
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  



 
 
 
 
 
 
 

 االستيطان في فلسطين: تغيير المعالم والقضاء على مبدأ حل الدولتين

 

 مقدمة

سطينيون  شف عن فيما يترقب الفل ضية إزاءالجديدة  اإلدارة األمريكية توجهاتطبيعة الك سطيني ق صراع الفل  -ال

سرائيلي،  سمى –لدفع ة النّي لديهاتتوفر وما إذا كانت اإل سالم، وعجلة ب -ما ي سوية ال سيرة الت إحراز تقدم في م

 ؛المتوقفة على أثر إصرار دولة االحتالل بتشييد المستوطنات في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلةالسياسية 

سية سيا شروط ومتطلبات العملية ال سرائيل في تحديها ل ستمر إ شر على  على األرض، إجراءاتهامن خالل  ت والتي تؤ

ضفة الغربية )الذي هو  في تسريع وتيرة االستيطان هامضي ستيطان في ال سكاني، وإنما ا ستيطانًا بالمعنى ال ليس ا

 .1على مبدأ حل الدولتينالتام والقضاء  وطرد سكانها وتهويد مدينة القدس ،(قائم على أساس إحاللي

قد جاءت هذه اإلجراءات في وقٍت نة القضييية ال ل لدوليةفلسييطينية في األجندات تراجعت فيه مكا واإلقليمية،  ا

ضاياها الداخلية شغلت الدول العربية بق سطينيون ، حتى أن اآلمال الوان سالم على مؤتمر تي علقها الفل باريس لل

في تحريك عملية السييالم المتعثرة، وعجع عن  المؤتمر فشييلدت وتبّد، 7112يناير/ كانون الثاني  11المنعقد في 

سقف زمني سطينيين عندما طالبهما  تحديد  ساوى بين االحتالل والفل سرائيل  إلنهاء االحتالل، فبداًل من أن يردع إ

"بنبذ العنف" و"االمتناع عن أي خطوات أحادية الجانب تسييتبن نتيجة المفاوتييات، خاصيية بشييدن الحدود والقدس 

 . 7"والالجئين

 (7332)رقم  الدولي مجلس األمنقرار  ؛، ومنها، أخيرًابشدن االستيطان تحدي إسرائيل لقرارات األمم المتحدة أتيف وقد

تي، سمبر/ كانون األول الما سرائيل للقرارات الدولية،إلى قائمة  في دي سة  طويلة تنكرت بموجبها إ سيا ضت في  وم

صادرة واإل سة الحالل وخلن التهويد والم ، أدراج المنظمة الدوليةوقائع على األرض. وهكذا، ظلت القرارات األممية حبي

     أو تجميده.   وقف االستيطانو إنهاء احتاللهاأية إجراءات تلعم إسرائيل ب دون أن ُتتخذ

                                                           
رائيل اإلسرائيلي على أساس التقسيم اإلقليمي لمساحة فلسطين التاريخية بين دولتين، إس -الدولتين على تسوية للصراع الفلسطيني يقوم مبدأ حل 1

)أي مناطق الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية وقطاع غزة  7691وفلسطين. تقام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 

 من مساحة فلسطين التاريخية.  % 11على نحو ، 7691طهما(، وعلى أساس ذلك يجري االعتراف بإسرائيل التي أقيمت منذ العام وما يرب
 

، على الرابط التالي: 17/7/7171، جريدة رأي اليوم، موسكو".. خيبات أمل فلسطينية -باريس -"بيروتعزام شعث،  2

http://www.raialyoum.com/?p=613251 



 
 
 
 
 
 
 

سرائيل أن موقف صلحتها وإدارته منحاز ،"دونالد ترمب" الرئيس األمريكي 3وعندما أدركت إ ستيطان؛  لم في تععيع اال

حيث صادق رئيس الوزراء اإلسرائيلي ووزير دفاعه على  ،الضفة الغربيةجديدة في استيطانية باشرت في تشييد بؤر 

ستيطانية وحدة  (7111)مخططات لبناء  ضفة الغربية ومحيط القدس فيا ستوطنات ال ، وذلك بعد يومين عدد من م

سلطات االحتالل على مخطط لبناء )7112يناير/ كانون الثاني  71ي تولي اإلدارة األمريكية فمن  صادقت  وحدة ( 155، و

ضفة الغربية ومدينة القدس، ستوطنات ال صادقت على بناء ) سكنية جديدة في م ستيطانية في 113كما  ( وحدة ا

صادق رئيس الوزراء  ستوطنة "جيلو"، و سرائيلي على بناء )م شمالي 56اإل ستوطنة "عوفرا"  ستيطانية بم ( وحدة ا

( وحدة اسييتيطانية في الضييفة الغربية، وذلك لتعوي  3111، وأقرت حكومة االحتالل بناء أكثر من )مدينة رام اهلل

 ونقانما يسمى  علىوالثالثة  الثانية بالقراءتيناألكثر من ذلك، أن الكنيست اإلسرائيلي صادق . 2مستوطني "عامونا"

 51 ، بتدييدالغربية الضفة في خاصة ملكية ذات فلسطينية أراض على المقامة "االستيطانية البؤر ةشرعن" التسوية

 .1خاصةفلسطينية ُيعطي الحن للمستوطنين باالستيالء على أمالك نائبًا، وهو القانون الذي 

سرائيل تاريخيًا، أعطت سي إ سيا ستيطان طابعه الجغرافي وال ستوطناتها لجدت ؛ فلال قطاع غعة في إلى إقامة م

ضفة الغربيةو سة تمن مخططات هيكلية  )بما فيها القدس( ال شييدتبدمدرو سيعها، الب أ بت ستيطانية وتو ؤر اال

ساتها، وت ًةخدم سيا سطينيةأل ًاقيحقل ضم األرض الفل صل الجغرافي بين هدافها في ق ضاء على إمكانية التوا ، والق

سطينيةا ضيةلمدن الفل سية، فمن ناحية أجلت بحث ق سيا تغط  ستيطان كورقة  ستخدمت ملف اال  ، ثم أنها ا

سطينية العام  سي الموقع مع منظمة التحرير الفل سيا ستيطان في االتفاق ال تع  ا، وأحالته1993اال ضايا الو إلى ق

، ومن ناحيٍة ثانية، تظهر إسرائيل وكدنها ، وتؤسس للدولة الفلسطينية1999، التي كان ينبغي لها أن تبدأ عام النهائي

لداعية إلى وقف االسييتي ية ا لدول ناء  حقيقة األمرطان، لكنها في تسييتجيب للمواقف ا لديمومة الب تتحين الفرص 

ال تثير الجدل،  فإذا ما ووجهت بانتقادات دولية تلجد إلى تشيييد بؤر  اسيتيطانية صيغيرة وهامشيية االسيتيطاني.

 وسرعان ما تتحول هذه البؤر إلى مستوطنات ذات كثافة سكانية كبيرة، وتصبح أمرًا واقعًا.

                                                           
يستدل على الموقف األمريكي وانحيازه إلى مصلحة إسرائيل في مسألة االستيطان، خصوصاً، من بياناٍت رسمية صادرة عن البيت األبيض  3

ص بيان البيت األبيض نراجع، ، للمزيد ترى "أن وجود المستوطنات اإلسرائيلية ال يمثل عائقاً أمام تحقيق السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين"

 .www.aljazeera.net، 1/7/7171، اإللكتروني موقع الجزيرة ،ول االستيطانح

(، غزة: مركز عبد هللا الحوراني للدراسات 7171)شهر كانون الثاني/ يناير  بحق الشعب الفلسطيني حول االنتهاكات اإلسرائيليةتقرير  4

 . 9، ص5/7/7171والتوثيق، 
 .http://zamnpress.com/news/109920 ية، االستيطانالبؤر شرعنة مصادقة الكنيست اإلسرائيلي على قانون  5



 
 
 
 
 
 
 

صراع الفلسطينييناقش هذا التقرير  تواء على  -موتوع االستيطان بوصفه أحد أبرز قضايا ال سرائيلي، ويلقي أ اإل

ستيطان، ويعرض ل سرائيليةموقف القانون الدولي من اال ستيطانية اإل سات اال سيا األرض في  -قديمها وجديدها -ل

 .الحقوق السياسية للفلسطينيينعلى وأثرها ، المحتلة

 

 القانون الدوليواإلسرائيلي  االستيطان

، 1952حرب حعيران/ يونيه فور اتمام إسييرائيل إحكام سيييطرتها بالكامل على األرض الفلسييطينية المحتلة عقب 

ن م في ذلك تهرببالمعنى التقليدي، و "دولة احتاللي "بدنها تدير األرض التي آلت إليها دون أن تصف نفسها بتذرعت 

، التي يكفلها القانون الدولي في األرض المحتلة المسييؤوليات القانونية واألخالقية تجاه المدنيين الفلسييطينيين

ساني، بما في ذلك عدم التعامها  اتفاقية جنيف الرابعة لعام عة عليها كاالتفاقات الدولية الموِقبوالقانون الدولي اإلن

سطينية المحتلة، وعلى األتمام االنطباق ، التي تنطبن 1929 شيررض الفل ي على انطباقها ف صراحًة مادتها الثانية ت

 .5الكلي االحتالل االحتالل الجعئي أو: كل حاالت االحتالل

لة الواقعة تحت االحتالل، أو أن ُتغير  لدو نة ا كا لة أن تمس م لة المحت لدو فاقية جنيف الرابعة منعت ا ورغم أن ات

، الدولية قافية، إال أن إسييرائيل، طيلة سيينوات احتاللها، عمدت إلى خرق االتفاقيةمالمحها التاريخية والدينية والث

سيطرتها وأقامت فوقها عشرات  تي تحت  سطين، وتمت األرا فدمعنت في طمس المعالم التاريخية والدينية في فل

ضفة الغربية وقطاع غعة ستوطنات في ال سطينية، و ،الم ن لخلبهدف تغيير المعالم والمكانة الجغرافية للمدن الفل

 .فرص إقامة دولة فلسطينية، قابلة للحياة، وذات سيادةالحديث عن معها وقائع جديدة على األرض يستحيل 

 مع المبادئ واالتفاقيات الدولية ومنها اإلقليم المحتل ىنقل سييكان دولة االحتالل إلو إقامة المسييتوطناتتعارض وت

سنة  الئحة الهاي صين وميثاق األمم المتحدة والعهدين الدوليين ،واتفاقيات جنيف، 1912ل تماعية لحقوق االجبا الخا

صادية سية، ، وواالقت سيا صادر عام حقوق اإلواإلعالن العالمي لالمدنية وال سان ال تها مع ، 1926ن ضاًل عن تعار ف

 المحتلة. شرعية االستيطان في األرضبشدن عدم  الدولي ممية: قرارات الجمعية العامة ومجلس األمنلقرارات األا

سرائيل بقواعد وأحكام القانون الدوليف صافضاًل عن عدم التعام إ ع إلى قرارات األمم المتحدة التي أنكرت ، فإنها لم تن

وقف عمليات إقامة وبناء وتخطيط وطالبت إسييرائيل ب أي صييفة قانونية لالسييتيطان وإلجراءات تييم األراتييي،

ستوطنات في ا تي العربية المحتلة منذ الم القرار  :2مجلس األمن ومنها قرارات ،القدسمدينة بما في ذلك ، 1952ألرا

                                                           
 .7696آب/ أغسطس  77، اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقيات جنيف المؤرخة في المادة الثانية من االتفاقيةراجع،  9
 .7669مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ، بيروت: (5791 -5791اإلسرائيلي ) -قرارات األمم المتحدة حول فلسطين والصراع العربي 1



 
 
 
 
 
 
 

سنة  (225)رقم  سرائيليين لألرا" الذي أكد علي أن ،1929ل سكان اإل سطينية المحتلة غير االستيطان ونقل ال تي الفل

سه   (217) قرار رقمال؛ و"شرعي ستيطان"للعام نف ضمها بوقف اال  (251)القرار رقم ؛ و"في القدس وعدم االعتراف ب

والذي اعتبر أن "انشاء ، 7115( لسنة 7332رقم )مجلس األمن  قرارو؛ "تفكيك المستوطناتييي"الذي طالب ب، 1961 ةلسن

، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية 1952عام  إسرائيل للمستوطنات في األرض الفلسطينية المحتلة منذ

صارخًا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام  شكل انتهاكًا  سالم العادل إحقين حل الدولتين وتقانونية وي حالل ال

مل. لدائم والشييا مل جميع األنشييطة االسييتيطانية في األرض  وا كا بدن توقف فورًا وعلى نحو  لب إسييرائيل  وطا

الفلسييطينية المحتلة، بما فيها القدس الشييرقية، وأن تحترم جميع التعاماتها القانونية في هذا الصييدد احترامًا 

القرار انت االستيطان اإلسرائيلي، منها، عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، التي أد"، والقرارات العديدة الصادرة 6كاماًل

(  21/22)القرار رقم ، و1969لسنة  (22/26)القرار رقم ، و1962لسنة  (27/151)القرار رقم ، و1922لسنة  (7611)رقم 

  .19919 لسنة( 25/22) القرار رقم، و1991لسنة 

 : محطات تاريخيةاإلسرائيلية في فلسطينية االستيطانالسياسات 

سللبدأ  ستيطاني الت صهيوني اال سطين إلى ال صرت إذ ،1667 عام فل ستيطان عمليات اقت  القرن حتى اليهودية اال

 مؤتمر في العالمية الصهيونية المنظمة سيتدس وبعد مستوطنة،( 77) إنشاء على، 1669 عاموتحديدًا  عشر التاسع

سرا بال سوي سعت ،1692 عام ب ستيطان عمليات تو شمل اال سطين، من جديدة مناطن لت صل حتى فل  عدد و

ستوطنات ستوطنة( 22) إلى ،1912 عام في الم ساحة صبحت، أ1916 عام وفي ،م تي م  اليهود يملكها كان التي األرا

 عددها ارتفع حيث المستوطنات عدد في طفرة البريطاني االنتداب فترة وشهدت ن.فلسطي أراتي من( %7.1) حوالي

صل ستوطنة (312) إلى لي ستوطنات عدد في االرتفاع ذلك يعود، وم   مع البريطاني االنتداب حكومة تعاون إلى الم

صهيونية الحركة سطينيين لطرد ال سلب الفل تيهم و ستوطنين وزرع أرا ستيطان .11افيه الم شاريع اال  وتطورت م

سرائيلية سطينية حتالل مراحل ا، فيما بعد، وفقًا لاإل سيطرة عاألرض الفل صليين ليحل سكانها األ وتهجيرليها وال

   محلهم المستوطنون.

                                                           
 ، بشأن االستيطان اإلسرائيلي في األرض الفلسطينية المحتلة4152( لسنة 4332قرار مجلس األمن رقم )لالطالع على نص  1

http://www.wafainfo.ps/pdf/d_2334_2016.pdf. 
موقع الجزيرة، على الرابط: ، المستوطنات والتسوية المستحيلةنبيل السهلي،  9

http://www.aljazeera.net/knowledgegate%2Fopinions%2F2014%2F7%2F10%2F%D8%A7%D9%84%D9%

85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84%D8%A9 
جامعة األزهر  ،األبعاد السياسية واألمنية لالستيطان اإلسرائيلي في القدس ووضعيتها القانونيةوأيمن عبد العزيز شاهين،  العيلةعلي رياض 71

 .677، ص7171، العدد األول، 77بغزة: مجلة جامعة األزهر، المجلد 



 
 
 
 
 
 
 

ستندت صهيونية  ا ستيطان الحركة ال تافة إلى الدين بعلى اال سية أليديولوجيتها باإل سا اعتباره أحد المفاتيح األ

تحام سياسة اق :تشملل المشروع الصهيوني على أساسها لمالمح السياسات االستيطانية التي تشكواألرض. وتشكلت 

ساهمت الهجرة في توفير  صة في مجال العراعة، و سة العمل العبري خا سيا سكانها األصليين، و األرض وتخليصها من 

ساهمت  سرائيلي فيما بعد. كما  سس ومعالم المجتمع اإل شكيل أ ستيطان وت شرية الالزمة لعملية اال صر الب العنا

سطين في تحد صر داخل فل ستيطان هذه العنا شرطًا عملية ا ستيطاني، واعتبرت  يد الحدود الديمغرافية للكيان اال

سيًا لالحتفاظ باألرض والمحافظة على طابعها اليهودي سا سية واالجتماعية قائمة 11أ سيا . وهكذا، ظلت األهداف ال

سرائيلوتحتكم إليها  شاريعهاتنفيذ مخططات في  إ ستيطانية  م سطينية األرض فياال ضمان عدم المحتلة الفل ، ل

 في المستقبل.حولها نازل عنها أو التفاوض الت

سس التي تعتمدها  سرائيل في األ سية في إ سيا سيين لدى الطبقة ال وبوجه عام يمكن التمييع بين اتجاهين رئي

ستند إلى االعتبارات التاريخية والدينية.  لتبرير إقامة المستوطنات: اتجاه تغلب عليه االعتبارات األمنية، واتجاه ثان ي

ص سعي ال يمكن أن ُييرى أن سكري التو ستيطان على األرضار االتجاه األول أن العمل الع  ،حقن نجاحًا إال بتثبيته باال

ستراتيجية، وتبلور هذا االتجاه على يد قيادات حعب العمل. صة في المناطن ذات األهمية اال صار االتجاه  وخا ويدعو أن

صهيوني وما يقدمه من معتقدات  سس العقائدية الدينية ويرتبط هذا التيار بالفكر ال ستيطان بناء على األ الثاني لال

 .17بخصوص حن اليهود في "أرض إسرائيل" وإحياء روح االلتعام األيديولوجي والنموذج الطالئعي الصهيوني

ة في األرض الفلسييطينية المحتلة يجب النظر إليها كوحدة متكاملة، وفقًا ولفهم الظاهرة االسييتيطانية اإلسييرائيلي

 .1952للسياسات والمشاريع التي تبنتها الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة بدًءا من العام 

 (:1925-1952مرحلة ) -

ستيطان تعتمد على الكيف ول سة ا سيا تمن  صورة انتقائية  سيس المستوطنات ب ، يس الكمتم في هذه المرحلة تد

ستوطنات في القدس والغور، وذلك بوحي من خطة )ألون( ستراتيجية تقوم على ، التي13وتركعت الم ضيين ا مجال  ت

سيادة على األرض المحتلة، عبر تطبين األمر الواقع باالستيالء على األرض  الخيارات المتاحة للحل )التسوية(، بشدن ال

سعة، على طول غور ستيطانية وا سان، وتنفيذ عملية ا صحراء الخليل، بطول  األردن، من جنوب غور بي وحتى جنوب 
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 32 بناء، 1922 وحتى عام، 1956 منذ عام في عهد حعب العمل وفي تييوء هذا المخطط، تم م. كل 71لم وعرض ك 111

 .12(مستوطنة في مدينة القدس 17مستوطنة، )منها 

 :(1962-1922مرحلة ) -

صعود حعب الليكود وتعايد نفوذ حركة  ستيطانية،  "يمونيمإغوش "شهدت هذه المرحلة  تافة إلى عقد اتفاقية إاال

شهدت هذ المرحلة طفرة في بناء  "كامب ديفيد" سيناء. لقد  شبه جعيرة  ستوطنات  صر، وما تبعها من إخالء م مع م

مجموعة من الخطط  اإلطار النظري لهذا التوسييع المسييتوطنات اإلسييرائيلية والتوسييع في انتشييارها األفقي، وكان

 :11والمشاريع االستيطانية من أهمها

  شمال "شارون"خطة ضفة الغربية يقطعها طوليًا )من ال ستعماري في ال ضمن هذه الخطة إقامة تكتل ا : تت

 إلى الجنوب( تمتد منه قطاعات عرتية واسعة. 

  ستوطنة، تقام في  11( يهودي من خالل بناء 17111): تهدف هذه الخطة إلى توطين "منتياهو دروبلس"خطة م

 األماكن االستراتيجية في األرض الفلسطينية.

  ستيطانية"يمونيمإغوش "خطة سب خطة هذه الحركة اال ستوطنات، بح في المناطن التي تحاول  : تتركع الم

 المشاريع األخرى تجنبها: قرب التجمعات السكنية الفلسطينية في المرتفعات.

 

 :(1991-1961مرحلة ) -

شبه المرحلة األولى، وقد يكون ذلك عائد -من حيث الكم-في هذه المرحلة وتيرة االستيطانعادت  إلى عدم  ًاإلى ما ي

ضارب تافة إلى الت ستيطان باإل صلح لال ستيطانية بين جناحي االئتالف الحاكم في  وجود أماكن كثيرة ت في الرؤية اال

 .15 ليكود(إسرائيل )حعب العمل وحعب ال

 (:7112-1991مرحلة ) -

شهدت هذه المرحلة انطالق مسيرة التسوية السياسية بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، وتوقيع 

وقيام السييلطة الوطنية الفلسييطينية في الضييفة  ،، بين الطرفين1993أيلول/ سييبتمبر  13اتفاق أوسييلو بتاري  

سي  الغربية وقطاع غعة، سيا سار ال صرار على أثر  توقفغير أن الم سرائيلية المحتلة على إ سلطات اإل شييد ال ت
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ستوطنات ال ضفة الغربية ومدينة القدس المحتلةفي م سالم ُي، ال صل إلى اتفاق  صراع وعدم جديتها في التو نهي ال

سطينيال سرائيلي الممتد -فل ضًلا عن، اإل سيط األمريكي، وعدم جديته  ف سرائيل محدودية دور الو ضغط على إ في ال

 ياسية.عملية السالتلبية شروط ومتطلبات لدفع عجلة السالم، و

سطينيةربع قرن من  طوال تات الفل سرائيلية، تنكر -انطالق المفاو سرائيل اإل   برعايةمعها لالتفاقات الموقعة ت إ

، وتؤسييس للدولة 1999وتييع النهائي، التي كان ينبغي لها أن تبدأ عام دولية، ولم تشييد الدخول في مفاوتييات ال

سطينية. األكثر من ذلك، أن  سرائيلية المتعاقبة تبرأت من الفل سلو وملحقاته، ثم الحكومات اإل صلتاتفاق أو مع ق وا

ضفة الغربية وقطاع غعة، وعّع سطينيين في ال ستيطانزت الفل صاراال شّددت الح  مع غعة حروبثالثة ودخلت في  ،، و

 .12، وهّودت مدينة القدس بتاريخها وحضارتها ومعالمها اإلسالمية والمسيحية7116-7117-7112

سلطات االحتالل إلى  تًا عن ذلك لجدت  سرائيلية، وعو ستوطنات اإل شهدت هذه المرحلة توقف جعئي في بناء الم و

إنشاء أحياء جديدة في المستوطنات القائمة. تسمين المستوطنات القائمة سواء من حيث السكان أو من خالل إقامة و

ضم والتوسع  شاء جدار ال ضاف إلى ذلك البدء في إن شكل جعءًا من البنية التحتية 7117)الجدار العازل( في عام ي ، وهو ي

المخصصة للمستوطنات، ويحيط بالضفة الغربية ويتغلغل في أراتيها، ويسهم في االستيالء على مساحات شاسعة 

وفي مرحلة الحقة عاودت السلطات اإلسرائيلية المحتلة تكثيف بناء المستوطنات، فمثاًل، في  لفلسطينية.من األرض ا

ضفة الغربية، بما فيها مدينة  3512، تم بناء 7112العام  ستوطنين في ال ستيطانية، وارتفع عدد الم سكنية ا وحدة 

شرقية، إلى  ستوطن 267القدس ال ضفة 7119وفي نهاية العام  .16ألف م سرائيلية في ال ستوطنات اإل ، بلغ عدد الم

  . 19مستوطنة في مدينة القدس المحتلة 75مستوطنة، منها  121الغربية 

 2واستمرارًا للسياسات االستيطانية اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة، صادق الكنيست اإلسرائيلي، بتاري  

سمى  علىوالثالثة  الثانية لقراءتينبا، 7112شباط / فبراير  ستيطانية البؤر ةشرعن" قانونما ي   على المقامة "اال

سطينية أراض  صة ملكية ذات فل ضفة في خا صل  51، بتدييد الغربية ال شروع من أ ضوًا في "البرلمان  171نائبًا للم ع

صدر فيها الكنيست قانونًا يشمل األمالك الخاصة للفلسطينيين في األرض اإلسرائيلي" ، وهذه هي المرة األولى التي ُي

المحتلة، إال أن ذلك ال ينفي استمرار إسرائيل، طيلة سنوات احتاللها، في السيطرة على األمالك الخاصة. وُتبين دراسة 

تم المستوطنات من مساحة  %29االستيطان أن ما نسبته  تحليلية أجراها معهد األبحاث التطبيقية في القدس حول

تي  صةبناءها على أرا سطينية ذات ملكية خا سرائيل  تم بناءها على أراض  %11 أن في حين، فل تي صنفتها إ بدرا
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منها مقام  (%23)دونم  21.656اإلسرائيلية في محافظة القدس ستوطنات سبيل المثال تبلغ مساحة الم ىدولة. فعل

صة بما فيها  تي ذات ملكية خا تمعلى أرا تي التي  سمى األرا شرعي وأحادي الجانب لما ي شكل غير  سرائيل ب تها إ

ساحة اإلجمالية أبحدود بلدية القدس.  سبة لمحافظة رام اهلل فبلغت الم ستما بالن سرائيلية  وطناتللم   37.121اإل

 .71ةمنها مقام على أراتي ذات ملكية خاص (%57)دونم 

 تدثير االستيطان على الحقوق السياسية في فلسطين: 

سرائيلي، غير أن  سطينية المحتلة يهدف إلى تععيع األمن اإل تي الفل ستوطنات في األرا سرائيل بدن بناء الم جادلت إ

ضفة الغربية سيع حدودها و على نيتها شرتؤ ،اجراءاتها على األرض وتهويدها لمدن ال صول لتععيع قدراتها وتو الح

ستعمراتها، وبالتالي على االعتراف بحقها  سيادة على م سطينية في ال ستقبلية تمان أن تكون أية دولة فل  غيرم

 قادرة على النمو والتطور بجعل أراتيها مقّسمة بالمستوطنات.

صلت التهام األرض  حل الدولتينمبدأ تحقين المعنى أنه ال يمكن  ستها التوسعة، ووا سيا سرائيل في  ستمرت إ طالما ا

سطينية ستها هذه  .الفل سيا سطينيةف شاء دولة فل ضي عمليًا ونهائيًا على آفاق إن صًا وقد تعامنت هذه ، تق صو خ

سة مع  سيا سي والجغرافي بين حركتي ال سيا سام ال سطيني نتيجة االنق ضفة تعف األداء الفل "فتح وحماس" في ال

لتي ا للتقلبات السياسية االرتهان، وعلى المصلحة الوطنية الحعبية الحهمالمصالغربية وقطاع غعة، وتغليب الحركتين 

شهدها اإلقليم،  سام ي شطيأن وعدم إدراك طرفي االنق سطيني  حالال ت سلبية ليس عنه سوف تنتج الفل تداعيات 

وال على مستوى تراجع دور ومكانة المؤسسة الرسمية الفلسطينية، وإنما على ، وطنيةفقط على مستوي العالقات ال

 لحرية والعودة واالستقاللويحقن تطلعات الفلسطينيين في امالمح المستقبل الذي يرسم مستوى المشروع الوطني 

 قضاياها الداخلية.، فضاًل عن غياب الظهير العربي المساند للقضية الفلسطينية، النشغال الدول العربية ب71الوطني

سلطة التي تمثلها ال ضفة ورغم توفر بع  مظاهر ال صادية والتنموية في ال سية واالقت سيا سمية ال سات الر س مؤ

البناء في ظل الغربية وقطاع غعة، إال أنها تصييطدم فعليًا مع واقع االحتالل واجراءاته التي تحد من امكانية مراكمة 

يصييطدم التخطيط لدولة ، و1952دود الرابع من حعيران طينية على حهذه المؤسييسييات ترقبًا لقيام دولة فلسيي

سطينية مستقبلية سرائيلي  فل سي:بقضيتفي ظل االستيطان اإل سيا شائكتين بالمعنى الجغرافي وال  -الحدود) ين 

سطينيين اإلقامة فوق  ، فمن ناحيةوالالجئين( سرائيل، تكتفي بها وتتيح للفل سومة إل ا مال توجد حدود معينة ومر
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ستقبلية، ومن ناحيٍة أخرى، فإن سيم حدود دولتهم الم سطينيين حدود ثابتة  هتبقى من األرض، وتر لم تتحدد للفل

سمح لهم فيها  ستيعاب المهجرين منذ حرب حعيران/ يونيو بومعروفة ي سرائيل1952ا ، . ففي الحالتين تعارض إ

سطينيين من الحن في قيام الد صفها دولة احتالل، تمكين الفل سيد الدولة بو ولة ومن الحن في العودة. ويظل تج

صورات اإل سطينية مرتبطًا بييي: الت سرائيل عن الفل صالح؛ أو تراجع إ سات والخرائط والم سيا قليمية والدولية؛ أو ال

سطينيًا، على القرارات األممية، آخرها قرار مجلس األمن رقم  ضغط الدولي والبناء، فل ستيطانية، عبر ال ساتها اال سيا

ضيته7332) سطيني وق شعب الفل ضامن الدولي مع ال سيع جبهات الت سطينية (، وتو ستراتيجية وطنية فل ، وبناء ا

سرائيل كلفة االحتالل. كل  ستقالل الوطني، وتحميل إ سبل مواجهته لتحصيل اال تحدد طبيعة العالقة مع االحتالل و

ة الداخلية واسييتعادة الوحدة الوطنية ذلك يتطلب، ابتداًء، اسييتنهاض الحالة الفلسييطينية على أسيياس المصييالح

  الفلسطينية.  
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