهو الثانية مع إدارة
أوباما بحذر ،حرص نتنياهو خاللها عىل عدم الصدام الحا ّد معها بشأن
االستيطان؛ زادت حكومة نتنياهو منذ بداية عام  2011وحتى اليوم
من وترية االستيطان بصورة غري مسبوقة .ومن أجل الوقوف عىل حجم
زيادة االستيطان والخطط االستيطانية التي تعمل حكومة نتنياهو
عىل تنفيذها ،سنعرض أ ّولً النشاط االستيطاين لحكومة نتنياهو الثانية
املمت ّدة من آذار  /مارس  2009وحتى نهاية عام  .2012ث ّم سنتابع
املوجة االستيطانية غري املسبوقة منذ تشكيل حكومة نتنياهو الثالثة يف
آذار  /مارس  2013وحتى ترشين الثاين  /نوفمرب .2013

االستيطان في الضفة الغربية
من آذار /مارس  2009إلى نهاية 2012
شهدت هذه املرحلة هجمة استيطانية متثّلت مبا ييل(((:
أ ّو ًل ،رشعت حكومة نتنياهو يف هذه املرحلة يف بناء  6867وحدة
سكنية استيطانية يف املستوطنات يف الضفة الغربية املحتلّة .وجدير
 4للمزيد انظر" :حكومة نتنياهو الجديدة أكرث تط ّرفًا من حكومته السابقة" ،موقع املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2013/3/21 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/mlgTfi
 5تقرير حركة سالم اآلن بالعربية تحت عنوان" :سياسة حكومة نتنياهو االستيطانية2009 ،
–  ،"2012حركة سالم اآلن ،2013/1/20 ،عىل الرابط:
http://peacenow.org.il/sites/default/files/Summary4years_Heb.pdf
وانظر" :املوجة االستيطانية يف الضفة الغربية :حكومة مستوطنني تستبيح أرايض الشعب
الفلسطيني" ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2012/8/27 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/oKksHV
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باملالحظة أ ّن  2622من هذه الوحدات السكنية االستيطانية – أي
ما يقارب  %40منها  -جرى بناؤها ،وما زال يجري يف املستوطنات
املنعزلة الواقعة إىل الرشق من جدار الفصل.
ثان ًيا ،أعلن يف هذه الفرتة عن عطاءات لبناء  5302وحدة سكنية
استيطانية يف املستوطنات اإلرسائيلية يف الضفة الغربية والقدس
الرشقية املحتلّة 170 :يف سنة  ،2009و 663يف سنة  ،2010و 1321يف
سنة  ،2011و 3148يف سنة .2012
ثالثًا ،دفعت حكومة نتنياهو يف هذه الفرتة خططًا لبناء  8207وحدة
سكنية استيطانية يف مستوطنات الضفة الغربية املحتلّة 2751 ،منها
– أي ما يعادل  - %32سيجري بناؤها وفقًا للمخطّط يف املستوطنات
املنعزلة الواقعة إىل الرشق من جدار الفصل ،ما يعني أ ّن الجدار ليس
حدو ًدا متوقّعة ،بل إ ّن إلرسائيل مطامع رشقه.
 – 4ق ّننت حكومة نتنياهو يف هذه الفرتة عرش بؤ ٍر استيطانية
غري رشعية وفقًا للقانون اإلرسائييل ،واعرتفت بها رسم ًّيا بوصفها
مستوطنات؛ وذلك يف سياق سياسة الحكومة اإلرسائيلية "تأهيل"
البؤر االستيطانية؛ فقد أعلنت الحكومة اإلرسائيلية أربــع بؤر
استيطانية منعزلة ،مستوطنات رسمية ،وهي :سنسانه ،وبروخني،
ست بؤر استيطانية بذريعة أنّها
ورحليم ،ونويف نحمياه .وق ّننت أيضً ا ّ
علم أنّها تبعد عن هذه املستوطنات
أحياء من مستوطنات قامئةً ،
األقل أكرث من كيلومرت واحد؛ وهي :تل منشيه ،وشفوت راحيل،
عىل ّ
ومتسبيه اشتمواع ،وجفعات سلعيت ،واملتان ،وعفور ميغرون .إىل
جانب ذلك ،أقيم يف هذه الفرتة أربع بؤ ٍر استيطانية جديدة بتشجيع
ضمني من حكومة نتنياهو ،وهي :ناحيل طال (شامل غريب رام الله)،
وتسوفيم تسفون (شامل مدينة قلقيلية) ،ونحالت يوسف (بالقرب
من مدينة نابلس) ،وجفعاه ( 573يف منطقة نابلس)(((.

االستيطان من مارس  2013إلى نوفمبر 2013
شهدت الــفــرة املــمــتـ ّدة منذ تشكيل نتنياهو الحكومة يف
آذار  /مــارس  2013وحتّى ترشين الثاين  /نوفمرب من العام نفسه،
هجمة استيطانية غري مسبوقة يف تاريخ االستيطان اإلرسائييل؛ سواء
كان ذلك عىل صعيد وضع املخطّطات االستيطانية وإقرارها ،أو طرح
مناقصات جديدة للرشوع يف االستيطان ،أو عىل صعيد الرشوع فعل ًّيا
يف بناء الوحدات االستيطانية .وقد شملت هذه الحملة االستيطانية
ما ييل(((:
" 6سياسة حكومة نتنياهو االستيطانية  ،2012 -2009املرجع نفسه.
 7تقرير حركة سالم اآلن باإلنكليزية تحت عنوان "ازدهار املستوطنات يف الثامنية شهور
األوىل لحكومة نتنياهو" ،حركة سالم اآلن ،2013/11/9 ،عىل الرابط:
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أ ّو ًل ،أعلن يف هذه الفرتة عن عطاءات للبدء يف بناء  3472وحدة
سكنية استيطانية يف الضفة الغربية والقدس الرشقية املحتلّة ،منها
 1457يف الضفة الغربية ،و 2015يف القدس الرشقية املحتلّة.
ثان ًيا ،دفعت حكومة نتنياهو يف هذه الفرتة مخطّطات لبناء 11873
وحدة سكنية استيطانية يف الضفّة الغربية والقدس الرشقية املحتلّة.
ومن امله ّم اإلشارة إىل أ ّن توقيت اإلعالن عن دفع هذه املخطّطات،
جرى كالتايل:
*  5577من هذه الوحدات السكنية االستيطانية جرى دفعها يف
الخمسة شهور التي سبقت البدء يف املفاوضات بني إرسائيل والسلطة
الفلسطينية التي انطلقت يف آب  /أغسطس .2013
*  3053جرى دفعها عشية إطالق رساح الدفعة األوىل من األرسى
الفلسطينيني الذين بلغ عددهم  26أس ًريا.
*  756جرى دفعها خالل شه َري املفاوضات التي تلت إطالق الدفعة
األوىل من األرسى الفلسطينيني الذين بلغ عددهم  26أس ًريا.
*  2487جــرى دفعها عند إطــاق الدفعة الثانية من األرسى
الفلسطينيني.
كل ذلك ،كشفت صحيفة "هآرتس" اإلرسائيلية النقاب يف
إىل جانب ّ
العارش من ترشين الثاين  /نوفمرب ،2013أ ّن وزارة البناء واإلسكان
اإلرسائيلية طرحت يف األسبوع األ ّول من ترشين الثاين  /نوفمرب
 ،2013عطاءات لوضع مخططات لبناء  8700وحدة سكنية استيطانية
جديدة يف الضفة الغربية والقدس الرشقية املحتلة((( .وقد ذكرت
الصحيفة أ ّن وزارة البناء واإلسكان اإلرسائيلية ق ّررت دمج العطاءات
التي تطرحها لوضع مخطّطات البناء يف املستوطنات ،مع العطاءات
التي تطرحها لوضع مخططات البناء يف املدن والبلدات اإلرسائيلية يف
داخل الخ ّط األخرض؛ وذلك من أجل ترسيع عمل رشكات التخطيط
ومكاتبه يف إنجاز مخطّطات البناء يف املستوطنات اإلرسائيلية .وتشمل
العطاءات التي طرحتها وزارة البناء واإلسكان ثالثة عناقيد .ويض ّم
كل عنقود منها مستوطنة واحدة أو أكرث ،إىل جانب مدن وبلدات
ّ
يف داخل الخ ّط األخرض .وينبغي لرشكات التخطيط ومكاتبه أخذ
كل عنقود بالكامل وليس جز ًءا منه فقط .ويشمل العنقود األ ّول
ّ
بناء  1000وحدة سكنية استيطانية يف مستوطنة جفعوت الواقعة
http://goo.gl/JAIaOw
 8تسفرير رينات" ،الرشط للفوز مبناقصات الدولة :ينبغي التخطيط أيضا للمستوطنات"،
هآرتس ،2013/11/10 ،عىل الرابط:
http://www.haaretz.co.il/news/science/.premium-1.2161218
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بني بيت لحم والخليل يف الضفة الغربية املحتلة .أ ّما العنقود الثاين،
فيشمل بناء  3700وحدة سكنية استيطانية يف مستوطنة معليه
أدوميم يف الضفة الغربية املحتلة .وسيجري بناء  4000وحدة سكنية
استيطانية يف العنقود الثالث يف منطقة مستوطنة عطروت (بالقرب
من قلنديا) ويف مستوطنة تسور هداسا ،القامئتني يف القدس الرشقية
املحتلة؛ األوىل يف شاملها ،والثانية يف جنوبها((( .عالو ًة عىل ذلك ،أعلن
رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو عزم الحكومة اإلرسائيلية
بناء جدار يف منطقة الغور يف الضفة الغربية املحتلّة عىل طول
الحدود الفلسطينية  -األردنية .وقد بارشت العديد من الوزارات
اإلرسائيلية يف إجراء فحوصات أ ّولية من أجل وضع املخططات لبناء
هذا الجدار .وأكّد نتنياهو عىل أهمية بناء هذا الجدار؛ أل ّن ذلك
يوضح للفلسطينيني إرصار إرسائيل عىل عدم االنسحاب من منطقة
أي اتفاق مستقبيل بني إرسائيل والفلسطينيني ،وأ ّن إرسائيل
الغور يف ّ
تع ّد نهر األردن ح ّدها الرشقي(.((1
ووصل اإلعالن عن خطط االستيطان إىل ذروته ،عندما أعلن وزير
البناء واإلسكان اإلرسائييل أوري أريئيل (وهو من عتاة املستوطنني)
عن عطاءات لوضع خطط لبناء  24ألف وحدة سكنية استيطانية يف
الضفة الغربية املحتلة( .((1وقد أثار هذا اإلعالن ردود فعل أمريكية
ودولية شديدة ،ما جعل رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو
يصدر أم ًرا إىل الوزير أوري أريئيل بتجميد هذا املخطّط.
يستهدف االستيطان اإلرسائييل منطقتني فلسطينيتني واسعتني محتلّتني
منذ عام  1967بغرض تهويدهام؛ وهام املنطقة التي يطلَق عليها
املنطقة "ج" وفقًا التّفاق أوسلو ،ومنطقة القدس الرشقية التي ض ّمتها
إرسائيل إليها يف عام  1967مبارش ًة بعد احتاللها.

االستيطان في المنطقة "ج"
قسمت اتفاقية أوسلو الضفّة الغربية املحتلة إىل ثالث مناطق (عالو ًة
ّ
عىل القدس الرشقية املحتلة) ،وهي:
 9املصدر نفسه.
 10اييل بردشتاين" ،يف ظل األزمة يف املفاوضات :نتنياهو يع ّجل البدء يف إقامة الجدار يف
الغور" ،معاريف ،2011/11/3 ،عىل الرابط:
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/518/833.html?hp=1&cat=404&loc=1
 11براك رفيد وآخرون" ،اإلعالن عن بناء  24ألف وحدة يف الضفة :نتنياهو وبّخ وزير
اإلسكان وأمره بوقف تخطيط  24ألف وحدة سكنية يف الضفة" ،هآرتس ،2013/11/12،عىل
الرابط:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2164180
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•املنطقة "أ" :تبلغ مساحتها  %18من مساحة الضفّة الغربية
املحتلّة .وتشمل املدن الفلسطينية يف الضفّة الغربية املحتلّة.
وتتح ّمل السلطة الفلسطينية املسؤوليات األمن ّية واملدنية يف
هذه املنطقة.
•املنطقة "ب" :تبلغ مساحتها  %22من مساحة الضفّة الغربية
املحتلّة .وتشمل الغالبية العظمى من البلدات والقرى
الفلسطينية يف الضفة الغربية املحتلة .وتتح ّمل السلطة الوطنية
الفلسطينية املسؤوليات املدنية فقط يف هذه املنطقة .يف حني
بقيت الصالحيات األمنيّة يف يد سلطات االحتالل اإلرسائييل.

•املنطقة "ج" :تبلغ مساحتها  %60من مساحة الضفّة الغربية
املحتلّة .وهي تقع تحت االحتالل اإلرسائييل املبارش .وال توجد
أي صالحيات يف هذه املنطقة وفقًا الت ّفاق
للسلطة الفلسطينية ّ
أوسلو .ويعيش يف املنطقة "ج"  180ألف فلسطيني ،يسكن
 60ألفا منهم يف  180قرية وتج ّمع صغري .يف حني يسكن 120
ألف منهم يف أجزاء القرى والبلدات التي يقع جزء منها فقط يف
املنطقة "ج" ،بينام تقع أجزاؤها األخرى يف املنطقتَني "أ" و"ب".
تقسيم إداريًّا
ومل يُربز هذا التقسيم واق ًعا جغراف ًّيا ،وإنّ ا كان
ً
دميغرافيًّا ت ّم كجزء من ات ّفاق أوسلو املرحيل؛ إذ تنترش املنطقتان "أ"
و "ب" يف " 165جزيرة" تقع يف داخل املنطقة "ج".
وسعت إرسائيل يف تقسيمها الضفّة الغربية إىل املناطق "أ" و"ب"
ورسم حدود املنطقة "ج" بهذا الشكل ،إىل تحقيق ثالثة
و"ج"ْ ،
أهداف يف غاية األهمية:
•يك يكون بداخل املنطقة "ج" جميع املستوطنات اإلرسائيلية
املقامة يف الضفّة الغربية املحتلّة (باستثناء املستوطنات يف
القدس الرشقية املحتلّة التي ض ّمتها إرسائيل يف عام ).1967
•لتخصيص هذه املنطقة لالستيطان اإلرسائييل فقط.

•لحرص الفلسطينيني يف املنطقتَني "أ" و"ب" ،وفصلهم عن
أراضيهم وحقولهم ومزارعهم ،والتي متثّل احتياطيهم األسايس
يف جميع القرى والبلدات واملدن الفلسطينية يف الضفّة الغربية؛
لحرمانهم من النم ّو والتط ّور يف مختلف امليادين االقتصادية
والزراعية والصناعية والسياحية ،وغريها.
تتعامل إرسائيل عمل ًّيا مع املنطقة "ج" بوصفها منطقة إرسائيلية
بحكم األمر الواقع ،وليس بوصفها منطقة تحت االحتالل .وتطبّق
القانون اإلرسائييل عىل املستوطنني وعىل مستوطناتهم ،وليس القانون
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العسكري الذي تط ّبقه عىل الفلسطينيني يف الضفة الغربية املحتلّة.
ليس هذا فحسب ،بل يحظى املستوطنون ومستوطناتهم باألفضلية
يف معاملة الدولة لهم مقارن ًة مع املواطنني اآلخرين يف داخل الخ ّط
األخرض يف مختلف أنواع الخدمات التي تق ّدمها الدولة(.((1
ويسيطر االحتالل عىل الح ّيز العا ّم يف املنطقة "ج" بصورة كاملة.
وما ّ
رشا بإرسائيل .ويدعو رئيس
انفك يعمل عىل ربطها ربطًا مبا ً
حزب البيت اليهودي الوزير نفتايل بنيت ،الرشيك امله ّم يف االئتالف
الحكومي ،إىل ض ّم جميع أرايض املنطقة "ج"( .((1ومن أجل تعزيز
االستيطان اإلرسائييل يف املنطقة "ج" ،ومتهي ًدا لض ّمها كلّها أو معظمها
أو أجزاء واسعة منها إىل إرسائيل عندما يحني الظرف اإلقليمي والدويل،
أقدمت سلطات االحتالل اإلرسائييل عىل الخطوات التالية(:((1
1.1أقام االحتالل بنية تحتية اقتصادية وشبكة مائ ّية وخطوط كهرباء
وشبكة طرق ،يف العقدين املاضيني؛ لخدمة املستوطنات واملستوطنني
ولربطهم مبارش ًة مع إرسائيل بواسطة الشوارع الواسعة التي تخرتق
وطول.
مختلف أرجاء هذه املنطقة عرضً ا ً
خصصت سلطات االحتالل  %63من مساحة املنطقة "ج"؛
ّ 2.2
بوصفها مناطق نفوذ تابعة للمجالس املحلّية وللمجالس اإلقليمية
للمستوطنات .وأعلنت سلطات االحتالل أيضً ا عن مليون و200
ألف دونم يف هذه املنطقة بوصفها أرايض دولة ،أي تابعة لالحتالل
اإلرسائييل(.((1
3.3أعلنت سلطات االحتالل عن  %20من مساحة املنطقة "ج" مناطق
إطالق نار مغلقة أمام الفلسطينيني ،وتقع أغلبية هذه املناطق يف
األغوار الفلسطينية.
 12للمزيد من التفاصيل عن تفضيل الدولة اإلرسائيلية املستوطنني عىل بقية املواطنني
يخص امليزانيات ومختلف أنواع الخدمات ،انظر إىل تقرير شامل عن هذا
اإلرسائيليني يف ما ّ
املوضوع أصدرته حركة السالم اآلن (بالعربية) تحت عنوان" :مثن املستوطنات :كيف تفضّ ل
دولة إرسائيل املستوطنات واملستوطنني" ،حركة السالم اآلن ،صيف  ،2013عىل الرابط:
http://settlementwatcheastjerusalem.files.wordpress.com/2013/06/
settlementsbudgetnotebook.pdf
 13موران أزوالي" ،مبادرة بنيت :ض ّم  %60من املساحة و %2من الفلسطينيني" ،واي نت،
 ،2012/2/23عىل الرابط:
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4193652,00.html
 14للمزيد عن هذه الخطوات وسياسة إرسائيل تجاه املنطقة "ج" ،انظر :نوجا كادمان:
"كأنها لك :سياسة إرسائيل يف املنطقة "ج" يف الضفة الغربية" ،بتسيلم ،حزيران/يونيو ،2013
عىل الرابط:
http://www.btselem.org/download/201306_area_c_report_heb.pdf
 15املرجع نفسه.
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4.4أعلنت سلطات االحتالل  %14من مساحة املنطقة "ج" مناطق
محميات طبيعية ،ومناطق حدائق عا ّمة .ومنعت الفلسطينيني من
دخولها.
5.5منعت سلطات االحتالل الفلسطينيني من البناء يف املنطقة املمت ّدة
بني جدار الفصل وحدود الرابع من حزيران  ،1967والبالغة مساحتها
 %5،3من مساحة املنطقة "ج".
6.6أصــدرت سلطات االحتالل أم ـ ًرا مبنع الفلسطينيني من البناء
يف املناطق القريبة  70م ًرتا من جان َبي شبكة الشوارع املختلفة يف
املنطقة "ج".
7.7تتبع سلطات االحتالل سياسة التضييق بشدة عىل الفلسطينيني
يف املنطقة "ج" بهدف إبعادهم ،وترفض تصديق خرائط هيكلية
للقرى الفلسطينية املوجودة يف هذه املنطقة .فمن بني الـ  180قرية
فلسطينية املوجودة يف هذه املنطقة هناك خرائط هيكلية لـ  16قرية
فقط ،ما يضط ّر الفلسطينيني إىل البناء من دون الحصول عىل ترخيص
من سلطات االحتالل اإلرسائييل .وقد أصدرت سلطات االحتالل
 9192أمر هدم ملبانٍ فلسطينية يف املنطقة "ج" يف السنوات -2000
 .((1(2012وشملت هذه األوامر هدم  8قرى فلسطينية صغرية(،((1
وهدم  52بيتًا يف قرية سوسيا الفلسطينية( .((1وقد هدمت سلطات
االحتالل يف الفرتة املذكورة أعاله  2829مب ًنى فلسطين ًّيا يف املنطقة
"ج"(.((1
8.8يف سياق سعيها إىل انتزاع مزيد من األرايض العربية يف املنطقة "ج"
ومصادرتها ،أقامت الحكومات اإلرسائيلية منذ سنة  1996أكرث من
 105بؤر استيطانية؛ فعىل إثر الضغط األمرييك والدويل الذي مارسته
اإلدارة األمريكية واملجتمع الدويل عىل إرسائيل يف أواسط تسعينيات
القرن املايض بشأن االستيطان ،التزمت إرسائيل بالتوقّف عن إنشاء
مستوطنات جديدة يف الضفة الغربية املحتلّة .بيد أ ّن الحكومات
اإلرسائيلية استم ّرت منذ عام  1996يف إقامة املستوطنات اإلرسائيلية
يف الضفة الغربية املحتلّة بصورة غري رسمية ،زاد عددها عن ،105
 16املرجع نفسه.
 17عمريه هس" ،براك أمر بهدم  8قرى من أجل التدريبات العسكرية" ،هآرتس،
 ،2012/7/23عىل الرابط:
http://.haaretz.co.il/misc/article-print-page/1.1783346
 18عمريه هس" ،اإلدارة املدنية أصدرت أوامر بهدم  52بيتا بقرية فلسطينية" ،هآرتس،
 ،2012/6/12عىل الرابط:
http://www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/1.1729927
 19نوجا كادمان ...املرجع نفسه.

25
وأطلقت عليها "بؤر استيطانية غري قانونية" ،أو "بؤر استيطانية غري
رصح بها"(.((2
م ّ
ويف سياق سعي حكومة نتنياهو للحفاظ عىل البؤر االستيطانية
وتوسيعها وتقنينها ،شكّل رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو
يف  13شباط  /فرباير " 2012لجنة فحص وضع البناء يف يهودا
والسامرة" برئاسة القايض السابق يف املحكمة العليا اإلرسائيلية
والعضو السابق يف حزب "حريوت" اليميني املتط ّرف ،إدموند ليفي،
املعروف بآرائه املتط ّرفة والداعمة بشدة االستيطان ،وعضوية قاض
سابق آخر ودبلومايس سابق يب ّزان ادموند ليفي يف تط ّرفهام .ويف
21حزيران  /يونيو ،2012ق ّدمت "لجنة ليفي" تقريرها الذي جاء يف
تسعني صفحة ،إىل رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو ووزير
العدل يعقوب نئامن(.((2

اتّسم تقرير "لجنة ليفي" بالسطحية وباملغالطات التاريخية والقانونية.
توصل إىل استنتا ٍج أسايس ،وهو أ ّن القانون
وبنا ًء عىل هذه املغالطات ّ
الدويل بشأن االحتالل ال ينطبق عىل االحتالل اإلرسائييل القائم يف
الضفة الغربية املحتلّة منذ عام 1967؛ ألنّها ليست منطقة محتلة
وفقًا لتقرير "لجنة ليفي" ،وأ ّن اتفاقية جنيف الرابعة ال تنطبق
عىل الضفّة املحتلّة وال تحظر إنشاء املستوطنات فيها( .((2وبنا ًء عىل
ذلك ،ق ّدم تقرير "لجنة ليفي" جملة من التوصيات بشأن االستيطان
اإلرسائييل يف الضفّة املحتلّة ووضعه القانوين .وتعاملت "لجنة ليفي"
 20للمزيد ،انظر :تقرير "املستوطنات يف الضفة الغربية :حقائق وأرقام" ،حركة السالم
اآلن ،عىل الرابط:
http://peacenowo.org.ilnode/297.
 21تقرير ادموند ليفي ،واي نت ،عىل الرابط:
http://go.ynet.co.il/pic/news/09.07.12.pdf
 22تقرير لجنة ادموند ليفي" ،تقرير عن وضع البناء يف يهودا والسامرة" ،واي نت ،ص
 ،83عىل الرابط:
http://go.ynet.co.il/pic/news/09.07.12.pdf
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مع الضفة الغربية املحتلة وكأنّها عمل ًّيا جزء من إرسائيل ،ولكن من
ٌ
حقوق فيها .وقد دعت اللجنة
دون أن يكون ألصحابها الفلسطينيني
أي وحدة
يف توصياتها إىل وقف إخالء البؤر االستيطانية ،وعدم هدم ّ
سكنية فيها ،وإىل رشعنتها و َع ّدها قانونية ،ودفع تعويضات مال ّية
ألصحاب األرض الفلسطينيني كخيار وحيد من دون االلتفات إىل
موقف الفلسطينيني .ودعت أيضً ا إىل تغيري الوضع القانوين يف الضفة
املحتلّة ،وإلغاء القوانني واملراسيم واألوامر العسكرية اإلرسائيلية
السارية فيها ،واملستندة إىل كون إرسائيل دولة محتلّة .وأوصت
اللجنة بالسامح بإقامة مستوطنات عىل أر ٍ
اض فلسطينية مصادرة،
ودعت إىل إصدار مراسيم تق ّر مناطق نفوذ لجميع املستوطنات
يف الضفة الغربية املحتلّة ،وتوسيع مناطق النفوذ هذه يف لجان
التخطيط وفقًا ملا تقتضيه متطلّبات االستيطان من دون الحصول عىل
موافقة حكومية .ودعت أيضً ا إىل تسجيل جميع األرايض يف الضفّة
سجل "اإلدارة املدنية" اإلرسائيلية التابعة لجيش االحتالل
املحتلّة يف ّ
اإلرسائييل خالل فرت ٍة أقصاها خمس سنوات .واألرض التي ال يجري
خاصة للفلسطينيني ،فإنّها تصبح
تسجيلها خالل هذه الفرتة ملكية ّ
"أرض دولة" ،أي تابعة إلرسائيل( .((2ومتارس قوى اليمني يف إرسائيل
ضغطًا عىل الحكومة اإلرسائيلية؛ من أجل تب ّني تقرير "لجنة ليفي"
رسم ًّيا؛ ففي  26ترشين الثاين  /نوفمرب  2013بحثت لجنة القانون
رصح دافيد روتم
والدستور التابعة للكنيست تقرير ادموند ليفي .و ّ
رئيس هذه اللجنة أ ّن عىل الحكومة اإلرسائيلية تب ّني تقرير لجنة
ادموند ليفي(.((2

التوسع االستيطاني في منطقة
القدس الشرقية المحتلة
ت ُويل إرسائيل أهمية قصوى لالستيطان يف القدس الرشقية املحتلة،
واملناطق الفلسطينية املحتلّة املجاورة لها .وقد كثّفت يف السنوات
األخرية عمليات االستيطان يف مختلف املناطق يف القدس الرشقية
املحتلّة .وشمل ذلك:
الست عرشة القامئة
•زيادة االستيطان يف املستوطنات اإلرسائيلية ّ
يف القدس الرشقية املحتلّة.
 23املرجع نفسه ،ص .89 – 83
" 24لجنة القانون والدستور تبحث تب ّني تقرير القايض ليفي" ،موقع الكنيست،
 ،2013/11/26عىل الرابط:
http://www.knesset.gov.il/huka/News.asp?NewsID=680
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•إقامة املزيد من البؤر االستيطانية يف داخل مختلف األحياء
حي عريب
العربية يف القدس الرشقية املحتلة ،بحيث مل يَخْل ّ
أي ّ
فيها من البؤر االستيطانية.
•التخطيط والعمل عىل إقامة مستوطنات يهودية جديدة يف
القدس الرشقية املحتلّة يف أماكن إسرتاتيجية ،تهدف إىل إكامل
إطباق الحصار االستيطاين الكامل عىل القدس الرشقية املحتلة
من الجنوب والرشق والشامل.
وكشف تقرير نرشته صحيفة هآرتس يف آذار  /مارس  ،2010النقاب
عن وجود مخطّطات يف مجلس بلدية القدس الغربية لبناء  50ألف
وحدة سكنية يهودية استيطانية يف القدس الرشقية املحتلة( .((2وأشار
التقرير إىل أ ّن هذه املخطّطات تهدف إىل زيادة عدد الوحدات
السكنية يف املستوطنات اإلرسائيلية القامئة يف القدس الرشقية
املحتلة ،وإنشاء بؤر استيطانية يهودية يف داخل األحياء العربية يف
القدس الرشقية ،وإقامة العديد من املستوطنات الجديدة يف القدس
الرشقية املحتلّة.
وقد أعلنت حكومة نتنياهو منذ أن تولّت الحكم يف آذار  /مارس
 2009حتّى ترشين الثاين  /نوفمرب  ،2013عن عطاءات لبناء 5546
وحدة سكنية استيطانية يف املستوطنات يف القدس الرشقية املحتلّة،
 2015وحدة سكنية استيطانية منها أعلن عنها يف الثامنية شهور
األخرية املمت ّدة بني آذار  /مارس إىل ترشين الثاين  /نوفمرب .((2(2013
وأق ّرت الحكومة اإلرسائيلية أيضً ا ،يف الفرتة املمت ّدة بني  2009وترشين
الثاين  /نوفمرب  ،2013خططًا لبناء  12453وحدة سكنية استيطانية
يف القدس الرشقية املحتلة 2422 ،وحدة منها أعلن عنها يف الثامنية
شهور املمتدة من آذار  /مارس إىل ترشين الثاين  /نوفمرب .((2(2013
وتشري مخطّطات االستيطان وترصيحات كبار املسؤولني اإلرسائيليني
إىل أ ّن حكومة نتنياهو تسعى إىل تحقيق مخطّط القدس الكربى
بض ّم مناطق واسعة من الضفّة الغربية املحتلّة إىل القدس ،إضاف ًة
 25نري حسون" ،يوجد يف بلدية القدس مخططات لبناء  50ألف وحدة سكنية يف القدس
الرشقية" ،هآرتس ،2010/3/11 ،عىل الرابط:
http://www.haaretz.oo.il/misc/article-print-page/1.1192933 .
للمزيد عن مخطّطات االستيطان اإلرسائيلية يف القدس الرشقية املحتلّة ،انظر :التقارير عن
االستيطان اإلرسائييل يف القدس الرشقية املحتلّة ،عري عميم ،عىل الرابط:
http://www.ir-amim.org.il/?CategoryID=378 .
 26سياسة حكومة نتنياهو االستيطانية  ،2012-2009املرجع نفسه؛ و"ازدهار املستوطنات
يف الثامنية شهور األوىل لحكومة نتنياهو" ،املرجع نفسه.
 27املرجع نفسه.

دراسات وأوراق تحليليّة
الهجمة االستيطانية غير المسبوقة هي مشروع حكومة نتنياهو الوحيد

إىل أرايض القدس الرشقية املحتلة التي ض ّمتها إرسائيل إليها يف
سنة  .1967ويشمل هذا املخطّط ض ّم مستوطنات غوش عتسيون
(يف الجنوب) ،ومستوطنة معليه أدوميم واملنطقة ( E1يف الرشق)،
ومستوطنة جفعات زئيف (يف الشامل)( .((2لقد ّرصح رئيس الحكومة
اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو يف آب  /أغسطس  2012بأ ّن "افرات
وغوش عتسيون جزء أسايس وبنيوي من القدس الكربى ،وأنّها البوابة
الجنوبية للقدس"( .((2وأكّد رئيس بلدية القدس الغربية نري بركات أ ّن
السلطات اإلرسائيلية ع ّدت دو ًما املنطقة  E1جز ًءا من املنطقة التي
ستتوسع فيها القدس الكربى(.((3
ّ
ويف سياق سياستها إطباق الحصار االستيطاين الكامل عىل القدس
الرشقية املحتلة ،ومتشّ يًا مع إسرتاتيجيتها الساعية إىل إقامة القدس
الكربى ،وضعت حكومة نتنياهو مخطّطات إلقامة ع ّدة مستوطنات
جديدة يف جنوب القدس الرشقية املحتلة ،ورشقها ،وشاملها ،كام ييل:
•الحصار من الجنوب :ضاعفت سلطات االحتالل يف عام 2011
جهدها إلقامة مستوطنة جديدة يطلق عليها "جفعات هامطوس" ،يف
القدس الرشقية املحتلة عىل أرايض ضاحية بيت صفافا الفلسطينية.
ويتك ّون مخطّط بناء هذه املستوطنة من ثالث مراحل؛ تشمل املرحلة
األوىل بناء  2612وحدة سكن ّية استيطانية .وقد أق ّرت حكومة نتنياهو
يف  19كانون األ ّول  /ديسمرب  2012بناء املرحلة األوىل من هذه
املستوطنة .وسيجري بناء  2600وحدة سكنية يف املرحلة الثانية .أ ّما
املرحلة الثالثة ،فتشمل بناء  1362وحدة سكن ّية استيطانية( .((3إضاف ًة
إىل ذلك ،أق ّرت حكومة نتنياهو توسيع مستوطنة جيلو الواقعة يف
جنوب القدس املحتلّة ،وإقامة ثالثة أحياء استيطانية فيها؛ هي "غيلو
ط" ( 100وحدة سكنية استيطانية أُق ّرت يف  ،)2012/5/22و"غيلو
معراف" ( 797وحدة سكنية استيطانية أُق ّرت يف  ،)2012/5/22و"غيلو
دروم ( 1242وحدة سكنية استيطانية ،أُق ّرت يف .)2012/12/20
حي استيطاين جديد واسع يف مستوطنة
وأق ّرت حكومة نتنياهو إقامة ّ
هار حوماه عىل تلّة تالمس بلدة بيت ساحور ،وأعلنت عن عطاءات
الحي االستيطاين(.((3
لبناء  983وحدة سكنية استيطانية يف هذا ّ
 28للمزيد عن هذا املخطّط ،انظر :تقرير "الوضع يف القدس  :2012التطورات يف القدس
الرشقية وتأثرياتها السياسية" ،عري عميم ،حزيران/يونيو  ،2013عىل الرابط:
http://goo.gl/ljfiie
 29املرجع نفسه.
 30املرجع نفسه.
 31سياسة حكومة نتنياهو االستيطانية  ،2012-2009املرجع نفسه.
 32املرجع نفسه.
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•الحصار من الرشق :أعلنت وزارة البناء واإلسكان اإلرسائيلية يف
األسبوع األ ّول من ترشين الثاين  /نوفمرب  2013عن عطاءات لوضع
مخططات لبناء  1200وحدة سكنية استيطانية يف املنطقة ،((3(E1
خطوة أوىل من أجل الرشوع يف بناء مستوطنة كبرية تصل ما بني
مستوطنة معليه أدوميم الواقعة يف أرايض الضفّة الغربية املحتلة
إىل الرشق من القدس الرشقية ومستوطنة التلة الفرنسية والجامعة
العربية القامئة يف القدس الرشقية املحتلة .ويف سعيها إلحكام هذا
التواصل االستيطاين بني مستوطنة معليه ادوميم ومستوطنة التلة
الفرنسية ،وضعت سلطات االحتالل اإلرسائيلية مخططًا إلقامة حديقة
وطنية إىل الغرب من املنطقة  E1عىل املنحدرات الرشقية لجبل
املشارف يف املنطقة بني العيسوية والطور ،ومخططًا آخر إلقامة كلّية
عسكرية عىل جبل الزيتون.
تقع املنطقة  E1التي تبلغ مساحتها  12كيلومرتًا مربّ ًعا يف الرشق
من القدس الرشقية املحتلّة بني بلدات أبو ديس والعيزرية وعناتا
والزعيم .وهي منطقة إسرتاتيجية مه ّمة للغاية للفلسطينيني؛ إذ
تربط بني شامل الضفّة الغربية وجنوبها .ويف حال تنفيذ املشاريع
االستيطانية املشار إليها أعاله ،فإنّها ستفصل نهائ ًّيا بني شامل الضفة
الغربية وجنوبها .وكانت حكومة يتسحاك رابني قد ض ّمت هذه
املنطقة إىل منطقة نفوذ مستوطنة معاليه أدوميم يف عام ،1994
ووضعت املخططات للرشوع يف بناء مستوطنة فيها .بيد أ ّن حكومة
رابني مل ترشع يف البناء نتيجة معارضة اإلدارة األمريكية .ويف عام
شق الطرق يف املنطقة
 ،2004رشعت وزارة اإلسكان اإلرسائيلية يف ّ
 ،E1وم ّهدت لها كلّية من أجل البدء يف بناء املستوطنة .ولك ّنها مل
تقْدم عىل ذلك بسبب معارضة اإلدارة األمريكية .ويف نيسان  /أبريل
من عام  ،2008نقلت سلطات االحتالل اإلرسائيلية مركز قيادة "رشطة
يهودا والسامرة" من راس العامود إىل املنطقة  E1سع ًيا منها لخلق
أمر واقع جديد .ويف أيلول  /سبتمرب  ،2009شارك وزراء إرسائيليون
وأعضاء كنيست وقادة املستوطنني ،يف وضع حجر أساس رمزي لبناء
مستوطنة يف هذه املنطقة.
وتعتزم سلطات االحتالل إقامة مستوطنة جديدة يف هذه املنطقة
اإلسرتاتيجية ،تشمل  3500وحدة سكنية ،وبناء منطقة صناعية
واسعة للغاية تبلغ مليون مرت مربّع بناء (أي ما يعادل  10آالف وحدة
 33بـراك رفيد وآخــرون" ،عطاءات لبناء  24ألف وحدة سكنية يف الضفة" ،هآرتس،
 ،2013/11/12عىل الرابط:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2164180
انظر كذلك إىل :يهونتان ليس وآخرون" ،وزارة اإلسكان أعلنت عطاءات للبناء يف  E1من وراء
ظهر نتنياهو" ،هآرتس ،2013/11/2 ،عىل الرابط:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2163926

28
سكنية) لفائدة مستوطنة معاليه أدوميم واملستوطنات اإلرسائيلية يف
القدس الرشقية املحتلة ،إىل جانب إقامة حديقة واسعة فيها ملصلحة
املستوطنني اليهود(.((3

•الحصار من الشامل :يف سياق سعيها لتحقيق القدس الكربى
وإحكام حصار القدس الرشقية ،تسعى حكومة نتنياهو إىل توسيع
مساحة األرايض التابعة لبلدية القدس يف املنطقة الواقعة شامل
القدس؛ من خالل بناء مستوطنة يف أرايض مطار قلنديا وربطها
مع مستوطنة جفعات زئيف وض ّمهام إىل القدس؛ ففي أيار  /مايو
 2010شكّل وزير املواصالت اإلرسائييل يرسائيل كاتس لجنة مشرتكة
بني وزارته ومجلس بلدية القدس الغربية ،و"إدارة أرايض إرسائيل"،
و"سلطة املطارات" يف إرسائيل؛ من أجل ض ّم أرض مطار قلنديا
إىل بلدية القدس الغربية( .((3وبعد دراسة األمر ،تق ّدمت "سلطة
املطارات" يف إرسائيل ،بنا ًء عىل قرار هذه اللجنة ،إىل مجلس بلدية
القدس الغربية بطلب ض ّم أرض مطار قلنديا إىل منطقة نفوذ
القدس الغربية .ويف  2012/2/22ص ّدقت اللجنة املحلية للتخطيط
والبناء يف مجلس بلدية القدس الغربية عىل تسجيل أرض مطار
قلنديا بوصفها أرضً ا تابعة للقدس الغربية ،وبذلك ض ّمتها إىل بلدية
القدس وإرسائيل( .((3وتخطّط بلدية القدس الغربية لتحويل أرض
مطار قلنديا املالصقة ملخ ّيم قلنديا الفلسطيني ،والقامئة بني القدس
الرشقية املحتلة ورام الله ،إىل منطقة صناعية – استيطانية إرسائيلية،
وإنشاء منطقة مستوطنة جديدة إىل الغرب من قلنديا(.((3

الهجمة االستيطانية في داخل
أحياء القدس العربية المحتلة
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الغائبني" و"إدارة أرايض إرسائيل" وجمعيات استيطانية ،مثل "عطريت
كوهنيم" ،وجمعية "العاد" ،وجمعية "مشيفي تسيون"؛ إلقامة
املزيد من البؤر االستيطانية يف قلب األحياء العربية بغرض تهجري
الفلسطينيني منها وتهويدها(.((3
وكانت سلطات االحتالل اإلرسائيلية والجمعيات االستيطانية
اإلرسائيلية قد بدأت يف عام  1983يف إنشاء البؤر االستيطانية يف داخل
الحي اإلسالمي
البلدة القدمية يف القدس الرشقية املحتلة ،داخل ّ
والحي املسيحي .ثم مت ّددت هذه البؤر االستيطانية يف عام 1986
ّ
إىل ضاحية سلوان املجاورة للمسجد األقىص .ويف العقدين األخريين،
امت ّدت البؤر االستيطانية لتشمل عالوة عىل البلدة القدمية وسلوان،
أحياء جبل الزيتون والطور والصوانة وراس العامود ووادي الجوز
والشيخ جراح واملرصارة وبيت حنينا(.((3
وتستعمل سلطات االحتالل اإلرسائيلية أساليب وذرائع مختلفة يف
عملية نزع ملكية البيوت الفلسطينية من أصحابها الفلسطينيني
وإخالئهم منها ،وفرض سيطرتها عليها ،وإحالل مستوطنني مكانهم.
ويأيت يف مقدمة هذه األساليب والذرائع استخدام سلطات االحتالل
اإلرسائيلية قانون أمالك الغائبني ،ونقل ملكية هذه األمالك من
"حارس أمالك الغائبني" إىل "إدارة أرايض إرسائيل" ،ومن ث ّم إىل
جمعيات املستوطنني اإلرسائيليني .ويلجأ املستوطنون مبساعدة
مؤسسات الحكم يف إرسائيل إىل إجراءات قضائية ،من أجل السيطرة
ٍ
أمالك وبيوت ي ّدعون أنّها كانت ملكية يهودية قبل ،1948
عىل
ويحصلون عىل قرارات من املحاكم اإلرسائيلية بإخالء الفلسطينيني
منها .وكث ًريا ما يلجأ املستوطنون إىل تزييف املستندات التي تزعم
ملكيتها هذه املمتلكات.

كثّفت سلطات االحتالل يف السنوات األخرية نشاطاتها إلقامة املزيد
من البؤر االستيطانية يف قلب مختلف األحياء العربية يف القدس
الرشقية املحتلة .ويجري تعاو ٌن وثيق وواسع للغاية بني مؤسسات
الحكم يف إرسائيل ،بخاصة بني وزارة اإلسكان و"حــارس أمالك

وضاعفت سلطات االحتالل اإلرسائيلية والجمعيات االستيطانية منذ
عام  2011جهدها إلقامة البؤر االستيطانية يف قلب األحياء العربية،
ويف أماكن مه ّمة يف القدس الرشقية املحتلة؛ فقد فرغت سلطات
االحتالل يف عام  2011من بناء املرحلة الثانية يف البؤرة االستيطانية

 34للمزيد انظر إىل تقرير تحت عنوان "مستوطنة  E1ليست معليه أدوميم" ،عري عميم،
عىل الرابط:
http://www.ir-amim.org.il/?CategoryID=182
وانظر كذلك إىل :أفرات فايس ،مستوطنة أخرى يف  ، " E1واي نت ،2009/9/17 ،عىل الرابط:
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3773361,00.html

 38للمزيد عن دور مؤسسات الدولة املختلفة يف إرسائيل يف مساعدة الجمعيات
االستيطانية يف إنشاء البؤر االستيطانية يف قلب األحياء العربية يف القدس الرشقية املحتلة،
انظر إىل التقرير الواسع وامله ّم الذي كتبه نري حسون" ،هكذا تساعد الدولة جمعيات اليمني
لالستيطان يف القدس الرشقية" ،هآرتس ،2010/5/5 ،عىل الرابط:
http://www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/1.1228499
 39لتفاصيل أخرى عن البؤر االستيطانية يف قلب األحياء العربية يف القدس الرشقية
املحتلة ،انظر إىل ملحق رقم  1يف تقرير" :مكان غري آمن :إخفاق السلطات يف حامية حقوق
السكان يف محيط البؤر االستيطانية يف القدس الرشقية" ،موقع جمعية حقوق املواطن يف
إرسائيل ،عىل الرابط:
http://www.acri.org.il/pdf/unsafe-space-ar.pdf

 35يويس اييل" ،نقطة خالف جديدة :مطار عطروت" ،معاريف ،2012/2/23 ،عىل الرابط:
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/339/939.html?hp=1&cat=404
 36املرجع نفسه.
 37تسفرير رينات ،الرشط بفوز مبناقصات الدولة ...املرجع نفسه.

دراسات وأوراق تحليليّة
الهجمة االستيطانية غير المسبوقة هي مشروع حكومة نتنياهو الوحيد

حي رأس العامود ،والتي شملت بناء
"معليه زيتيم" القامئة يف قلب ّ
 60وحدة سكنية استيطانية .ورشعت سلطات االحتالل اإلرسائيلية
كذلك يف بناء  55وحدة استيطانية يف بؤر استيطانية جديدة يف
قلب األحياء العربية يف القدس الرشقية املحتلة ،كام ييل 18 :وحدة
حي الصوانة ،و 20وحدة سكنية يف بؤرة
سكنية يف بؤرة استيطانية يف ّ
استيطانية يف الشيخ جراح (يف مكان مق ّر الحكومة الفلسطينية التي
بناها مفتي القدس الحاج أمني الحسيني يف ثالثينيات القرن املايض،
وتح ّولت الحقًا إىل فندق شربد؛ إذ ه ّدمته سلطات االحتالل يف عام
حي رأس العامود(.((4
 ،)2011و 17وحدة سكنية يف بؤرة استيطانية يف ّ
حي الشيخ
وهناك خطط إلنشاء بؤرة استيطانية يف "كرم املفتي" يف ّ
"حي املفتي" بواسطة قانون أمالك
جراح .وقد جرى نقْل ملكية ّ
الغائبني إىل "سلطة التطوير" اإلرسائيلية التي قامت بدورها بتأجري
قسم منه لجمعية "عطريت كوهنيم" االستيطانية(.((4

الخاتمة
يُع ّد رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو من أبرز قادة
حزب الليكود ،ومن أكرث قادة إرسائيل تش ّد ًدا تجاه مصري املناطق
الفلسطينية املحتلة ،وأكرثهم دعو ًة لتعزيز املرشوع االستيطاين
اإلرسائييل يف الضفّة الغربية املحتلة .وتنسجم مفاهيم نتنياهو
ومواقفه تجاه االستيطان بصورة عا ّمة مع مواقف "املعسكر القومي"
الذي يقوده ،والذي يشمل أحزاب اليمني واليمني املتط ّرف والفايش
يف إرسائيل ،ومع قطا ٍع واسع يف املجتمع اإلرسائييل الذي شهد يف
العقد األخري املزيد من االنزياح نحو اليمني ونحو تب ّني مواقف أكرث
دعم لالستيطان ،ال س ّيام يف القدس الرشقية املحتلة ،ويف ما يطلق
ً
عليه "الكتل االستيطانية" املنترشة يف الضفة الغربية املحتلة .وترى
لب الرصاع اإلقليمي ض ّد الفلسطينيني يدور
حكومة نتنياهو أ ّن ّ
حول مصري أرايض الضفة الغربية املحتلة .وتتمحور إسرتاتيجيتها،
شأنها شأن الحكومات اإلرسائيلية السابقة ولكن بوترية أعىل وشه ّية
أكرب ،يف السعي الدؤوب إىل تهويد أكرب مساحة ممكنة من الضفة
الغربية املحتلة متهي ًدا لض ّمها إىل إرسائيل .وتتميّز حكومة نتنياهو
عن الحكومات اإلرسائيلية السابقة بأ ّن االستيطان اإلرسائييل يف الضفّة
الغربية املحتلة ،مبا يف ذلك القدس الرشقية املحتلة ،هو مرشوعها
الوحيد الذي ما فتئت تعمل من خالله عىل خلق أمر واقع استيطاين
40
41

املرجع نفسه.
املرجع نفسه.

29
جديد ،وفرض حالة من نظام األبارتهايد عىل الفلسطينيني وفقًا
للخريطة الدميغرافية التي ينشئها االستيطان؛ تحرش الفلسطينيني
يف "بانتوستان" أو ع ّدة "بانتوستانات" يف املناطق املكتظّة بهم يف
مم يطلق عليه صهيون ًّيا
األرايض الفلسطينية املحتلة ،وبذلك تتخلّص ّ
كل مساحة ممكنة من املنطقة "ج"،
"الخطر الدميغرايف" .وتقوم بض ّم ّ
أو معظمها ،أو أكربها .لذلك ،ومن منطلقات أيديولوجية – سياسية
مستندة إىل قاعدة داعمة يف الكنيست ويف املجتمع اإلرسائييل،
وأحزاب الوسط واليمني واليمني املتطرف يف إرسائيل ،وإىل موازين
حل دائم
التوصل إىل ٍّ
القوى املحلية واإلقليمية .ال تريد حكومة نتنياهو ّ
أي تص ّور ملثل هذا
مع الفلسطينيني يف الزمن املنظور .وهي ال تطرح ّ
الحل ،حتى ولو عىل شكل مناورة سياسية ،كام كانت تطرح يف السابق
ّ
بعض الحكومات اإلرسائيلية .وتعمل حكومة نتنياهو كام يتّضح من
موجات االستيطان غري املسبوقة التي بادرت إليها يف السنوات األخرية،
عىل زيادة االستيطان اإلرسائييل يف القدس املحتلة واملنطقة "ج" يف
مختلف مناطق الضفة الغربية املحتلة :يف غريب جدار الفصل ويف
رشق ّيه ،ويف القدس الرشقية املحتلة ،ويف مستوطنات ما يطلق عليه
"الكتل االستيطانية" املقامة يف مناطق مختلفة يف الضفة املحتلة،
ويف املستوطنات املنعزلة ،ويف البؤر االستيطانية املنترشة يف الضفة
الغربية التي ق ّننت الحكومة اإلرسائيلية يف العامني األخريين عرش بؤر
استيطانية منها وح ّولتها إىل "مستوطنات رسمية"؛ وذلك بهدف ض ّم
كل املنطقة "ج" أو معظمها أو أكرب جزء ممكن منها يف املستقبل إىل
ّ
إرسائيل ،والتي تشكّل ستّني يف املئة من أرايض الضفّة الغربية.
يتناقض االستيطان يف األرايض الفلسطينية املحتلّة عام  1967مع
الحقوق الطبيعية والوطنية والقانونية للشعب العريب الفلسطيني،
ينص بندها
ومع القانون الدويل ،ومع اتفاقية جنيف الرابعة التي ّ
التاسع واألربعون بصورة رصيحة عىل منع الدولة املحتلة من نقل
مواطنيها املدنيني إىل املناطق التي تحتلّها وتوطينهم فيها ،والتي
وقّعتها إرسائيل يف عام  .1951ويتناقض االستيطان كذلك مع
مؤسسات هيئة األمم املتحدة ،ومع مواقف
القرارات الصادرة عن ّ
جميع دول العامل منه .وعىل الرغم من ذلك ،وعىل الرغم من أ ّن
االستيطان اإلرسائييل يع ّد جرمية حرب وفقًا للقانون الدويل ،استم ّرت
إرسائيل طوال سنوات االحتالل املاضية يف زيادة االستيطان ،ويف تعزيز
مرشوعها االستيطاين يف الضفة الغربية املحتلة.
لقد أقامت إرسائيل يف الضفة الغربية املحتلة نظا ًما كولونياليًّا –
استيطانيًّا – عسكريًّا – إداريًّا ،يع ّزز املرشوع االستيطاين اإلرسائييل
التوسع واالزدياد عىل حساب الشعب
ويحميه ،ويتيح له مق ّومات ّ
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ق ّوة الشعب العريب الفلسطيني الذاتية والعربية والدولية .إ ّن هذا
يستدعي تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بأرسع ٍ
وقت لتحرير
مجمل طاقات الشعب الفلسطيني وتوجيهها كلّي ًة ض ّد االستيطان
واالحتالل اإلرسائيليني.

العريب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته ،ويحرمه من استغالل ثرواته
وخرياته وتطوير ذاته ،ويجعل املستوطنني الكولونياليني اإلرسائيليني
أسيا َد األرض الفعل ّيني .وبات املرشوع االستيطاين اإلرسائييل يه ّدد مصري
الضفة الغربية املحتلة ،وميثّل خط ًرا وجوديًّا عىل الشعب الفلسطيني
يف الضفة الغربية .وتعتزم الحكومة اإلرسائيلية ّ
امليض قد ًما يف تعزيز وعىل أرضية النضال الوطني الفلسطيني القائم عىل برنامج وطني
مرشوعها االستيطاين وتوسيعه وزيادته ،إىل أبعد مدى ممكن.
واضح يسعى إلزالة االحتالل واالستيطان الذي حصل منذ عام ،1967
لقد استفادت إرسائيل يف العقدين ونيف املاضيني ،من غياب وإقامة دولة فلسطينية عىل حدود الرابع من حزيران  ،1967ويح ّدد
إسرتاتيجية فلسطينية وعربية تتص ّدى لالستيطان ولالحتالل ،وتدفع وسائل النضال املختلفة التي تستوعب قيم العرص وتستثمرها،
مم يطلق وترفض االستيطان الكولونيايل واالحتالل والعنرصية اإلرسائيلية؛
إرسائيل مثن استمرارها فيهام .واستفادت إرسائيل كث ًريا ّ
عليه "العملية السلمية" ،ومن املفاوضات الثنائية املبارشة مع السلطة باإلمكان حشد املجتمع الدويل من أجل تح ّمل مسؤولياته وفرض
متمسكة باالستيطان واالحتالل.
الفلسطينية .واستعملت هذه املفاوضات لالستفراد بالفلسطينيني عقوبات مؤملة عىل إرسائيل ما دامت ّ
أي فرتة مضت ،سواء كان ذلك
ولالستقواء عليهم ،ولتجريدهم من مختلف عوامل ق ّوتهم ولتخفيض واملجتمع الدويل اليوم مؤ ّهل أكرث من ّ
للميض قد ًما يف فرض عقوبات عىل
تطلّعاتهم الوطنية ،وغطا ًء الستمرار االستيطان ،ووسيل ًة ناجحة عىل الصعيد الشعبي أو الرسمي،
ّ
حل إرسائيل وعىل االستيطان اإلرسائييل ،كام ق ّرر االتحاد األورويب ،وإن
التوصل إىل ّ
لتج ّنب الضغط والعقوبات الدولية ،وأدا ًة لتج ّنب
ّ
بصورة محدودة.
مع الفلسطينيني.
لقد أثبتت التجربة التاريخية يف العقود القليلة املاضية أ ّن الخضوع
لألجندة اإلرسائيلية واالستجابة لرشوطها الالمتناهية (فام إن
ٍ
لرشط إرسائييل حتّى يظهر رشط
يستجيب الفلسطينيون والعرب
إرسائييل تعجيزي جديد) وتقديم التنازالت لها؛ ال سيّام بشأن
االستيطان واالنسحاب الكامل إىل حدود الرابع من حزيران  /يونيو
 ،1967مل يزد املجتمع اإلرسائييل والحكومات اإلرسائيلية إال تع ّنتًا
ومتسكًا باحتالل الضفة
بتوسيع املــروع االستيطاين اإلرسائييلّ ،
الغربية والقدس الرشقية .وأثبتت التجربة التاريخية أيضً ا يف الوقت
نفسه ،أ ّن وترية االستيطان يف املناطق الفلسطينية املحتلّة قد تقلّصت
فرتت
يف فرتات النضال الوطني الفلسطيني؛ كام حصل بوضوح يف َ
االنتفاضتني األوىل والثانية .وإذا كان هناك عربة ميكن استخالصها من
سياسة إرسائيل االستيطانية خالل العقود املاضية ،فهي أ ّن إرسائيل لن
توقف االستيطان ّإل إذا أُرغمت عىل ذلك ،وجعلها تدفع مث ًنا ال ميكنها
تح ّمله أو التعايش معه .وهذا يقتيض من قيادة السلطة الفلسطينية
وقيادة مختلف التنظيامت والفعاليات الفلسطينية وقفة حقيقية
مع الذات؛ الستخالص العرب من تجربة العقدين ونيف املاضيني،
ووضع إسرتاتيجية فلسطينية شاملة تستوعب قيم العرص والتغيريات
الجارية يف املنطقة وتستند إليها؛ إسرتاتيجية مبقدورها تفعيل عوامل

تخىش إرسائيل من أمرين أساسيني يف ما يتعلّق بالقضية الفلسطينية،
وهام :أ ّولً  ،نضال فلسطيني جامهريي مو ّحد ومنظّم ومدروس
يف املناطق الفلسطينية املحتلّة يضع نصب عينيه إزالة االحتالل
واالستيطان وإقامة دولة فلسطينية عىل حدود الرابع من حزيران
1967؛ ويعيد طرح القضية الفلسطينية بوصفها قض ّية شعب يعيش
تحت االحتالل اإلرسائييل ويناضل من أجل إزالته .ثان ًيا ،العقوبات
الدولية االقتصادية والسياسية التي قد ت ُفرض عىل إرسائيل بسبب
استمرارها يف االستيطان واالحتالل .وهذا بالذات ما عىل الحركة
الوطنية الفلسطينية القيام به :نضال وطني جامهريي مو ّحد ومنظّم
ومدروس يف املناطق املحتلة ،يستند إىل إسرتاتيجية شاملة تتض ّمن
حثّ الدول العربية وجامعة الدول العربية ،وجميع دول العامل،
وجميع الهيئات الدولية عىل ترجمة موقفها املعارض لالستيطان
واالحتالل إىل أفعال؛ ويف مق ّدمة هذه األفعال ،فرض عقوبات
شاملة عىل املستوطنني الكولونياليني اإلرسائيليني يف الضفّة الغربية
والقدس الرشقية والجوالن السوري ،ومقاطعتهم مقاطعة شاملة هم
أي دولة يف
ومؤسساتهم ومنتوجاتهم ،مبا يف ذلك منعهم من دخول ّ
العامل؛ متهي ًدا للمطالبة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية مؤملة عىل
إرسائيل؛ إلرغامها عىل إزالة االستيطان واالحتالل.
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العالقات المغربية الجزائرية:
العقدة الجيوستراتيجية

تناقش هذه الورقة التنافس الجزائري المغربي على موقع الدولة المركزية في إقليم المغرب
أن التنافس بين
العربــي ،وتعــرض إلى مراحــل تاريخ الصــراع الجزائري المغربــي .وترى الورقــة ّ
هذيــن البلديــن العربييــن الجارين حول موقع "الدولــة المركزية" هو المتغيــر الرئيس (وليس
الوحيد) ،لتفســير توتُّر العالقات بين البلدين وانعكاســه على مســيرة اتحاد المغرب العربي.
ً
وترى الورقة أن ّ
مختلفة يختفي كلها وراء
تعبيرات
كل مظاهر الصراع بين البلدين ليست إال
ٍ
أن التوازن النسبي في موازين القوى بين البلدين هو
هذا المتغير الرئيس .يضاف إلى ذلك ّ
العامــل الذي يفســر تمركز الخالف بيــن هاتين الدولتين من دون بق َّيــة دول المغرب العربي؛
أن ك ً ّلا منها ال تمتلك مؤهالت احتالل موقع "الدولة
إن تونــس وليبيــا وموريتانيا تدرك ً
جيدا ّ
إذ ّ
المركزية".
*

أستاذ العالقات الدولية يف جامعة الريموك  -األردن.

