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أ

اإلهــــــداء
 إلى والدتي الحنونة منبع الحب والحنان.
 إلى والدي الغالي.
 إلى زوجتي الغالية وأبنائي األعزاء.
 إلى أسرانا البواسل الذين أضاؤوا بنووره ظلموة السونن ,وبصوموده قهوروا
السنان ,وجعلوا من زنازينه منارات للعل  ,وحولوا المحنة إلى منحة.
 إلى أرواح الشهداء األكرم منا جميعاً ,وروح الشهيد األسير ميسرة أبو حمدية.
 إلى إخواني وأخواتي وأحبائي وأقاربي وأصدقائي.

إليهم مجيعاً أهدي هذا العمل املتواضع.

الباحث رائد غباين
ب

شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على قائد سرايا المجاهدين سيدنا محمد وعلى آله

وصحبه ،وسلم تسليماً وبعد:

ا الكاريمين الم ار ين علااى هااذ
واذا كاان ماان أاد أساادا علاى البحاا ،والباحاَّ ،،نااه يساتاذ م

الرسااالة ،ايسااتاذ الاادكتور ة أسااامة محمااد أبااو نحااد ،وايسااتاذ الاادكتور ة أحمااد سااعيد دحااالن أ االً

يرقى إليه كر ،و يحيطه ثناء .قد رعيا البح ،توجيهااً وتساديداً ،مصاوبين مثالباه ،ومقاومين معوجاه،
ومااادين الباحاا ،ماان مناااب علمهمااا بااالكثير ،وتوجيهاتهمااا التااز أمنااهلل البحاا ،،ج اهمااا اهلل عنااز ياار

الج اء ،وأمدق عليهما من نعمه ز الدارين.

كما أتقدم بال كر يعأاء لجنة المناق ة والحكم على هذ الرسالة ،لما أمدانز باه مان نصاائ
وار اداهلل الد مناق تهما ،وهما :الدكتورة هير المصرا ،والادكتورة الاد اعبان ،ج اهماا اهلل عناز
ير الج اء.

كما يطيب لاز أن أتقادم بج ياد ال اكر وعاايم ا متناان إلاى أعأااء الهيئاة التدريساية از كلياة

اآلداب والعلااوم اسنسااانية بجامعااة اي هاار – م ا ة عامااة ،والااى أساااتذة برنااامد ماجسااتير د ارساااهلل ال اارق
ايوسط اصة على جهودهم الطيبة ،ومتابعتهم الحثيثة للدراساهلل وايبحا.،

وال كر موصود كذلك إلى ايستاذ الدكتور ة عبد الناصر سرور ،والدكتور ة صالح أبو تلاة

على تقديم المساعدة والعون ،ج اهم اهلل عنز كد ير.

وال اكر موصاود إلاى مةسساة The Palestinian American Research Center

) ،(PARCالتز منحتنز جائ ة التمي على حسن ا تيار هذا الموأوع.

واحت ار اً من النسيانَّ :ننز أتوجه ب الص ال كر إلى كد من ساعدنز ،أو قدم لز الم ورة

والرأا والتوجيه

ج

ملخص الرسالة باللغة العربية:
ته ااده ه ااذ الد ارس ااة للتع ا واره عل ااى دور المس ااتوطنين ااز عملي ااة ص اان القا ارار السياس ااز ااز
إسارائيد ،ااالد الةتارة الممتاادة باين عااامز  ،2017-2000حيا ،اسااتندهلل الد ارساة علااى رأاية مةادهااا

ومميا اً از عملياة صان القارار السياساز ،و اى رسام الحيااة السياساية
أن المستوطنين يلعبون دو اًر اعالً و
ز إسرائيد .وتناولهلل الرسالة م تله مراحد تطور عملية ا ستيطان ،كما استعرأاهلل مةسسااهلل صان

الق ارار السياسااز ااز إس ارائيد ،وناق ااهلل دور المسااتوطنين ااز المةسساااهلل الرساامية ومياار الرساامية ااز
إس ارائيد ،وكيةيااة ت ل لهاام ااز المةسساااهلل المهم ااة والةاعلااة يهااا ،وتاام رساام ساايناريوهاهلل لمس ااتقبد دور

المستوطنين ز الحياة السياسية وعملية صن القرار.
وتكمن أهمية الدراسة بأنها ولجهلل حقالً لم يلجاه البااحثون مان قباد ب اكد علماز منهجاز ،وهاو

لااب قأااية الص اراع اسس ارائيلز الةلسااطينز ،باسأااا ة إلااى تسااليط الأااوء علااى المسااتوطنين ودوا عهاام
ومنطلقاتهم ز عملية ا ستيطان ،ومدى تأثيرهم على صناع القرار اسسرائيلز.
واعتمدهلل الدراسة على عدة مناهد بحثياة منهاا :المانهد التااري ز ،والمانهد الوصاةز التحليلاز،
ومنهد تحليد المأمون ،والمنهد ا ست ار ز.
و لصااهلل الد ارسااة إلااى أن المسااتوطنين قااوة سياسااة لهااا ماان صااةاهلل التماسااك والتارابط مااا جعلهااا

تةاارف نةس ااها عل ااى الس اااحة السياس ااية وبق ااوةو ب ااد وجع ااد جميا ا الق ااوى اسساارائيلية تتس ااابق إل ااى كس ااب
رأاااهم وودهاام ،و يمكاان يا حكومااة إس ارائيلية أن تتجاهااد مطااالبهم ،وأن تقااه ااز وجااه م ااروعهم

ا ساتيطانز .باسأاا ة إلاى ت ل اد المساتوطنين از جميا مةسسااهلل الدولاة و اصاة ايمنياة والعساكرية
منها ،إلى جانب يادة تمثيلهم ز السلطاهلل الثال ،الت ريعية والتنةيذية والقأائية ز الدولة.

د

Abstract
The study aims to recognize the settlers' role in Political decision-making
process in Israel from 2000 to 2017. It is based on an assumption which says that
settlers play a specific and effective role in Political decision-making process and in
stating the political life rules in Israel. The study deals with the different stages of
settling process development. It, also, shows the political decision making
institutions in Israel as well as it discusses the settlers role in the official and
unofficial institutions and how they penetrate inside the important and effective
institutions in Israel. Scenarios for the future of settlers' role have been drawn in
political life and decision making process. The study is important because it deals
with a field that has never been studied before Systematically and scientifically.
This field is the core of the Israeli and Palestinian conflict cause. In addition, the
study focuses on the settlers' motivations and perspectives in settlement process and
to what extent they affect the Israeli decision makers. The study depends on various
methods: historical method, descriptive and analytical method, analyzing the
content method, and predictive method. The study concludes that settlers are a
political force that has a great correlation and connection characteristics which
enable them to be present powerfully in the political field, as well as to force all the
Israeli parties to rush and seek their satisfaction. There is no Israeli government
which could ignore their demands or stand against their settlement project.
Moreover, settlers are occupying the great positions within all state institutions,
especially the militarism and the security ones, in addition to their Increased
representation in the three authorities (Legislative, executive and judicial) in Israel.

ه

فهرس المحتويات
رقم الصفحة

الموضوع
آية قرآنية

أ

اسها ا ااداء

ب
ج

كر وتقدير
مل ص الرسالة بالل ة العربية:

د

Abstract

ه

هرس المحتوياهلل

و

الفصل األول :اإلطار النظري للدراسة

1

مقدمة الدراسة:

2

أهداه الدراسة:

3

أهمية الدراسة:

4

منهجية الدراسة:

4

حدود الدراسة:

4

مصطلحاهلل الدراسة:

5

الد ارساهلل السابقة:

6

تعقيب على الدراساهلل السابقة:

9

تقسيماهلل الدراسة:

10

الفصل الثاني :االستيطان في الفكر الصهيوني

11

مقدمة:

12

المبح ،ايود :أبعاد عملية ا ستيطان

14

المطلب ايود :البعد السياسز

15

المطلب الثانز :البعد الدينز

17

المطلب الثال :،البعد الج ار ز

19

المطلب الراب  :البعد ايمنز

21

المطلب ال امس :البعد ا قتصادا

23
25

الصة
المبح ،الثانز :تطور مراحد ا ستيطان

26

المبح ،الثال :،م اري ا ستيطان بعد عام 1967

31

الفصل الثالث :مؤسسات صناعة القرار السياسي اإلسرائيلي
المبح ،ايود :المةسساهلل الرسمية

40
42

و

الموضوع

رقم الصفحة

المبح ،الثانز :ايح اب السياسية والمةسساهلل مير الرسمية

48

المطلب ايود :ايح اب السياسية

48

المطلب الثانز :قوى الأ ط وجماعاهلل المصال

53

الفصل الرابع :دور المستوطنين في صناعة القرار السياسي والنتائج المترتبة على

57

المبح ،ايود :ال ارطة التنايمية للمستوطنين

58

ذلك في األراضي الفلسطينية

المبح ،الثانز :تأثير المستوطنين السياسز والعسكرا
ال الصة:

64
77

الفصل الخامس :مستقبل دور المستوطنين في القرار السياسي

78

ال اتمة

88

النتائد والتوصياهلل

90

أو ً :النتائد

91

ثانياً :التوصياهلل.
قائمة المراج
المالح ا ا ااق

92
93
101

الفصل األول
اإلطار النظري للدراسة
 مقدمة الدراسة.
 مشكلة الدراسة.
 أهمية الدراسة.
 أهداف الدراسة.
 منهنية الدراسة.
 حدود الدراسة.
 مصطلحات الدراسة.
 الدراسات السابقة.
 تقسيمات الدراسة.

مقدمة الدراسة:
تحاود المساتوطنون إلاى كتلاة مرك ياة از الحياااة السياساية از إسارائيد لايس علاى صاعيد العاادد

قااط ،وانمااا ماادى تااأثيرهم علااى اتجاهاااهلل الارأا العااام ااز إسارائيد ،يمااا يتعلااق بتحديااد ورساام السياساااهلل

اسسارائيلية ،وباالرةى اسسارائيلية للتساوية السياساية ،ومسااهمتهم المبا ارة يهاا ،إذ تقادر أعادادهم حاوالز
 617.291ااز نهاي ااة ع ااام ( 2015الجه ااا المركا ا ا لفحص اااء الةلس ااطينز ،)17 :2016 ،أا م ااا

يعادد %7.3من جملة سكان "إسرائيد" البالغ عددهم  8463400نسمة.

هذا التحاود الكبيار از الواقا كاان نتيجاة للبعاد ايياديولوجز الصاهيونز حاود "أرف إسارائيد"،

وحااود ا دعاااء بالعالقااة التاري يااة بااين " ااعب إس ارائيد وأرأااه" ،وحااود أهميااة ا سااتيطان ااز تحقيااق

"الحق اسلهز" ز السيطرة على ما يسمى "بأرف إسرائيد".

ولوحا ز السنواهلل اي يرة أن مناوماهلل كرية متكاملة أصابحهلل تقاه لاه كاد هاذا اسعاداد

وا سااتعداد ،إأااا ة إلااى الاادعم المت ايااد لهااذ اين ااطة ااز بعااف الوحااداهلل العسااكرية اسس ارائيلية ،و ااز
أجه ة ايمن ،و ز أوساط قأائية أيأاً .وأمام هذا الواق َّ ،ن م طط ا ستيطان قد تحود من حماياة
المستوطنين ،إلاى تحاويلهم إلاى قاوة أمنياة مسالحة لهاا أذرع عساكرية سارية قاادرة علاى حماياة نةساها مان

جهة ،والمبادرة إلى الهجاوم علاى التجمعااهلل الةلساطينية ،واربااك حيااتهم ،وتادمير ممتلكااتهم ،والم ااركة
المبا ارة ااز مصااادرة أ ارأاايهم وا سااتيطان عليهااا ،وأن يحولاوا حياااة السااكان علااى اي ارأااز المسااتهد ة

إلى جحيم

يطاق.

إن دور المس ااتوطنين الص ااهيونيين المت اادينين ا داد بع ااد ح اارب ع ااام  ،1973وأ ااذ

حركة "موش إمونيم" بدعم من

ما ااً عب اار

صياهلل علمانية ،وسياسيين أبار هم أرئياد اارون .كماا ساجد ا ديااداً

ااز النصااه ايود ماان ثمانينياااهلل القاارن الماأااز ،و ااز النصااه الثااانز منااه تاام التركي ا علااى توسااي

المستوطناهلل القائمة.
و

ااك أن الهجم ااة ا س ااتيطانية المس ااعورة الت ااز تقوده ااا الحكوم اااهلل اسسا ارائيلية المتعاقب ااة ااز

اي ارأ ااز الةلس ااطينية ،وكثا ااة قا ا ارراهلل ا س ااتيالء والمص ااادرة لت ارأ ااز الةلس ااطينية ،وعط اااءاهلل البن اااء

المحمومة ،تةياد إلاى أن إسارائيد اقترباهلل كثيا اًر مان إقاماة دولاة المساتوطنين علاى اي ارأاز المحتلاة عاام
 1967إلى جانب دولة إسرائيد.

عناادما يصااب الح ا ب الحاااكم ااز أا ناااام سياسااز هااو البيئااة الحاأاانة لجماعااة أيديولوجيااة

معينااة ،ماان الصااعب وقتهااا أن تت ااذ الحكومااة أا قارار يتعااارف بااأا ااكد ماان اي ااكاد ما توجهاااهلل
ومصااال هااذ الةئااة أو الجماعااة ،المسااتوطنون مطمئنااون وماادركون تمام ااً إلااى أن و راء ون اواب ح ا ب

2

الليكا ااود "الح ا ا ب الحا اااكم" ،سا اايدا عون بكا ااد قا ااوة عا اان م ا ااروعهم ا سا ااتيطانز ،باسأا ااا ة إلا ااى ممثلا ااز

المستوطنين أنةسهم ز البرلمان.

وبناارة إلااى أعااداد لمسااتوطنين ماان عااام  2000نهايااة عااام  2015نجااد ارتةا ماان 370550

مس ااتوطن إل ااى ( 617291الجه ااا المركا ا ا لفحص اااء الةلس ااطينز ، )18 :2016،اى ب ي ااادة ق اادرها
 %66.6الد الةترة المذكورة.

مشكلة الدراسة:
تتل ص م كلة الدراسة از سععي المسعتوطنين لتشعكيل كتلعة معؤثر فعي صعناعة القعرار داخعل

األح عباا الدينيععة بصععفة خاصععة واألح عباا الصععهيونية العلمانيععة بصععفة عامععة ومتحكمااة ااز ت ااكيد
ا ئتال ا اااهلل الحكومي ا ااة ا ااز الحي ا اااة السياس ا ااة اسسا ا ارائيلية ا ااالد العق ا اادين الماأ ا اايين ،وأن المشررررر و
االستيطاني يشكل تحدى للوصول إلى حل الدولتين وإفشال مسار التسوية السياسية.
وتكمن مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

مععا ععو ال عدور لععذي يلعب ع المسععتوطنون فععي النظععام السياسععي فععي س عرائيل بععين عععامي
2017-2000؟
ويتةرع من هذا السةاد عدة أسئلة ثانوية:
 -1ما الجذور التاري ية لحركة المستوطنين؟

 -2ما هو طبيعة الناام السياسز ز إسرائيد؟
 -3ما هو تأثير المستوطنين ز المةسساهلل الرسمية ومير الرسمية ز إسرائيد؟

 -4ما هو دور المستوطنين ز صناعة القرار السياسز اسسرائيلز ال اص بالقأية الةلسطينية؟
 -5إلى أا مدى سينج دور المستوطنين ز لق واق جديد ز ايراأز الةلسطينية؟

أ داف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى تحقيق ايهداه التالية:
 -1التعره على أبعاد ودا

عملية ا ستيطان.

 -2الوقوه على التركيبة البنائية للناام السياسز ز إسرائيد.
 -3معر ة الدور الذا يلعبه المستوطنون ز الناام السياسز اسسرائيلز.
 -4تسليط الأوء على مدى تأثير المستوطنين ز المةسساهلل الرسمية.

 -5محاولة است راه مستقبد المستوطنين ز اد حكوماهلل اليمين المتعاقبة.
3

أ مية الدراسة:
 -1تكمان أهمياة الد ارساة از أنهاا تسالط الأاوء علاى دور المساتوطنين از الحيااة السياساية از
إسارائيد ،وماادى تااأثيرهم عليهاا ،وماادى قااوتهم از اارف ااروطهم لتمريار أا قااانون ااز الناااام
السياسز ،ومدى ت ل لهم ز مةسساهلل صن القرار.

 -2ت ااكد هااذ الد ارسااة إسااهاماً واأااا ة جديادة ،حياا،

توجااد د ارساااهلل تناولااهلل المسااتوطنين ماان

حي ،دورهم ،ومدى تأثيرهم ز الناام السياسز اسسرائيلز.

 -3تاه اار الرس ااالة لص ااان القا ارار السياس ااز الةلس ااطينز منطلق اااهلل المس ااتوطنين  ،وكي ااه يج اارون
المجتم اسسرائيلز إلى مربعهم.

منهجية الدراسة:
اعتمدهلل الدراسة على عدة مناهد منها:
 أوالً :المنهج التاريخي :يرك على هم أبعاد وتطاور اااهرة ا ساتيطان ،ومعر اة الم ارحاد التازمرهلل بها ،والدوا

والم اري لهذ الااهرة.

 ثانيعععاً :المعععنهج الوصعععفي التحليلعععي :وذل ااك لتحلي ااد التةاع ااد ب ااين مةسس اااهلل النا ااام السياس اازاسسرائيلز ،والدور الذا تلعبه القوى الدينية ممثلةً بالمستوطنين للتأثير على هذا القرار.

 ثالثعععاً :معععنهج تحليعععل المضعععمون :وذل ااك باعتب ااار أن الد ارس ااة تحت ااوا عل ااى ت ااأثيراهلل ومواق ااهمجموعاة أو ئااة معينااة ماان اليهااود وهاام المساتوطنون ،ااَّن أا موقااه أو قارار صااادر عاان هااذ

الةئة يجب تحليله لةهم أبعاد .
 رابعععا :مععنهج صععنع الق عرار :لد ارسااة الناااام السياسااز ااز إس ارائيد ومعر ااة آلياااهلل ات اااذ وصاانالقرار.
 خامسعععاً :المعععنهج االستشعععرافي :وذلااك بهااده است اراه دور المسااتوطنين ااز اااد الت يي اراهللالحاصالة ااز المجتما اسسارائيلز ،وجنااوح المجتما اسسارائيلز نحااو اليماين واليمااين المتطااره،

وأثر ذلك على القأية الةلسطينية.

حدود الدراسة:
 الحد المكاني :ينحصر مكان الدراسة ز ا راأى المحتلة عام  1967م -الحد البماني :تكمن الحدود ال مانية للدراسة ز الةترة الممتدة بين عامز (.)2017-2000
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مصطلحات الدراسة:
 -الهاجانععا( אל הגאנה) :مناماة عسااكرية إسارائيلية ،ويعناى اساامها ااز الل اة العبريااة "الااد اع"،

تأسسهلل ز مدينة القدس عام  .1920وقد لعبهلل دو اًر كبي اًر ز تأسيس دولة إسارائيد ،وارتكباهلل
ز سبيد ذلك أعما ً إرهابيةً وجرائم حرب أد الةلسطينيين ،وبحكم قوة تدريبها وتنوع أسالحتها
كلهلل الناواة ايولاى للجايش اسسارائيلز ،للاد اع عان حيااة اليهاود وممتلكااتهم ،بعياداً عان سالطة

ق اواهلل ا نتااداب البريطااانز .وقااد حااددهلل المنامااة أهاادا ها ماان ااالد تاادريب اي اراد المنأاامين
إليها "من تيان و تياهلل اليهود ،ما بين  18- 15عاماً"( .الج يرة :2016 ،نهلل)

 الحركة الصهيونية :يقود جورج أنطونيوس ز تعريةها" :هز حركة قومية وليسهلل حركة دينية،تهااده إلااى إن اااء دولااة يهوديااة ااز لسااطين معتماادة علااى القااوة الدنيويااة ،مةياادة بال صااائص
المعرو ااة للتملااك والساايادة ،أمااا ساابب تسااميتها هااو نساابة إلااى جبااد صااهيون أحااد الجباااد المقااام
عليهااا مدينااة القاادس ،وهااو الجبااد الااذا عسااكر يااه بنااو إس ارائيد ل ااكر اهلل علااى نجاااتهم ماان

المصريين ،وأود مان اسات دم هاذا المصاطل اليهاودا "نتاان بيرنباوم" لف اارة إلاى الحركاة التاز
تةيد استيطان اليهود ز لسطين( .منصور)293 :2009 ،

 الصهيونية الدينية :هاز حركاة صاهيونية معارأاة للتياار العلماانز ،وتحولاهلل هاذ الحركاة إلاىحا ب سياسااز باساام "המזרחי" (هم ارحااز) عااام  ،1902وات ااذ الحا ب ماان هااذ المقولااة ااعا اًر
له" :أرف إسارائيد ل اعب إسارائيد بموجاب اريعة إسارائيد" ،وات اذ اعار "التاوراة والعماد" ،أا

اسيمان والعمد ،ومن بين اآلراء التز نادى بها أن اليهود أمة ممي ة عن بقية ايمم ،وذلك يعود
إلى أن اهلل بنةسه أوجدها هز ت ص اهلل( .منصور)293 :2009 ،
 المستوطنات :هاز كاد تجما بناائز إسارائيلز مقاام علاى اي ارأاز الةلساطينية المحتلاة از عاام.1967
 البعععؤر االسعععتيطانية :أا بن اااء اس ااتيطانز جدي ااد مح اادود المس اااحة وينةص ااد ع اان مس ااط بن اااءالمسااتوطنة ،جاارى بناااة بهااده توس ا مسااتقبلز لمسااتوطنة قائمااةو أو التمهيااد سن اااء مسااتوطنة
جديدة وبالتالز :هز مستوطنة

تعتره بها الدولة كمستوطنة قانونية عتباراهلل م تلةة.

 المستوطنون :هم اسسارائيليون الاذين يقطناون از اي ارأاز الةلساطينية التاز احتلاهلل از يونياوعام .1967
-

مفهوم الدور :يرى "بيدد" أن مةهوم الدور يمثد تلك الممارساهلل السلوكية الممي ة لواحد أو
أكثر من اي

اص ز إطار معين.
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 الكيبوتس :ويقصد به تجم سكنز تعاونز يأم جماعة من الم ارعين أو العماد اليهاود الاذينيع ون ويعملون سويا وهو كد من أ كاد ا ستيطان الصهيونز ،تعتمد الحياة از الكيباوتس

على ا

تراكية التامة ز اسنتاج وا ستهالك والتعاون المتبادد بين أعأاء الكيبوتس.

 الموشعععاف :ااكد م اان أ ااكاد ا س ااتيطان الم ااترك حي اا ،تجس اادهلل بدايات ااه ايول ااى ااز عق اادالع ريناهلل من القرن الماأز .ويقوم المو اه على جملة من المبادئ التز تم التأسيس عليهاا

مثااد عم ااد مس ااتقد ،مس اااعدة متبادل ااة ب ااين اي ا اراد ،ااراء حاجي اااهلل م ااتركة ت اادم ك ااد س ااكان

المو اه يعملون مالبيتهم ز القطاع ال راعز واسنتاج الحيوانز ومعامهم تاري يا من مةيدا
ح ب العمد.
-

منطقة ) : )j1ت امد ذلاك الجا ء مان محا ااة القادس الاذا أامته إسارائيد قسا اًر بعاد احتاللهاا

للقاادس عااام  ، 1967وتأاام هااذ المنطقااة تجمعاااهلل (بيااهلل حنينااا ،م اايم ااعةاط ،العيسااوية،
ال ااايا ج ا اراح ،وادا الجاااو  ،با اااب السا اااهرة ،الص ا اوانة ،الط ااور ،الق اادس "بي ااهلل المقا اادس" ،رأس

العمااود ،ساالوان ،جبااد المكباار ،الس اواحرة ال ربيااة ،بيااهلل صااةا ا ،صااور باااهر ،أم طوبااا  ،كةاار
عقب) ،والتز تبلغ مساحتها حوالز  70كيلو متر مرب .

-

منطقة ) : )j2وت مد باقز أج اء المحا اة حسب التقسيم اسدارا للجها المرك ا لفحصااء
الةلساطينز ،وتأام هاذ المنطقااة تجمعاهلل( ار ااهلل ،م مااس ،م ايم قلنااديا ،التجما البادوا جبا ،
قلنديا ،بيهلل دقو ،جب  ،الرام وأاحية البرياد ،العي رياة وأباوديس ،الساواحرة ال ارقية ،والتاز تبلاغ
مساحتها حوالز  275كيلو متر مرب .

الدراسات السابقة:
 .1دراسععة :ماضععي عبععد الس ع م  )2016بعن عوان :حععبا البيععت اليهععودي وأثععر( علععى الحيععا
السياسية في سرائيل رسالة ماجستير غير منشور جامعة األب ر

تناولااهلل الد ارسااة ماادى تااأثير حا ب البيااهلل اليهااودا ااز عمليااة صاان القارار السياسااز ،ودور ااز

رساام السياساااهلل العامااة ااز إس ارائيد .ورك ا هلل الد ارسااة علااى الةت ارة الممتاادة بااين عااامز .2014-2008

واسااتعرف الباحاا ،تاااريا ايح ا اب الصااهيونية الدينيااة والااذا يعتباار ح ا ب البيااهلل اليهااودا امتااداداً لهااا
ولنهجهااا ا سااتيطانز ،وناق ااهلل الد ارسااة بالتحليااد دور الحا ب ااز الناااام السياسااز وعمليااة صاان القارار

السياس ااز ال ااارجز ،وبين ااهلل موق ااه الحا ا ب م اان قأ ااايا الح ااد النه ااائز ،وقأ ااية ا س ااتيطان ،وقأ ااية
ا عتاراه بيهوديااة الدولااة .وبينااهلل الد ارسااة تعريةااً بمكوناااهلل الحا ب وتركيبتااه اييديولوجيااة ،وعالقتااه ما
القوى اي رى ،حي ،يعتبر هذا الح ب من أهم ايح اب التز تمثد المستوطنين.
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وقد توصد الباح ،إلى عادة نتاائد منهاا :أن حا ب البياهلل اليهاودا هاو حا ب متماساك متارابط،

ويمتلك و ناً وتأثي اًر مهمين ز الناام السياسز اسسرائيلز ،يةوقان كثي اًر على ما يملكه من مقاعد از
الكنيسهلل ،وهو من أ د ايح اب معارأة يا تقدم ز مسيرة التسوية السياسية.

 .2دراسة :أبو عود يحيى  )2012جدليعة الع قعة بعين العدين والسياسعة فعي سعرائيل وأثر عا
على اتجا( التسوية رسالة ماجستير غير منشور جامعة األب ر  -غب .

تناولااهلل الد ارسااة الاادين اليهااودا علااى اعتبااار أنااه أهاام معااالم مساايرة الحركااة الصااهيونية ،أاامن

عالقة تتراوح ما بين اسقصاء والتكامد .قد حاود الم روع الصاهيونز مناذ الباداياهلل إقصااء الادين عان
ساااحة العمااد ماان ااالد إبقاااء اليهااود المتاادينين ااز معاباادهم ،وذلااك ماان أجااد بلااورة الجماعاااهلل اليهوديااة

ك عب وليس كدين ،ومن ناحية أ رى لم يت ود عنه حتى النهاية ينه بحاجة إلاى اسات دامه وتسييساه.
وأوأحهلل أن هذ العالقة أنتجهلل كالً ملتبساً من العالقة بين الدولة والدين ،وأرساهلل مةااهيم دينياة از

العماد السياساز الصااهيونز ،وأعطاهلل مجااا ً واساعاً للمتاادينين الاذين ر أاوا الصاهيونية ااز البداياة ،بااأن
يت ل لوا دا د المجتم اسسرائيلز ،وأن ي اركوا ز رسم مالم الدولة.

وتوص االهلل الد ارس ااة إل ااى أن ااكد العالق ااة المعق ااد أد ااد إسا ارائيد ااز حال ااة م اان الصا اراع ب ااين

المتادينين والعلماانيين ،لاايس علاى طبيعااة الدولاة و ااكلها قاطو باد طاااد الصاراع كا ااة منااحز الحياااة و

اد ااكد العالقااة إلااى اليااوم يلقااى بااللااه علااى طبيعااة المجتم ا اسس ارائيلز ،وعلااى ال طاااب السياسااز

اسسرائيلز والذا انعكس على مجرياهلل العملية التةاوأية بين الةلسطينيين واسسرائيليين.

 .3دراسة :الرفاتي ياد  )2011بعنوان :االستيطان في فكعر األحعباا الدينيعة الصعهيونية فعي
سعععرائيل وأثعععر( علعععى عمليعععة التسعععوية السياسعععية  )2009-1991رسعععالة ماجسعععتير غيعععر

منشور جامعة األب ر  -غب .

تناول ااهلل الد ارس ااة التوسا ا ا س ااتيطانز ااز اي ارأ ااز الةلس ااطينية ب ااين ع ااامز ،2009-1991
وتناولااهلل كااذلك دور ايح ا اب الص ااهيونية الدينيااة ااز آليااة دعمه ااا وتمويلهااا للم ااروع ا سااتيطانز ااز

اي ارأ ااز المحتل ااة بع ااد ع ااام  ،1967وذل ااك م اان ااالد هيمن ااة مجل ااس المس ااتوطناهلل "ي ا ا " والمجل ااس

التنةيذا ورةساء المجالس اسقليمية ،وكيه تساهم هاذ القاوى ب اكد كبيار از توجياه أصاواهلل الناا بين
لصااال المسااتوطنين واليمااين المتطااره ،وماادى تأثيرهااا علااى الق ارار السياسااز اسس ارائيلز .وقااد توصاالهلل
الد ارسااة إل ااى أن ايحا ا اب الص ااهيونية الديني ااة ،ك ااان لهااا ال اادور ايكب اار ااز دع اام الم ااروع ا س ااتيطانز
واصبامه بصب ٍة ٍ
دينية.
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 .4دراسة :سليم محمود  )2009بعنوان :تأثير المسعتوطنين اليهعود فعي الضعفة الغربيعة علعى
القرار السياسي اإلسرائيلي رسالة دكتورا( غير منشور جامعة الجبائر الجبائر

تناولهلل الدراسة موأوع المستوطناهلل واعتبرهلل أن عملية ا ستيطان أحد الركائ ايساسية التز

بنااهلل عليهااا الصااهيونية اسااتراتيجياتها لقيااام الدولااة ،وكااذلك أوأااحهلل أن أهميااة ا سااتيطان هااو مااا ماان
المستوطنين التأثير الكبير ز عملية صن القرار السياسز بما ي دم مصالحهم السياسية وال دماتية.

وأكااد الباحاا ،أن موأااوع المسااتوطناهلل اارف نةسااه بقااوة علااى عمليااة التسااوية السياسااية بااين

اسس ارائيليين والةلسااطينيين ،وأن جمي ا الحكوماااهلل المتعاقبااة تنااتهد نةااس الاانهد ااز قأااية دعاام وتأييااد
ا سااتيطان والمسااتوطناهلل ،واعتبااار ا سااتيطان ج ا ء ماان اسااتراتيجية إس ارائيد لةاارف وقااائ جيوسياسااية

تأمن سسرائيد تواصالً ج ار ياً وب رياً لمجموع مستوطنيها.

وكما توصد الباح ،إلى أن المستوطنين لهم إسهاماهلل ز الحياة السياسة وذلك عبار تواجادهم

ز الكنيسهلل مما يعطيهم الةرصة ز التأثير على مستوى المةسساهلل الت ريعية والتنةيذية.

 .5دراسة:الشععرعة محمععدك بركععات نظععام  )2005بعن عوان القععود الدينيععة ودور ععا فععي الحيععا
السياسية في سرائيل دراسة بحثية غير منشور جامعة اليرموك

استعرأهلل الدراسة تأثير القوى الدينية ودورهاا از الحيااة السياساية از إسارائيد ،واعتبرتهاا أهام
القاوى السياسااية الةاعلااة علاى صااعيد المجتما اسسارائيلز والحياااة السياسااية وقاد مارسااهلل هااذ القااوى دو اًر
محوريااً ااز بناااء الدولااة ،ورساام سياسااتها الدا ليااة وال ارجيااة .وأوأااحهلل الد ارسااة دور القااوى الدينيااة ااز
الحياة السياساية ،قباد قياام الدولاة وبعاد قيامهاا ،وأناه كاان لهاذ القاوى دور اعاد از تحدياد العالقاة باين
الدين والدولة ،وبينهلل الدراسة طبيعة القوى الدينياة والتعرياه بأياديولوجياتها وتنايماتهاا وعالقتهاا باالقوى

اي رى ورصد دورها وكذلك دورهاا از رسام الحيااة السياساية مان االد م ااركتها وتمثيلهاا از م تلاه
المةسساهلل اسسرائيلية مثد :الحكومة ،البرلمان، ،والمةسسة العسكرية.
وتوصاالهلل الرسااالة إلااى أن نةااوذ القااوى الدينيااة قااد تعاااام ااز الةتارة اي يارة ،ولكاان هااذا التعاااام
مرتبط بجملة من المت يراهلل المحلية والدولية.
 .6دراسععة :عبععد العبيععب شععادي  )1992بعن عوان دور األح عباا الدينيععة فععي النظععام السياسععي

اإلسرائيلي في الفتر ما بين  1988-1969رسالة ماجستير غير منشور جامعة القا ر .
ياارى الباحاا ،أن ايح ا اب الدينيااة ااز إس ارائيد ن ااأهلل قبااد ن ااأة الدولااة ،وبعااد ن ااأتها تااأثر دور

ايح اب بتطورها المةسساتز ،وأن دور ايح اب الدينية يتوقه على صان ا ئتال ااهلل الح بياة الحاكماة
على كد الناام الح بز الاذا يتاأثر بعواماد عديادة منهاا :النااام ا نت اابز ،و اكد البنااء ا جتمااعز

واييديولوجز للمجتم اسسرائيلز.
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ويةكااد الباحاا ،تعاادد أنماااط عاادم التكامااد القااومز دا ااد المجتم ا اسس ارائيلزو هناااك التناااقف

اس ااكنا ا – السااةاردى ،إلااى جانااب الصااراع الاادينز العلمااانز ،وأ ي ا اًر التناااقف اليهااودا العربااز ،وهااذا
بدور أدى إلى حدو ،أ مة الهوية دا د المجتم اسسرائيلز.
كما توصد الباحا ،إلاى أن هاذا ا

حدثهلل أو تمهلل تسوية سياسية.

اتاله والتنااقف الادا لز ،سايتحود إلاى صاراع عنياه إذا

تعقيا على الدراسات السابقة:
تناولااهلل الد ارساااهلل السااابقة دور ايحا اب الدينيااة ااز الحياااة السياسااية ،منهااا ماان تناااود طبيعااة

العالقااة بااين الاادين والدولااة وجدليااة العالقااة بينهمااا ،ومنهااا ماان رك ا علااى صااائص الةكاار الاادينز ااز
إسرائيد ،ومنها من تناود طبيعة ناام الحكم وكيةية ت كيد ا ئتال اهلل ،ومنها من تحاد ،عان ايحا اب

ب ااكد عااام ،وبالتااالز نجااد أن كااد د ارسااة ربمااا عالجااهلل موأااوعاً كبي ا اًر ،وبعأااها اآل اار ت صااص ااز

ج ئية معينة ،وبعأها قصر الحد ال مانز إلى ترة قديمة.
و

ااك أن الد ارساااهلل السااابقة و ارهلل رةى حااود مواأااي مهمااة ،منهااا طبيعااة ناااام الحكاام ااز

إس ارائيد ،ودور ايح ا اب الدينيااة ااز الحياااة السياسااية .ولعااد أهاام مااا يمي ا هااذ الد ارسااة عاان الد ارساااهلل
السابقة أنها ترك على ئاة المساتوطنين قاط وكيةياة تاأثيرهم علاى صاناع القارار السياساز از إسارائيد،
وكي ااه أن طبيع ااة دوره اام الكبي اار

يتناس ااب ما ا حجمه اام ،وكيةي ااة تمك اانهم م اان الس اايطرة والت ااأثير عل ااى

المةاصد المهمة والمةثرة ز الدولة ،وايهم هو تناولها لدور المستوطنين للةترة المعاصرة.
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تقسيمات الدراسة:
تكونهلل الدراسة من مسة صود على النحو التالز:
 -الفصل األول :اإلطار النظري للدراسة.

 -الفصل الثاني :االستيطان في الفكر الصهيوني.

 -الفصل الثالث :مؤسسات صنع القرار السياسي في سرائيل.

 الفصل الخامس :دور المستوطنين في صعناعة القعرار السياسعي والنتعائج المترتبعة علعى ذلعكفي األراضي الفلسطينية

 -الفصل الرابع :مستقبل دور المستوطنين في القرار السياسي
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الفصل الثاني
االستيطان يف الفكر الصهيوني

 المبحث األول :أبعاد عملية االستيطان oالمطلب األول :البعد السياسي.
 oالمطلب الثاني :البعد الديني.

 oالمطلب الثالث :البعد النغرافي.
 oالمطلب الرابع :البعد األمني.
 oالمطلب الخامس :البعد االقتصادي.
 المبحث الثاني :تطور مراحل االستيطان oالمطلب األول :االستيطان قبل تصريح بلفور.
 oالمطلب الثاني :االستيطان في ظل االنتداب البريطاني.
 oالمطلب الثالث :االستيطان بعد قيام دولة إسرائيل.
 المبحث الثالث :مشاريع االستيطان بعد عام 1967 oالمطلب األول :االستيطان في عهد المعراخ.
 oالمطلب الثاني :االستيطان في عهد الليكود.
 oالمطلب الثالث :االستيطان بعد أوسلو.

مقدمة:
لقا ااد نجحا ااهلل الصا ااهيونية ا ااز توايا ااه الا اادين اليها ااودا لصا ااال أها اادا ها وم ا اااريعها التوسا ااعية

لمسهلل تاأثير التربياة الدينياة علاى عقلياة الانشء اليهاودا ،اسات و لهلل التعااليم التوراتياة
والتسلوطية ،بعد أن
ْ
اهلل نةساها كحا ود باديد لماا يس وامى
التز ت ير إلى صهيون ،وايرف و
المقدسة ،وهيكد ال وارب وميار  .وطرح ْ
بالمسااألة اليهوديااة ،ر أااهلل ك ارة ا ناادماج بال ااعوب رماام موا قتهااا علااى ال ااروج ماان قوقعااة "ال يتااو"،

الدولز الكبير ز لسطين العربية ،الذا يحقوق لها مصاالحها الدائماة از اسات الد
عهلل كرة "ال يتو" و
ور ْ
أا محاولة وحدوية عربية مان اأنها الوقاوه از وجاه أطماعهاا التوساعية
يراهلل الوطن العربز ،ومن و

وا ستعمارية.

وبما أن ا ستيطان ُيعتبر تجسيداً للةكر ايياديولوجز واسساتراتيجز الاذا قاماهلل علياه "إسارائيد"
التااز ُولاادهلل ماان رحاام الصااهيونية ،ماان الطبيعااز أن تااأتز لسااطين ومدينااة "القاادس" اصااة ااز طليعااة
الةكر الصهيونز وعلى سلم أولوياهلل الم ططاهلل الصهيونية ،حي ،إنه لم يكان باسمكاان قياام "إسارائيد"
واهورهااا إلااى الوجااود باادون تجمي ا اليهااود ماان بلاادان ودود عدياادة ااز العااالم ،باادا

العااودة لااترف

المقدس ااة "أرف الميع اااد" ،ك ااان هن اااك اابه إجم اااع ص ااهيونز عل ااى أ اارورة ا س ااتيطان ااز لس ااطين

والقاادس ،يتأ ا معااالم ذلااك ماان أق اواد عماااء اليهااود الااذين أطلق اوا مقااولتهم ال ائةااة علااى لسااان الكاتااب
اليهودا "يسرائيد نجويد" "أرف باال اعب ل اعب باال أرف" ،وهاذا ماا أدى إلاى بارو سياساة الساطو
على ايراأز الةلسطينية المحتلة ون ر اليهود يها.

وتمثااد أس ااطورة ا س ااتيطان الص ااهيونز ااز عاام المةكاارين والق ااادة الص ااهاينة أن لس ااطين ه ااز

"إسرائيد" أو "صهيون" ،وأن تاري ها وتاريا اليهود قد توقه تماماً برحيد اليهود عنهاو ولم يستأنه هذا
التاريا إ م بعودتهم إليهاو هو تاريا مقدس وقد جسدهلل الحركة الصهيونية ز لسطين العقيدة التوراتية
ز طرحها لالستيطان ،حي ،حولهلل ممارساتها العملية ستعمارها ا ستيطانز ز لسطين إلاى مةهاوم

ت ااوراتز "ع ااودة ال ااعب إل ااى أرف الميع اااد" ،وب ااذلك ي ااتم اس ااتقباد المه اااجرين المس ااتوطنين اليه ااود إل ااى
لسطين كعائدين إلى أرف إسرائيد.
وبالتااالز :جاااءهلل البارامد ا سااتيطانية الصااهيونية سقامااة المسااتوطناهلل اليهوديااة علااى اي ارأااز

الةلساطينية تحااهلل ادعااءاهلل دينيااة وتاري ياة ،مةادهااا أن هنااك حقوقااً تاري ياة ودينيااة يهودياة علااى أرف
لسطين ،وهذ الحقوق هز التز وعد بها الرب ال اعب اليهاودا .وقاد تطاور هاذا المةهاوم يماا بعاد إلاى

جعد إقامة المستوطناهلل أداة لتع ي أمن دولة إسرائيد بعد قيامها عام .1948

ويتأ ا ممااا ساابق :أن إقامااة المسااتوطناهلل وا سااتيطان علااى ايرف الةلسااطينية يمثااد حجاار

ال اويااة ااز اييديولوجيااة الصااهيونية ،وذلااك لتهميااة العامااى التااز ينطااوا عليهااا ا سااتيطان ،ااز عاادة
12

جوانااب ديم ار يااة وأمنيااة وسياسااية واقتصااادية ومائيااة وطائةيااةَّ ،قامااة المسااتوطناهلل يعمااد علااى جلااب

الم يااد ماان المهاااجرين اليهااودو وبالتااالز :تهويااد ايرف الةلسااطينية .منااذ أن جاااءهلل حركااة ا سااتعمار
ا س ااتيطانز إل ااى لس ااطين ااز أوا اار الق اارن التاسا ا ع اار الم اايالدا ،تمك اان المس ااتوطنون اليه ااود م اان

الساايطرة علااى المناااطق ا سااتراتيجية والم اوارد المائيااة ،باسأااا ة إلااى الساايطرة علااى بعااف اي ارأااز

ال راعيااة ال صاابة ،وبمساااعدة المةسساااهلل الصااهيونية ماان جهااة ،ودعاام بريطانيااا ماان جهااة أ اارى تمكاان
المهاااجرين اليهااود ماان الساايطرة علااى بعااف المقاادراهلل ا قتصااادية لةلسااطين ،مثااد :ااركاهلل الكهرب اااء
والماء وال ركاهلل ال راعية الصناعية وميرها.
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المبحث األول
أبعاد عملية االستيطان
ا س ااتيطان ه ااو التطبي ااق العمل ااز للةك اار ا س ااتراتيجز الص ااهيونز ال ااذا ان ااتهد لس ااةة أساس ااها

ا سااتيالء علااى ايرف الةلسااطينية ،بعااد طاارد سااكانها ب ااتى الوسااائد بحجااد ودعاااوى دينيااة وتاري يااة

باطلة ،وجلب أعداد كبيرة من تاهلل اليهاود مان م تلاه أنحااء العاالم واحاللهام باد ً مان ساكان ايرف

ايصليين وهم الةلسطينيين ،بهده إقامة دولة ز المنطقاة العربياة ،لماا تمثلاه لساطين مان موقا مميا
وذا أهمية استراتيجية كبيرة.

وق ااد ذك اار الكات ااب اسسا ارائيلز "ישעיהו בן פרת" "ي ااعياهو ب اان ااراهلل" ااز ص ااحيةة "ي ااديعوهلل

أحرنوهلل" بتاريا  14تمو (يوليو)  ،1970تحهلل عنوان "ال طأ والسذاجة والتلون"" :إن الحقيقاة هاز
صهيونية بدون استيطان  ...و دولة يهودية بدون إ الء أراأز العرب وتسييجها".

ك أن ا ستيطان الصاهيونز لةلساطين ي تلاه تمامااً عان أا احاتالد از العاالم ،ماا مان
دولاة اساتولهلل علاى لساطين إ م و الاهلل ،ساواء الةرنجاة أو اسنجليا رمام طاود المادة التاز مكثوهاا از
لسطين وبيهلل المقدس وقد يعا ى ذلاك إلاى أناه لام تكان أا مان الادود ا ساتعمارية التاز اساتولهلل علاى

لساطين تادعز أنهاا صااحبة حاق از هاذ ايرف ،وانماا كاان الهاده نهاب ال ياراهلل والحااق اله يماة

بال صم ،وبالتالز :كان هذا ا حتالد وا ستعمار ي ود ز النهاية بانتهاء أهدا ه.

(جونز)44 :2002 ،
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المطلا األول
البعد السياسي
ب ااالرمم م اان أن حرك ااة ا س ااتيطان اليه ااودا ق ااد ااملهلل جميا ا المن اااطق الت ااز احتل ااهلل ااز ع ااام
 ،1967إ م أن كثا تهااا قااد ت تلااه ماان منطقااة إلااى أ اارى .وتنبا ايهميااة السياسااية وا سااتراتيجية لهااذ
المناطق من الد تو ي المستوطناهلل ،وانت ارها وترك ها ز أماكن معينة .ويتأ هنا بجاالء سياساة

إسا ارائيد ااز محاول ااة إيج اااد أملبي ااة يهودي ااة ااز أم اااكن ذاهلل كثا ااة س ااكانية عربي ااة (انا اار ال ريط ااة-

الملحق رقم (.)1

ولقااد ااكلهلل القاادس المحااك الرئيسااى ااز هااذا المجاااد ،وايكثاار اسااتهدا اً لالسااتيطان ،ذلااك أن

الساايطرة علااى ايرف تعن از الساايطرة السياسااية ،وأن ا سااتيطان عامااد أساااس ماان عوامااد قيااام دولااة
يهودية ز ايراأز المحتلةو وبالتالز ،قيام دولاة إسارائيد الكبارى التاز قاماهلل عليهاا الةكارة الصاهيونية،

حياا ،قاااد "مو اايه ساانيه" عااام " :1943ا سااتيطان لاايس هااد اً ااز حااد ذاتااه حساابو بااد أيأ ااً وساايلة

ا سااتيالء السياسااز علااى لسااطين" ،ولااذلك يجااب أن نسااعى ااز آن واحااد سقامااة مسااتوطناهلل يهوديااة،
س اواء وسااط الم ارك ا السياسااية وا قتصااادية للبلااد ،أو بااالقرب منهااا ،أو حولهااا ،أو ااز تلااك النقاااط التااز
يمكاان اساات دامها مواقا طبوم ار يااة م اار ة ،أو مواقا رئيسااية ماان ناحيااة الساايطرة العسااكرية علااى البلااد،

والقدرة على الد اع الةعاد عنها ،وان كانهلل أهميتها ا قتصادية قليلة"( .العيلةو اهين)921 :2010 ،
لذلكَّ ،ن ا ستيطان ي دم ايهداه السياسية اسسرائيلية ،وبدوناه تصاب إسارائيد مجارد جايش

احاتالد ،أمااا با سااتيطان وا سااتيالء علااى ايرف ،و اارف سياساة ايماار الواقا و َّنهااا تساعى إلااى ر ا
هذ الصةة ا حتاللية عن نةسها( .عودة)128 :2001 ،

الحركاة الصااهيونية قااد اساات دمهلل ا سااتيطان كوساايلة ماان أجااد إن اااء الااوطن القااومز اليهااودا

ز لسطين ،مير أن إسرائيد تست دم المستوطناهلل اليوم لهده م تله تمامااً ،وهاو الحيلولاة دون قياام

دولااة لسااطينية ااز اي ارأااز المحتلااة عااام  ،1967وذلااك ماان ااالد سياسااة اسحااالد ،و رع اي ارأااز
العربيااة المحتلااة بالمسااتوطناهلل ،بهااده لااق حقااائق ديموم ار يااة جدياادة علااى ايرف ،ممااا يجعااد ماان

المس ااتحيد عل ااى أا حكوم ااة إسا ارائيلية قادم ااة ا نس ااحاب م اان ه ااذ اي ارأ اازو وبالت ااالز :الحيلول ااة دون

إعادتها للحكم العربز .و ى أسوا ا حتما هلل َّن إسرائيد سوه تست دم هذ المستوطناهلل كأداة أ ط
ااز أا مةاوأ اااهلل مقبلا ااة ح ااود مص ااير اي ارأا ااز المحتل ااة ،كم ااا عل ااهلل أثن اااء المةاوأ اااهلل المص ا ارية

اسسارائيلية ،تمهيااداً لتوقي ا اتةاقيااة كامااب ديةيااد ااز عااام  ،1978حياا ،اساات دمهلل إس ارائيد مسااتوطناهلل
سيناء كأوراق أ ط ز تلك المةاوأاهلل (بركاهلل)242 :1986 ،
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وعبر رئيس الاو راء ايسابق "إساحاق ارباين" عان ذلاك بقولاه :إن إسارائيد مصاممة علاى اسبقااء

على الوأ الراهن ،حتى يتةاوف العرب م إسرائيد لتوقي اتةاقية سقامة سالم عاادد ونهاائز .ويارى
أن الت يي اراهلل علااى الحاادود اسس ارائيلية يجااب أن تكااون حسااب مقتأااياهلل ايماان ،كمااا رك ا علااى أهميااة
المسااتوطناهلل لاادعم ناريااة الحاادود اآلمنااة بقولااه :إن للمسااتوطناهلل دو اًر اسااتراتيجياً ااز تقويااة الوأ ا

ايمنز ،وهز تقدم أساساً ثابتا لمطلب إسرائيد ز السالم م الحدود اآلمنة التز يمكن الد اع عنها ،إذ
أن هده ا ستيطان هو تحديد وتوسي حدود الدولة التز يمكن الد اع عنها( .أرنسون)71 :1978 ،

وكااان "مو اايه دايااان" و ياار الااد اع اسسارائيلز ايساابق ااديد الوأااوح ااز ربطااه بااين ايطماااع

التاري ياة للصااهيونية ،وبااين أهاداه إسارائيد تجااا المنااطق التااز احتلتهااا بعاد حاارب عااام  ،1967حياا،
ق اااد" :من ااذ مائ ااة ع ااام و ااعبنا منهم ااك ااز بن اااء البل ااد وايم ااة ،و ااز التوسا ا وج ااذب اليه ااود ،و ااز بن اااء
المستوطناهلل وا ستيطان من أجد توسي الحدود ،وليس من حق أا يهودا أن يقود لناا هاا قاد وصالنا

إلى نهاية المرحلة ،كما

يحق له أن يقود بأننا قاربنا على الوصود إلى نهاية الطريق" .وبالتاالز اَّن

المهمة الرئيسية التز تواجهنا ،هز لق ارطة جديدة ،وحدود جديدة ،وأرف إسرائيد جديدة.

(هالد)248 :1974 ،

وماان ااالد تتب ا أوأاااع المسااتوطناهلل اليهوديااة ااز الأااةة ال ربيااة ،نجااد أن لهااا عاادة مهااام

منها اسيديولوجية والعسكرية وايمنيةو المستوطناهلل دائماً مرتبطة بال طط العسكرية ،ساواء از عاددها
أو ااز تحديااد مواقعهااا .أمااا المهمااة السياساايةو هااز دق ايسااا ين بااين التجمعاااهلل السااكانية العربيااة لمنا

تواصلها وتطويقها وتةتيتها ،كما وتحود الأةة ال ربية إلى ع راهلل بد مئاهلل من التجمعاهلل الةلساطينية

المع ولة عن بعأها البعف ،ايمر الذا يهدد أا حكم قد يحصد عليه الةلسطينيون.

(عيد)128 :1998 ،
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المطلا الثاني
البعد الديني
تُ ةااز الحكوماااهلل اسس ارائيلية المتعاقبااة المنطلقاااهلل الدينيااة ااز حربهااا ا سااتيطانية المسااتمرة
على ايراأز الةلسطينيةو جوهر الةكر السياسز اسسرائيلز يقوم على أرورة إيجاد دولة يهودية نقياة

يجتم

يها كا ة يهود العالم.

إن سياسة ا ستيالء على ايراأز بالطريقاة السالمية ،هاز السياساة التاز ساارهلل عليهاا الحركاة
الصااهيونية ااز البدايااة ،إ م أنهااا ت ي ارهلل بعاادما قويااهلل ااوكتها وملكااهلل القااوة علااى ايرف ،وهااو الهااده
ايود للصااهيونية ،وأود حااد ،هااام ااز تاااريا بنااز إس ارائيد هااو الوعااد اسلهااز بَّعطااائهم هااذ ايرف،
حي ،تستند هذ الرواية على ما جاء ز سةر التكوين من التوراة " :ز ذلك الياوم قطا الارب ما أبارام

ميثاقاً قائال .لنسلك أعطز هذ ايرف من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الةراهلل".

(سةر التكوين15 :ة)18

وممااا ذكرتااه التااوراة ااز قأااية ا سااتيالء علااى ايرف بااالقوة وابااادة أهلهااا ،مااا جاااء ااز سااةر
ي وع" :وكان بعد موهلل موسى عبد الرب أن الرب كلم "ي وع بن نون" ادم موسى قائالً موساى عبادا

قاد ماااهلل اااآلن قاام اعباار هااذا ايردن أنااهلل وكااد هااذا ال ااعب إلااى ايرف التااز أنااا معطيهااا لهاام أا لبنااز
إسرائيد ،كد موأ أن تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمهلل موسى من البرية ولبناان هاذا إلاى

النهاار الكبياار نهاار الةاراهلل جميا أرف الحثيااين والااى البحاار الكبياار نحااو م اارب ال اامس يكااون ت مكاام".

(سةر ي وع1 :ة)5
و

ك أن أ كار اليمين اسسرائيلز وأح ابه هز ايكثر تطر اً ز نارتها لترف الةلساطينية،

بحي ،تعتبرها ج ًء من ايرف اليهودياة الكاملاة ،وأن المساتوطنين ياةدون مهماة وطنياة ودينياة مقدساة،
كونهم ا تاروا العيش از المساتوطناهلل باد ً مان تاد أبياب وميرهاا ،ويعتبار المساتوطنون أنةساهم امتاداداً
لدولة إسرائيد الكبرى( .جونز)159 :2002 ،

ويرى ا سرائليون إن أرف إسرائيد تمتد حي ،يصد آ ر جنودها ،وان ايرف الةلسطينية ز
نا اارهم ه ااز أراف مح ااررة وبالت ااالز ،م اان حقه اام ا س ااتيطان ااز أا بقع ااة يه ااا حت ااى ل ااو أدى ايم اار
ست دام القوة العسكرية لتحقيق ذلك( .تقرير ال رق ايوسط)89 :2009 ،

وبهذا يتأ أن الصهاينة لام يت لاوا عان م اروعهم القاديم ولام يكتةاوا باايرف التاز صصاهلل
ااء علااى مااا جاااء ااز التااوراة التااز تااأمرهم با سااتيالء علااى أرف
لهام ااز قارار التقساايم عااام  .1947وبنا ً
لسطين بكد الوسائد ،حي ،يعتبر هذا واجباً دينياً مقدساً لدى جميا اليهاود أقرتاه اريعتهم وأمارهلل باه،
وكذلك نصهلل التوراة على إبادة سكان ايرف التز يستولز عليها اليهود.
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بعاد أن وقعااهلل الأاةة ال ربيااة وقطااع ما ة تحااهلل ا حاتالد اسسارائيلز ،وجادنا ايحا اب الدينيااة

واليمينية تدعى أن سسرائيد حقوقاً تاري ية من وجهة نار دينية ز الأاةة ال ربياة التاز أطلقاهلل عليهاا
اسا اام "يها ااودا والسا ااامرة" ،كما ااا اعتبرتها ااا أر ت
اف محا ااررة وليسا ااهلل محتلا ااة .وبالتا ااالز أ ا ااذهلل تطلا ااق علا ااى

المستوطناهلل التز يتم ت ييدها أسماء يهودية دينية وتاري ية قديمة ،لكز توحز للعالم أنها بصادد إحيااء
دولة قديمة وليس إن اء دولة جديدة( .بركاهلل)241 :1986 ،

وم اان أج ااد ذل ااك تص اادر الحا ام اااهلل ورج اااد ال اادين اليه ااود حم ااالهلل اسره اااب أ ااد المقدس اااهلل

والمواطنين الةلساطينيين ،وت اجي عمليااهلل ا ساتيطان از المنااطق التاز احتلاهلل عاام  .1967قاد قااد
الحا ام اليهودا ايكبر " لومو مورين" ز توا  :يحق لليهود أن يقتلوا المدنيين العارب العا د بماا از

ذلك النساء وايطةاد وال يوخ( .السعدا)209 :1985 ،

وانطالق ااً ماان هااذ المس الوماهلل الدينيااة عنااد اليهااود المتمثلااة ااز الوعااد اسلهااز لهاام بهااذ ايرف

"أرف الميعاااد" ،يااذهب القااادة الصااهاينة وحتااى العلمااانيون ماانهم إلااى التمسااك بهااذ المساالمة ،حياا ،إن

الرب أمرهم بقتد وت ريد ايمراب.

وتقس اام المس ااتوطناهلل إل ااى ث ااال ،مجموع اااهلل رئيس ااية( :الجه ااا المركا ا ا لفحص اااء الةلس ااطينز،

)32 :2016

 مس ااتوطناهلل ذاهلل ط اااب دين ااز ص ااهيونز ،وم اان أبر ه ااا مس ااتوطنة "كري اااهلل أربا ا " المقام ااة عل ااىأراأز مدينة ال ليد جنوب الأةة ال ربية ،و"معاليه أدوميم" ز القدس.

 -مستوطناهلل ذاهلل طاب علمانز.

 -مستوطناهلل م تلطة ما بين الدينز والعلمانز.
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المطلا الثالث
البعد الجغرافي
للج ار يااا لسااةة اصااة ومهمااة ااز الةكاار الصااهيونز ،لااذا نجااد كثيا اًر ماان أقاواد و طاباااهلل قااادة

الم ااروع الصااهيونز والحركااة الصااهيونية تا اربط حلاام الدولااة بالحاادود والج ار ي ااا ااز إ ااارة إلااى النااارة

التوسااعيةو تص اريحاهلل "ثيااودور هرت ا د" ااز مااةتمر بااا د عااام  1897تاادلد علااى ذلااك ،حياا ،اعتباار
ا جتماع الصهيونز بمثابة حجر ايساس لمستقبد ايمة اليهودية( .أحمد)6 :1987 ،
وكذلك َّن "حاييم واي مان" ز طاب لاه از القادس عاام  ،1926عبار عان أملاه باأن تن اط
أعماد ا ستعمار اليهودا سلمياً ،عندما قاد" :إن الطريق إلى جسر اللنبز الذا سوه نعبار وقاه إلاى
رق ايردن لم يعبر الجنود باليدين عامد اليهودية والمحرا ،اليهودا".

كما أن "ديةيد ترتش" قد نادى "بةلسطين الكبرى" ،وهز تأم ز رأيه :سايناء والعاريش وقبارص
إلى جانب لسطين ،حي ،حاود از الماةتمر الصاهيونز ال ااص عاام  1951أن ُياد د بااقز لساطين
والبالد المجاورة ،مقترحاً البدء باستعمار لسطين المصرية ،أا سيناء والعريش" (السيد.)62 :1990 ،
ولترويد أ كار هذ ن ر دليالً سياحياً بالل اهلل العبرياة واسنجلي ياة وايلمانياة ،وأا

ياه أ كاار وتعريةاه
يعتباارون المسااا ر

يرف لسااطين والتااز حااددها بأنهااا "ماان النيااد إلااى الةاراهلل" ،حياا ،عاام أن اليهااود
رج من البالد إ م إذا اجتاا حلاب مان ال اماد ،واسساكندرية مان الجناوب وقاد عارف أ كاار تلاك علاى

ألمانيا والدولة العثمانية( .الدويك)41 :2004 ،
وبعااد قيااام إسارائيد تكااررهلل ايقاواد نةسااها حااود البعااد الج ار ااز لالسااتيطان علااى لسااان قادتهااا،

ماان ذلااك قااود "باان موريااون" ااز صاايه عااام " :1948ل اارف واحااد جاااءهلل إسارائيد إلااى الوجااود لاايس
لمجرد إعطاء الحرياة وا ساتقالد ل ا  650ألاه يهاودا الاذين كاانوا ياوم  14آياار (ماايو) 1948

بها ،ولكان قباد كاد ازء سيجااد وطان ذا سايادة لكاد اليهاود الاذين ينتاارون ارجهاا" وبالتاالز
هز تحتاج إلى مساحة من ايرف أكبر من مساحتها الحالية من أجد توطين المهاجرين يها.

(أحمد)6 :1987 ،

كمااا أنااه بعااد احااتالد الأااةة ال ربيااة وقطاااع م ا ة وساايناء والجااو ن ااز أعقاااب حاارب ح ي اران

(يونيو)  ،1967اعتبر العديد من القادة الصاهاينة ذلاك طاوة علاى طرياق اساتعادة اي ارأاز التاري ياة
سس ارائيد ،ممااا يعنااز أن أطماااع إس ارائيد تتجاااو الحاادود التااز حصاالهلل عليهااا بموجااب قاارار التقساايم،
وتتجاو ايراأز التز استولهلل عليها نتيجة لحرب عام ( .1967ناجى)14 :1987 ،
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وممااا ساابق يمكاان تةسااير الم ا ى الحقيقااز ماان عاادم تحديااد إس ارائيد لحاادودها رماام ماارور نحااو

ساابعون عاما ااً علااى قيامه ااا ،حي اا ،بقيااهلل دون دس ااتور يب ااين حاادودها ب ااكد نه ااائز ،وانمااا تعتم ااد عل ااى

الت ريعاهلل التز تصدر عن الكنيسهلل ،وبما يتالءم م مصلحتها ز التوس مثاد الت اري الصاادر عاام
 1967بأم القدس ،والت ري الصادر عام  1980بأم هأبة الجو ن السورية إلى إسرائيد.

كمااا أنهااا تعتمااد علااى إصاادار مااا يساامى بااالقوانين ايساسااية ،حياا ،تحمااد هااذ الق اوانين طاااب
الديموماة ،كمااا أنهاا تعتباار از مجموعهااا ناواة للدساتور اسسارائيلز ،ومان هااذ القاوانين ايساسااية القااانون
ايساسااز بعاصاامة الدولااة الصااادر عااام  1980والااذا يجعااد ماان القاادس عاصاامة سسارائيد ،ومااا يعنيااه
ذلااك ماان أنااه ااز حالااة وأ ا الدسااتور اسس ارائيلز ،ااَّن أحااد م اواد سااوه ت ااير إلااى أن القاادس هااز

عاصاامة إس ارائيد( .بركاااهلل .)244 :1986 ،لااذا العلااة ماان عاادم وأ ا مثااد هااذا الدسااتور حتااى اآلن
تكمن ز عدم اكتماد حدود إسرائيد ،وبهذا يمكننا أن نةهم قود "جولدا مائير" رئيسة الو راء اسسرائيلية

السابقة" :الحدود حي ،يسكن اليهود.
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المطلا الرابع
البعد األمني
سعهلل إسرائيد من الد بكة ا ستيطان الممتدة على كا ة اي ارأاز الةلساطينية إلاى تحقياق

أهداه أمنية ،وهذا واأا مان االد ا تياار مواأا المساتوطناهلل ،والنقااط العساكرية از المرتةعااهلل،
وكذلك الحواج المنت رة ز كا ة أنحاء الأةة ال ربية ،وجاء الجدار الةاصاد ليةكاد هاذا الادا  ،وهاذا
يل ز الدوا

اي رى لالستيطان( .ملمى)124 :2001 ،

لقد أطلقهلل إسرائيد على بعاف المساتوطناهلل الم روعاة از الأاةة ال ربياة اصاة از منطقاة
ايموار اسم المستوطناهلل ايمنية ،قد أقامهلل سلسلة من المستوطناهلل على طود الحادود ما ايردن،
وحجتها ز ذلك إقامة حاج استيطانز لمن أعمااد المقاوماة اصاة از منطقاة ايماوار ما ايردن،

أو المساتوطناهلل الواقعاة از المنطقاة الةاصالة باين الأاةة ال ربياة المحتلاة عاام  ،1967والمحتلاة عاام
( .1948الهندا)55 :2002 ،
ويتأ الهاجس ايمنز اسسرائيلز من بناء المستوطناهلل ،والسيطرة على الم يد من ايراأز
لبنااء مساتوطناهلل جديادة عليهاا ،از ت و هاا مان ا اتالد ميا ان العاماد الاديموم ار ز للساكان لصاال

السكان الةلسطينيين .منذ البداياهلل ايولى للحركة الصهيونية ،أولهلل العنصر الديموم ار ز أهمية بال ة،
وذلاك بساعيها إلاى ت ييار وقلاب الميا ان الاديموم ار ز لصاالحها ،كماا ساعهلل إلاى تحقياق دولاة يهودياة

الطاب  ،ذاهلل أكثرية سكانية يهودية على مساحاهلل واسعة من ايراأز القابلة لالستيطان.

(ال رو)53 :1990 ،

كما أن هذ اسجراءاهلل ايمنية القاسية جداً ز الأةة ال ربية تهده إلى لق حالة من الرعب

وال وه والقلق عند الةلسطينيين ،وبالتالز تهده إلى النيد من معنوياتهم ،مما يد

بعأهم إلى اليأس

مان إعماار ايرف ،والوصاود إليهاا و ااً مان إرهااب المساتوطنين ،وكاذلك الياأس مان المقاوماة وذلاك
نتيجة العنه الذا ترد به على كا ة أ كاد المقاومة التز يقوم بها الةلسطينيون ،مما يد

الهجرة وهذا ز النهاية يصب ز صال ايهداه ايمنية اسسرائيلية.

البعف إلى

لقد قسم االستيطان الضفة الغربية لى ث ث مناطق رئيسية ي:
 -1منطقة أمنية رقية على امتداد ايموار ،بحيا ،تةصاد  %22مان الأاةة ال ربياة ،وتأام هاذ
المنطقة هاء  40مستوطنة ،باسأا ة إلى المواق العسكرية المنت رة ز ايموار.

 -2المنطقة ايمنية ال ربية وتةصد ما نسبته  %23من الأةة ال ربية.
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 -3منطقة الوسط الةلسطينز ،أا منطقة المادن والتجمعااهلل الةلساطينية الكبارى ،وتبلاغ مسااحتها ماا
يقاارب  %55مان مسااحة الأاةة ال ربياة ،ما العلام أن هاذ المنطقاة أيأااً مقسامة إلاى عادة

مناطق بةعد الحواج العسكرية المنت رة يها( .مرك البراق)7 :2004 ،

ومنا
أماا مديناة القادس  ،قاد تام ع لهاا بالكاماد عان محيطهاا العرباز از الأاةة ال ربياةُ ،

الةلساطينيون مان الوصاود إليهاا تحاهلل ذ ارئا ايمان اسسارائيلز ،اصاة از ا نتةاأاة الثانياة قاد تام
إمالق كا ة المنا ذ للمدينة ولم َي ُعد لسطينيو الأةة ال ربية يستطيعون د ولها ،وذلك بسبب الحواج
العساكرية الثابتاة المقاماة علاى كا اة مادا لها ،كماا أن المساتوطناهلل والجادار طوقاهلل المديناة مان كاد
ناحية ،حتى أن المدينة المقدساة سارهلل ماا يقاارب  %90مان أ ارأايها لصاال الم اروع ا ساتيطانز،

كماا ع لاهلل حاوالز ) (100,000مان الةلساطينيين المقدسايين عان مادينتهم ،باسأاا ة الاى عا د نحاو
) )24,000لسطينز مقدسز عن الأةة ال ربية( .مرك البراق)8 :2004 ،

وي كد البعد ايمنز لالستيطان ط اًر على الةلسطينيين ز الأةة ال ربية ،ويبدو ذلك واأحاً

مان اسجاراءاهلل الم اددة علاى الحاواج العساكرية والتاز تعياق الحيااة العاماة للساكان ،وبالتاالز :إلحااق
الأرر بهم على كد ايصعدة كما ستبين الدراسة حقاً.

22

المطلا الخامس
البعد االقتصادي
تنب أهمية ايبعاد ا قتصادية لالستيطان من كونها تساهم ز تقوية ا قتصاد اسسرائيلز عبر

است الد المستوطناهلل ز مجاد ال راعة ،باعتبارها ركي ة أساسية يبنى عليها ا قتصاد ،وكذلك السيطرة

على الموارد المائية ومنا سة المادن والقارى العربياة راعيااً وصاناعياً ما الت طايط للت ةياه مان أاائقة
السكن ز إسرائيد ،وجذب المستثمرين وايثرياء اليهود.

الحز يمارس يه الكثير من الةالحين ن اطاتهم ال راعية ،وجب
بلد
وعلى اعتبار أن لسطين ٌ
ٌ
على الحركة الصهيونية العا ماة علاى انتا اع ايرف وطارد أصاحابها ومالكيهاا ،المباادرة بَّقاماة احتكاار
يهودا لترف يت ذ الصةة الجماعية .وهنا جاء دور المستوطناهلل على اعتبار أنها ال لياة ايولاى از

المجتما ا الص ااهيونز ا س ااتيطانز باس اام الحرك ااة الص ااهيونية ،ااايرف ملكي ااة للحرك ااة الص ااهيونية ،ي ااتم
راةها بموا قة الصندوق القاومز اليهاودا ،وتاةجر لليهاود القاادمين إلاى لساطين ب ارط أن يتحولاوا إلاى

الحااين ،حياا ،كانااهلل الحركااة الصااهيونية تهااده للقأاااء علااى صااورة اليهااودا التاري يااة بأنااه وساايط
يعمد بيديه ،ومن ثم :كان ا ستعمار ال راعز هو العمود الةقرا لالستيطان اليهودا.

( هر الدين.)101 :1996 ،

وبالتالز عملهلل الحركة الصهيونية منذ ايساس على ربط اليهود بايرف ،بمعنى تركي اليهود
ااز ايرف العربيااة ،حياا ،يمكننااا القااود :إن ا سااتيطان الصااهيونز ااز مراحلااه ايولااى اقتصاار علااى

اعتباراهلل راعية ،اعتمدهلل على است الد اي ارأاز ال راعياة التاز امتلكهاا ايمنيااء اليهاود والتاز قادمهلل
إلى المهاجرين اليهود ست اللها ،بهده استيعاب الهجراهلل الجماعية القادمة.
لقد سنهلل إسرائيد الكثير مان القاوانين -ميار القانونياة أصاالً -التاز تسام لهاا با ساتيالء علاى

ايراأز الةلسطينية ،ومنهاا القاانون الاذا وأاعه الكنيساهلل اسسارائيلز عاام  ،1980والاذا يانص علاى
أن إسرائيد هز المالاك القاانونز لجميا اي ارأاز الواقعاة از الأاةة ال ربياة وقطااع ما ة ،والتاز

تعاد

أمالكاً اصة (أبو عر ة ،)38 :1981 ،ولكن ايمر لم يقه عند حدود تلك ايرف ،طاواد السانواهلل
الماأية استولهلل إسرائيد على أ ه الدونماهلل من ايراأز ال اصة بالمواطنين الةلسطينيين.

وبالتأكيد لم يكن المستوطن القادم مان أقصاى باالد العاالم ليقباد العايش از أعاالز جبااد ال اور

الملتهباة ماا لاام تاو ر لاه الحكومااة اسسارائيلية عي ااً رميااداً ،والمتطلبااهلل ايساساية للعاايش .مان أجاد ذلااك
تحااود إسارائيد السايطرة علاى كا ااة الماوارد ا قتصاادية از الأاةة ال ربيااة ،اصاة يماا يتعلاق بالميااا

والمنتجاااهلل ال راعيااة ،وهااذان العنص اران ي ااكالن ناريااة ا سااتيطان ااز الأااةة ال ربيااة ،إذ أن إس ارائيد

تسيطر على  %68من م ون ميا الأةة ال ربية( .و ارة ةون البيئة)24 :2000 ،
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لقااد باار العامااد ا قتصااادا ا سااتيطانز ماان ااالد سااعز الحكومااة اسس ارائيلية للساايطرة علااى

موارد الميا ز الأةة ال ربية ،والتحكم ز موارد ميا نهر ايردن وروا د .

وياارى ال بياار اسس ارائيلز ااز ااةون ا سااتيطان "مياارون بنةنسااتى" :أن إس ارائيد تسااتحوذ علااى

 %95.5ماان مجمااوع ماوارد الميااا ااز الجا ء ال ربااز ماان الأااةة ،وباسجماااد علااى  %42ماان مجمااوع

موارد الأةة ال ربية المائية( .عطايا)106 :1998 ،

إن سيطرة ا حتالد على مصادر الميا لصال المستوطناهلل التز اعتمدهلل ز راعتهاا علاى

ناام الرا ،أدهلل إلى حرمان ال راعة العربية من الميا و وبالتالز سايطرهلل علاى جا ء كبيار منهاا اصاة
ااز منطقااة ايماوار ،وكنتيجااة منطقيااة لااذلك ،أااعةهلل إنتاجيااة ايرف الةلسااطينية وتقلصااهلل المساااحاهلل

ال راعية المتاحة ،تراجعهلل أهمية إسهام القطاع ال راعز ز الد د القومز اسجمالز ،وان ةأهلل نسبة

إسهام القوى العاملة ز ال راعة( .م اد)117 :1997 ،

وك ااه "الي ا ا أ ا اراهلل" ع اان أح ااد أب اار مكون اااهلل السياس ااية ا س ااتيطانية ااز الأ ااةة ال ربي ااة،
باعتبارها منطقة حيوية بالنسبة سسرائيد حتوائها على مصادر الميا الجو ية .ويرى "أ راهلل" أن هناك

أهمية بال ة سبقااء السايطرة علاى منطقاة ايماوار ،ين السايطرة علاى مصاادر المياا تعتبار أما اًر مرك يااً
بالنسبة سسرائيد ،ينه باسمكان ت ريبها وتلويثها ساواء كاان ذلاك مان االد ساحب كميااهلل كبيارة منهاا،

أو تحويد الميا الملوثة إليها ،كما أن سيطرة عنصر معاد على هذا ا حتياطز من المياا ي اكد طا اًر
على إسرائيد( .قبعة)46 :1992 ،

لقااد عملااهلل الحكوماااهلل اسس ارائيلية المتعاقبااة علااى إطااالق مصااطل "المسااتوطناهلل الرساامية" أو

"ال رعية" على المستوطناهلل التز تحصد على موا قة المةسسة السياسية اسسارائيلية ،بينماا تطلاق علاى
الا اابعف اآل ا اار "المسا ااتوطناهلل الع ا اوائية" والتا ااز يتناولها ااا بعا ااف السياسا اايين الا اادوليين ما اانهم أو حتا ااى

الةلسااطينيين أنةسااهم تحااهلل مصااطل المسااتوطناهلل مياار ال اارعية .وهنااا

مصااطل م لااوط ،إذ

بااد ماان اس ااارة إلااى أن هااذا

معنااى للحاادي ،عاان مسااتوطناهلل اارعية ااز لسااطين ب ااكد عااام و ااز الأااةة

ال ربية ب كد اص ،وذلك لعدة أسباب:
 -1إن ا حااتالد نةسااه هااو حالااة مةقتااة ،و يجااو للمحتااد أن يسااكن رعايااا ااز الدولااة التااز يقااوم
باحتاللها أياً كان السبب ،وذلك أمن اتةاقية جنيه ،ومعاهدة هااا ،وميثااق ايمام المتحادة.

(السةارينز)32 :1995 ،

 -2إن كا ااة المسااتوطناهلل القائمااة علااى ايرف الةلسااطينية المحتلااة مياار اارعية ينهااا تقااوم علااى
ا سااتيالء علااى أرف ال ياار بااالقوة ،وطاارد السااكان ايصااليين ،واساات دام سياسااة اسحااالد وذلااك

بَّحالد المستوطنين بد ً من الةلسطينيين ،وهذا ي اله مبادئ القانون الدولز.
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وبا تصااار :ااَّن ا سااتيطان الصااهيونز لااه بعااد اقتصااادا مهاام جااداً كباااقز ايبعاااد اي اارى،

ااء علااى ذلااك ااَّن إسارائيد تاراو ااز أا
ويعماد علااى دمااة ايماان القااومز اسسارائيلز بدرجااة كبيارة .وبنا ً
مةاوأااهلل أو تساوية سياسااية ،از مسااألة إيقااه ا سااتيطان ،أو ا نساحاب ماان أا مساتوطنة ذاهلل بعااد

اقتصادا.

خ صة:
يعتباار ا سااتيطان حجاار ايساااس ااز الةكاار الصااهيونز والركي ا ة ايساسااية التااز قامااهلل عليهااا
الدولة الصهيونية والتز تعمد جاهدة لتحقيق ايهداه اسستراتيجية التالية:
 تهويد وأم المناطق المحتلة لتوسي رقعتها على ايرأية.
 العم ااد علا ااى ع ا ا د المنااااطق المحتل ااة عااان با اااقز ال اادود العربي ااة ،بَّقام ااة ا اريط حااادودا مااان
المستوطناهلل يةصد بين المناطق الةلسطينية والدود العربية المجاورة.
 الةصد بين المناطق المحتلة نةسها بَّقامة تجمعاهلل يهودية "مساتوطناهلل" وتج ئتهاا إلاى وحاداهلل
ص يرة وايجاد كتد ب رية مريبة بين سكانها.
 إيج اااد ح اااج ب اارى ب ااين الس ااكان الع اارب ،وذل ااك به ااده ع اادم تمك ااين الما اواطنين الع اارب م اان
التواصد يما بينهم.

 تحويد السكان العرب ايصليين إلى أقلياهلل وسط جموع يهودية أ مة واستقطاب أعداد كبيارة
من اليهود من تى أنحاء العالم وتوطينهم ز المناطق المحتلة.

 القأاء على يار إقامة دولة لسطينية ز ايراأز المحتلة عام 1967م
 السيطرة على مصادر الميا .
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المبحث الثاني
تطور مراحل االستيطان
االستيطان الصهيوني في فلسطين في العهد العثماني:
ترجا المحاااو هلل ايولااى لالسااتيطان اليهااودا ااز لسااطين ،إلااى جهااود الثاارا اليهااودا "موسااى
منيتةااورى" الااذا اسااتطاع ااز عااام  1855أن ي ااترا قطعااة أرف ااز مدينااة القاادس (بركاااهلل:1986 ،

 ،)28أقام عليها ز عام  1857أود حز سكنز يهودا ز لساطين اارج أساوار مديناة القادس ،وهاو

حااز "משכנות שאננים" "م ااكانوهلل ااعنانيم" ،وعااره يمااا بعااد باساام "يمااين موسااى" (ح ا ين:1988 ،
 .)42وبهااذا :باادأهلل ال ط اواهلل العمليااة ايولااى لالسااتيطان اليهااودا ااز لسااطين ،ثاام بعااد ذلااك أقامااهلل

"جمعياة الهيكاد ايلماانز  "German Society of the Templeبرئاساة "كريساتوه هو ماان" بعاف
المستوطناهلل ز لسطين و اصة ز يا ا وحيةا( .بركاهلل)28 :1986 ،
ولكان المسااتوطناهلل لاام تاهار ب ااكلها الماانام إ م بعاد عااام  1878قااد اساتطاعهلل مجموعااة ماان

اليهااود الااذين كااانوا يسااكنون ااز القاادس ،تأساايس عاادد ماان المسااتوطناهلل مثااد :פתח תקווה "بتاااح تكةااا"

المقامااة علااى أر ٍ
اف عربيااة كانااهلل تعااره باساام ملاابس ،ومسااتوطنة זכרון יעקב "

اارون يعقااوب" ااز

منطقااة الجليااد ااماد لسااطين ،و ראשון לציון "ري اايون لتساايون" ااز منطقااة الرملااة جنااوب لسااطين،
ايماار الااذا جعااد الحكومااة العثمانيااة تتنبااه إلااى طااورة تااد ق اليهااود إلااى لسااطين ،أصاادرهلل ااز عااام

 1882ق ار اًر يمنعهم من ا ساتقرار از لساطين ،ويحارم علايهم الاد ود إلاى المادن ذاهلل الطااب الادينز،
وبالذاهلل مدينتز القدس وال ليد( .الوعرى)193 :2007 ،

ولكاان رماام كااد هااذ القيااود ،إ م أن الحركااة الصااهيونية اسااتطاعهلل ا لتةاااه علااى الكثياار ماان

القاوانين ،وت يااد ماان أعااداد ال ائ ارين اليهااود إلااى لسااطين ،والمكااو ،ااز القنصاالياهلل ايجنبيااة التااز كااانوا
يااأتون م اان الله اااو ل ااذلك كان ااهلل أع اادادهم تت اي ااد ب ااكد متس ااارع ،ة ااز ح ااين كان ااهلل أع اادادهم  24أل ااه
مستوطن عام  ،1882إ م أنها بل هلل  50أله مستوطن بعد ذلك  ،وهذا يدلد على الن اط الاذا كاناهلل
تقااوم بهااا الحركااة الصااهيونية لالسااتيالء علااى اي ارأااز الةلسااطينية .وقااد أدرك الساالطان العثمااانز عبااد

الحميد الثانز طورة الهجرة المت ايدة لليهود ،وكاان ي

اى قياام حكوماة يهودياة ،لاذلك أصادر قا ار اًر عاام

 ،1891ي انص علااى" :إن قبااود اليهااود الااذين طااردوا ماان كااد مكااان ااز الممالااك العثمانيااة ساايةدا ااز

المسااتقبد إلااى ت ااكيد حكومااة يهوديااة ،ينب ااز أن يت ااذ مجلااس الااو راء ق ا ار اًر ب صااوص تةاصاايد هااذا
ايمر برد جمي اليهود الذين سيد لون لسطين"( .الوعرى)196 :2007 ،
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ولكاان بعااد المااةتمر الصااهيونز ايود الااذا عقااد ااز مدينااه بااا د عااام  ،1897أ ااذهلل المنامااة

الصهيونية العالمية على عاتقها تكثيه الن اطاهلل ا ستيطانية ،بحي ،وصد عدد المستوطناهلل ز هذ
الةترة إلى  22مستوطنة ،تسيطر على  200أله دونم من ايرف( .بن ورهلل)5,1972 ، ،

وقد تاوالى إن ااء المساتوطناهلل اليهودياة از لساطين االد العهاد العثماانز حتاى وصاد عاددها

عام  1914إلى  47مستوطنة ،أرب ٌ منها أقيمهلل بدعم من المنامة الصهيونية بَّ راه مكتب لسطين
(أبو عر ة .)203 :1981 ،وقاد عماد الصاهاينة علاى إقاماة هاذ المساتوطناهلل بالتادريد حتاى يلةتاوا
إليهااا أناااار العاارب ،حياا ،كااانوا يقيمااون ماان مسااتعمرة إلااى ثااال ،مسااتعمراهلل ساانوياً ،وذلااك ااالد الةتارة

الواقعة ما بين عامز (( .)1918-1870النحاد)35 :1981 ،

وعلااى الاارمم ماان أن الدولااة العثمانيااة لاام ترحااب با سااتيطان اليهااودا ااز لسااطين إ م أن ناااام

حيا ة اي ارأاز از لساطين از العهاد العثماانز قاد سااعد علاى إقاماة تلاك المساتوطناهلل ،حيا ،اهارهلل
طبقااة ماان مااالك اي ارأااز ماان العاارب ومياار الةلسااطينيين الااذين كانااهلل تجااذبهم ايسااعار المرتةعااة إلااى

بيعها( .النحاد)203 :1981 ،

وم أن الدولة العثمانية قد أصدرهلل ز عام  ،1882قانوناً اعتبرهلل بموجبه د اود اليهاود إلاى

لسطين أم اًر مير قانونز ،ثم أصدرهلل ز عام  1888قانوناً آ ر يمنا د اود اليهاود "مان ميار ساكان
اسمبراطورياة" إلااى لساطين إ م لماادة ثالثااة اهور ،مياار أن الصاهيونية لجااأهلل إلااى ر اوة مااواةز الدولااة
العثمانية ،واحتالهلل بطرق مير م روعة لتهجير اليهود إلى لسطين وتوطينهم يها.

(عوف)88 :1983 ،

االستيطان في ظل االنتداا البريطاني
تعتباار مرحلااة ا نتااداب البريطااانز علااى لسااطين ،المرحلااة الذهبيااة لالسااتيطان الصااهيونز ااز
لسطين ،حي ،د لهلل بريطانيا لسطين وهز ملت ماة بتنةياذ تصاري بلةاور القاأاز بَّن ااء وطان قاومز

لليه ااود ااز لس ااطينو وب ااذلك أص ااب ا س ااتيطان اليه ااودا ي ااتم تح ااهلل رقاب ااة دول ااة عام ااى عمل ااهلل عل ااى
مساندته ودعمه( .بركاهلل)67 :1986 ،
وقد است دمهلل السلطاهلل البريطانية نص المادة السادسة من صك ا نتاداب القاأاز ب ا "ت اجي

اسااتيطان اليهااود ااز لسااطين بمااا ااز ذلااك أ ارأااز الدولااة واي ارأااز الةارمااة مياار

مااة ا سااتعماد".

(ال ناق)127 :2005 ،
وبهااذا تمكنااهلل الحركااة الصااهيونية حتااى عااام  ،1947ماان امااتالك مااا يعااادد  %6ماان مساااحة
لسطين ا نتدابية التز تبلغ حاوالز  27ملياون دونام ،وبلاغ عادد الساكان اليهاود نحاو  650ألاه نسامة،

كما تمكناهلل الحركاة الصاهيونية مان إن ااء المساتوطناهلل ال راعياة .وعنادما أُعلان عان قياام دولاة إسارائيد
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ااز  15آيااار (مااايو)  ،1948كااان عاادد المسااتوطناهلل اليهوديااة التااز أقامتهااا الوكالااة اليهوديااة والمنامااة

الصهيونية العالمية حوالز  285مستوطنة( .الصايغ)222 :1948 ،

إن المتتبا ا لالس ااتيطان ااز مراحل ااه ايول ااى يج ااد يتص ااه بالع ا اوائية ،وا تج ااا نح ااو مواجه ااة

الم ااكد التااز تتعلااق باااليهود ااارج لسااطين .أمااا ا سااتيطان ااز تارة ا نتااداب البريطااانزَّ ،نااه أا

عتباراهلل سياسية واستراتيجية ،حيا ،أقيماهلل عادد مان المساتوطناهلل از المنااطق ا ساتراتيجية ،وكاناهلل

علاى ااكد مجتمعااهلل م لقااة ت اابه ال يتاو (بركاااهلل .)68 :1986 ،قاد ن ااطهلل ااالد هاذ الةتارة عمليااة
ا اراء اي ارأ ااز م اان بع ااف اسقط اااعيين والتج ااار اللبن ااانيين ال ااذين ك ااانوا يملك ااون مس اااحاهلل واس ااعة م اان

اي ارأااز ااز ااماد لسااطين ،وكااان للصااندوق القااومز اليهااودا "الكي ارين كيميااهلل" دور هااام ااز هااذ

المرحلة ،و اصة ز أراأز مرج بن عامر( .قهوجز)157 :1978 ،
ومما

ك يه أن سلطاهلل ا نتداب البريطانز قد سهلهلل وبم تله الوسائد عملية نقد ملكياة

اي ارأااز الةلسااطينية إلااى المناماااهلل الصااهيونية ماان أجااد اسااتيطانها ،ماان ذلااك أنهااا قااد منحااهلل الوكالااة
اليهوديااة أ ارأااز حكوميااة واسااعة مساااحتها ( )195ألااه دوناام ااز مناااطق م تلةااة ماان الاابالد ،بمااا يهااا
أ ارأاز مان الساهد السااحلز الةلساطينز أعطياهلل لبلادياهلل تااد أبياب ،وبتااح تكةاا ،مان أجاد توساي رقعااة

المستوطناهلل يهما ،كذلك وأعهلل سلطاهلل ا نتداب البريطانز ز عام  ،1921نحو 175ألاه دونام
ماان أمااالك الحكومااة ،تحااهلل تصااره المناماااهلل الصااهيونية ماان أجااد إقامااة المسااتوطناهلل عليهااا لتااوطين

المه اااجرين ،وه ااو م ااا أدى ب اادور إل ااى قي ااام احتجاج اااهلل قوي ااة قمعته ااا القا اواهلل البريطاني ااة ب اادة ،وانأا ام

المستوطنون إلى جانب اسنجلي لقم هذ الثورة( .هالد)160 :1975 ،

وقااد تمكنااهلل الحركااة الصااهيونية ااالد تارة ا نتااداب البريطااانز علااى لسااطين ،ماان امااتالك مااا

ي يااد عاان  %30ماان مجمااوع اي ارأااز ال راعيااة ااز لسااطين .و بل ااهلل مساااحة اي ارأااز التااز امتلكهااا
الصااهاينة ما ا نهاي ااة تا ارة ا نت ااداب ع ااام  ،1947نح ااو  1,82ملي ااون دون اام ،وه ااو م ااا يع ااادد  %6م اان
مساحة لسطين ا نتدابياة ،والبال اة  27ملياون دونام ،از حاين كاان مجماوع ماا يمتلكوناه مان اي ارأاز

عند بداية ا نتداب

ي يد عن  %2قط( .رياف)101 :1977 ،

االستيطان بعد قيام دولة سرائيل:
بعا ااد حا اارب عا ااام  ،1948وتهجيا اار معاا اام السا ااكان العا اارب ما اان لسا ااطين اسا ااتوعبهلل الحركا ااة
الصاهيونية االد الساانواهلل الاثال ،التااز أعقبتهاا ،أأا م موجاة ماان المساتوطنين اليهااود المهااجرين ماان

البالد العربية واسسالمية ،حي ،بل هلل  687أله نسمة تم إسكانها ز المدن والقرى العربية التاز هجار
منهاا السااكان ايصااليون ،باسأااا ة إلااى إن اااء مساتوطناهلل وقاارى راعيااة ،حياا ،بل ااهلل نحااو  300قريااة
ستيعاب المهاجرين من عام  1950وحتى اند ع حرب ح يران (يونيو) (.1967عجز)1987:68،
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َّذا كان ا ستيطان ز المراحد السابقة الم ار إليها يعد سن ااء الدولاةَّ ،ناه بعاد إن اائها از

عام  ،1948اتجه إلى تحقياق أهاداه أ ارى تتمثاد از ترسايا القاعادة الب ارية وا قتصاادية والعساكرية
للدولااة الجدياادة ،وبمااا ي اادم أم ارأااها التوسااعية المسااتقبليةو لااذلك قااد كااان أود عمااد قااام بااه البرلمااان

"الكنيس ااهلل" ااز  5تم ااو (يولي ااو)  ،1950ه ااو ق ااانون الع ااودة وال ااذا بموجب ااه يم اان ك ااد يه ااودا دا ااد
لسطين حق ا ستيطان يها( .رياف)101 :1977 ،

لقااد تكللااهلل جهااود الصااهيونية وماان ورائهااا القااوى ا سااتعمارية بالنجاااح ،عناادما تاام اسعااالن عاان

قياام دولاة إسارائيد عاام  1948علاى  %78مان مسااحة لساطين ا نتدابياة ،وتمكناهلل إسارائيد مان طاارد
معا اام الس ااكان الةلس ااطينيين ،بع ااد أن ارتكب ااهلل العدي ااد م اان الم ااذاب والمج ااا ر ،وت اادمير الق اارى والم اادن
الةلسااطينية ،وأصااب الةلسااطينيون يعي ااون م ااردين جئااين ااز الاابالد العربيااة المجاااورة ااز م يماااهلل
بائسااة ،ومااا الاوا إلااى اآلن رماام صاادور العديااد ماان القا ارراهلل الدوليااة التااز تقأااز بأاارورة عااودتهم إلااى

أ ارأاايهم .و ااز المقابااد تحااهلل أب اواب الهج ارة اليهوديااة علااى مص اراعيها ليتااد ق الكثياار ماان اليهااود ماان
م تلااه أنحاااء العااالم ،واسااتمر هااذا الوأ ا حتااى حاارب ح ي اران (يونيااو)  1967والتااز كانااهلل ماان أهاام
نتائجها :استكماد سيطرة إسرائيد على ايراأز الةلسطينية بعد احتاللها للأةة ال ربية بماا يهاا الجا ء

ال رقز من مديناة القادس وقطااع ما ة .وباذلك تكاون رصاة جديادة سانحهلل سسارائيد لمتابعاة م ططااهلل

الصهيونية لتهويد لسطين والتز بدأهلل ز القرن التاس ع ر.

ويعااد ذلااك بدايااة مرحلااة ماان م ارحااد ا سااتيطان اليهااودا ااز لسااطين والتااز

الااهلل قائمااة إلااى

يومن ااا ه ااذا .ق ااد تبن ااهلل الحكوم اااهلل اسسا ارائيلية عل ااى ا تال ه ااا من ااذ ع ااام  ،1948سياس اااهلل اس ااتيطانية
متجانسة ،بهده ت يير الوأ الديموم ار ز ،و لق وقائ جديدة( .عبد العاطز ،عدد )2007 ،1833
ك أنه م قياام دولاة إسارائيد بادأهلل مرحالااة أ اارى مان ا ساتيطان مان الجلياد مااا ً حتاى

النقاب جنوبااً ،وجارهلل االد هااذ المرحلااة عملياااهلل تارحاي ااد "ت ارانسةير "،وطاارد منااام للسااكان العاارب ماان
لسطين .وأوأ ما يبين هذ الصورة رسالة "مو ز ااارياهلل" إلاى "ناحااوم جولادمان" عاام  1948التاز

يقود يها :إن إ راج العرب هو حد ،رائ

ز تاريا إسرائيد ،كما يعتبر الحد- ،و ق مةهوم معين -

أروع ماان إقامااة دولااة إس ارائيد نةسااها" .إأا ا ااة إلااى مااا كتبااه الكونااهلل "برنااادوهلل" الااذا امتيااد علااى يااد

عصاااباهلل الهاجانااا " :إن عاارب لسااطين لاام ي ااادروا ديااارهم ويهجااروا ممتلكاااتهم طوع ااً أو ا تيااا اًرو بااد
نتيجااة يعماااد العنااه واسرهاااب" .وأعلاان "باان موريااون" بااأن علااى إسارائيد عمااد كااد اازء لأاامان أ م
يعود أحد من الةلسطينيين المطرودين إلى بيوتهم( .مرك بيهلل المقدس)2007 ،
وم اان ااالد تتبا ا حرك ااة ا س ااتيطان ااالد الةتا ارة م ااا ب ااين ع ااامز  ،1967-1948نج اادها ق ااد
اتساامهلل بالتوسا

ااز ا سااتيطان الريةااز "المو اااه ،والكيبااوتس" ،و اصااة ااز مناااطق الحاادود ماان أجااد

تدعيم المراك الد اعية لل طوط ايمامية( .العبادا)97 :1990 ،
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كذلك لجأهلل السلطاهلل اسسرائيلية بعد إقامة الدولة إلى الت طيط لبناء المدن ،وتحويد كثير من

المستوطناهلل الريةية إلى مستوطناهلل حأارية ناا اًر لة اد ا ساتيطان الريةاز ،حيا ،أن أكثار مان %90
ماان المسااتوطنين اليهااود ال اوا يعي ااون ااز الماادن الرئيسااية ،إذ ترك ا أكثاار ماان  %63ماانهم ااز ماادن

القدس وتد أبيب وحيةا( .بركاهلل)108 :1986 ،

ولقاد بلااغ عاادد الماادن حتااى عااام  1967حاوالز  25مدينااة جدياادة ،باسأااا ة إلااى تطااوير ع ارة
من المدن العربية التز هجر أهلهاو كصةد وطبريا وبيسان وعكاا از ال اماد ،والرملاة واللاد از الوساط،

وعسقالن وبئر السب

ز الجنوب( .أبو عر ة)210 :1981 ،

وب ااذلك ن ل ااص مم ااا س اابق ،إل ااى أن أه ااداه ا س ااتيطان الص ااهيونز ااز لس ااطين ق ااد ا تلة ااهلل

بااا تاله الم ارحااد التااز ماار بهااا ،ةااز المرحلااة ايولااى ملااب عليااه الطاااب الاادينز وال ياارا ،والعمااد ماان
أجااد إيجاااد حااد لم ااكلة اليهااود الموجااودين ااز ال ااارج ،وقااام باادعم وتمويااد ماان أثرياااء اليهااود أمثاااد:

"موسى منيتةاورا ،والباارون "أدماون دا روت ايلد" ،ولاذلك ملباهلل علياه سامة ا تكالياة ،حيا ،إن جميا

الصااناديق والمصاااره والمناماااهلل والهيئاااهلل والجمعياااهلل التااز ارعااهلل ا سااتيطان اليهااودا ااز لسااطين

كانهلل ز ارجها ،وسجلهلل رسمياً ك ركاهلل أو هيئاهلل أجنبية ( .همز)65 :1974 ،
أما ز مرحلاة ا نتاداب البريطاانز علاى لساطين قاد أساس ا ساتيطان الصاهيونز لقياام الدولاة

لذلك أ ذ طاب ا نت ار الواس على أكبر رقعة ج ار ية من ايراأز الةلسطينية .ولم يكن ا ساتيطان
ز هذ المرحلة أقد اتكالية من المرحلة السابقة ،حي ،قامهلل سالطاهلل ا نتاداب البريطاانز بادور الاداعم

والمس اااند للم ااااري ا س ااتيطانية الصا ااهيونية ،وذل ااك مااان ااالد تس ااهيد نقا ااد ملكي ااة اي ارأاااز العاماااة
الةلسااطينية إلااى الوكالااة اليهوديااة وميرهااا ماان المةسساااهلل ا سااتيطانية الصااهيونية سقامااة المسااتوطناهلل
عليها ،إلى أن مكنتها من إقامة الدولة قبد انسحابها من ايراأز الةلسطينية( .الدويك)60 :2004 ،

وبذلك نجد ا ستيطان الصهيونز بعد قيام دولة إسرائيد قد أ ذ طابعاً د اعياً ،وذلك من االد

تو ي المستوطناهلل على الحدود م الدود العربية اي رى از الوساط وال اماد والجناوب ،وباذلك ياهار

لنا مدى الترابط بين ا ستيطان الصهيونز وايمن ال ارجز للدولة ز هذ المرحلة.
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المبحث الثالث
مشاريع االستيطان بعد عام 1967
االستيطان فى ظل حكومات حبا العمل:
حصااد تحااود أساسااز ااز حركااة الم ااروع ا سااتيطانز الصااهيونز ااز أعقاااب حاارب ح ي اران
(يونيااو)  ،1967حياا ،أكملااهلل إس ارائيد احتاللهااا لت ارأااز الةلسااطينية بالساايطرة علااى الأااةة ال ربيااة
و رقز القدس وقطاع م ة ،وبهذا وقعهلل ايراأز الةلسطينية كلها تحهلل ا حتالد اسسرائيلز.

وبعد تولز ح ب العمد ب عامة "ليةز أ كود" أود حكومة بعد انتهاء حرب عام  ،1967كاان
ماان أود ق ارراته ااا وبعااد ثالث ااة أسااابي

ق ااط ماان انته اااء الحاارب ،أ اام الج ا ء ال اارقز ماان مدين ااة الق اادس

وا أ اااعه للقأ اااء واسدارة اسسا ارائيلية ،وذل ااك تنةي ااذاً للتطلع اااهلل الص ااهيونية الرامي ااة إل ااى جع ااد الق اادس
عاصمة موحدة سسرائيدو لذلك صادرهلل مساحاهلل واسعة من ايراأز المحيطة بالقدس لتةساس باذلك
نقطاة البدايااة لم ااروع اساتيطانز أا م ،ورماام المسااحاهلل الواسااعة التااز صاادرتها إسارائيد إ م أن أعااداد

المستوطنين الذين كانوا يقيمون يها كان

يتجاو ع ارة آ ه مساتوطنو لاذلك كاان يطلاق علاى هاذ

المستوطناهلل اسم مستوطناهلل اي باح( .أبو عر ة)266 :1981 ،
وبدأ إن اء المستوطناهلل اسسرائيلية ز ايراأز الةلسطينية المحتلة بعد انتهاء الحرب مبا رة،
حيا ،أقاايم ااز هااذ المرحلااة مااا يقااارب  35مسااتوطنة ااز الأااةة ال ربيااة ،باسأااا ة إلااى  22مسااتوطنة
ز القدس( .أبو عر ة)266 :1981 ،

لم يكن ز حساباهلل "أ كود" أا تكاليه سياسية مترتبة على ا ستيطانو لذلك قد اناد

نحاو

مصااادرة ايرف ونهااب يراتهااا المائيااة ،باسأااا ة إلااى تقويااة القاادرة الد اعيااة للجاايش اسس ارائيلز .قااد

انطلق" أ كود" من المقولة الصهيونية "إذا أردهلل وطناً قومياً يهودياً ،يجب عليك أن تسكن اليهاود از
ايرف مياار عااابل بالمااادة أو العراقيااد التااز تأااعها الحكومااة المنتدبااة ااز طريااق المةسساااهلل اليهوديااة

التز تسعى ل راء ايرف"( .العيلةو اهين)256 :2010 ،

وق ااد بن ااى تجما ا "المعا اراخ" سياس ااته ا س ااتيطانية عل ااى ع ااد رك ااائ منه ااا :ايمن ااز والسياس ااز
والااديموم ار ز واييااديولوجزو وبحجااة تااو ير الحاادود اآلمنااة أقيمااهلل أح مااة ماان المسااتوطناهلل علااى امتااداد

الحدود( .ناجى)41 :1987 ،

ويمكن تقسيم ا ستيطان اسسرائيلز ز عهاد "المعاراخ" إلاى ثاال ،م ارحاد ،المرحلاة ايولاى باين

ع ااامز  ،1970-1967وه ااز الت ااز س ااميهلل ب ا ا " ط ااة أل ااون" ،ما ا العل اام أن ااه س اابق ه ااذ ال ط ااة عملي ااة
استيطان ز ماور ايردن ،أماا المرحلاة الثانياة كاناهلل باين عاامز  ،1974-1971حيا ،اهدهلل إقاماة
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ثال ،مستوطناهلل أ رى از المحاور ال رباز للحا ام ايمناز المقتارح از طاة ألاون ،أماا المرحلاة الثالثاة
هز التز تمهلل بين عامز  ،1979-1975حي ،أقيمهلل مس مستوطناهلل من أجد تكثيه ا ستيطان
ز المناطق الأعيةة( .الدويك)63 :2004 ،
ويمكننا التعره على استراتيجية ا ستيطان از عهاد المعاراخ مان االد الم ااري ا ساتيطانية

التز قدمهلل ز عهد :

.1

مشروع ألون:
اهاار هااذا الم ااروع كمقتارح تقاادم بااه و ياار العمااد اسسارائيلز آنااذاك "إيجاااد ألااون" إلااى مجلااس

الو راء وقد وا قهلل عليه حكوماة "أ اكود" از تماو (يولياو)  ،1968أا بعاد  6أساابي

قاط مان انتهااء

حاارب ( 1967الاادويك .)64 :2004 ،إذ رأى "ألااون" أن حاادود إس ارائيد الدائمااة يجااب أن تكااون قابلااة
للااد اع عنهااا ماان وجهااة النااار ا سااتراتيجيةو وبالتااالز يتعااين أن تعتمااد علااى عوائااق طبوم ار يااة دائمااة
تسااتطي مقاومااة أا هجااوم للجيااوش البريااة العربيااة ماان جهااة ال اارق ،وتساااعد كااذلك ااز اان الهجماااهلل

المأااادةو لااذا يجااب أن يااتم بناااء المسااتوطناهلل علااى طااود الحاادود .وو ق ااً لتلااك ال طااة َّنااه ساايتم أاام
نصه الأةة ال ربية وثالثة أرباع قطاع ما ة إلاى إسارائيدو لاذلك :اقتارح "ألاون" أام معاام قطااع ما ة
إلى إسرائيد بعد تهجير سكانه من الالجئين الذين ي كلون أملبية السكان إلى الأةة ال ربية.

(هالد)277 :1975 ،
كما أنه سيتم أم مدينة القدس كلياً إلى إسرائيد م محاولة تطويقها بالمستوطناهلل ،مما يجعد

من عودتها للسيادة العربية أم أر مستحيالً( .بركاهلل)155: 1986 ،

وقد قهلل طة "ألون" قبو ً ودعماً من جانب الصاهيونيين التقلياديين ،اصاة وأنهاا تهاده إلاى

تحقيق ما يسمى بنقاء الدولة اليهودية ،عان طرياق تجناب أام المنااطق واي ارأاز العربياة ذاهلل الكثا اة
السكانية .وباذلك الاهلل طاة "ألاون" اسطاار ايسااس لسياساة المعاراخ ا ساتيطانية .وكاان البعاد ايمناز

حاأا اًر ااز طتااه ،حياا ،عمااد علااى اسبقاااء علااى هااذ المسااتوطناهلل حتااى وان تاام الحاادي ،عاان حلااود
مستقبليةو اَّن تلاك المساتوطناهلل ساتكون اارج الحاد ،وهاذا ماا صارح باه صااحب الم اروع عنادما كاان

ي د منصب و ير العمد عام  ،1967حي ،قااد " :از الوقاهلل الاذا لام تحادد ياه الحكوماة اسسارائيلية
مصير ايراأز الةلسطينية ولم تبح ،ز تحديد الحدود،

يستطي أحاد منا ايعمااد الأارورية مان

أجد ايمن"( .إبراهيم)90 :2010 ،
ومجماد القااود :إن م ااروع "ألااون" كااان ماان أباار المحركاااهلل الرئيسااية للسياسااة ا سااتيطانية ااز
عهااد المعاراخ ،اصااة وأنااه ياانص علنااً علااى أاام كااد ماان القاادس وما ة ومااور ايردن وال ليااد وهأاابة
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الجو ن السورية إلى إسرائيدو وبالتالز يهده الم روع إلاى إقاماة حادود أمنياة سسارائيد ،وتحقياق مقولاة

"الحق التاري ز لل عب اسسرائيلز ز "أرف إسرائيد".

مشروع غاليلي:

.2

تُنسب هاذ الوثيقاة إلاى الاو ير از حا ب العماد "إسارائيد مااليلز" ،وقاد تأامنهلل عادة نصاوص
تتعلاق با ساتيطان أهمهاا :وجااوب توساي دائارة اراء اي ارأاز وايماالك از المناااطق المحتلاة مان قبااد

مديرية عقاراهلل إسرائيد (الدويك ،)69 :2004 ،باسأا ة إلاى العماد علاى تطاوير سياساة ا ساتيطان،
وذلك من الد إقامة مستوطناهلل جديدة لتع ي المستوطناهلل القائمة ،و اصة ز ماد البحار المياهلل،

و ز مور ايردن ،وموش عتصيون( .بركاهلل.)155 :1986 ،

وقااد عاادلهلل هااذ الوثيقااة ماان ااالد وثيقااة أ اارى أقرهااا ح ا ب العمااد اسس ارائيلز عااام ،1974
كبرناامد انت اابز لكااز ياتالءم ما مسااتجداهلل حارب عاام  .1973وقااد أطلاق عليهاا وثيقااة ايربعاة ع اار
بنااداً ،وهااز

ت تلااه عاان وثيقااة "ماااليلز" ،مياار أنهااا لاام تحاادد أماااكن ا سااتيطان تاركااة ذلااك للحكومااة

لتقرر كد حالة على حدا ،ثم تحولهلل هذ الوثيقاة إلاى م اروع بلورتاه اللجناة الو ارياة ل اةون ا ساتيطان

برئاسة الو ير "ماليلز" نةسه ،وذلك ى نيسان (أبريد)  ،1977ويهاده إلاى إقاماة  186مساتوطنة اى

الةت ارة الواقعااة بااين عااامز  ،1992-1977منهااا  49مسااتوطنة ااى اي ارأااز العربيااة التااز احتلااهلل بعااد
عاام  ،1967مو عااة علااى النحااو التااالز 15 :مسااتوطنة ااى الأااةة ال ربيااة ،و 20مسااتوطنة ااى قطاااع

م ة ،و 10مستوطناهلل ى مرتةعاهلل الجو ن ،و 4على ساحد ليد العقبة( .الدويك)70 :2004 ،

بع ااد ا ط ااالع عل ااى الم ااروعين ا س ااتيطانيين "أل ااون" و"م اااليلز" يتأا ا لن ااا :أن اس ااتراتيجية

المعراخ ا ستيطانية استندهلل على عدة مقوماهلل:

 -1التأكيد على حرية استيطان ايراأز المحتلة ،م اي ذ بعين ا عتبار البعد ايمناز ،والتركيا
علااى طااوط المواجهااة م ا الاادود العربيااة ،والتأكيااد علااى أن الساايطرة علااى ايرف الةلسااطينية
تعنى السيطرة السياسية لمن أا محاولة لقيام دولة لسطينية يما بعد ز الأةة وم ة.

 -2تجنب ا ستيطان ز المناطق العربية ذاهلل الكثا ة السكانية ،للحةاا على نقاء الدولة اليهودية.
 -3التركي ا علااى اسااتيطان مدينااة القاادس ومااا حولهااا ،ماان أجااد ع لهااا عاان باااقز مناااطق الأااةة
ال ربيااة بتجمعاااهلل يهوديااة أا مة ،والتأكيااد علااى وحاادة القاادس وعاادم الت ارجا عنهااا أو تقساايمها

مرة أ رى ز المستقبد.
 -4تةريااغ المناااطق الكثيةااة بالسااكان اصااة م يماااهلل الالجئااين ااز قطاااع م ا ة ونقلهاام الااى الأااةة
ال ربية أو سيناء المصرية "العريش".
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االستيطان في ظل الليكود:
لقااد ااكد وصااود ح ا ب الليكااود إلااى الحكاام ااز إس ارائيد ااز  17آيااار (مااايو)  ،1977دا ع ااً

جديااداً للسياسااة ا سااتيطانية اسس ارائيلية ااز اي ارأااز العربيااة المحتلااة ،حياا ،إن أود عمااد قامااهلل بااه

حكومااة الليكااود الجدياادة ،هااو إأااةاء صااةة ال اارعية علااى المسااتوطناهلل المةقتااة التااز أقامتهااا حكوماااهلل
المعراخ دون أن تعتره بها الحكومة رسمياً( .سليمان)90 :1986 ،

إن ا سااتيطان لاام يكاان بالنساابة للحكومااة الليكوديااة الجدياادة مجاارد ااعاراهلل انت ابيااة ،وانمااا كااان
تعبي اًر حقيقياً عن موقةها من ال عب الةلسطينز وأرأه .ويتمثاد هاذا الموقاه بوجاوب رع هاذ ايرف
بالمستوطناهلل ،للحيلولة دون قيام دولة لسطينية مستقلة يها( .الجعةرا)55 :1981 ،

لقااد باار دا ااد تكتااد الليكااود تياااران  ،ينااادا أولهمااا بوجااوب تطبيااق الساايادة اسس ارائيلية علااى
الأةة ال ربية ،والتمهيد سعالن أمها إلاى إسارائيد ،ما وجاوب الات لص مان الماواطنين العارب الاذين

يعتب اارون ااز نا اار أص ااحاب ه ااذا التي ااار عنصا ا اًر ائ ااداً .ويأ اام ه ااذا التي ااار عم اااء الليك ااود الحا ا بيين،
و"أعأاء أرف إسارائيد الكاملاة" "ماوش اماونيم" و"حركاة كااخ" ،باسأاا ة إلاى عأاو الكنيساهلل "أرئياد
ااارون" ومياارهم .أمااا التيااار الثاانز يمثلااه كااد ماان "مو اايه دايااان" و"عا ار واي مااان" اللااذان يعتقاادان بااأن

الحااق التاااري ز لليهااود با سااتيطان ااز اي ارأااز المحتلااة

يقتأااز ااز نةااس الوقااهلل اارف الساايطرة

اسس ارائيلية الكاملااة عليهااا .وبالتااالز ااَّن لااق جااو ماان التعااايش الساالمز بااين العاارب واليهااود ااز تلااك

ايراأز ،سوه يهيل ايجواء لتقبد المستوطنين اليهود يها ،وتقليد العداء لهم.

(بركاهلل)145 :1986 ،
وعنادما تسالم حا ب الليكاود الحكام از هاذ الةتارة ،تام إعاداد م ااري اساتيطانية جديادة بهاده

السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأةة ال ربية .قد أقام زهاء  93مستوطنة از الأاةة ال ربياة
بما يعادد  %60من المستوطناهلل التز أُقيمهلل حتى نهاية عهد ( .بركاهلل)150 :1986 ،
وأهم الم اري ا ستيطانية ز عهد الليكود:

.1

مشروع العمود الفقري المبدوج "ألرئيل شارون":

وينسب هذا الم روع إلى "أبراهام و مان" ايستاذ ز معهد الهندساة التطبيقياة از حيةاا ،وقاام
ُ
بتقديم الم روع ز مطل عام  1976إلى حكومة المعراخ والتز بدورها ر أته ،علاى اعتباار أناه ميار
قابد للتنةيذ بسبب نقص اسمكانياهلل الب رية والمادية الال مة لتنةيذ .

ويهده الم روع إلى إقامة عمودين قريين من المستوطناهلل الد ع ارين عامااً ،يمتاد العماود

ايود -وهو القائم اآلن -على طود امتداد السهد الساحلز ،بينما يمتد العمود الثاانز ب اكد متاوا مان
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مرتةعاااهلل الجااو ن ااما ً ماارو اًر ب ااور ايردن والأااةة ال ربيااة حتااى اارم ال اايا ااز الجنااوبو وبالتااالز
ستكون الأةة ال ربية وسط هذين العمودين جيباً عربياً محاطاً بالمستوطناهلل اسسرائيلية.

( حادةو جريس)101 :2013 ،

وبعد و ح ب الليكود عام  1977والاذا اعتبار ياوم عارس للمساتوطنين ،تبناى الحا ب اعار

"ر العلم وق كد قدم" ،ثم تولى "أرئيد ارون" و ير ال راعة ز حكومة الليكود حينها رئاساة اللجناة
الو ارية العليا لل ةون ا ستيطانيةو وبذلك أصب هو المسةود التنةيذا لم اري ا ستيطان ،وبدأ بتبنز
وتنةيذ م روع " و مان" الذا ا تهر يما بعد بم روع ارون .ويهده الم روع إلى إقامة ثالثة مراك

مدنياة كباارى از الأااةة ال ربيااة المحتلاة ،ايود علااى ماادا د مديناة القاادس ،والثااانز قارب مدينااة ال ليااد

ماان أجااد دعاام مسااتوطنة "كرياااهلل أربا " ،والثالاا ،ااز المثلاا ،ال اامالز للأااةة ال ربيااة ،ماان أجااد الةصااد
بين سكان ايراأز المحتلة عام  1967وسكان ايراأز التز احتلهلل عام .1948

(الدويك)81 :2004 ،
لقااد أأاااه " ااارون" لسااةة جدياادة لالسااتيطان ،وهااز "محاربااة اسرهاااب" حااين قاااد" :إن طااة
"أل ااون" ج اااءهلل لتس ااتجيب للم اااطر ا س ااتراتيجية القادم ااة م اان ال اارق ،و طت ااه ه ااز لمقاوم ااة "اسره اااب
الةلساطينز" ماان دا ااد المناااطق الةلساطينية نةسااها ،وأن الااد اع عاان "كةاار سااابا" ماان هجماااهلل لسااطينية
يجب أن يكون من قلقيلية وليس من مكان آ ر".

وبناء على ذلك رسمهلل رائط اعتبرهلل أن كد منطقة ميار مأهولاة بالساكان العارب هاز منطقاة

حيوية يمن إس ارئيد ،ومن الأرورا رع مساتوطنة يهاا .وحتاى عاام  ،1981تام بنااء  64مساتوطنة،
ووسااعهلل المعسااكراهلل القائمااة ،وأأاايةهلل مسااتوطناهلل جدياادة ااز مناااطق :نااابلس وجنااين وطااولكرم قلقيليااة

و ااماد رام اهلل .باسأااا ة إلااى ذلااك تحاادثهلل " طااة ااارون" عاان ااق اوارع ااز جمي ا أنحاااء الأااةة

ال ربية بلغ طولها أكثار مان  350كيلاو متار ،نةاذهلل از تارة حكام الليكاود ايولاى ،وبنياهلل المساتوطناهلل
ااوق قماام جباااد علااى طااود ااط الهدنااة المساامى" ال ااط اي أاار" ااز الأااةة ال ربيااة وسااهولها و ااوق

أحواف الميا  ،و ز المناطق ذاهلل ايهمية ا ستراتيجية( .الهندا)10 :2010 ،

.2

مشروع "غوش مونيم":
اعتباار تيااار اليمااين الاادينز النصاار الااذا حققتااه إس ارائيد عااام  ،1967مساااعدة ماان الاارب ااز

"تجمي ا اليهااود ماان منااا يهم ،وتطبيااق حلاام أرف إس ارائيد الكاملااة" .وماان أجااد ذلااك :أسسااهلل بعااد عااام

 1974حركة "موش ايمونيم" بقيادة الحا ام "تسةز يهودا كوك" -ابن الحا اام الرئيساز سسارائيد الاذا
أصاادر تااوى دينيااة ب اارعية دولااة إسارائيد قبااد عااام  ،1948وايب الروحااز للمةااداد ،بهااده ا سااتيطان

أا منطقة بالأةة ال ربية ،و رف حقائق علاى ايرف تحادد از نهاياة المطااه الحاد الاذا يجاب
ز و
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أن يكاون ،وهاو لاق أملبياة يهودياة از الأاةة ال ربياة ما إجباار الةلساطينيين علاى الرحياد منهاا .وقاد

أعتااره بهااا ماان قبااد ا تحاااد الصااهيونز العااالمز كحركااة اسااتيطانية ،تتلقااى حصااة أا مة ماان التمويااد
بواسطة المنامة الصهيونية العالمية ،ومن جهاهلل أ رى عن طريق الو اراهلل اسسرائيلية.
(أبو عر ة)21 :1981 ،
وتااةمن ه ااذ الحرك ااة بحااق اليه ااود ااز اسقامااة وا س ااتيطان ااز جمي ا "أرف إسا ارائيد" ،حي اا،
يةمنااون أن ا سااتيطان ااز الأااةة ال ربيااة سااوه يحقااق وعااد التااوراة لهاام ،باسأااا ة ل لااق واق ا جديااد

يساام بةاارف الساايادة علااى ايرف ،وعاادم ا نسااحاب منهااا .لااذلك كااان وصااود حا ب الليكااود إلااى ساادة
الحكاام عااام  ،1977رصااة ذهبيااة لهااذ الحركااة لتحقيااق أطماعهااا ا سااتيطانية ااز اي ارأااز المحتلااة،
كانهلل أود باوادر الادعم لهاذ الحركاة إأاةاء ال ارعية علاى ثاال ،مان المساتوطناهلل ميار الرسامية التاز

أقامتها الحركة ز اد حكوماهلل المعراخ ،وهذ المستوطناهلل هز" :أدوميم"" ،عو رة" ،و"معاليه أدوميم".
(الدويك)83 :2004 ،
وق ااد ق اادمهلل حرك ااة "م ااوش إم ااونيم" طت ااين اس ااتيطانيتينو أو هما اا ق اادمهلل ااز آب (أمس ااطس)
 ،1978وتقأا ااى بَّقاما ااة  12مسا ااتوطنة جديا اادة ا ااز الأا ااةة ال ربيا ااة ،باسأا ااا ة إلا ااى إن ا اااء ما اادينتين
اسااتيطانيتين .وال طااة الثانيااة قاادمهلل ااز ااهر ح ياران (يونيااو)  ،1980وتقأااى بَّن اااء  15مسااتوطنة

جدياادة ،م ا إأااا ة  5مسااتوطناهلل أ اارى حااود مدينااة القاادس ،باسأااا ة إلااى إقامااة ث اال ،مسااتوطناهلل
مرك ي ااة للس اايطرة عل ااى مة ااارق ن ااابلس ،جن ااين ،ط ااولكرم ،وث ااال ،م اادن اس ااتيطانية كبيا ارة جن ااوب ن ااابلس

وال ليد( .سليمان)89 :1986 ،

وبالتعاااون م ا و ياار ال ارعااة آنااذاك " ااارون"  ،ورئاايس دائ ارة ا سااتيطان ااز الوكالااة اليهوديااة

"متتياااهو دروبلااس" ،باادأهلل حملااة اسااتيطان مكثةااة نااتد عنهااا بناااء أكثاار ماان  68مسااتوطنة ااالد مسااة

أعوام ،تم اللها إسكان  58أله مستوطن حتى عام .1986

ونتيجة لذلك مكنهلل الوقائ على ايرف إسرائيد من السيطرة الةعلية على أكثر من  %60مان

أ ارأااز الأااةة ال ربيااة وقطاااع ما ة ،ووأااعهلل البنيااة التحتيااة لح اار التجمعاااهلل العربيااة دا ااد كانتوناااهلل
مياار معلنااة .وعلااى أيااة حاااد ،و ااز الوقااهلل الااذا رأااهلل يااه " طااة ألااون" طوق ااً اسااتيطانياً وعسااكرياً
ارجياً على طود حدود الأةة ال ربية وقطاع م ة اصلة إياها عن محيطها -باستثناء منطقة ر -

العربااز واسسااالمز ،ااَّن " طااة مااوش إمااونيم" والتعااديالهلل التااز أد لااهلل عليهااا يمااا بعااد ،رأاهلل طوقااً

دا ليا ااً مكونا ااً م اان المس ااتوطناهلل وال ا اوارع الطولي ااة والعرأ ااية وا لتةا ي ااة عل ااى ك ااد التجمع اااهلل العربي ااة
الةلسطينية ،محولة إياها إلى كانتوناهلل مع ولة ومةصولة من دون وجود أا تواصد إقليمز بينها.

(الهندا)15 :2010 ،
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إن أهام ماا يميا "م اروع ماوش إماونيم" ا ساتيطانز اتجاهاه إلاى رع المساتوطناهلل باين المادن

والقرى الةلسطينية و ى أماكن تجم السكان العرب ،أا ا ستيطان ز المناطق التز تجنبتها الم ااري

ا س ااتيطانية اي اارى ،وه ااذا م ااا ي ااير إل ااى سياس ااة تب ااادد ايدوار الت ااز تمارس ااها الحرك اااهلل وايحا ا اب
والجهاااهلل القائمااة علااى ا سااتيطان ،والتااز تهااده مجتمعااة إلااى رع اي ارأااز المحتلااة بالمسااتوطناهلل،

لتةتيااهلل التجمعاااهلل السااكانية العربيااة ،ممااا يحااود دون تطلعهااا إلااى ا سااتقالد ،وان اااء دولااة لسااطينية
مستقلة.

.3

خطة دروبلس:
تنسااب هااذ ال ط ااة إلااى "متيتي اااهو دروبلااس" ال ااذا ا د منص ااب رئاايس قس اام ا سااتيطان ااى

المنامة الصهيونية العالمية الم تصة باساتيطان المنااطق المحتلاة عاام  ، 1967مماثالً لجنااح الليكاود
ااز ذلااك القساام .وقااد قاادمهلل طااة دروبلااس ا سااتيطانية ااز ايعاوام  1978و  1980و 1981و لكااز

توحااد بااين اسسااتراتيجية ا سااتيطانية لكااد ماان تكتااد الليكااود وحركااة مااوش أمااونيم ،حياا ،جاااء يهااا أنااه
و
يجب ا ستيالء على ايراأز العامة ،مان أجاد ا ساتيطان باين التجمعااهلل الساكانية الةلساطينية وذلاك
للحيلول ااة دون قي ااام دول ااة لس ااطينية يه ااا،إذ س اايكون م اان الص ااعب عل ااى ايقلي ااة الةلس ااطينية أن ت ااكد

تواصالً ج ار ياً ووحدةً سياسيةً ز حالة تج ئتها بالمستوطناهلل اسسرائيلية.

وقااد ارتة ا عاادد المسااتوطناهلل والمسااتوطنين بصااورة كبي ارة جااداً وبطريقااة لاام ت ااهدها اي ارأااز

الةلس ااطينية المحتل ااة من ااذ الع ااام  ، 1967م اان ااالد تنةي ااذ الم اااري ا س ااتيطانية ااز ا ااد حكوم اااهلل
الليكود ،إذ ارتة عدد المستوطناهلل المقامة مان  34إلاى  100مساتوطنة ،وارتةا عادد المساتوطنين مان

ثالثااة أ ه ااز عهااد ح ا ب العمااد إلااى  38ألااه مسااتوطن ااز آ اار عهااد حكومااة "بااي ن" ااز بدايااة
ثمانيني اااهلل الق اارن المنص اارم دون ا س ااتيطان ااز الق اادس ،ين ا س ااتيطان ااز الق اادس

يعتب اار و قا ااً

للمةاااهيم اسس ارائيلية اسااتيطاناً كبقيااة مسااتوطناهلل الأااةة ال ربيااة إنمااا ج ا ء ماان دولااة إس ارائيد ( .ااحادةو

جريس)101 :2013 ،
وبالتالز

يوجد اله جوهرا بين إساتراتيجية العماد أو الليكاود حاود ا ساتيطان از الأاةة

ال ربي ااة ،هم ااا متةق ااان عل ااى أهمي ااة اس ااتيطان اي ارأ ااز المحتل ااة ،وال اادور ال ااذا يمك اان أن يلعب ااه ه ااذا
ا س ااتيطان ااز الحيلول ااة دون قي ااام دول ااة لس ااطينية مس ااتقلة يه ااا ،وال اااله بينهم ااا ينحص اار ق ااط ااز

التةاصيد وايساليب المتبعة لتحقيق الهده النهائز الم ترك.
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االستيطان بعد توقيع اتفاق أوسلو:
تمي ا هلل هااذ المرحلااة بتوقي ا اتةاااق إعااالن المبااادئ (أوساالو) بااين منامااة التحرياار الةلسااطينية

والحكومااة اسسارائيلية عااام  ،1993وتاام إرجاااء قأااية القاادس والمسااتوطناهلل التااز كانااهلل ت ااكد ()%10
قط قبد توقي ا تةاق المذكور إلى مةاوأاهلل الحد النهائز .وم بدء تلك المةاوأاهلل أعلنهلل إسرائيد

نيتها ا حتةاا بما يقارب ( )%50من ايراأز الةلسطينية.
كانااهلل الساامة ايساسااية منااذ عااام  1992توسااي ا سااتيطان وتعميقااه وتقويتااه سياسااياً ،وتكثيااه

أعداد المستوطنين ،والبدء ز إقامة بةر استيطانية ،إلى جاناب تكثياه ا ساتيطان از القادس ال ارقية.
وتعاااام ا سااتيطان بعااد توقي ا اتةاااق أوساالو ،وأ ااذ طاااب التوس ا اي قااز ولاايس العمااودا ،و ااز عااام

 1996اها ارهلل التك ااتالهلل ا س ااتيطانية ،حي اا ،وأ ااعهلل الحكوم ااة ط ااة عاجل ااة لتوس اايعها وق ااد بل ااهلل
المساحة العمرانية التز استوطنها هاة ء المساتوطنون ( )76025دونمااً ،وأوأا تقريار مناماة "بتسايلم

בצלם" اسسا ارائيلية -وه ااز منام ااة مي اار حكومي ااة -إل ااى ارتة اااع الوح ااداهلل ا س ااتيطانية م ااا ب ااين ع ااامز
 2000-1993بدون القدس من  31400-20400وحدة ،ب يادة نسبتها (.)%54

(أبو الةحم)52 :2017 ،

منااذ توقي ا اتةاااق أوساالو ،صااعدهلل إس ارائيد ماان وتي ارة ا سااتيطان ااز الأااةة ال ربيااة والقاادس،
وو ق ااً سحصااائياهلل رساامية لسااطينية اد عاادد المسااتوطنين ماان عااام  1993ماان  269100مسااتوطن

ليصااد لنهايااة عااام  2015إلااى  617291مسااتوطن (الجهااا المركا ا اسحصااائز ،)17 :2016 ،أا
ب يادة نسبية قدرها  %129.4الد هذ الةترة.
وماان ااالد ذلااك :يتأ ا أن إس ارائيد اساات دمهلل العاادوان والسااالم لتع ي ا وجودهااا ااز الأااةة

ال ربية ،ومن أية إمكانية للتوصد إلى عملية سالم م الةلسطينيين.
و

ك أن إسرائيد لم تلت م بكد ما تم ا تةاق عليه ز أوسلو عام  ،1993وكثةاهلل مان حركاة

ا ستيطان ،وهذا ما اد من تصاعد ايحدا ،الصدامية بين الةلسطينيين واسسارائيليين مثاد :هباة النةاق
عام  ،1996ومن ثم انتةاأاة ايقصاى عاام  2000والتاز جااءهلل بمثاباة إعاالن اعبز و صاائلز عان
د اتةاق أوسلو.

وبعاد توقيا اتةااق أوسالو اهارهلل الكثيار مان ال طاط اسسارائيلية التاز ناادهلل بةصاد المنااطق
الةلساطينية عان "إسارائيد" ،وأبر هاا طاة ارباين التاز أطلقهاا عاام  ،1995حيا ،قااد" :إنناا نعماد بجاد

ون ااط مان أجاد ا نةصااد عان ال اعب اآل ار الاذا نسايطر علياه ،وانناا ساوه نصاد إلاى هاذ ال اياة
عاجالً أو آجالً" ،وهو

يقر بحدود عام  ،1967وذلك من الد قوله" :إننا لن نعود إلى طوط عام

 ،1967ولن ننسحب من القدس ،ولن نت ح ح عن مور ايردن"( .إبراهيم)117 :2010 ،
38

الخ صة:
يمكن تحديد أهداه ا ستيطان الصهيونز ز ايراأز المحتلة ،بعد العام .: 1967
 تهيئااة الةرصااة لوجااود عسااكرا إسارائيلز س اواء ماان ااالد قاواهلل الجاايش الرئيسااة أو عاان طريااق
ا ساتعانة بمساتوطنين مساالحين يتبعاون هاذ القاواهلل ،أو باسات دام وحاداهلل ماان جايش ا حااتالد

يتم ن رها.
 قط ا ا التواصا ااد با ااين منا اااطق الةلسا ااطينيين ،بحيا اا ،ينقط ا ا ا سا ااتمرار با ااين الم ارك ا ا السا ااكانية
الةلسطينية ايساسية.
 أن تكااون المسااتوطناهلل رأس جساار لكسااب م يااد ماان ايرف ماان ااالد ن ا ع الملكيااة أو ساابد

ااء ،مث ااد :إ ال ااة الم روع اااهلل ،واق ااتالع اي ااجار ،و ل ااق الحق ااائق ا س ااتيطانية
أ اارى أكث اار ده ا ً
الجديدة على ايراأز المحتلةو بحي ،تصب العودة إلى حدود العام  1967مستحيلةً.

 إيجاد القاعدة الب رية من المهاجرين اليهود من م تله أنحاء العالم.
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الفصل الثالث
مؤسسات صناعة القرار السياسي اإلسرائيلي
 المبحث األول :المؤسسات الرسمية oأوالً :السلطة التشريعية (الكنيست اإلسرائيلي).
 oثانياً :السلطة التنفيذية (الحكومة).
 oثالثاً :المؤسسة العسكرية
 المبحث الثاني :األحزاب السياسية والمؤسسات غير الرسمية oالمطلب األول :األحزاب السياسية.
 oالمطلب الثاني :قوى الضغط وجماعات المصالح.

مقدمة:
يعره الناام السياسز بأبسط التعاريه :أنه ناام الحكم القائم على وجود ثال ،سلطاهلل ،هز:

السلطة التنةيذية ،السلطة الت ريعية والسلطة القأائية .وتعمد هذ السالطاهلل الاثال ،علاى صان القارار

وتنةيذ  ،بما يأمن الحةاا على مصال الدولة العليا.

وناااام الحكاام ااز "إس ارائيد" رئاسااز برلمااانز ديمق ارطااز ،مبنااى ماان الناحيااة الناريااة علااى مباادأ

الةصااد بااين الساالطاهلل ،وهااو ب ااكد عااام ينااتهد النمااوذج البريطااانز ،كمااا أنااه

يوجااد سس ارائيد دسااتور

رساامز مكتااوب ،ويااتم ا ستعاأااة عاان ذلااك بااالقوانين ايساسااية اابه الدسااتورية ،وذلااك لتجنااب ال اااله
يم ااا ب ااين اسسا ارائيليين ح ااود الهوي ااة العلماني ااة أو الديني ااة للدول ااة ،وك ااذلك لتجن ااب ترس اايم ح اادود الدول ااة،

وتجسيدا يطماعها التوسعية.

وبناء على الناام السياساز تتمركا السالطاهلل التنةيذياة از ياد رئايس الاو راء ،أماا رئايس الدولاة
ً
ه او منصااب رم ا ا يملااك سااوى صااالحياهلل بروتوكوليااة مثااد اعتماااد السااةراء وتكليااه رئاايس الااو راء
بت كيد الحكومة بعد الت اور ما الكتاد البرلمانياة الةاائ ة از ا نت ابااهلل ،وهنااك مجلاس ت اريعز واحاد

(البرلمااان) منت ااب يطلقااون عليااه اساام الكنيسااهلل ،ويمتلااك البرلمااان صااالحياهلل ت اريعية واسااعة ،بج اوار

سلطاهلل رقابية قوية على أداء الحكومة ،وعدد أعأاء البرلماان مناذ إن ااء اسارائيد وحتاى اآلن ()120

عأواً.
أمااا يمااا يتعل ااق بالساالطة القأ ااائية ااز إسا ارائيدو هااز تتمتا ا با سااتقالد الت ااام بموجااب ن ااص
القااانون ال اااص بهااا .وتتمت ا بااا حترام العااام ينهااا تمثااد اسجماااع السياسااز ،وبعياادة عاان الص اراعاهلل

الح بية .وت كد محكمة العادد العلياا قماة السالطاهلل القأاائية ،وتأام تساعة قأااة يعيناون مادى الحيااة

ومقرها مدينة القدس.
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المبحث األول
المؤسسات الرسمية
أوالً :السلطة التشريعية الكنيست اإلسرائيلي)
قااررهلل اللجنااة التنةيذيااة الصااهيونية ااز  14نيسااان (أبريااد)  ،1948إقامااة إدارة لل ااعب مكونااة
ماان  13عأ اواً ،علااى أن تكااون هااذ اسدارة هااز الساالطة الحاكمااة التااز تساابق إقامااة حكومااة مةقتااة،
وبا رهلل هذ اسدارة عملها ور ا نتهاء من مراسم اسعالن عن قيام دولة إسرائيد ز  14آيار (ماايو)

( 1948السعدا .)69 :1988 ،كما قررهلل اللجنة التنةيذية الصهيونية إقاماة مجلاس اعب مكاون مان
 37عأاواً ،يأام از إطاار أعأااء إدارة ال اعب الاذا أطلااق علياه بعاد أربعاة أساابي مان إن اائه اساام
"مجلس الدولة المةقتة" بمعنى البرلمان ايود للدولة حديثة الو دة .وقد تم ا تتاح أود جلساة لاه از 14
اباط ( ب ارياار)  ،1949حياا ،أجرياهلل أود انت اباااهلل

الثانز (يناير) ( .1949السعدا)70 :1988 ،

تيااار أعأااائه المائاة والع ارين ااز  25كااانون

ات ااذهلل إسارائيد ناااام المجلااس الواحااد ،وعلااى هااذا ايساااس تتكااون الساالطة الت اريعية يهااا ماان
مجلس واحد أطلق عليه منذ الثاامن مان اهر آذار (ماارس)  1949اسام الكنيساهلل ،وهاو بمثاباة برلماان

الدولة وله دور كبير وأهمية قصوى.

يعتباار الكنيسااهلل برلمااان إس ارائيد ،وهااو و ااق القااانون ايساسااز :الكنيسااهلل لساانة  1958مجلااس

ناواب الدولااة ومصاادر ساالطة الحكومااة المسااةولة أمامااه ،وأ ااذ اساام كنيسااهلل ماان لةااا "הכניסת הגדולה"

المجلااس ايكباار الااذا كااان قااد عقااد جلساااته ااز مدينااة القاادس بعاد عااودة بنااز إسارائيد إليهااا ماان الساابز

البااابلز ااز القاارن ال ااامس قبااد الماايالد بحسااب التااأريا اليهااودا .كمااا تاام تحديااد عاادد أعأاااء الكنيسااهلل
بمقتأاى عاادد أعأاااء المجلااس ايكباار ،وهااو  120عأاواً يااتم انت ااابهم كااد أربعااة أعاوام" ،إ م إذا ُحا ود
الكنيسهلل قبد ذلك و ق القانون" (حداد:2004،ج،212 ،2שמואל ،موئيد .)100 :1988

اختصاصات الكنيست:

يمكن حصر ا تصاصاهلل الكنيسهلل على النحو التالز:

 -1تاأليه الحكومااة :ياةدا الكنيسااهلل دو اًر مرك يااً ااز عملياة تااأليه الحكوماة ماان بادايتها حتااى أداء
القساام أمامااه ،وبعااد انتهاااء ا نت اباااهلل وتحديااد القاوائم الةااائ ة يجاارا رئاايس الدولااة م اااوراهلل م ا

جميا الكتاد البرلمانيااة ،لتكلياه المر ا ايكثاار قادرة علااى ت اكيد الحكوماة ويكلااه الارئيس ااز

العااادة رئاايس الحا ب ايكباار أصاواتاً ااز البرلمااان ،ويمنحااه  28يومااً ستمااام مهمتااه ،وبعااد ذلااك
عليااه عاارف برنااامد حكومتااه ،وتو يا الحقائااب يهااا علااى الكنيسااهلل ،ماان أجااد الحصااود علااى
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الثق ااة بأكثري ااة  61عأا اواً عل ااى ايق ااد ،ويس ااتطي الكنيس ااهلل ااز أا لحا ااة حج ااب الثق ااة ع اان
الحكومة (دليد إسرائيد.)68 :2011 ،

 -2الت اري  :وهااو أحااد أهاام واااائه الكنيسااهلل الااذا حاادد لنةسااه ناام ااً لعمليااة الت اري  ،وأنماط ااً
متعا ااددة ما اان اقت ارحا اااهلل الق ا اوانينو هنا اااك اقت ارحا اااهلل يقا اادمها عأا ااو كنيسا ااهلل أو مجموعا ااة ما اان
ايعأاء ،أو اقتراحاهلل قوانين حكومية تبادر إليها الحكومة بصاةتها السالطة التنةيذياة .وتنااقش

هيئااة الكنيسااهلل العامااة ااز الق اراءة ايولااى م ا الااو ير إذا كااان ا قت اراح حكومي ااً ،أو م ا عأااو

الكنيس ااهلل إذا ك ااان

ص ااياً ،الحاج ااة إل ااى س اان الق ااانون المقت اارح بع ااد أن يم اار بمكت ااب رئاس ااة

الكنيسهلل ،لةحص مدى تناقأه أو عدم تناقأه ما القايم ايساساية للدولاة ،كاون إسارائيد دولاة

ال عب اليهودا حسب عمهم َّ ،ذا أقر الكنيسهلل باالقراءة ايولاى يحاود للجناة الم تصاة التاز

تةحص بنود الم روع بنداً بنداً ،وتستم إلى آراء ال براء والمت صصاين ،ثام ترساله إلاى القاراءة

ال ثانيااة إلااى هيئااة الكنيسااهلل التااز تصااوهلل عليااه بناادا بناادا ،و ااور ا نتهاااء ماان القاراءة الثانيااة يااتم
التصااويهلل علااى الم ااروع ككااد ،وهااو مااا يعتباار الق اراءة الثالثااة .وبعااد ذلااك :علااى رئاايس الدولااة
توقيعه ،باسأا ة إلى رئيس الحكومة والو ير الم تص ورئيس الكنيسهللو وبذلك يصب م روع

القانون قانوناً نا ذاً بعد ن ر ز "الجريدة الرسمية" (دليد إسرائيد.)70 :2011 ،

 -3مراقبة عمد الحكومة :يمكن تصنيه آلياهلل المراقبة التز يقوم بهاا الكنيساهلل علاى الحكوماة مان
الد:

أ -المراقباااة ما اان ا ااالد ا سا ااتجواباهلل وا قت ارحا اااهلل لجا اادود ايعما اااد ،حيا اا ،يساااتطي عأا ااو
الكنيسهلل استجواب أا و ير ز أا مسألة معينة.

ب -المراقبااة ماان ااالد لجااان الكنيسااهلل :تسااتطي لجااان الكنيسااهلل ماان ااالد صااالحياتها مراقبااة
عمد السالطة التنةيذياة .وقاد جااء از النااام الادا لز للكنيساهلل از الماادة ( 97ة ك ة ب)

أن" :اللجنة م ولة أن تطلب من الو ير الم تص تةسيراهلل أو معلوماهلل عن موأوع ُح وود

إليه ااا ،أو يق ا ا

ااز مجااااد عملها ااا ،وعل ااى الاااو ير نةس ااه أو م اان ااالد ممث ااد عناااه تقاااديم

التةسيراهلل أو المعلوماهلل المطلوبة.

ج -المراقبة من الد لجان التحقيق البرلمانية.

د -مراقبة موا نة الدولة.

ه -المراقبة من الد مراقب الدولة ومكتب كاوى الجمهور.

ثانياً :السلطة التنفيذية الحكومة)

من المهام ايساسية للحكومة تنةيذ القوانين والت ريعاهلل التز تصدر عن الكنيسهلل الذا يمنحها

الثقة ،البية قوانين الكنيسهلل التز تمن صالحياهلل للحكومة تلقز بمساةولياهلل صاريحة علاى الحكوماة،
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أو علااى أحااد الااو راء لتنةيااذ القااانون باعتبارهااا ق اوانين واأااحة

تثياار أا م اااكد .القااانون ايساسااز

للحكومة ينص على" :من حق الحكومة العمد باسم الدولة و ز أا مجاد
أ رى" (السعدا.)196 :1988 ،

يكون اأعاً يا سالطة

وت كد الحكومة "المجلس الو ارا" السلطة التنةيذية للدولاة ،وهاز مكلةاة باَّدارة اةونها الدا لياة

وال ارجية بما ز ذلاك ال اةون اآلنياة ،ولهاا صاالحية ات ااذ ال طاواهلل از أا مجااد

ي أا قانونيااً

لصااالحية ساالطة أ اارى .وتحاادد الحكومااة اسج اراءاهلل ال اصااة بعملهااا ،وآليااة ات اااذ الق ارار ،حياا ،تلتاائم
عادة مرة ز كد أسبوع ،م العلم أن اجتماعاهلل إأا ية يمكن الدعوة إليها إذا اقتأهلل الأرورة  ،كماا

وتستطي الحكومة التصره عبر لجانها الو ارية أيأاً .ومن المعروه ،أن جميا الحكومااهلل مناذ ن اأة

"الدولااة" ،تعتمااد علااى تحاااله عاادد ماان ايحا اب ،ناا اًر لعاادم تمكاان أا حا ب ماان الحصااود علااى العاادد
الكااا ز ماان مقاعااد الكنيسااهلل لت ااكيد الحكومااة وحااد  .وبعااد إجاراء الم اااوراهلل يكلااه رئاايس الدولااة عااادة
عيم الح ب الاذا حصاد علاى ايملبياة مساةولية ت اكيد الحكوماة ،مماا يعناز أن عأاو الكنيساهلل هاذا

و الد ترة  28يوماً من موعد التكليه ،عليه أن يأ قائمة بأساماء الاو راء تقادم للكنيساهلل للمصاادقة
عليها ،وتتأمن هذ القائمة أيأاً موج ال طوط العريأة المقترحة للحكومة.

(סגל ،سجد.)128 :1988 ،

بع ااد المص ااادقة ،يبق ااى ال ااو راء مس ااةولين أم ااام رئ اايس ال ااو راء ع اان أداء واجب اااتهم ،ويحاس اابهم
أما الاو راء الاذين
الكنيسهلل على أ عالهم ،وتُ َ
سند إلى معام الو راء حقيبة و ارية ويتولوون رئاسة و اراهلل ،و
اصاة ،كماا ويمكان لارئيس
يعملاون بادون إساناد حقيباة إلايهم قاد ياتم اسااتدعاةهم يداء مهاام وم ااري
و

معيناة .ويجااب أن يكاون جميا الاو راء ماواطنين مقيماين از إسارائيد،
الاو راء أن يتاولى و ارة حكوميااة و
ويستطي ك ٌد منهم وبعد موا قة رئيس الو راء والحكوماة تعياين نائاب لاه از و ارتاه ،وعلاى جميا هاة ء

المدة
أن يكونوا أعأاء كنيسهلل.
أن هذ و
وتستمر دورة كد حكومة أنها أن الكنيسهلل أرب سنواهلل بيد و
و
قابلة لال تصار حاد استقالة أو و اة رئيس الو راء ،أو التصويهلل بن ع الثقة عنها ز الكنيسهلل .وحاد
تع وذر استمرار رئيس الو راء ز أداء مهام منصبه بسابب الو ااة أو ا ساتقالة أو اسقالاة ،تع واين الحكوماة
ايس و راء بالوكالاة .و از حالاة التصاويهلل علاى نا ع
أحاد أعأاائها ،ويجاب أن يكاون عأاو كنيساهلل رئ َ
الثقااة ،يبقااى رئاايس الااو راء وأعأاااء الحكومااة ااز مناصاابهم إلااى حااين ت ااكيد حكومااة جدياادة )משרד

החוץ ،مكتب و ارة ال ارجية).

مجلس الوبراء وسلطات :

تعااد الحكومااة أو مجلااس الااو راء الساالطة التنةيذيااة للدولااة ،ولهااا صااالحياهلل واسااعة ااز إطااار

صااناعة السياساااهلل ،ولكااد حكومااة أن تحاادد إج اراءاهلل عملهااا ،وكيةيااة صااناعة ق ارراتهااا ،كمااا يحااق لكااد
حكومة أن تت اذ ال طاواهلل التاز ت ارهاا مناسابة از أا قأاية لام يساندها القاانون إلاى سالطة أ ارى .وقاد
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ع

مياب دستور مكتوب "سسرائيد" من قوة الحكومة والكنيساهلل ،ور ا عنهماا الموانا الدساتورية التاز

تعيااق قاادراتهما علااى تمرياار الق اوانين .وقااد اات مياااب الدسااتور الطريااق أمااام الحكومااة والكنيسااهلل سل اااء

القوانين ،من الد ا حتجاج بالموا نة السنوية ،حي ،تتو ر ال البية الال مة لمثد هذ ال طواهلل.
و

ااك أن الحكومااة مكلةااة ب اَّدارة ال ااةون الدا ليااة والعالقاااهلل ال ارجيااة بمااا ااز ذلااك القأااايا

ايمنيااة ،ويترب ا رئاايس مجلااس الااو راء علااى رأس هاارم آليااة صااناعة الق ارارَّ ،أااا ة إلااى كونااه يت ارأس
اجتماع اااهلل الحكوم ااة وي ااديرهاَّ ،ن ااه يع ااد ممث ااد الحكوم ااة ال ااذا ينس ااق أن ااطتها .والعالق ااة ب ااين رئ اايس

الحكومااة والااو راء اآل ارين مياار محااددة ،ممااا يعنااز أن ساالطته تعتمااد علااى
ال

صاايته ونةااوذ السياسااز

صز (الجندا.)22 :2011 ،
وب كد عامَّ ،ن كاد ماداو هلل جلسااهلل مجلاس الاو راء تكاون سارية ،بحساب القاانون ايساساز

لسانة  1968حاود السالطة التنةيذياةَّ ،نااه يمنا ن ار الماداو هلل الحكوميااة از قأاايا الاد اع والعالقاااهلل
ال ارجيااة ،وأا أمااور أ اارى يعلنهااا مجلااس الااو راء أنهااا س ارية .وباسأااا ة إلااى ذلااك قااد أوجاادهلل ساانة

 1966آلية تسم لمجلس الو راء بَّعالن نةسه "اللجنة الو ارية لل ةون ايمنية" ،وذلك من أجد إجاراء
بعااف النقا اااهلل ،ممااا يجعااد أا تس اريب لمحاأاار الجلساااهلل بمثابااة حالااة "تجسااس طي ارة" (مرك ا

هرت يليا :1999 ،نهلل).

ولرئيس الو راء سلطة واسعة على أمانة سر مجلس الو راء ،حتى أنه يحق له أن يةوف أمين
ساار رئاسااة الااو راء القيااام بمهااام سياسااية .وب ااكد عااام :ااَّن أن ااطة وتااأثير أمااين ساار مجلااس الااو راء،
تحددها ب كد أساسز الثقة ال

صية التز يوليه إيا رئيس الو ارء.

و ااز ع ااام  ،1994أقا ارهلل القا اوانين اسجرائي ااة إن اااء س ااب لج ااان قانوني ااة ك ااان بعأ ااها موج ااوداً

بالةعد ،وهز لجاان :الاد اع ،ايناماة والمعلومااهلل السارية ،تنمياة وتطاوير المادن ،ال ص صاة ،إجاا اهلل

العمااد أيااام ايعياااد اليهوديااة ،الحةرياااهلل ايثريااة ،والمجااالس الدينيااة .ويمكاان ل ارئيس الااو ارء الااذا يعااد
الرجد ايكثر تحكماً ز تعيين الو راء واللجان ،أن ي ارك هو نةساه از اجتمااع أا لجناة مان اللجاان،
أو حتى يترأس ا جتماع ،كما يمكان للمساةولين الكباار از الدولاة حأاور هاذ ا جتماعااهلل والم ااركة
يها (الجندا.)22 :2011 ،

ثالثاً :المؤسسة العسكرية
تلعااب الاادوائر العسااكرية والمةسساااهلل ايمنيااة دو اًر بااار اً ااز صااناعة القارار اسسارائيلز،

ساايما

وأن بنية المجتم وهيكلته عسكرية إلى حد كبير ز إسرائيد ،أالً عان تناامز الهاواجس ايمنياة التاز
تةثر على الق ارراهلل ا ستراتيجية التز يتم ات اذها ،وتحادد مساارها المساتقبلز .وتساتمد الادوائر العساكرية
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قوتها ز القرار اسسرائيلز ،من الد الترويد بأنهاا واحاة ايماان از بحار ا أاطراب والةوأاى ،مماا

يعنز من الكوادر العسكرية وايمنية اسسرائيلية نةوذاً واسعاً.

وبالتااالز :يعتمااد مةهااوم ايماان القااومز اسس ارائيلز علااى عاادة مبااادئ أساسااية ،تاام ترسااي ها منااذ

مسينياهلل القرن الماأز م إن اء الكيان اسسرائيلز.

وتتل ص استراتيجية الجيش اسسرائيلز يما يلز( :أبو عامر)6 :2015 ،
 الحسم واسنذار والد اع عن النةس. الت لص من التهديداهلل. -إبعاد جو هلل المواجهة.

 الحةاا على قوة ردع عسكرية تأمن عادم ا عتمااد علاى الاد اع عان الانةس قاط ،باد المباادرةللهجوم إذا اقتأهلل الأرورة.

بناء على أسس الحروب ز القانون
 است دام القوة بصورة حا مة لأمان نصر واأ وساحق ًالدولز.
و

ااك أن المةسساااهلل العسااكرية اسس ارائيلية تتمت ا بنةااوذ قااوا كونهااا أحااد أذرع الحكومااة ،ااز

كيان تعتبر ياه الهاواجس ايمنياة المحارك الرئيساز وايبار از عملياة صان القارار .ويعاد و يار الاد اع
ال

ص المسةود عن المةسسة العسكرية نيابة عن الحكومة ،أما أعلى رتبة عسكرية ز الجيشو هو

رئاايس ايركااان الااذا يعااد القائااد الةعلااز للجاايش ،لكنااه ااز نهايااة ايماار ي أا لااو ير الااد اع ب

صااه.

و الد السنواهلل الماأية ،تعاام دور رئيس ايركان ز الجايش حتاى صاار ناداً لاو ير الاد اع ،ي ااركه
نةس الطاولة الو ارية ز عملية بح ،ايوأاع ايمنية والقأايا ا ستراتيجية (إبراهيم.)25 :2016 ،

وتت ااكد قي ااادة ايرك ااان اسسا ارائيلية م اان رئ اايس ايرك ااان ونائب ااه ،وقائ ااد القا اواهلل البري ااة والجوي ااة

والبحريااة ،ثاام قياااداهلل المناااطق والجبهااهلل ،وقااادة دوائاار المعلوماااهلل وا ساات باراهلل والت طاايط .كمااا تأاام
أيأااً قاادة ايكاديميااهلل العساكرية ،ومنسااق اين اطة الحكومياة از الأااةة ال ربياة وقطااع ما ة .ويعتباار
رئيس ايركان وجها ا ست باراهلل العسكرية وال اباك ،من أبر الدوائر ايمنية نةوذاً ز إسرائيد.

وباسأ ااا ة إل ااى المةسس اااهلل العس ااكرية الس ااابقة ،توج ااد ق ااوى أمني ااة تتمث ااد ااز :جه ااا ال اارطة

المدنية ،و رطة الحادود ،و ارطة ادماهلل الساجون ،أاالً عان جهاا ايمان الادا لز"שירות הביטחון

הכללי" "ال ااين بيااهلل" .أمااا جهااا ال اااباك مهمتااه رصااد التطااوراهلل ااز دائ ارة ال اائون العربيااة ،ومتابعااة
العملياهلل الةدائية التز يتم تنةيذها( .الجندا)86 :2011،
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تأثير المؤسسة العسكرية في صناعة القرار اإلسرائيلي:
تمتلك المةسسة العسكرية وايمنية سيطرة تامة على المعلوماهلل ا ست باراتية ،وهو ايمر الذا

يجعااد للجن ا ار هلل العسااكريين قااوة نا ااذة ااز صااناعة الق ارار،

ساايما وأن إعااالن الق ا ارراهلل يعتمااد ب ااكد

أساسز على المعلوماهلل التز يتم تو يرها للقيادة السياسية عبر الدوائر العسكرية الم تلةة.

كمااا تساايطر المةسسااة العسااكرية علااى عمليااة الت طاايط ا سااتراتيجز ماان ااالد دائارة الت طاايط

والسياسة التابعة لها ،حي ،تعتبر تلك الدائرة ذراع القيادة العسكرية لبسط النةاوذ علاى الحكوماة ،ودا اد
الدوائر السياسية التز ت ارك ز صناعة القرار .وعلى أوء عدم أوع المةسساة العساكرية للحكوماة

المدنيااة ت ي ارهلل العالقااة بااين الجاايش وو ارة الااد اع ،وبااد ً ماان أن يصااب الجاايش اأااعاً للااو ارة أصااب

طر ااً يكم ااد عمااد و ارة ال ااد اع ،ويعااود ذل ااك للقا ارار الااذا أص اادر ديةيااد ب اان موريااون بةص ااد المةسس ااة
العسكرية عن و ارة الد اع (קובי ،كوبي.)66 :2010 ،

وساااهمهلل بنيااة المةسسااة العسااكرية الكبي ارة والموحاادة ااز تع يا نةوذهااا ااز عمليااة صاان الق ارار
اسسرائيلز ،اصاة از ااد انقساام وتةكاك الادوائر السياساية الحكومياة ،أاالً عان أن أاعه التيااراهلل

السياسية والح بية ز إسرائيد من المةسسة العسكرية م يداً من القوة قياساً بالدوائر السياسية.

ومنحهلل السيطرة العساكرية التاز رأاتها إسارائيد علاى قطااع ما ة حتاى عاام  ،2005والتاز
ت ا اد مس ااتمرة عل ااى الأااةة ال ربي ااة ،المةسس ااة العس ااكرية نةااوذاً قويا ااً اص ااة ااز ا ااد تحم ااد المةسس ااة

العسكرية مسةولية التنسيق واسدارة المدنياة از تلاك المنااطق .وباسأاا ة إلاى ذلاك :اَّن دور المةسساة
العسكرية ز ا نتةاأتين الةلسطينيتين "" 1987و" ،"2000جعد نةوذها يتمادد إلاى الادوائر السياساية،

وي ااكد ركيا ة أساسااية يجااب مراجعتهااا ااز كااد التةاصاايد قبااد ات اااذ أا قارار لااه انعكاساااهلل أمنيااة علاى

وجه التحديد.

وتةاارف المةسسااة العسااكرية ساايطرة واسااعة علااى وسااائد اسعااالم يمااا يتعلااق بتصاااري الن اار

والمعالجة للقأايا ،ومن ثم كان لها نةوذ واس على المجتم والحكومة .كماا أن معاام و راء الحكوماة
هاام ااز ايصااد مجناادون سااابقون ،وهااذا ايماار يماان المةسسااة العسااكرية م يااداً ماان القااوة دا ااد الاادوائر

الحكومية المةثرة ز صناعة القرار اسسرائيلز( .الجندا)111 :2011،

وبا تصااار ،ااَّن تنااامز دور المةسسااة العسااكرية ايمنيااة ،هااو ااااهرة "طبيعيااة" ااز سااياق حالااة
إس ارائيد ايمنيااة الناجمااة عاان توسااعاتها الدائمااة ،وعاان ر أااها المسااتمر لعمليااة السااالم ،وكااذلك العقياادة

الص ااهيونية والتا ارا ،الثق ااا ز اليه ااودا الل ااذين يركا ا ان عل ااى أهمي ااة الق ااوة والقت اااد ااز تحقي ااق ايه ااداه
الصاهيونيةو مثلمااا يأااةيان أهمياة كباارى علااى القاوة والن ااب العسااكرية از إدارة الصاراع ،ةااز الماأااز

قيد م ار اًر" :إسرائيد جيش له دولة ،وليسهلل دولة لها جيش"!
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المبحث الثاني
األحباا السياسية والمؤسسات غير الرسمية
المطلا األول
األحباا السياسية
يوجااد ااز إسارائيد إلااى جانااب مةسساااهلل الدولااة الرساامية قااوى مياار رساامية ،تتمثااد ااز ايحا اب
السياسية مير الم اركة ز ا ئتاله الحاكم ،وجماعاهلل الأا ط أو المصاال  ،وت اارك هاذ القاوى از

رسم السياسة العامة للدولة ،ومن ثم ز عملية صن القرار السياسز.

وتعتبر ايح اب السياسية الركي ة التاز يبناى عليهاا النااام السياساز ،باعتبارهاا تمثاد دو اًر مهمااً

ز الحياة السياسية والدستورية .ويجدر اس ارة إلى أن مالبية ايح اب قد تم تأسيسها قبد إقامة الكياان

اسسرائيلز من ايساس.

وأب اار م ااا تتميا ا ب ااه ايحا ا اب اسسا ارائيلية تع ااددها ،وذل ااك بس اابب التركي ااب المتن اااقف للمجتما ا

اسسارائيلز ،وتتعارف ايحا اب اسسارائيلية لت يياراهلل كثيارة از تركيبتهاا القيادياة والتنايمياة از كاد دورة
انت ابيااة ت ااهدها إسارائيد ،حياا ،تااد د ااز تكااتالهلل يماراف انت ابيااة ،كااون ا نت اباااهلل يجااب أن تااتم

و ق قوائم.

و يما يلز تعريه بأهم ايح اب اسسرائيلية :

أوالً :معسكر اليمين
ويتااأله هااذا المعسااكر ماان أح ا اب "الليكااود" الحاااكم" מפלגת הליכיד"" ،إسارائيد بيتنااا"" ישראל
ביתנו".
 .1حبا الليكود :ت كد نتيجة عدة تحالةاهلل واندماجاهلل ح بية ،يتمثد قطبا ايساسيان ز حا ب
"حيا ااروهلل" (بمعنا ااى الحريا ااة) ،و"الح ا ا ب الليب ارلا ااز" (ح ا ا ب ايح ا ارار) ،باسأا ااا ة إلا ااى أح ا ا اب
صااهيونية أقااد أهميااة منهااا حركااة "أرف إس ارائيد الكاملااة"" ،القائمااة الرساامية"" ،المرك ا الحاار"،
و"حركة سالم صهيون" وبعد حرب عام  ،1973كلهلل هذ التجمعاهلل ما يسامى بكتلاة الليكاود

بانأمام جمي هذ الحركاهلل إليها (נויברג ،نوبير .)92 :1991 ،
ومن أ م مبادئ :
 ر ف كرة الدولة الةلسطينية كاملة السيادة تحهلل أا اره. -القدس الموحدة عاصمة إسرائيد.
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 -حق إسرائيد ز كامد أرف إسرائيد التاري ية.

 تع ي ا ساتيطان ،واعتباار المساتوطناهلل منااطق أمنياة ،ومعارأاة أا عملياة انساحاب مان أامستوطنة.

 ر ف حق العودة لالجئين( .دليد إسرائيد)199 :2011 ، .2حبا سرائيل بيتنا :هاو حا ب صاهيونز يميناز عنصارا متطاره ،يمثاد اليهاود المهااجرين مان
ا تح اااد الس ااو ييتز س ااابقاً ،أسس ااه "أ ي اادور ليبرم ااان"אביגדור ליברמן "ع ااام  1999ال ااذا ب اادأ
حياته كناشط في "תנועת כך "حركة "كاخ" اسرهابية المتطر ة.

ومن أ م مبادئ :
 الصراع الةلسطينز اسسرائيلز ليس هو لب الصراع ز ال رق ايوسط. -قطاع م ة كيان إرهابز.

 -القدس هز العاصمة ايبدية لدولة إسرائيد ولل عب اليهودا.

 -عدم الت لز عن المستوطناهلل و يادة وتيرة ا ستيطان( .دليد إسرائيد)208 :2011 ،

ثانياً :المعسكر الديني
ايح اب الدينية ز إسرائيد الم اركة ز العمد السياسز:
 .1حعععبا "شعععاس" " מפלגת ש"ס" :هااو ح ا ب دينااز أُسااس قبااد انت اباااهلل عااام  1984ماان تقبااد
ايعأاء ال رقيين ز حا ب "أماوداهلل إسارائيد" אגודת התורה " بت اجي مان الحا اام ايكبار

السااابق لليهااود ال ارقيين "عو اديااا يوسااه" ،احتجاجااً علااى هيمنااة اليهااود ا

ااكنا علااى الحياااة

السياسية ،ويسعى هذا الح ب سرساء الدولة وحياة المجتم على أساس التاوراة وتعااليم ال اريعة

اليهودي ااة هالها

اااةه "ההלכה" ،ويركا ا عل ااى القأ ااايا الديني ااة والمص ااال المادي ااة الت ااز ت ااص

جمهور  ،و دمة المةسساهلل والهيئااهلل التابعاة لاه .وياولى الحا ب اهتمامااً أقاد للقأاايا ال ارجياة
وايمن ،لكن يتمي ح ب اس عن المعسكر الدينز صوصاً ز السنواهلل السابقة ،بأنه أكثار

انةتاحاً على ايح اب العلمانية والجمهور مير المتدين.

وق ااد اااف الحا ا ب أود معرك ااة سياس ااية ااز ع ااام  ،1984و ااا بأربع ااة مقاع ااد وانأ اام إل ااى

الحكومة ،و ى عام  1996حصاد علاى ع ار مقاعاد ،ليحتاد المرتباة الثالثاة بعاد ح باز الليكاود والعماد

(السعدا.)35 :2009 ،

 .2حعععبا "يهعععودت عععاتو ار " יהדות התורה :هااو ح ا ب دينااز أصااولز يعتباار اتحاااداً بااين ح بااز
"أجااوداهلل إس ارائيد" ،و"ديجااد هاااتوراة" (دليااد إس ارائيد .)221 :2011 ،وقااد تاام توحيااد الح ا بين
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عام  ،1991وذلك توطئة نت اباهلل الكنيسهلل الثالثة ع ر .ومنذ ذلاك الحاين ي اوف الح باان

انت ابااهلل الكنيسااهلل از قائمااة واحادة ،وا اء محاااو هلل التاوا ن بااين الجهااهلل الم تلةااة التاز ت ااكد
الحا ب تاام ا تةاااق علااى رئاسااة دوريااة .وقااد حاارص الح بااان اللااذان ي ااكالن الح ا ب علااى عاادم

تعيااين و راء م اان قبلهمااا ااز الحكومااة وا كتة اااء بن اواب و راء ق ااط ،كمااا طال ااب الح ا ب دائما ااً
برئاسة اللجنة المالية حتى يتمكن من السيطرة على موا نة الدولة( .السعدا)34 :2009 ،

ويقااوم برنااامد ح ا ب "يهااودهلل هاااتوراة" علااى أساااس أن تحااد جمي ا القأااايا التااز تطاارح علااى

جداود ايعماد يومياً ز حياة اسسرائيليين بروحانية التوراة والتقاليد ،والتطل إلى توحيد اعب إسارائيد
تحااهلل ساالطة التااوراة ،وساايادة التااوراة علااى الحياااة الروحيااة وا قتصااادية والسياسااية ااز إس ارائيد ،وتمثيااد

جماااهير المحااا اين علااى التااوراة ااز إس ارائيد ااز مةسساااهلل :الساالطة ،الحكومااة ،الكنيسااهلل ،الساالطاهلل

المحلية ،بهده الحةاا والحصود على ا حتياجاهلل ال اصة لجماهير الح ب ز جمي مناحز الحيااة،
والحيلولة دون وقوع الم واأطهاد لجماهير الحرديم.
 .3حبا البيت اليهودي :هو ح ب دينز صهيونز متطره قومياً ز عداء للعرب والةلسطينيين،
ويحت ااد ااز ال ريط ااة الح بي ااة موقعا ااً ااز أقص ااى اليم ااين .وتأس ااس الحا ا ب ااز ت ا ارين الث ااانز

(نااو مبر)  ،2008ع ااية انت اباااهلل الكنيسااهلل الثامنااة ع اار عااام  ،2009ماان اناادماج الح ا ب
ال اادينز الق ااومز "المة ااداد" وايحا ا اب الثالث ااة الت ااز ك ااان يتك ااون منه ااا ائ ااتاله ا تح اااد ال ااوطنز
(موليادهلل ،تكوماا ،أحااز) وكاان الهااده مان التوحيااد أامان رصااة أكبار ااز ا نت ابااهلل( .دليااد

إسرائيد)217 :2011 ،
ولكن سرعان ما دبهلل ال ال اهلل بين قيادة الح ب وتعرف

نقسااماهلل وان اقاقاهلل عديادة ،لكان

ز النهاية استطاع "نةتالز بينهلل" أن يحسام الموقاه وأصاب هاو عايم البياهلل اليهاودا ،و ااف الحا ب

انت اباااهلل الكنيسااهلل عااام  2008و ااا بثالثااة مقاعاد ( .ليةااة، )217 :2011 ،واسااتطاع بةأااد كسااب

أص اواهلل المسااتوطنين ماان الحصااود علااى  12مقعااد ااز انت اباااهلل عااام  ،2013وبساابب تأساايس ح ا ب
"كو ناو" برئاساة "مو ايه كحلاون" وت اتهلل أصاواهلل المساتوطنين للحا ب الجدياد ت ارجا

 2015إلى  8مقاعد.

از انت ابااهلل عاام

وأ م مبادئ الحبا:
 -القدس الموحدة هز العاصمة ايبدية ل عب إسرائيد و تقسيم لها.

 ا سااتيطان اليهااودا ااز أنحاااء أرف إسارائيد هااو ايساااس للتملااك ،وعاادم اقااتالع أا مسااتوطنةيهودية من مكانها.

 أرف إسرائيد ملك لل عب اليهودا بحسب التوراة( .دليد إسرائيد)216 :2011 ،50

ثالثاً :معسكر اليسار
 حععبا العمععل :هااو ح ا ب ص اهيونز ا ااتراكز ديمق ارطااز ،تمااهلل إقامتااه عااام  1968باتحاااد عاادةأح ا اب وعلااى أرسااها ح ا ب الساالطة آنااذاك "مباااا" م ا ح ا ب أحاادوهلل هعبااودا  .ويعتباار ح ا ب
العمد استم ار اًر مبا اًر لح ب "مباا" التاري ز الذا تأسس عام .1930
و ااز  19آيااار (مااايو)  ،1965تاام ت ااكيد تكتااد "المع اراخ" ايود بااين ح باز "مباااا" و"أحاادوهلل
هعبااودا " (عماااد صااهيون) .وقااد اااف المع اراخ ا نت اباااهلل م ا ايح ا اب المااذكورة (נוברג:1991 ،

 .)92و ااى مطل ا عااام  1969تاام ت ااكيد ح ا ب المع اراخ الثااانز بااين ح ا ب "العمااد" و"مبااام" ،و اااف

بدء من عام  1969وحتى عام  ،1984حي ،انسحب "مبام" من الح ب ز أعقاب
الح ب ا نت اباهلل ً
انأمام المعراخ إلى حكومة الوحدة الوطنية.
ثاام انةاارد بااالحكم عااام  1992حتااى عااام  ،1996وعاااد م ارة أ اارى إلااى ساادة الحكاام عااام  1999بقيااادة
إيهود باراك،و ز عهد ح ب العمد ،تم التوقي على اتةاقية أوسلو عام . 1993

قاد الحبا:

ديةيااد باان موريااون ،ليةااز أ ااكود 1969-1968م ،ومولاادا مااائير 1974-1969م ،واسااحاق

رابين 1977-1974م ،و معون بيري 1992-1977م ،واسحاق رابين مرة أ رى 1995-1992م،
ث اام اامعون بيريا ا ما ارة أ اارى 191997-1995م ،ث اام إيه ااود ب اااراك 2001-1997م ،وبني ااامين ب اان

اليعيا ا ر 2002-2001م ،وعميا ارام متس ااناع 2003-2002م ،و ا اامعون بيريا ا ما ارة أ ا اارى -2003
2005م ،وعميا ا اار بي ا ا ارتس 2007-2005م ،ثا ا اام إيها ا ااود با ا اااراك ما ا اان 2007م  ،2011 -ثا ا اام ا ا اايلز
يحيمو يتش  ،2013 - 2011ثم يتسحاك هرتسو مان  2107 – 2013ثام آ از مابااا الاذا تاولى

رئاسة الح ب عام (.2017موق الكنيسهلل)
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أسس البرنامج السياسي:
 يةيااد ح ا ب العمااد المساايرة السياسااية وتوقي ا اتةاقيااة سااالم م ا الةلسااطينيين وم ا جمي ا الاادودالعربية.

 القدس بأحيائها اليهودية كلها هز العاصمة ايبدية لدولة إسرائيد. -ر ف ا نسحاب من جانب واحد.

 إمكانية إ الء البةر ا ستيطانية مير القانونية.-

ااز أا تسااوية ما الةلسااطينيين ،يجااب أن تبقااى منطقااة مااور ايردن تحااهلل الساايادة اسسارائيلية،

كما أن الجيش يجب أن يسيطر على الحدود م ايردن( .נויברג ،نيوبر .)92 :1991 ،
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المطلا الثاني
قود الضغط وجماعات المصالح
تتعدد از إسارائيد الجماعااهلل السياساية التاز تعماد علاى تع يا أجنادتها ومصاالحها ،ولكان بماا

أن إسارائيد تعاايش حالااة ماان ا نقساااماهلل متعااددة ايوجااهَّ ،نااه ماان الصااعوبة بمكااان تصاانيه جماعاااهلل
المصا ااال ها ااذ ا ااز طيا ااه معا ااين .قا ااد تكا ااون ها ااذ الجماعا اااهلل مناما اااهلل دينيا ااة يمينيا ااة مثا ااد مجلا ااس
المستوطناهلل التز يمثد مصال المستوطنين المتدينين ،أو قد تكون يساارية مثاد :الهساتدروهلل أو اتحااد

العماد اسسرائيلز ،أو قد تكون مجموعاهلل دينية مثد الحرديم أو ج ء من اللوبز ال راعز مثاد :حركتاز
الكيبوتس والمو اه.
كم ااا أن م اان أ اامن جماع اااهلل المص ااال جماع اااهلل معني ااة بالس ااالم مث ااد :حرك ااة الس ااالم اآلن،

وتكتد السالم التز تسعى إلى ت ييار وجاه الارأا العاام اسسارائيلز ،مان أجاد تحقياق الساالم علاى أسااس
ايرف مقاب ااد الس ااالم .وتس ااعى ق ااوى الأا ا ط وجماع ااة المص ااال

ااز إسا ارائيد إل ااى حماي ااة مص ااالحها

وتقويتها ،من الد العمد المستمر ،والتأثير المبا ر ز مراك صن القرار السياسز اسسرائيلز.

-1

الهستدروت הסתדרות:

ه ااز منام ااة عمالي ااة يهودي ااة تأسس ااهلل رس اامياً ااز ديس اامبر ع ااام  1920عن اادما ُعق ااد الم ااةتمر
التأسيسز لها ز حيةا ،وأ ار المةسسون لهذ المنامة إلى الدور الصاهيونز الاذا ساتلعبه .ومماا جااء
ز اسعاالن ا تتااحز للمناماة" :هاده المناماة هاو ت اكيد اتحااد للعمااد والةالحاين دون التاد د از
ااةون اآل ا ارين ،وتعم ااد المنام ااة علااى دع اام ا س ااتيطان وبن اااء مجتم ا عم اااد يه ااود" .وم اان ايه ااداه

اي اارى :دعاام الهج ارة اليهوديااة ،وتااوطين المهاااجرين ،والساايطرة علااى لسااطين ،واقامااة اقتصاااد م دهاار
يه ااا .وتعمق ااهلل ق ااوة الهس ااتدروهلل ااز ايوس اااط العمالي ااة اليهودي ااة ،وم اادهلل م اان أق ااوى الهيئ اااهلل الداعم ااة

للم روع الصهيونز( .مرك مدار)1 :2015 ،
والهس ااتدروهلل ه ااز ا تص ااار لالتح اااد الع ااام للعم اااد ااز "أرف إسا ارائيد" ،وتعتب اار الهس ااتدروهلل

حكومااة ثانيااة ااز إس ارائيد ،لهااا هيئاتهااا الت اريعية والتنةيذيااة والقأااائية ،وكااان ح ا ب العمااد وماان قبلااه
ح ب (مباا) يسيطران تماماً على الهستدروهلل( .مدار)1 :2016 ،
وتتصدر الهستدروهلل قوى الأ ط ز الناام السياسز اسسرائيلز ،ناا اًر لادورها الماةثر والةعااد

ااز الن اااط ا جتم اااعز وا قتص ااادا ،ناا ا ار ين أكث اار م اان  %90م اان عم اااد إسا ارائيد ينتس اابون له ااا،

وس ااعيها لت ااو ير العم ااد يكث اار م اان  %50م اانهم .كم ااا يعتب اار الهس ااتدروهلل أكب اار مس ااتثمر أرس اامالز ااز

إسرائيد ،حي ،يسيطر على معام مااهر الن اط ا قتصادا.
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ومنااذ إ قيااام دولااة إس ارائيد أصااب الهسااتدروهلل ثااانز أعااام قااوة ااز السياسااة ،ولكاان بعااد إعااادة
تنايم ااه ع ااام  ،1994ت ارجا ا ع اادد أعأ ااائه إل ااى  700أل ااه عأ ااو ،إ م أن ه ااذا الا ارقم الكبي اار أ اامن
لالتحاد أن يبقى قوة لها اعتبارها وتأثيرها ز القا ارراهلل ذاهلل الصالة بالعماد والعمااد( .الجنادا:2011 ،

)186

وتجدر اس ارة إلى وجود صلة وتعاون دائماين باين الهساتدروهلل وايحا اب العمالياة اسسارائيليةو
هاز تعتبار تنايمااً سياساياً أقارب منهاا إلاى نقاباة عمالياة ،إذ أنهاا وسايلة رئيساية مان وساائد الصااهيونية

التااز تعتم ااد عليهااا لتنةي ااذ أيااديولوجيتها ا س ااتيطانية وا جتماعيااة والديموم ار ي ااة وا قتصااادية ،وه ااذا م ااا
جعلها قوة مةثرة ز عملية صن القرار السياسز اسسرائيلز.
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غوش مونيم "كتلة المؤمنين" גוש אומנים:
هااز حركااة دينيااة قوميااة مياار برلمانيااة تاام تأسيسااها ااز ااباط ( ب ارياار)  ،1974تنااادا بةاارف

الساايادة اسس ارائيلية علااى مااا تسااميه" :يهااودا والسااامرة" الأااةة ال ربيااة وقطاااع م ا ة" ،وتعتباار ذلااك هااد اً

حيوياً لتحقيق الصهيونية .وتدعز حركة "موش إمونيم" أن الطريق لتحقيق هذا الهده ،هاو ا ساتيطان
اليهودا المكثه ز جمي هذ المناطق .ومان أجاد تحقياق هاذا لام تقام هاذ الحركاة بعمليااهلل اساتيطان
قطو بد اهتمهلل بالجوانب التربوية والم اري ا جتماعية ،واسعالم ،وت جي الهجرة

يعيش نا طو موش إمونيم ز مجتم متجانس بالأةة ال ربية يحكمون سيطرتهم علياه ،وهاو

مجتم ا محمااز ااز معامااه ماان "ا

ااتالط والت ااويه " الااذا يمكاان أن تحملااه اييااديولوجياهلل العلمانيااة

"الب يأة" اصة تلك النابعة من الثقا ة ال ربية ،على حد تعبيرهم.
وي ااكد أعأاااء ومناص ارو مااوش إمااونيم مااا يقااارب  %7-6ماان يهااود إس ارائيد ،وهاام القطاااع

ايكثاار تمسااكاً بعقياادة الما ااي "المسااي الم لااص" ماان بااين "הדאתים הלואמים" "القااوميين الاادينيين"،

ويعتب اار ن اااطهم السياس ااز موجها ااً ب ااكد أساس ااز إل ااى اس ااتيطان اي ارأ ااز الت ااز احتل ااهلل ع ااام ،1967

والحةاااا عليهااا .ومنااذ تأسيسااها لعبااهلل حركااة مااوش إمااونيم دو اًر مهم ااً ااز بناااء معااام المسااتوطناهلل ااز
الأةة ال ربية .وبعد و ااة الحا اام كاوك ايصا ر ،القائاد الروحاز ل اوش إماونيم أصابحهلل قياادة الحركاة
ز يد مجلس حا اماهلل به سارا معاروه بمجلاس حا امااهلل ماوش إماونيم ،ويتاأله مان أهام وأ أاد

أتباع الحا ام كوك ايص ر ( .احاكو مي ينسكى)88 :1999 ،

وم اان الج اادير ذك اار :أن ااه وبع ااد ااو حا ا ب الليك ااود ااز انت اب اااهلل ع ااام  ،1977اعتباارهلل الةتا ارة

الذهبيااة لهاام ،حياا ،تاام إن اااء "حلااه مقاادس" بااين مااوش إمااونيم الدينيااة والحكوماااهلل العلمانيااة اسسارائيلية
المتعاقبة ،وأعطى الليكود حركة موش إمونيم الدعم الةعاد ز الدوائر الحكومية والجيش .وقاد اعتبارهلل

المنامااة الصااهيونية العالميااة حركااة مااوش إمااونيم ب ااكد رساامز حركااة اسااتيطانية ،و صصااهلل تمااويالً
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ين طتها ا ستيطانية .ومنذ ذلك الحين بقز هذا التحاله قائماً ،واستمر التوس
()Chapin Metz , 55: 1988

ز بناء المستوطناهلل.

وبالنسا اابة لجماعا ااة ما ااوش إما ااونيمو ا ااَّن المسا ااتوطناهلل للمتا اادينين لها ااا أكثا اار ما اان معنا ااىو ها ااز
كاتدرائياهلل لعقيدة ال االص ،حيا ،إن المساتوطنين المتجانساين هام أيأااً نمااذج لناواة محتملاة للمجتما

ال اادينز الجدي ااد ال ااذا يري اادون بن اااء  ،ويةمن ااون أيأا ااً ب ااأن المس ااتوطناهلل ل ااديها الق اادرة عل ااى الت ااأثير ااز

المجتما اسسارائيلز برمتااه ،كمااا يةمنااون بأنااه ماان ااالد ساايطرتهم علااى ايجا اء المقدسااة ماان ايرفو
َّن قلوب الجماهير اليهودية سوه تتوحد م قلب ايرف ( .حاكو مي ينسكى)78 :1999 ،
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مجلس المستوطنات "يشع" מעוצת יש"ע ביהודה ושמרון:
مجلس "ي " هو ا تصار لتحره ايولى لا "يهودا والسامرة" الأةة ال ربية وقطاع م ة ،وهاو

يوحز للكثيرين وكأنه مجلس حكومز رسامز ،لماا لاه مان دور أالي

از المةسساة الحاكماة علاى مادار

أكثر من ثالثة عقود يما يتعلق با ستيطان.
وعلااى المسااتوى المحلااز والمناااطقز ،ااَّن المسااتوطناهلل اسس ارائيلية ااز الأااةة ال ربيااة منامااة
بالطريقة نةسها التز تحكم المجتمعاهلل دا د "إسرائيد" ،المستوطنون ينت باون ممثلايهم لياديروا اةونهم

ٍ
ومناطقز .ومعام هة ء المسةولين المنت باين ،يركا ون علاى
محلز
مجلس
المحلية ،وليمثلوهم ز 24
ٍ
ً
متطلباهلل الحياة اليومياة لمجتمعااتهم وناا بيهم .وبسابب طبيعاة النااام ا نت اابز اسسارائيلز القاائم علاى
التمثي ااد النس اابز الكام اادو ااَّن المس ااتوطنين ككيان اااهلل ج ار ي ااة ليسا اوا ممثل ااين بالكنيس ااهلل إ م م اان ااالد
ايحا اب التااز تحمااد أيااديولوجيتهم نةسااها .ولكاان ااز الحقيقااة وعلااى المسااتوى القااومز ااَّن المسااتوطنين
ي تلةون عن ميارهم مان المجتمعااهلل از "إسارائيد" ،بوجاود جسام ائاد بيانهم مانهم الرةسااء المنت باون

للمجااالس ا سااتيطانية ااز الأااةة ال ربيااة ،باسأااا ة إلااى مااا بااين  5إلااى  10قااادة ماان ذوا التااأثير ماان

الحرك ااة ا س ااتيطانية ،وه ااة ء ي ااكلون معا ااً "مجل ااس المس ااتوطناهلل" ااز الأ ااةة ال ربي ااة وقط اااع ما ا ة.

(الجندا)169 :2011 ،

ويسااتمد "مجلااس المسااتوطناهلل" ساالطته ماان ااالد كونااه قااد اًر علااى ت ااكيد جماعااة أا ط علااى

الحكوماة ،ويعمااد "مجلااس المسااتوطناهلل" كحكومااة أماار واقا للمسااتعمراهلل ،حياا ،يعااالد ااةونها الدا ليااة
وال ارجيااة ،أا العالقااة م ا حكومااة "إس ارائيد" وم ا المجتم ا الاادولز .ويجبااز هااذا المجلااس أ اريبة ماان

المجااالس المحليااة والمناطقيااة ،يمااود ماان اللهااا اين ااطة التااز تعااود بااالنة علااى المسااتوطناهلل ،ولكااون
"مجلس المستوطناهلل" يمثد حكومة اد أو به حكومةَّ ،نه يمارس العديد من واائه الو اراهلل دا اد

المسااتوطناهلل ،بمااا ااز ذلااك ب ارامد :الت طاايط ،والبناااء ،والااد اع ،وايماان ال اصااة بالمسااتوطناهلل ،و ااق
الطرقاهلل والعالقاهلل ال ارجية ،بما ز ذلك جما التبرعااهلل والعالقااهلل العاماة وايمان القاومز( .الجنادا،

)170 :2011
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وتعتبر جمعياة "ري اا يم" الاذراع ا ساتيطانز ايهام دا اد مجلاس المساتوطناهلل والتاى تن اط مان

أجد إ االء التجمعااهلل الةلساطينية وتماود رصاد تحركااهلل النا اطين اليسااريين ،إلاى المحااكم اسسارائيلية
من أجد إ الء الةلسطينيين من أراأيهم .و ز الوقهلل نةسه ،ترصد الحكومة اسسارائيلية مي انيااهلل تقادر
بماليين ال واقد من ايمواد العامة من الد المجالس اسقليمية ا ستيطانية بالأةة ال ربية المحتلة.

ويعتبر عأو الكنيسهلل من "البيهلل اليهودا "ביתצליאל סמותורש" بتسلئيد سموتريتش" ،أحاد
مةسساايها حياا ،ين ااط بمالحقااة ورصااد البناااء العربااز بذريعااة عاادم وجااود ت ا ار يص بناااء ااز الأااةة
ال ربية المحتلة وكذلك بالجليد والنقب(.عرب ،2018 :48نهلل)

وبةأد تناايم "مجلاس المساتوطناهلل" وطريقاة إدارتاه اَّن الكتلاة القومياة الدينياة تحكام سايطرتها

على المجلس ،حي ،إن أعأاء هذ الكتلة هام قاادة المساتوطنين ايكثار اهاو اًر حتاى يومناا هاذا .ولعاد
ماا يادلد علاى ايهمياة ا ساتراتيجية للمساتوطناهلل ،الاادعم الكبيار الاذا يحااى باه "مجلاس المسااتوطناهلل"

اداء ماان رئاايس الااو راء إلااى المةسساااهلل التااز تقاادم ال اادماهلل
ماان قبااد المةسسااة الرساامية اسس ارائيلية ،ابتا ً
العامة مثد :مصال الميا والكهرباء والبنى التحتية .وتجادر اس اارة إلاى أن المساتوطنين يلعباون أيأااً

دو اًر كبي ا اًر ااز التااأثير علااى صااناع الق ارار ااز القأااايا المتعلقااة بمصااالحهمو علااى ساابيد المثاااد يع ا ى
ر ف رةساء الو راء اسحق ارباين و امعون بيريا وبنياامين نتنيااهو ،تبناز إ االء أا مان المساتوطناهلل

ب ااكد أساسااز لنةااوذ مااوش إمااونيم .وبالتااالز :ااَّن قااوة "مجلااس المسااتوطناهلل" كجماعااة أا ط تنبا ماان
ايهميااة ا سااتراتيجية للمسااتوطناهلل ،باسأااا ة إلااى كونااه مااد الً للساالطة ،ولقدرتااه علااى التةاعااد ب ااكد
مبا اار ما صااناع القارار ،للتأكااد ماان أن مواقةااه تة ااذ بعااين ا عتبااار ااالد المناق اااهلل التااز تثااار يهااا

قأايا لها تأثير مبا ر على مصال المستوطنين( .ايتكسو ريدمان.)11 :2006 ،
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الفصل الرابع
دور املستوطنني يف صناعة القرار السياسي
والنتائج املرتتبة على ذلك يف األراضي
الفلسطينية
 المبحث األول :الخارطة التنظيمية للمستوطنين.
 المبحث الثاني :تأثير المستوطنين السياسي والعسكري

المبحث األول
الخارطة التنظيمية للمستوطنين
ي كد المستوطنون منذ صعود ح ب الليكود إلاى الحكام عاام  ،1977قاوة سياساية صااعدة از

المجتم اسسرائيلز ،وت كد الصاهيونية الدينياة رأس الحرباة الةكرياة واييديولوجياة لهاذ القاوة السياساية.

واعتبر الكثير من الباحثين اسسرائيليين أن هذ القوة السياسية المم وجة بأرأية أيديولوجية و كرية من
مدرسة الصهيونية الدينية ،سوه ت ير الصهيونية وتعيد تعريةها وانتاجها من جديد ،ب اكد

يعاود از

هذا التوتر بين الدين والدولة ،بين التاريا و ارج التاريا ،بين اليهودية والصهيونية ،بين أرف إسارائيد

وبين دولة إسرائيد ،و عب إسرائيد.
وقد تحود المستوطنون إلى كتلة مرك ية از الحيااة السياساية بَّسارائيد لايس علاى صاعيد العادد

قااط ،وانمااا ماان حياا ،ماادى تااأثيرهم علااى اتجاهاااهلل ال ارأا العااام ااز إس ارائيد ،وماان حياا ،تحديااد ورساام
السياساااهلل اسسارائيلية يمااا يتعلااق بااالرةى اسسارائيلية لعمليااة التسااوية السياسااية .بينمااا كااان ااز السااابق
عالقاة المساتوطنون بالدولااة والمجتما  ،هااز مان حياا ،الجاوهر عالقااة الطاره أو الهااامش باالمرك  ،أمااا

اليوم أصب المستوطنون جا ءاً عأاوياً و ااعالً ولاه قادرة علاى التاأثير ،وأصابحوا از قلاب المركا  ،هاذا

التحااود الكبياار كااان ااز الواق ا نتيجااة التعبئااة اييديولوجيااة الصااهيونية حااود" أرف إس ارائيد" ،وحااود
العالقااة التاري يااة بااين " ااعب إس ارائيد وأرأااه" ،وحااود أهميااة ا سااتيطان ااز تحقيااق الحااق اسلهااز ااز

السيطرة على "أرف إسرائيد"( .سويلم :2014 ،نهلل)

تنظيمات المستوطنين:
إأا ة إلى انتماءاهلل المساتوطنين دا اد الت اكيالهلل الح بياة الصاهيونية التاز تام ذكرهاا ،يناتام

المستوطنون دا د أطر تنايماة اصاة بهام م اايرة لتطار الح بياة بطابعهاا وأدوارهاا ومهماتهاا .ويرجا
ذل ااك إل ااى التميا ا وا

ااتاله الحاص ااد ب ااين أوأ اااع المس ااتوطنين ومتطلب اااتهم السياس ااية وا جتماعي ااة

وا قتصادية والثقا ية ،وأوأااع بااقز اسسارائيليين از المجتما اسسارائيلز ،وهاو ماا ياد

بالمساتوطنين

نحو التأثير ز صناعة القرار السياسز اسسرائيلز ،اصة ز مسار التسوية وعملية السالم.

و يم ااا يل ااز أب اار جمعي اااهلل وم اركا ا اليم ااين المتط ااره الت ااز ت اادور ااز ل ااك الس االطة الحاكم ااة

والمةسساااهلل الرساامية ،والتااز تااةثر عالياتهااا الم تلةااة علااى توجهاااهلل ال ارأا العااام اسس ارائيلز ماان جهااة،
وعلى ن ع ال رعية عن الجمعياهلل اليسارية مان جهاة أ ارى ،وتساعى إلاى تحويلهاا إلاى جمعيااهلل مارقاةو
وهو ما يةدا إلى بنااء أجاواء يمينياة تسااعد از ات ااذ القا ارراهلل التاز ت ادم مصالحة اليماين اسسارائيلز،

وتقه عائقاً أمام ايجنداهلل اي رى.
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أوالً :حركة كاخ "כך"
أسس ااها الحا ااام مئي اار كهان ااا ع ااام  1972ال ااذا تا ارأس عص ااابة ال ااد اع اليه ااودا ااز الو ي اااهلل

المتح اادة ايمريكي ااة ،وتتك ااون القاع اادة له ااذ الحرك ااة م اان ال ا ارائ الةقيا ارة وقليل ااة التعل اايم ،ويس ااكن معا اام

أنصارها ز مستوطنة"כריאת ארבע" "كرياهلل أرب " قرب ال ليد( .قهوجز)290 :1986 ،

لقاد ااكلهلل الحركااة مناماااهلل سارية لالمتيااا هلل ،مماا جعااد المحكمااة العليااا ااز إسارائيد تحااار

ن اااط هااذ الحركااة .وبعااد امتياااد عيمهااا ااز نيويااورك عااام  ،1990تااولى ابنااه تأساايس منامااة "كهانااا
حااز" التااز ينتمااز إليهااا باااروخ مولااد ااتاين الااذا ارتكااب مج ا رة ال ليااد .وتباادى الحركااة كره ااً ااديداً
للعاارب ،وتطالااب بطااردهم ماان أرف إس ارائيد التاري يااة .وتهااده الحركااة الااى تحقيااق هااد ين رئيساايين:
أولهما :أمان اتساع حدود الكياان اسسارائيلز ،وي امد جميا أجا اء ماا يسامى بَّسارائيد التاري ياة ،ما

نقد السكان العرب إلى اارج حادود هاذا الكياان ،أماا الهاده الثاانز يقاوم علاى تحوياد النااام السياساز

للكيان اسسرائيلز لناام دينز تطبق يه أحكام ال ريعة اليهودية تطبيقاً كامالً.

(ال رعةو بركاهلل)307 :2005 ،

ثانياً :غوش مونيم "גוש אימונים
تأسسااهلل هااذ الحركااة عااام  1974مبا ارة بعااد الحاارب العربيااة اسس ارائيلية عااام  ،1973علااى

اعتبار أنهاا حركاة اساتيطانية وتعتبار لجناة ا ساتيطان الناواة ايولاى لهاذ الحركاة ،حيا ،أ ار هلل جمعياة

سقامة تجمعاهلل مدن ز الأةة ال ربية انطالقاً من مةهومها بأن كد ما احتلته إسرائيد ملاك لهاا ،وهاز
ت اادعو إل ااى ع اادم التن ااا د أو الت ل ااز ع اان ه ااذ اي ارأ ااز المحتل ااة ،وتعتم ااد ااز تمويله ااا عل ااى مص ااادر

حكومي ااة ،وعلا ااى بعاااف أثريا اااء اليهاااود دا اااد إس ا ارائيد و ارجها ااا ،مما ااا مكنهاااا مااان إن ا اااء العدياااد مااان
المستوطناهلل ز أنحاء ايراأز الةلسطينية المحتلة.
وتحاااى جماعااة مااوش إمااونيم وذراعهااا ا سااتيطانز حركااة "أمنااا " "אמנאה" باادعم كبياار ااز

أوساط عامة اسسرائيليين ،باسأا ة إلى دعم اليهود ايرثوذكس ز "ال تاهلل" ،ويقدر أن نصه ال عب
ا سرائيلى تقريباً يدعم موش إمونيم .على سبيد المثاد ز عام  1996كاناهلل مجموعاة "בני עקיבה"

"بنى عكيةا" ال بابية التابعة لا "דאתים לאומים" "داتيم لوميم" أكبر مجموعة بابية ز إسرائيد ،وو قاً

لالس ااتطالع ال ااذا أجرت ااه و ارة التربي ااة اسسا ارائيلية ،ااَّن  %28م اان ال ااباب اسسا ارائيلز المن اارط ااز
مجموع اااهلل اابابية ينتم ااز إل ااى" بن ااى عكية ااا" ،وم اان ناحي ااة أ اارى :ينا اار العدي ااد م اان اسساارائيليين إل ااى
حا اماهلل وقادة موش إمونيم على أنهم مكرسون لما يقومون به ،ولاديهم حاس رساالز ،وتميا أ القاز،

ون اهة صارمة ز ايمور المالية ،ومحاسبة ذاتية ( .احاكو مي ينسكى)159 :1999 ،
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وقااد أ ااذهلل حركااة مااوش إمااونيم مبادئهااا الناريااة ماان عقياادة الحا ااام تسااةز يهااودا كااوك ،والااذا

يا عم بموجبهااا ماهيااة "ال ااعب اليهااودا" أنهااا مناااد ال ااالص الجساامانز والروحااانز بواسااطة العاايش ااز
أرف "إسرائيد الكبرى" واعمارها ،وي عم أيأا أن قدسية أرف إسرائيد تةرف اساتمرار البقااء يهاا بعاد
تحريرها من الحكم ايجنبز "أا العربز" ،ويجب إعمارها حتى وان اله ذلك سياسة الحكومة.

ثالثاً :عطيرت كو نيم "עטירת כוהנים
تأسسااهلل هااذ الحركااة عااام  ،1978بعااد إج اراء سلساالة ماان المناق اااهلل والد ارساااهلل المنعقاادة ااز
القدس والتز نامهلل من قبد أحاد المتعصابين اليهاود يادعى "مانيتااهو هااكوهين" "מאניתאהו האכוהין،

بم اااركة الحا ااام االومو نياار"שלומו פניר" حا ااام مسااتوطنة بيااهلل إيااد .لقااد قااهلل هااذ المناق اااهلل
والدراساهلل تجاوب كبير من المستوطنين ،مما أدى إلى إن اء هذ الحركة التز يعتبر جد أعأائها من

الق ااوميين ال اادينيين ،ويعتب اارون م اان ن ب ااة م اان مجموع ااة م ااوش أم ااونيم .وتس ااتمد ه ااذ الحرك ااة مبادئه ااا
وتعاليمها من الدراساهلل التوراتية ،وتعاليم الحا اماهلل اليهود( .عناب)118 :2001 ،

وتعتبر من أقدم جمعياهلل المستوطنين ز القدس المحتلة ،و ى السنواهلل اي يرة باتاهلل الجمعياة

تن ااط ااارج البلاادة القديمااة ااز القاادس المحتلااة ،مثااد :حااز ال اايا ج اراح وجبااد ال يتااون ومياار ،وتتلقااى
الدعم المالز من الملياردير اليهودا ايمريكز اير ينغ موسكو يتش و وجته( .جرايسز)63 :2014 ،

رابعاً :مجلس المستوطنات "מועצת יש"ע"
إن مجلس "ي " هو ا تصار لتحره ايولاى ل ا "يهاودا والساامرة" الأاةة ال ربياة وقطااع ما ة،
وهاو يااوحز لكثيارين وكأنااه مجلااس حكااومز رساامز ،لمااا لااه ماان دور أاالي

ااز المةسسااة الحاكمااة علااى

مادار أكثار مان ثالثاة عقاود يماا يتعلاق با ساتيطان .وأقايم هاذا المجلاس از عاام  ،1980ويأام قااد

المسااتوطنين وأح ا ابهم وحركاااتهم ،وب ااكد اااص رةساااء المسااتوطناهلل ،وهااو مجلااس مسااجد كجمعيااة
ولكنااه ين ااط بمسااتوى هيئااة حكوميااة ،وية ااذ موقةااه بالحساابان ااز دوائاار القارار اسسارائيلز ،ومنااه ت اارج

أسماء تصد إلى مناصب ر يعة جداً ز مةسسااهلل الحكام ،وأيأااً از الكنيساهلل والحكوماةو ماثالً و يار
اسس ااكان الس ااابق "أورى أرئي ااد" م اان كتل ااة "البي ااهلل اليه ااودا" "הבית היהודי" ك ااان ذاهلل ي ااوم رئيسا ااً له ااذا
المجلااس ،والعديااد مماان كااانوا ااز إدارة هااذا المجلااس وصاالوا إلااى الكنيسااهلل ،وماانهم ماان تااولز مناصااب

و ارية ،ومن أهم أعماله وأ ال طط ا ستيطانية ز جميا أنحااء الأاةة ال ربياة وقطااع ما ة ساابقاً.

(جرايسز)59 :2014 ،

ويهده هذا المجلس بناءاً على ما أقر ز مةتمر المنعقد عام  ،1994للتأكاد علاى العماد مان

أجااد تطبيااق الساايادة اسس ارائيلية علااى مناااطق "يهااودا والسااامرة" (الأااةة ال ربيااة) ،ماان ااالد ا عت اراه

العالمز بأن هذ المناطق ج ء

يتج أ من أرف إسرائيد الكاملة.
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خامساً :جمعية العاد "אלעאד"
ها از إح اادى الجمعي اااهلل والم اركا ا التابع ااة لليم ااين المت اادد والت ااز أقيم ااهلل ع ااام  ،1986ويتركا ا

ن اااطها ا سااتيطانز ااز مدينااة القاادس ،اصااة ااز مجاااد اراء العقاااراهلل والممتلكاااهلل الةلسااطينية ااز

منطقااة ساالوان ،باسأ ااا ة اس اراه علااى الحةري اااهلل ااز مح اايط المسااجد ايقصااى .وق ااد ساااعد مجل ااس
الو راء هذ الجمعية از اساتقطاب عاائالهلل يهودياة لالساتيطان از حاز سالوان ،ةاز  12كاانون ايود
(ديساامبر)  ،1991ساام مجلااس الااو راء لعااائالهلل يهوديااة القيااام با سااتيطان ااز المدينااة وبناااء ثالثااين
مسكناً لها ،والتز تعتبر اآلن نواة الحز اليهودا ز سلوان (عناب)120 :2001 ،
وتبل ااغ مي اني ااة الجمعي ااة س اانوياً م ااا يق ااارب  16ملي ااون دو ر ،وتتلق ااى دعما ااً م اان أثري اااء يه ااود

ومناصرين للحركة الصهيونية ز العالم ،باسأا ة إلى الدعم الحكومز( .جرايسز)62 :2014 ،

سادساً :تدفيع الثمن "תג מחיר"
جماعة "تد ي الثمن" اليهودية المتطر ة هز حركة بابية يمينية متطر ة متدينة ،اهرهلل رسمياً

ز تمو (يوليو)  ،2008وكان لها عملياهلل ساابقة از عاام  ،2006ولكنهاا لام تكان واأاحة التاأطير،

وتطلق على نةسها اسم"תג מחיר" "تاج محير" ،أا تد ي أو جباية الثمن بالعربية ،وتقصد بذلك تد ي

ال ااثمن للةلس ااطينيين م اان ااالد مه اااجمتهم ااز بي ااوتهم ومس اااجدهم وكنائس ااهم وأ ارأ اايهم وم روع اااتهم،

ومهاجما ااة الجا اايش اسس ا ارائيلز الا ااذا يحا اااود إ ا ااالء أو ها اادم المسا ااتوطناهلل وا نسا ااحاب ما اان اي ارأا ااز

الةلسطينية المحتلة( .عبيداهلل :2015 ،نهلل)

وهز حركة وليدة الحركة الصهيونية اليمينية المتطر اة المتمثلاة از حركاة "ماوش أماونيم" ،تلاك

الحركاة التااز تنااادا بااالتطهير العرقاز للعارب ،واقامااة "الهيكااد الم عاوم" ااز موقا المسااجد ايقصااى .و

تقتصر اعتداءاهلل جماعة تد ي الثمن العنصرية على ديان أو مكاانو هاز تساتهده الوجاود الةلساطينز
ز لسطين المحتلةو ب ية إجبارهم على الهجرة وترك أرأهم ،وسلبهم حقوقهم بالترهيب الذا أسهم ز

إقامة كيانها( .النجاجرة :2104 ،نهلل)

سابعاً :يسرائيل شيلي "ישראיל שילי"
حركااة "يس ارائيد اايلز" تأسسااهلل ااز عااام  ،2010علااى يااد ال ااابة أييليااهلل ااكيد"אילית שקיד" والتااز
ت د اليوم منصب و يرة العدد ،وأابط الجيش ز ا حتياط نةتاالى بينياهلل"נפתאלי בינית .و از عاام

 ،2012أصااب بينيااهلل رئيس ااً ئااتاله أح ا اب المسااتوطنين واليمااين المتاادين المت اادد "البيااهلل اليهااودا"،

وقاد ز ا نت اباهلل التز جرهلل ز مطل عام  ،2013وباهلل و ي اًر لالقتصاد ،يما احتلهلل كيد موقعاً

متقاادماً ااز الالئحااة مااا منحهااا عأااوية الكنيسااهلل .ون ااطهلل حركااة "يسارائيد اايلز" بايساااس ااز العمااد
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علا ااى تأليا ااب ال ا ارأا العا ااام اسس ا ارائيلز أا ااد المناما اااهلل والحركا اااهلل والجمعيا اااهلل ذاهلل التوجا ااه اليسا ااارا

والمناهف لالحتالد ،ونامهلل العديد من المااهراهلل أاد توجهااهلل تلاك ايطار وحمالتهاا ،و حقااً مادهلل
الحركااة ياادها لمااا يساامى مجلااس "ي ا " (مجلااس المسااتوطناهلل) ،ون ااطهلل الحركااة ااز إس ارائيد لتسااويق

أجنادة ذلااك المجلاس لةاارف ماا يساامى "السايادة اسسارائيلية" علاى الأااةة ال ربياة المحتلااة ،وهاذا المطلااب
ال ااذا يحمل ااه "نةت ااالى بيني ااهلل" وكتلت ااه النيابي ااة ااز ا ئ ااتاله الح اااكم ال ااذا ي ااارك ي ااه برئاس ااة بني ااامين

نتنياهو( .جرايسز)59 :2014 ،
ولقااد اد المسااتوطنون ااز اي ارأااز الةلسااطينية المحتلااة ماان وتي ارة اعتااداءاتهم علااى الم اواطنين
الةلس ااطينيين ااالد الس اانواهلل ال م ااس الماأ ااية ،كثةا اوا م اان هجم اااتهم ،ك ااان منه ااا الح اارق والت ري ااب
والتدمير ،وكان منها القتد حرقاً كما حصد م الطةد محمد أبو أير ز عام  ،2014وكذلك عائلة

دواب ة ز عام .2015

و يتوانى المستوطنون عن ترك بصماهلل واأحة لهم ز كاد مكاان يأاربون ياه ،يتةاا رون

بحاارق المساااجد والكنااائس ،ويتباااهون بحاارق المنااا د والحقااود ،ويوقعااون ااز كااد مارة يعتاادون يهااا باساام
جماعاااهلل "تااد ي الااثمن" .وبالتااالز :يمكاان مالحاااة أن المسااتوطنين لهاام أطاارهم التنايميااة ال اصااة بهاام

بعيااداً عاان اسطااار الح بااز ،ممااا يجعلهاام قااادرين علااى الأ ا ط علااى ايح ا اب السياسااية والمةسساااهلل

الرسمية ز الت ييار والتاأثير علاى القارار السياساز دماة للم اروع ا ساتيطانز الصاهيونز ،إد اركااً مانهم
أن إل اء ا ستيطان يعنز إل اء وجودهم.

االنتشار الجغرافي للمستوطنين في الضفة الغربية:
يت ااو ع المس ااتوطنون -بموج ااب تص اانيه الجه ااا المركا ا ا لفحص اااء الةلس ااطينز -عل ااى أربع ااة

قطاعاهلل( :الجها المرك ا لفحصاء الةلسطينز)41 :2016 ،

 -1القطاع الشرقي :يتأمن منطقاة وادا ايردن و اواطل البحار المياهلل ،ويبلاغ عادد المساتوطنين
يه نحو  609,8مو عين على  28مستوطنة ،أا ما نسبته  %1.1من مجموع المستوطنين.
 -2القطاع الجبلي :يتأمن المنطقة الواقعة على قماة جبااد الأاةة ال ربياة أو حولهاا ،ويبلاغ عادد
المس ااتوطنين ي ااه نحاااو  ،54,830م ااو عين علا ااى  32مس ااتوطنة ،أا ماااا نس اابته  %8.9مااان
مجموع المستوطنين.

 -3قطاع الت ل الغربية :يتأمن المنحدراهلل ال ربية لجباد الأةة ال ربية ،ويمتد مرباً حتى ال اط
اي أاار ،ويبلااغ عاادد المسااتوطنين يااه نحااو  189,195مااو عين علااى  53مسااتوطنة ،أا مااا
نسبته  %30,6من مجموع المستوطنين.
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 -4قطاع القعدس الكبعرد :يأام هاذا القطااع  37مساتوطنة حتاى نهاياة عاام  ،2015مو عاة علاى
النحو التالز 25 :مستوطنة ز محا اة القدس ،منهاا  16مساتوطنة "حاز يهاودا" از منطقاة

( ،)j1ومس ا ااتوطنة واح ا اادة ا ااز رام اهلل والبيا ا ارة ،ومس ا ااتوطنة واح ا اادة ا ااز أريح ا ااا وايما ا اوار ،و8
مسااتوطناهلل ااز بيااهلل لحاام ،ومسااتوطنتان ااز ال ليااد ،ويبلااغ عاادد المسااتوطنين ااز هااذا القطاااع

نحو  366,358مستوطن ،أا ما نسبته  %59,4من مجموع المستوطنين.
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المبحث الثاني
تأثير المستوطنين السياسي والعسكري
أوالً :التأثير السياسي للمستوطنين
ك أن نةوذ المستوطنين ز الساحة السياسية ز ت ايد مستمر ،وتحدياداً از أروقاة القياادة.

كمااا أنهاام أصاابحوا ج ا ءاً أساسااياً ماان عمليااة صاان الق ارار السياسااز ،المسااتوطنون ي ااكلون مااا نساابته

 %7.3ماان مجمااوع السااكان ااز الكيااان اسسارائيلز ،يمااا ي ااكلون ااز الكنيسااهلل أكثاار ماان  ،%15و ااى

الحكومة  ،%20وهذا يعنى أن لهم تأثي اًر مهماً ز إسرائيد ،وهم من كان لهم الةأد ز نجاح نتنياهو
ز ا نت اباهلل اي يرة( .مجلز)1 :2016 ،

طالمااا كااان تااأثير المسااتوطنين علااى القياااداهلل السياسااية ماان م تلااه ايطياااه ،تااأثي اًر مهمااً مان

الد ا ئتاله القاوا ما حا ب الليكاود الحااكم ،وناا اًر لت ارذم النااام السياساز ا سارائيلى حيا ،يوجاد

أحااد ع اار ح بااً سياسااياً ممااثالً ااز الكنيسااهلل الحاليااة ،و يساايطر أا منهااا علااى أكثاار ماان ربا إجمااالز
المقاعد .وبالتاالز :كثيا اًر ماا تكاون ايحا اب الدينياة قاادرة علاى ت اكيد ا ئتال ااهلل الحاكماة ،أو اسطاحاة
به ااا ،أو التعجي ااد با نت اب اااهلل المبكا ارة مثلم ااا عل ااهلل ع ااام  ،2008حي اا ،ك ااان له اام دور ااز منا ا و يا ارة
ارجية ح ب كاديماا الساابقة "تسايةز ليةناى" مان الحصاود علاى منصاب رئايس الاو راء از أوا ار عاام

( .2008تقرير ال رق ايوسط)17 :2009 ،
ولقااد ع ا هلل نتااائد ا نت اباااهلل اسس ارائيلية عااام  2013ب ااكد واأ ا  ،موق ا الن ااب السياسااية

التز تمثد المستوطنين والتز تتبنى مطالبهم ب كد كلز أو ج ئز دا د دوائر صان القارار از إسارائيد
ب ااكد واأا ا  ،عل ااى س اابيد المث اااد :قةا ا تمثي ااد حا ا ب "البي ااهلل اليه ااودا" وه ااو الحا ا ب ايكث اار تمث اايالً

للمساتوطنين ااز الحلبااة الح بيااة اسسارائيلية ماان ثالثاة مقاعااد ااز انت اباااهلل عااام  2008إلااى  12مقعااداً
ااز انت اباااهلل عااام  ،2013ااز الوقااهلل ذاتااه اد تمثيااد ايح ا اب الدينيااة الحريديااة "حركااة اااس ،وح ا ب

يهودهلل هاتوراة" التز تتبنى أيأاً مواقه المساتوطنين مان  16مقعاداً إلاى  18مقعاداً از انت ابااهلل عاام

 ،2013ز المقابد تراج ح ب البيهلل اليهودا ز انت اباهلل عام  2015وذلك بسبب ان قاق "مو ايه
كحلون" وتأسيس ح ب كو نو.
لك اان م اان ايهمي ااة بمك ااان التأكي ااد هن ااا عل ااى حقيق ااة أن ااه

ي ااترك ااز ال ااد اع ع اان مص ااال

المستوطنين ايح اب المتدينة حسب ،هذ ايح اب حصلهلل على  %23من ايصواهلل دا د ايح اب
العلمانية .وهناك نواة صلبة تمثد "لوبز أيديولوجز" ي دم مصال المستوطنين ،سيما از حا ب الليكاود

الحاكم ،حي ،إن جمي نواب الح ب الجدد هم ج ء من هذا اللوبز .وقد تع

موق المستوطنين دا د

ح ا ب الليكااود بانت اااب "مو اايه اااي لين" أحااد قااادتهم علااى قائمااة الح ا بو وهااو ااز الوقااهلل ذاتااه يت ا عم
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معسكر "القيادة اليهودية" ،أحد أهم المعسكراهلل تأثي اًر دا د الليكود .ومان المةارقاة :أناه از الوقاهلل الاذا
م
للمسو بالم اروع ا ساتيطانز اليهاودا از الأاةة
تُسلط ايأواء على مطالب ايح اب الدينية ال ار أة َ
ال ربيااةَّ ،نااه يااتم تجاهااد حقيقااة أن جميا ناواب حا ب الليكااود العلمااانيين ير أااون إ ااالء المسااتوطناهلل
حتى النائية منها ،وير أون أا إبطاء ز الم اري الهاد ة ستكماد تهوياد مديناة القادس وماا حولهاا.

(שיזף،

يه  :2013نهلل)

أصب المستوطنون القوة اييديولوجية ايكثر تأثي اًر دا د الح ب الحاكم ،لدرجة أن هناك دا د

إسارائيد مان باااهلل يطلااق علااى الليكااود بعااد ا نت اباااهلل اي يارة "حا ب المسااتوطنين"و بااد إن كااد الااد ئد

ت ااير إلااى أن الليكااود العلمااانز تحديااداً هااو ايكثاار "إ الص ااً" ماان بااين ايح ا اب ااز إس ارائيد للم ااروع
ا سااتيطانز .وعناادما يصااب الح ا ب الحاااكم ااز أا ناااام سياسااز هااو "الحاأاانة السياسااية" لجماعااة

أيديولوجية ماَّ ،ناه يصري مان المتعاذر أن تت اذ الحكوماة أا قارار يتعاارف ب اكد كبيار ما توجهااهلل
ومصال هذ الجماعة( .יפרח ،يةرح  :2012نهلل)
ك أن المستوطنين مطمئنون تمامااً إلاى أن و راء وناواب حا ب الليكاود سايدا عون بكاد قاوة

عن مصال الم روع ا ستيطانز .و ز الوقهلل ذاتهَّ ،ن أكثار مان ربا الناواب از البرلماان الجدياد هام

مس ااتوطنون .وبالت ااالز :ااَّن ه ااة ء ي اارون ااز ال ااد اع ع اان الم ااروع ا س ااتيطانز د اعا ااَ ع اان مص االحة
صية وعائلية ،إلى جانب كونه الت اماَ أيديولوجياَ.

المستوطنون واستقرار النظام السياسي:
يكتةااز المسااتوطنون بتوايااه ثقلهاام السياسااز ،وت ل لهاام ااز الجاايش ماان أجااد الحةاااا علااى

الم ااروع ا سااتيطانزو بااد إنهاام

يتاارددون ااز تهديااد اسااتقرار الناااام السياسااز اسس ارائيلز ااز حاااد

للمس بم روعهم ،وذلك عبر الدعوة ست دام القوة من أجد ثنز الحكومة
عروا بأن هناك أية محاولة و
عن ات ااذ أياة قا ارراهلل تهادد هاذا الم اروع .قاد أدهلل الرصاصااهلل التاز أطلقهاا المساتوطن "إي ااد عميار"
علااى صاادر رئاايس الااو راء اسس ارائيلز ايساابق" إسااحاق اربااين" ،إلااى إسااداد السااتار علااى أيااة إمكانيااة

للتوصد لتسوية سياسية للصراع اسسرائيلز الةلسطينز .لقد تم امتياد "رابين" أوا ر عام  ،1995ينهم

اعتق اادوا أن ااه مس ااتعد للتن ااا د ع اان اي ارأ ااز الةلس ااطينية الت ااز احتلته ااا إسا ارائيد ع ااام  .1967ق ااد حق ااق
المسااتوطنون هااد هم بقيااادة "عمياار" ،حياا ،إن ا نت اباااهلل التااز أُجريااهلل بعااد امتياااد اربااين مبا ارة ااز

صايه عااام  ،1996أدهلل إلااى انتصااار اليمااين اسسارائيلز ،وهااو التطااور الااذا قأااى علااى أا أمااد ااز

اجد المةكار اسسارائيلز "رو ياك رو نتااد" حقيقاة مةادهاا :أناه مناذ امتيااد ارباين
التوصد للتسوية .ولقاد س و
ودوائر صن القرار ز إسرائيد ت اى حتاى مجارد طارح جادد حقيقاز ب اأن مساتقبد اي ارأاز المحتلاة
عام  ،1967و اً من تكرار ا متيااد السياساز ،بحيا ،أناه ياردع الساساة عان التعااطز بجدياة ما أا
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مقترح لتسوية الصراع سلمياً م الةلسطينيين ،وما الهلل القياداهلل الدينية تصدر الةتاوى التاز تباي إ ارقاة

دماااء الساسااة الااذين يباادون اسااتعداداً للتة اريط باي ارأااز الةلسااطينية التااز احتلتهااا إس ارائيد عااام .1967

(النعامز)3 :2011 ،

المستوطنون واالنسحاا من قطاع غب :
لقااد عااارف المسااتوطنون ا نسااحاب اسس ارائيلز أحااادا الجانااب ماان قطاااع م ا ة عااام ،2005

وكااان المسااتوطنون ياادركون أن طااة ا نسااحاب نا ااذة

محالااةو وبالتااالز :ااَّن احتجاجاااتهم لاان تجاادا

نةعاً ،حتى أن توجههم ع ية تنةيذ ال طة إلى المحكمة العليا كان مصير الة د.
أدرك المس ا ااتوطنون أن اس ا اات دام الق ا ااوة والعن ا ااه لمواجه ا ااة ط ا ااة ا نس ا ااحاب س ا اايعيد يذه ا ااان

اسسرائيليين ما حد ،ع ية امتياد رابين ،حي ،قااد المساتوطنون حملاة رساة أاد ارباين بسابب توقيا

اتةاق أوسلو لدرجاة أنهام ر عاوا صاورة ارباين بمالباس الباوليس الناا ا .لقاد كاان ت اوه المساتوطنين مان

المعارأة العنيةة ،أن تةدى إلى تراج تعاطه وتأييد الجمهور اسسرائيلز ،والت وه ايكبر لديهم كان
من أن يق امتياد سياسز جديد ،سيكون له عواقب و يمة على كد الم روع ا ستيطانز.
لك اان

ب ااد م اان اس ااارة إل ااى أن المس ااتوطنين أرادوا إيص اااد رس ااالة للحكوم ااة اسسا ارائيلية ب ااأن

السااكوهلل ،وعاادم اساات دام القااوة علااى طااة ا نةصاااد عاان قطاااع م ا ة

تعنااى بااأا حاااد ماان ايح اواد

سكوتهم على عملياهلل إ الء مستقبلية ،وهذا ما حصد بالةعد ،حي ،إنهم اسات دموا العناه عناد إ االء

مسااتوطنة "عمونااا" ت ارة حكاام "أيهااود أولم ارهلل" ،إذ باارر مجلااس المسااتوطناهلل لجااوء ال ااباب المسااتوطن
للعنه ،و ى المقابد ندد بسلوك أجه ة ايمن اسسرائيلية العنيه ز عملية اس الء.
وتوأا ا المعارأ ااة العنية ااة ااز مس ااتوطنة "عمون ااا" أن هنال ااك ج اايالً م اان المس ااتوطنين ال اابان

ينتم ااون إل ااى الص ااهيونية الديني ااة ،يعي اادون إنت اااج اي ك ااار ال الص ااية الت ااز ن ااأهلل عليه ااا حرك ااة "م ااوش
ام ااونيم" ،ويعتق اادون أن عل ااى الص ااهيونية الديني ااة أن تعي ااد ص اايامة ذاته ااا عل ااى تص ااور "أرف إسا ارائيد"

ككيان ميتا ي يقز
كمااا

يملك أحد الحق ز تحديد مصير ( .דב ،داب)188 :2010 ،

بااد ماان اسأااا ة أن جيااد مسااتوطنة "عمونااا" انده اوا ماان التناااقف بااين مااا تلقااو ااز

المدارس الدينية عن قدسية "أرف إسرائيد" من جهة ،وعن سكوهلل المستوطنين بنارهم علاى طاة اك

ا رتبااط التاز تبناهاا اارون ،وكياه أنهام ت لاوا عاان أجا اء مان أرف إسارائيد ،كاان ردهام عنيةااً علااى
عملية اس الء .وم أن عملية اس الء تمهلل ز النهاية ،إ م أن تداعياتها ت اد حاأارة از ايذهاان

إلى اليوم( .مصطةى)58 :2013 ،

صناع القرار ز إسرائيد يأ اذون بالحسابان جياداً أا قارار حكاومز س االء
وهذا يدلد على أن و
البااةر ا سااتيطانية "مياار القانونيااة" ماان وجهااة النااار اسس ارائيلية ،كيااه هااو الحاااد عنااد التعامااد م ا
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المستوطناهلل القانونية من وجهة نارهم؟ ،ز اد هذا الجيد الجديد من المستوطنين الذا يرى ز كاد
لسطين "أرف إسرائيد" الكاملة.

موقف المستوطنين من يهودية الدولة:

إن م روع يهودياة الدولاة لايس بالم اروع الجدياد ،إنماا هاو م اروع بادأ العماد لتحقيقاه مناذ عاام

 ،1896عندما أصدر "ثيودور هرت د" كتاباه "الدولاة اليهودياة" ،حيا ،دعاا ياه إلاى أارورة إن ااء دولاة
لليهااود تكااون لهااا قااوة الساايادة علااى كااد السااكان ،وأن تتصااره ااز الااااهر قااط باساام اليهااود المنت ارين

حود العالم( .المربنز)212 :2011 ،
كم ااا أن تصا اري بلة ااور الص ااادر ااز ع ااام  ،1917ن ااص عل ااى م اان اليه ااود وطنا ااً قوميا ااً ااز

لسااطين .ولقااد جارهلل محاااو هلل عدياادة ماان قبااد إسارائيد لتمرياار م ااروع يهوديااة الدولااة ،ساواء ااز وثيقااة
ا سااتقالد التااز عر ااهلل إسارائيد بوأااوح كدولااة يهوديااة ،أو ااز الكنيسااهلل حياا ،ات ااذ الكنيسااهلل ااز عااام

 2013ق ار اًر بأرورة تعميق كرة يهودية الدولة وتعميمها على م تلاه الادود ،و أدد علاى هاذ الةكارة

سااوى قااانون المواطنااة المعاادد عااام  ،2003حيااهلل أ ااار التعااديد إلااى أن كااد ماان يرمااب ااز الحصااود
على المواطنة اسسرائيلية من مير اليهود ،عليه أن يقسم يمين الو ء سسرائيد كدولة يهودية.

( لحهلل)41 :2014 ،

ومهما يكن من أمار مناذ عاام  2007وتصاريحاهلل القاادة اسسارائيليين لام تتوقاه عان الادعوة ل ا
"يهوديااة الدولااة" تلااك التصاريحاهلل علااى لسااان كا ٍاد ماان " :اامعون بيريا " رئاايس إسارائيد السااابق ،و"أيهااود
أولمرهلل" رئيس الو راء السابق عن ح ب كاديما ،و"تسيبز ليةنز" و يرة ال ارجية ز حكومته ،و"بنيامين

نتنياااهو" رئاايس الااو راء الحااالز عاان ح ا ب الليكااود ،و"أ ي اادور ليبرمااان" و ياار ارجيتااه وقتااذاك .وكااان

"نتنياااهو" قااد صا وارح عنااد ا تتاااح الاادورة ال ااتوية للكنيسااهلل اسسارائيلز عااام  :2009با م
اأن "حااق وجااود دولااة
يهوديااة وحااق الااد اع عاان الاانةس ،همااا اثنااان ماان أركااان وجااود ااعبنا ،وهناااك تارابط عأااوا بااين هااذين

الحقين ( "...موق و ارة ال ارجياة اسسارائيلية :ناهلل) .والواأا هناا يماا ي اص قولاه "دولاة اصاة بناا"،
ْ
أا :دولة يهوديةو وبذلك يمكن القود :م
إن مصطل أو تسمية "دولة إسارائيد" باتاهلل جا ًء مان الماأاز -
حسب وجهة نار .

ٍ
بكلمة الد جلسة الكنيسهلل سحياء ذكارى " ئياه جابوتنساكز"
وكان "نتنياهو" من قبد قد أدلى
عاايم التيااار التصااحيحز الصااهيونز اليمينااز وحركااة "بيتااار" ،ااز  22تمااو (يوليااو)  ،2009أ وكااد يهااا:
"إننااا نطاارح ااز هااذ اييااام بالااذاهلل مطلب ااً حا م ااً وحاسااماً وواأااحاً ،ياانص علااى اعت اراه الةلسااطينيين

(بَّسارائيد) كدولااة ال ااعب اليهااودا .،م
إن هاذا ا عتاراه أاامن اتةاااق الساالم ُيعتباار أما اًر أساسااياً ومباادئياً
وأرورياً  ...مير م
أن السالم هو الذا يستوجب هذا ا عتراهو إذ لن يكون السالم ز أ أد الحا هلل
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-ب ياااب اعت اراه لسااطينز بدولااة (إس ارائيد) كدولا ٍاة قوميااة لل ااعب اليهااودا -إ م اتةاق ااً الي ااً ماان أا

اأنهم يقيماون دون
مأمون حقيقز يسم للةلسطينيين بتربية أطةاالهم علاى الناار إلاى جيارانهم اليهاود ب و
أرف م تصبة يجب تحريرها يماا بعاد بطار ٍ
ٍ
ق أ ارى" ("كلماة رئايس الاو راء اسسارائيلز بنياامين
حق ز
نتنياااهو ااالد جلسااة الكنيسااهلل سحياااء ذكاارى ئيااه جابوتنسااكز عاايم التيااار التصااحيحز الصااهيونز

اليمينز وحركة بيتار.
و

اك أن القاوى الدينيااة از إسارائيد وعلااى أرساهم المساتوطنين ،مارسااهلل دو اًر عاا ً از تهويااد

هذ الدولة وجعلها دولة يهودية ،حي ،تعتبار حكوماة نتنيااهو "حكوماة المساتوطنين" تارة الهاوس ا ثناز
اليهودا ،إذ يجرى الت ديد على هوية الدولة اليهودية وطابعها ا ثنز.

ومن هذا المبدأ :ينطلق المستوطنون على اعتبار أن دولة إسرائيد هز دولاة اليهاود و قااً للوعاد

اسلهااز الاادينز ،أا "دولااة يهوديااة لناااام ديمق ارطااز" .ويقااود ح ا ب المسااتوطنين متمااثالً بح ا ب "البيااهلل
اليهودا" :إنه سوه يعماد علاى تكثياه الماورو ،والطااب اليهاودا للدولاة وترساي ه ،ومحارباة كاد مان

يعمد لتبديد تعريةها أو تحويلها الى دولة لكد مواطنيها ( .حادة)7 :2015 ،

و الد ندوة عقدهلل تحهلل عنوان (هوية إسرائيد كدولة قومية لل عب اليهودا-إرسااء دساتورا"،

عقاادهلل ااز "منتاادى كوهيلااهلل" ااز القاادس ااز  23ااباط ( ب ارياار)  ،2014اهارهلل ماادى ال ال اااهلل حااود
تعريااه الدولااة اليهوديااة ،حياا ،أكااد "نةتااالى بينااهلل" عاايم حا ب المسااتوطنين حا ب "البيااهلل اليهااودا" :أن

م ططااهلل التهوياد التاز تنةااذها حكومااهلل إسارائيد ااز منطقتاز الجلياد والنقاب تتطااابق ما قايم إسارائيد.

وقاد" بينهلل" :إنه

يوجد تنااقف باين إسارائيد يهودياة وديمقراطياة ،واذا لام ياتم الحصاود علاى اعتاراه

بيهودي ااة الدول ااة س ااتكون ل اادى الةلس ااطينيين دول ااة ونص ااه الدول ااة ،وس اايكون ل اادى اليه ااود نص ااه دول ااة.

( لحهلل)43 :2014 ،

وبا تصااار :ااَّن المسااتوطنين يةياادونو بااد ويحرأااون ماان أجااد قيااام دولااة يهوديااة ،وهاام بااذلك
ينطلقون من منطلاق ديناز ،وين يهودياة الدولاة بناارهم ساتل ز قارار حاق العاودة لالجئاين الةلساطينيين،

وسحب أا أساس تاري ز وقانونز لقرار حق العودة.

المستوطنون وقانون التسوية:

أقا مار الكنيسااهلل اسس ارائيلز بااالقراءة النهائيااة م ااروع الق ارار المعااروه بقااانون "التسااوية" ،سرأاااء

المستوطنين :والذا يقأز ب رعنة المساتوطناهلل اليهودياة المقاماة علاى أرف ذاهلل ملكياة اصاة تعاود

لمواطنين لسطينيين ز الأةة ال ربية .وقد جرى التصويهلل عليه ز  6باط ( براير)  ،2017وحاا

م ااروع الق ااانون عن ااد طرح ااه للتص ااويهلل ااز الكنيس ااهلل عل ااى دع اام  60عأا اواً ،يم ااا عارأ ااه  52ااز

القراءتين الثانية والثالثة ،وباذلك :يصاب قانونااً نا اذاً .ويهاده القاانون إلاى تحوياد  120باةرة اساتيطانية
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إلااى مسااتوطناهلل جدياادة ،وا سااتيالء علااى مناااطق "ج" والتااز تصااد مساااحتها إلااى مااا نساابته  %62ماان

أ ارأاز الأااةة ال ربيااة .ويساام القااانون وبااأثر رجعااز ب اارعنة ق اربااة  5000ماان الوحااداهلل السااكنية يمااا
يقرب من  20مستوطنة مقامة على حوالز  8000دونم من ايراأز المملوكة للةلسطينيين.

(وطن :2017 ،نهلل)

كمااا نااص القااانون ب ااكد ماابهم علااى تقااديم تعويأاااهلل لمااالك اي ارأااز ماان الةلسااطينيين باادون
تحدياد الكيةياة التاز ساتجرا اللهااا عملياة التعاويف ،أو المباالغ المساتحقة تبعااً لهاا .وقاد عكاس تمرياار
القااانون ماادى النةااوذ الااذا تتمت ا بااه جماعاااهلل الأ ا ط المةياادة لالسااتيطان ،التااز تاارى أن ا سااتيطان

مصلحة حيوية

منى عنها ستمرار دولة إسرائيد.

با تصااار يتحااود المسااتوطنون اليااوم إلااى كتلااة انت ابيااة مانعااة ،لهااا سااماهلل عامااة م ااتركة ماان

مواصاةاهلل التاراص والتماساك النسابز ماا لايس لادى أا كتلاة انت ابياة أ ارى از إسارائيد ،وبالتاالز :ماان
السااهد علااى ايح ا اب الدينيااة ااز اااد اتجااا المجتم ا اسس ارائيلز نحااو اليمااين ،تمرياار مااا تريااد ل دمااة

م روعها ا ستيطانز وحلمها الكبير.

جدول رقم  )1عدد مقاعد األحباا الدينية في الكنيست خ ل الفتر 2015-1949
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2003
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2006
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الدورة الثامنة ع ر
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المةداد ""5
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المةداد ""9
اس ""12
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البيهلل اليهودا ""12
اس ""11

م

رقم الدورة
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عدد المقاعد

20

الدورة الع رون

2015

21

أسماء ايح اب الدينية
يهودهلل هاتوراة ""7
البيهلل اليهودا ""8
اس ""7

يهودهلل هاتوراة ""6
المصدر :من إعداد الباح ،من موق الكنيسهلل اسسرائيلز

ثانياً :تأثير المستوطنين على المؤسسة العسكرية واألمنية

لاام يكتا ت
اه المسااتوطنون بأ ااكاد العمااد السياسااز الم تلةااة لأاامان تعاااام مكاساابهمو بااد إنهاام

طن اوا إلااى آلياااهلل عمااد أ اارى تأاامن تقلاايص قاادرة مةسساااهلل الحكاام ااز تااد أبيااب علااى ات اااذ ق ا ارراهلل

س اايادية تم ااس الم ااروع ا س ااتيطانز .لق ااد أدرك ق ااادة المس ااتوطنين الحساس ااية الت ااز تنا اار به ااا الن ااب
الحاكمة لموقا الجايش ،كونهاا المةسساة الأاامنة لبقااء الكياان اسسارائيلزو حثاوا أبنااءهم علاى ا ت ارقاه

مسعى واأ ٍ لتوايه هذا الت ل د ز من الن ب السياسية الحاكمة من القيام بأية
ب كد منهجز ،ز
ً
طوة تهدد الم روع ا ستيطانز .صحي أنه مان ناحياة نارياة القياادة المدنياة هاز التاز تت اذ القا ارراهلل
الس اايادية ،لك اان التجرب ااة دل ااهلل عل ااى أن المةسس ااة العس ااكرية تح ااتةا بت ااأثير كبي اار عل ااى ط اااب قا ا ارراهلل

الحكومااهلل اسسارائيلية المتعاقباة مان الصاراع ،لدرجاة أن هنااك مان وصاه إسارائيد بأنهاا" :جايش يملاك
دولة".

لقااد أدركااهلل مرجعياااهلل التيااار الاادينز الصااهيونز ،أن عوائااد ا تاراق الجاايش اسيجابيااة

تماان

هذا التيار القدرة على التأثير ز دائرة صن القرار أثناء ال دمة العسكرية قط  ،بد تمكانهم أيأااً مان

التأثير ز الحلبة السياسية الدا لية ب كد كبير بعد تسريحهم من ال دمة العسكريةو كجن ار هلل وأاباط
كبار ز ا حتياط ،إذ أن ايح اب السياسية از إسارائيد تتناا س علاى اساتقطاب الجنا ار هلل المتقاعادين

لتطعاايم قوائمهااا ا نت ابيااة ،يصااب هااة ء نواب ااً ااز الكنيسااهلل ،وو راء ااز الحكومااة ،عااالوة علااى أن

الكيااان اسس ارائيلز يماان الجن ا ار هلل المتقاعاادين ايولويااة لرئاسااة ال ااركاهلل الحكوميااة و اابه الحكوميااة،

و ا د ال اوامر ااز السالك الدبلوماسااز ،وهااذا ي ااكد مصاد اًر هااائالً للتااأثير علااى دوائار صاان القارار ااز

إسرائيد( .النعامز :2011 ،نهلل)

ااء علااى مااا ساابق أدرك المسااتوطنون أهميااة الم ااركة ااز المةسساااهلل العسااكرية وايمنيااة،
وبنا ً
عناادما اه ارهلل مااوش إمااونيم باادأهلل قياداتهااا ايساسااية و صوص ااً الحا اماااهلل ماانهم بت ااجي ال ااباب،

ود عهم لالنأمام إلى المةسسة العساكرية كناوع مان الواجاب الادينز ،وأ اذوا يقنعاونهم أيأااً با نأامام

إل ااى الوح ااداهلل المقاتل ااة ،أو وحاااداهلل الن ب ااة ااز الج ا ايش وال دم ااة يه ااا .و ق ا ااً للكولوني ااد ااز الجا اايش
اسسرائيلز "هاليةا"َّ :ن المستوطنين ي كلون ما يصد إلى  % 40من الأباط المقااتلين ،و %15مان

أباط ا حتياط ،و % 10من أباط ايركان .ويقود "هاليةا" :إن هة ء المستوطنين
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تجدهم ز تد

أبيب ولكان تجادهم علاى تاالد "يهاودا والساامرة" ،وهام يسات دمون ايساماء التوراتياة للأاةة ال ربياةو هام

رواد اليااوم .ويعتقااد "هاليةااا" :أن هااذ الااااهرة تمثااد تحاادياً كبي ا اًر للجاايش اسس ارائيلز ،ااَّذا مااا كااان ثمااة
انسا ٍ
ائيلز ااز المسااتقبد ماان الأااةة ال ربيااة ،لاان يكااون بمقاادور الجاايش إ ااالء المسااتوطناهلل
احاب إس ار ٍ
بسبب قوتهم وت ل لهم ز المةسسة العسكرية. ( Erlanger, 2007: net(.

والمسااتوطنون هاام جنااود مكرسااون ومسااتعدون للتأااحية بحياااتهم ماان أجااد إس ارائيد إذا اقتأااى
ايما اار ،و

ا ااك أن ها ااذا ا

ت ا اراق للمةسسا ااة العسا ااكرية قا ااد حسا اان صا ااورة المسا ااتوطنين ا ااز المجتم ا ا

اسسرائيلز ،وو ر لهم الواائه الجيدة.

كما أن دور المستوطنين لم يقه عند هذا الحد ،م اناد ع ا نتةاأاة الةلساطينية الثانياة عاام

 ،2000يالح ااا تحاااو هلل عس ااكرية ا ااز أوسااااط المس ااتوطنين ،وب اادأهلل عمليا اااهلل تنايمي ااة مثاااابرة حاااود
"عسااكرة" المسااتوطنين ،وباادأهلل تعمااد علااى تكااوين تنايماااهلل س ارية مساالحة تعااد نةسااها يدوار عسااكرية

قادمة .ولقد اهر ز الصحا ة اسسرائيلية و ى بعف الوسائد اسعالمية تقارير تةكد ذلاك ،للتأكياد مان
أن المس ااتوطنين يع اادون أنةس ااهم لتم اارداهلل كبيا ارة أ ااد الج اايش اسسا ارائيلز إن ح اااود الم ااس بن اااطاتهم
ا سااتيطانية .و ي ةااى جن ا ار هلل الجاايش والمةسسااة ايمنيااة ،ت ااو هم ماان انقااالب ملي اايا المسااتوطنين

وجي ااهم الساارا ،لااذلك وجااب التقاادير العااام لاادى جن ا ار هلل الجاايش ماان إأاااءة اس اااراهلل الحم اراء أمااام
الأاابط السااابق "بنيااامين نتنياااهو" المسااتقوا علااى الجاايش بالمسااتوطنين ،ممااا يعنااى أن الجنا ار هلل باااتوا

ي ون انقالب "نتنياهو" على الجيش ،مساتعيناً بجايش المساتوطنين السارا الاذا بااهلل مات ل الً از كاد
مةاصااد الدولااة ،ناهيااك عاان ساايطرته علااى معااام و اراهلل الحكومااة التااز ماان المةتاارف أ م ت اارج عاان
طاعة الجيش واستراتيجيته( .الحياة الجديدة :2015 ،نهلل)
التص ااور الس ااائد ل اادى المس ااتوطنين أنه اام يمثل ااون البقي ااة الص ااالحة م اان اليه ااود ال ااذين م ااا الا اوا

متمسكين بايهداه التز ن أ من أجلها الم روع الصاهيونز ودولتاه ،و اى ساياق هاذا التصاور الم ارور
يااذهب قااادة المسااتوطنين و عمااائهم إلااى حااد اعتبااار الدولااة ومةسساااتها ،و ساايما العسااكرية وال اارطية

مجاارد اادم لهاام ويتباااعهم .ولقااد جاااء ااز أحااد التقااارير ذاهلل الصاالة" :أن تاااة ص ا يرة ماان مسااتوطنز
"كرياهلل أرب " ز ال ليد ،كان بوسعها ز إحدى المناسباهلل أن تأمر الحاكم العسكرا للمنطقاة وأاباط
اسدارة المدنيااة باحتجااا م اواطنين لسااطينيين واهااانتهم ،ب ا عم أنهاام حاااولوا ا عتااداء عليهااا( .اي عاار،

 :2015نهلل)

ولقد كان دور المستوطنين واأحاً عنادما اساتجاب "نتنيااهو" لارمبتهم از تعياين "ياورام كاوهين"

رئيس ااً لل اااباك لةااا لا ا "يو اااد ديسااكين" .ويعتباار "كااوهين" أود رئاايس لجهااا ال اااباك يأ ا قبعااة دينيااة
علااى أرسااه ،واعتبارهلل الصااحا ة اسس ارائيلية تعيينااه صااةعة لارئيس ال اااباك "ديسااكين" ،ينااه كااان يةأااد

تعيااين نائبااه الملقااب با ا "ا"و كااان للمسااتوطنين دور كبياار ااز ذلااك ،حياا ،جناادهلل جماعااة المس اتوطنين
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حمل ااة أ ااد تعي ااين "ا" رئيسا ااً لل اااباك ،ين ااه ق ااام بمأ ااايقة المس ااتوطنين ،ووق ااه ااز وج ااه م ااروعهم
ا ستيطانز ،و ج بالعديد منهم ز السجون( .אבנרי ،أ ينرى  :2011نهلل)

ومن هنا أدركهلل القياداهلل الدينية للمساتوطنين أهمياة أن يكاون لهام أكبار عادد مان الممثلاين از

قيادة الجيشو بعد أن كانهلل هيئة أركان الجيش تأام قاط جنا ار ً متاديناً واحاداً ،هاو الحا اام العساكرا
حتى أوا ر السبعينياهلل من القارن الماأاز ،اَّن هنااك حاليااً أحاد ع ار جنا ار ً متاديناً مان أصاد تساعة
ع اار ي ا وكلون هيئااة أركااان الجاايش .إن مااا ع ا

موق ا المسااتوطنين ااز الجاايش هااو ت ارج ا الدا عيااة

لل دمااة ااز الوحااداهلل القتاليااة لاادى العلمااانيينو وهااو مااا جعااد الحكوماااهلل اسسارائيلية تُباادا اهتمامااً كبيا اًر
باسترأاااء المسااتوطنين الااذين باتااهلل الوحااداهلل القتاليااة ااز الجاايش تعتمااد علااى أبنااائهم ااز تنةيااذ المهااام

العسكرية.

لقااد أحساانهلل القياااداهلل الدينيااة للمسااتوطنين توايااه الحساسااية التااز تنااار بهااا الن ااب الحاكمااة
ستقرار الجيش ،دعهلل الجن ار هلل والأباط والجنود المتدينين إلى ر ف تنةيذ أية تعليمااهلل للحكومااهلل

اسس ارائيلية ب ااأن إ ااالء مسااتوطناهلل .ولهااذا ااَّن الحكوماااهلل اسس ارائيلية تماطااد حتااى ااز تنةيااذ ق ا ارراهلل
المحكمة اسسرائيلية العليا التز نصهلل على إ الء بعاف الجياوب ا ساتيطانية ،ينهاا أقيماهلل بادون إذن

الحكومة

باتاهلل تاادا

ية أن يةدا ايمر إلى حدو ،تمرد .والمةارقة أن قادة أح اب وساسة ون باً ثقا ية علمانياة

عاان حااق الجنا ار هلل والأااباط المتادينين ااز ر ااف تعليماااهلل المسااتوى السياسااز الحاااكم .إن

هذا السبب د

سياسياً علمانيااً باار اً ،مثاد و يار القأااء ايسابق "يوساه لبياد" ،إلاى التعبيار عان يأساه

من إمكانية أن تنج أية حكومة إسرائيلية ز تمرير قرار ب اأن إ االء مساتوطناهلل از الأاةة ال ربياة.

(النعامز :2013 ،نهلل)
وبالتااالز

يوج ااد م ااا يه اادد قاادرة المس ااتوطنين عل ااى مواص االة قااوتهم ونة ااوذهم ،وام ااالء ما اواقةهم

السياس ااية واييديولوجي ااة عل ااى الكي ااان اسسا ارائيلز ،وسيواص االون تواي ااه ااائف الق ااوة السياس ااية عل ااى
الصعيد الدا لز ب كد يسم لهم بمواصلة م روعهم ا ستيطانز التهويدا لترف الةلسطينية.

إن ي ااادة نة ااوذ المس ااتوطنين ااز الج اايش اسسا ارائيلز س اايجعد من ااه جي ا ااً أكث اار تطر ا ااً وارهابا ااًو

وبالتااالز سااتةثر هااذ الةئاااهلل ااز توجهاااهلل الجاايش وق ار ارتااه والااذا سااينعكس تااأثير علااى صااناع الق ارار
السياسز ز إسرائيد ،سواء من ناحية ا ستيطان أو الق ارراهلل السياسية اي رى.

النتائج المترتبة على تعأثير المستوطنين:
أوالً :النتائج السياسية


د مةاوأااهلل التساوية السالمية :مان االد طارح إسارائيد حجاة مةادهاا أن المساتوطناهلل التاز

تم بناةهاا قاد مأاى عليهاا تارة مان الا من ،وأ اذهلل صاةة الم اروعية ،مماا يعناى أنهاا جا ء مان
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دولة إسرائيد ،وتعتبر الأةة ال ربية بالنسبة للمستوطنين قلب الدين والتاريا ،باسأا ة إلى أن
طر ا نسحاب من أا مستوطنة يعرف القادس إلاى الساقوط از ياد الةلساطينيين.

اك أن

ا ستيطان الذا ت كيه الحكومااهلل اسسارائيلية المتعاقباة تحاهلل تاأثير المساتوطنين ،يعتبار العاائق

الرئيس ااز ال ااذا ي ااكد حج اار عثا ارة ااز العملي ااة السياس ااية ،أو أا تق اادم ااز المس اايرة الس االمية.

(الدويك)547 :2004 ،

بعد توقي اتةاقية كامب ديةيد بين مصر واسرائيد ،وانسحاب إسرائيد من مساتوطناهلل صاحراء

سايناء ،أصادرهلل الحكوماة اسسارائيلية قا ارراهلل حاساامة تحاتةا باي ارأاز المحتلاة ،وتةكاد اسصارار علااى
أمها والحاقها بَّسرائيد ،واهر ذلك جلياً من الد تكثياه العمليااهلل ا ساتيطانية از الأاةة ال ربياة.
ويجااد ذلااك صاارح و ياار ال ارجيااة اسسارائيلز ايساابق "إسااحاق ااامير" "نريااد السااالم ولكاان علااى ااروط
تمكننااا ماان البقاااء" ،ويقصااد بالبقاااء هنااا البقاااء ااز مرتةعاااهلل الجااو ن ،والبقاااء ااز مسااتوطناهلل الأااةة

ال ربي ااة عل ااى أس اااس أنه ااا أ اامن ح اادود إسا ارائيد ،وبالت ااالز :المنطق ااة كله ااا أراف إسا ارائيلية ويج ااب أن

يستوطنها اليهود( .سليم)210 :2008 ،


جدار الةصد و كد الدولة الةلسطينية :إن كرة صد المناطق الةلسطينية ايهلة بالسكان عان

إسرائيد ليسهلل وليدة اللحاةو بد هز كرة قديمة تعود إلى عهاد رئايس الاو راء ايسابق "إساحاق
رابين" ،وتجلى ذلك ز مقولته" :إننا نعمد بجاد ون ااط مان أجاد ا نةصااد عان ال اعب اآل ار

الاذا نسايطر علياه ،واننااا ساوه نصاد إلاى هااذ ال اياة عااجالً أم أجاالً ،ولاان نعاود إلاى طااوط

عااام  ،1967ولاان ننسااحب ماان القاادس ،ولاان نت ح ا ح عاان مااور ايردن( .أبااو دبااس:2010 ،
نهلل)
إن الةكارة الرئيسااية التااز د عااهلل إلااى إن اااء الجاادار العااا د ،هااز انااد ع انتةاأااة ايقصااى عااام

 ،2000حااين أعلاان "أيهااود باااراك" أنااه ااز حاااد اسااتمرار ا نتةاأااة ساانقوم بالةصااد أحااادا الجانااب،
وب صوص مستقبد المستوطنين بعد عملية الةصد ،أكد و ير الد اع "أ رايم سنيه" آنذاك على ما يلز:
تجمي المستوطنين ز ثال ،كتد استيطانية لأمها إلى إسرائيد ،وهز كاآلتز:
أ -منطقة "موش عتصيون" جنوب بيهلل لحم.

ب -بيتار عيليهلل.

ج -مستوطناهلل "ألةيه من ز" و"أرئيد" جنوب نابلس.
الجدار العا د اعتبر حالً مرأياً للمستوطناهلل ينه سيةدى إلى أم ساب و مساين مساتوطنة

من مستوطناهلل الأةة ال ربية ،و 303أ ه مستوطن إلى إسرائيد ،وم اساتمرار البنااء إلاى أن يصاد

إلى المرحلة اي يرةَّ ،ن ريطة الأةة ال ربية ستقسم إلى معا د رئيسية:
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-

المع د ال مالز :ويأم جنين وطولكرم وقلقيلية ونابلس.

-

مع د الوسط :سلةيهلل رام اهلل.

-

المع د الجنوبز :يأم ال ليد وبيهلل لحم.

-

مع د القدس.
مع د ال ور.

وقاااد صا اارح " ا اااةود مو ا ااا " ويا اار الا ااد اع اسس ا ارائيلز ايسا اابق ا ااز آذار (ما ااارس)  :2003إن

الحكوم ااة اسسا ارائيلية تبل ااور رةي ااة لدول ااة لس ااطينية مقس اامة إل ااى س ااب كنتون اااهلل ااز الم اادن الةلس ااطينية
الرئيسااية ،كلهااا تكااون م لقااة ماان قبااد الجاايش اسسارائيلز ،ومع ولااة عاان بعأااها الاابعف ،وبالتااالز ااَّن
الجدار العا د سوه يقسم الأةة ال ريبة إلى كنتوناهلل منةصالة عان بعأاها الابعف ،كماا سايةدى إلاى

مصادرة الم ياد مان اي ارأاز الةلساطينية وأامها إلاى دولاة الكياان ،ما بقااء المساتوطناهلل علاى حالهاا.
(أبو دبس :2010 ،نهلل)

ثانياً :النتائج االقتصادية
القطاع البراعي:
كد ا ستيطان اسسرائيلز ومصادرة اي ارأاز العنصار الرئيساز از الةلساةة الصاهيونية ،لقاد

لعااب ا سااتيطان دو اًر عااا ً ااز تاادهور ا قتصاااد الةلسااطينز ،ماان ااالد توسااي رقعااة ا سااتيطان والتااز
كانااهلل علااى حساااب أ ارأااز الم ا ارعين الةلسااطينيين ،حياا ،تاام اقتطاااع أج ا اء كبي ارة منهااا وأاامها إلااى
المستوطناهلل ،المستوطناهلل ال راعية أقيمهلل على حساب ايراأز ال راعية الةلسطينية اصة ال صبة

منها.

كذلك القيود المةروأة على را الم روعاهلل ت كد عائقاً رئيسياً حتى بدون اسات الد اي ارأاز

ال راعية والمنتوجاهلل ز قطاع ال راعةو كمناطق الرعز وتربية الموا ز والطياور علاى جميا أصانا ها،
مص ااادر المي ااا تس اات د ب البيته ااا لص ااال المس ااتوطناهلل عل ااى ج ااانبز ال ااط اي أ اار ،ح ااوف المي ااا

ال رباز از هاذ المنطقااة يقادر م وناه المااائز بنحاو  400-362ملياون متاار مكعاب سانوياً ،ي صااص
منه للةلسطينيين  28مليون متر مكعب ،وتست د إسرائيد الكمية المتبقية حتى أنها تست رج مناه بعاف

السنواهلل أكثر مان قدرتاه اسنتاجياة .أماا الحاوف ال امالز ال ارقز يقادر م وناه السانوا بنحاو -100

 145مليون متار مكعاب ،و از الحاوف ال ارقز يقادر ماا تسات رجه إسارائيد سانويا  185-145ملياون
متاار مكعااب .وبالمجمااد :ااَّن مااا تنتةا بااه الساالطة الةلسااطينية ماان أحاواف الميااا ااز المنطقااة أقااد ماان

 ،%14بينما تست د إسرائيد أكثر من ( .%86أطرش)24 :2014 ،
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باسأ ااا ة إل ااى تبن ااى المس ااتوطنين سياس ااة الحص ااار الت ااز جعل ااهلل م اان القط اااع ال ارع ااز أكث اار

تأاار اًر ،ماان ااالد اتباااع سياسااة قطا الطاارق ال راعيااة والتااز عرقلااهلل اسنتاااج ماان مكااان آل اار ،وكااذلك
سياسة قط وتدمير اي جار والحقود التز يمارسها المستوطنون ب كد دائم ،وتسميم أحواف ايسماك

والحيواناهلل ،كد ذلك أدى إلى تدمير القطاع ال راعز ب كد كبير.
القطاع الصناعي:

واجه القطاع الصناعز الكثير من ايأرار أنه أن القطاع ال راعز ،حيا ،تعمادهلل إسارائيد
بناااء المسااتوطناهلل الصااناعية التااز أقيمااهلل علااى اي ارأااز الةلسااطينية ،وأن تكااون قريبااة ماان التجمعاااهلل

السكانية للةلسطينيين ،وذلك سبعاد طر التلو ،عن إسرائيد وعن المستوطناهلل.

وأ ي اًر بعاين ا عتباار أن الاو ن النسابز لمنطقاة نةاوذ المساتوطناهلل تساتحوذ علاى نسابة مسااوية

لمساحتها ،اَّن المساتوطناهلل تسابب ساارة بقيماة  212.7ملياون دو ر سانوياً للنااتد المحلاز اسجماالز

الةلسطينز  ،ين المساتوطناهلل محاذياة لل اط اي أار ولاو كاان باسمكاان اسات الد اي ارأاز المحاذياة
لل ط اي أر سقامة صناعاهللَّ ،ن هذ المنطقة ت كد عامد جاذب للمساتثمرين از إقاماة صاناعاهلل

محلية ما عوائاد اساتثمارية عالياة نسابياً مقارناة بتلاك الموجاودة دا اد منااطق نةاوذ الةلساطينيين ،بسابب

قربهااا الج ار ااز لعوامااد اسنتاااج ،وامكانياااهلل التسااويق علااى جااانبز ال ااط اي أاار .ولكننااا

نسااتطي

التنبة بحجم ال سارة ا قتصادية للناتد المحلز الةلسطينزو بد يمكن القاود إنهاا أحاد العواماد ايساساية

سعاقة تنمية القطاع الصناعز( .أطرش)29 :2014 ،

وت اير اسحصاائياهلل إلاى أن عادد المساتوطناهلل الصاناعية از الأاةة ال ربياة بل اهلل 20

مساتوطنة صاناعية مو عاة علاى المنااطق المحتلاة 5 :مسرتوننا صرناةية از محا ااة سالةيهلل،

و4مساتوطناهلل صاناعية از محا ااة قلقيلياة ،و 3مساتوطناهلل صاناعية از كاد مان محاا اتز ال لياد

والقدس ،ومستوطنتين صناعيتين ز محا اة نابلس ،ومستوطنة صناعية واحدة ز محا ااهلل جنين

وأريحاا وبياهلل لحام ،هاذا إأاا ة إلاى إن ااء ماا

يقاد عان ساب منااطق صاناعية دا اد اي ارأاز

الةلسطينية على المنطقة الحدودية بقرار من حكومة ا حتالد( .طعمة)5 :2010 ،
تناتد المساتوطناهلل اسسارائيلية الصاناعية والمصاان الحدودياة أصانا اً م تلةاة مان المنتجااهلل،

منها ال ذائية ما ي يد على  43صنةًا ،والمن لية ما ي يد على  47صنةًا إأا ة إلاى ع اراهلل المنتجااهلل
ائيليا ز الأةة ال ربية ،معامها صناعاهلل
اي رى .وت ير التقديراهلل إلى وجود نحو 780
مصنعا إسر ً
ً

ديدة التلوي ،للبيئاة وللصاحة العاماة ويعماد معامهاا از مجااد التصادير ،ومان أهام هاذ الصاناعاهلل:

مصاان لادبغ الجلاود ،وال ا د والنسايد ومصاان ايلمنياوم ،البالساتيك ،الادهان ،الساجاد ،ايسامدة،
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ال يوهلل ،ا لكترونياهلل ،البطارياهلل  ...الا .وتصد قيمة المصان اسسرائيلية ز المستوطناهلل إلى أكثر

من  4ملياراهلل دو ر ( .حادةو جريس)101 :2013 ،

كذلك كان لالستيطان بالغ ايثر على القطاع الصاناعز از مديناة القادس قاد قاماهلل السالطاهلل

اسسرائيلية ،بمصادرة هاء ثالثين كيلاو متا اًر مان أ ارأاى القادس والتاز تقادر بحاوالز  %40مان مسااحة

المدينة ،وتحويد ما يقارب  %44من مساحة القدس لمناطق سياحية أراء ،وهذا بهده من السكان
العرب من است الد هذ ايراأز ،حي ،أدى هاذا اسجاراء إلاى حرماان الةلساطينيين مان ماس منااطق

كان ااهلل مع اادة لتك ااون من اااطق ص ااناعية وأ ااعهلل م اان الحكوم ااة ايردني ااة حس ااب م ط ااط كان اادد( .س االيم،
)210 :2008
ومن الجدير ذكر أن المستوطناهلل الصناعية تحاى بدعم حكومز يتمثد بتو ير البنية التحتية،

وتو ير صوماهلل للمساتثمرين اسسارائيليين وايجاناب علاى الأارائب ،وذلاك لت اجيعهم علاى ا ساتثمار
ز هذ المستوطناهلل.

الخ صة:

يالحاا از الجاناب الماالز وتحدياد المي انيااهلل ،أن "دولاة إسارائيد" تناتهد ناوعين مان السياسااهلل

ا قتصادية ،واحد لدا د إسرائيد ز حدود  ،1948وآ ر لدولاة ا ساتيطان از اي ارأاز المحتلاة عاام
 ،1967والسياساهلل ا قتصادية ز دولاة المساتوطناهلل معادة ل دماة الم اروع الصاهيونز وا ساتيطانز

تحود إلى مك ناون رئايس و ااص از
دون اهتمام بالتكلةة المالية ،وبالتالز يمكننا القود :إن ا ستيطان م
مكوناهلل دولة إسرائيد.

انعكاسات ستراتيجية المستوطنين على الفلسطينيين:

من الد ما سبق يمكن القود :إن استراتيجية المستوطنين تتل ص يما يلز:

 -1السيطرة على موارد ايرف والميا والموارد الطبيعية.

 -2تقطيا التواصااد وا تصاااد العم ارنااز والقااروا الةلسااطينز و اارذمته إلااى وحااداهلل تتصااد بواسااطة
حي تسيطر عليه المستوطناهلل.

 -3ت طاايط وتنةيااذ بنااى تحتيااة مرتبطااة بَّس ارائيد ،ومن ا الةلسااطينيين ماان الساايطرة علااى هااذ البنااز
بهده است اللهم.

 -4تعميق تبعية المجتم الةلسطينز و صوصااً القاروا ،مان االد تاو ير ارص العماد از قطااع
لحااق اقتصاااد هااذ
البناااء والعماااد الر يصااة والصااناعة التااز تتطااور ااز المسااتوطناهلل ،وبااذلك ُي َ
القرى بالمستوطناهلل ،ايمر الذا يحود دون استقاللها ا قتصادا.
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الفصل اخلامس
مستقبل دور املستوطنني يف القرار السياسي
 المستوطنون محل إجماع وطني. -سيناريوهات مستقبل دور المستوطنين.

مقدمة:
ي كد المستوطنون رأس الحربة ز المجتم اسسرائيلز وقيادتاه التاز تسات لهم لكساب أصاواتهم

ا نت ابياة ،باسأااا ة إلاى سااهولة التنصااد مان جارائمهم تحااهلل الأا ط السياسااز .و ااز ااد تنااامز نةااوذ
المسااتوطنين ااز إس ارائيد ،وجنااوح المجتم ا نحااو اليمااين والم يااد ماان التطااره ،ااَّن الوأ ا الةلسااطينز

سيقاد إلى تجذر الصراع ،وانعدام رص نجاح عملية التسوية السلمية بين ا حتالد اسسرائيلز والسلطة
ُ
الةلسطينية ،م استمرار سياسة إدارة الصاراع بماا يأامن عادم التوصاد إلاى حاد نهاائز ،وسانكون أماام
توس

ز البناء ا ستيطانز على حساب ما تبقى من ايراأز الةلسطينية.
" المستوطنون ز الأةة ال ربية ي اكلون القاعادة ا نت ابياة ايساساية لحا ب "البياهلل اليهاودا"

الااذا يمثااد رأس التيااار القااومز الاادينز ،كمااا يسااعى رئاايس الح ا ب الحااالز "نةتااالى بينااهلل" إلااى توسااي

قاعدته ا نت ابية لتأم جا ًء مان العلماانيين القاوميين ،مان أجاد تحقياق حلماه از الوصاود إلاى كرساز
رئاسة الو راء" .كماا أن المساتوطنين سايقاتلون للعماد علاى تطبياق القاانون اسسارائيلز علاى مساتوطناهلل
الأااةة ال ربيااة ،وأمااام هااذ ال ط اواهلل سي ااهد المجتم ا اسس ارائيلز يااادة ااز التطااره وتنااامز الع ااداء
للةلسطينيين ،وتصاعد ااهرة "تد ي الثمن" ،وا عتقااد بوجاوب قتاد وطارد الةلساطينيين كوسايلة لتصاةية

القأية الةلسطينية( .أبو نب :2015 ،نهلل)

المستوطنون محل جماع وطني:
إن أوأا ا مة اار عل ااى نج اااح المس ااتوطنين ااز بل ااورة "اسجم اااع ال ااوطنز" اسسا ارائيلز ل دم ااة
مصااالحهم ،هااو نجاااحهم الكبياار والمةاااجل الااذا حققااه ح ا ب "יש עתיד" "يوجااد مسااتقبد" ب عامااة "يئياار

لبيد" والذا يمثاد الوساط اسسارائيلز والاذا ااف ا نت ابااهلل يود مارة ،حيا ،حا ود الحا ب از المكاناة
الثانية بعد تحاله ح بز "الليكود" ،و"إسرائيد بيتنا".
ومن المةارقة أن بعف الن ب العربية قرأهلل نجاح الح ب على أنه دليد على تراج قوة اليمين

ااز إسارائيد ،وأاربة لنةااوذ المسااتوطنين ،ااز حااين أن القاراءة الصااحيحة هااز العكااس تمامااً ،البرنااامد

السياسااز لحا ب "יש עתיד" "يوجررد مسررت بل" ياانص ب ااكد أساسااز علاى تحصااين معااام المكاسااب التااز
حققهااا المسااتوطنون منااذ حاارب عااام  1967وحتااى يومنااا هااذا ،وياادعو برنااامد الح ا ب إلااى عاادم ت لااز
إسرائيد عن القدس التز يجب أن تبقى "عاصمة إسرائيد الموحدة وايبدية" .و از الوقاهلل ذاتاه ،اَّن هاذا

الح ب يدعو إلى أم كد التجمعاهلل ا ستيطانية الكبرى ز الأةة ال ربية إلى إسرائيد از أياة تساوية

سياسية للصراع ،م العلم أن هذ التجمعااهلل تأام حاوالز  %75مان المساتوطنين از الأاةة ال ربياة.
ليس هذا حسبو بد إن الح ب يدعو إلى احتةاا إسرائيد بمنطقة مور ايردن التاز ت ا وكد  %25مان
الأااةة ال ربيااة ،أا أن التسااوية السياسااية للص اراع م ا الةلسااطينيين كمااا يقبااد بهااا ح ب"يوجااد مسااتقبد"
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"יש עתיד" تُبقز حوالز  %50من مساحة الأةة ال ربية تحهلل سيطرة إسرائيد .ولام يكتاه "يئيار لبياد"
بعرف هذ المواقهو بد إناه ماا د المساتوطنين باالتعبير عان مواقاه ذاهلل طااب عنصارا مان العارب.
(النعامز :2013 ،نهلل)
إن أوأا مة ار علاى التناامم وا نسااجام ايياديولوجز باين حا ب "يوجررد مسرت بل" الاذا يمثااد

الوسااط ااز إسارائيد والمسااتوطنين ،حقيقااة أن هااذا الحا ب قااد هاادد بعاادم ا نأاامام لحكومااة نتنياااهو ااز
حاد لم ياتم أام حا ب "البياهلل اليهاودا" الاذا يمثاد المساتوطنين للحكوماة القادماة .وحتاى حا ب العماد

الذا يمثد اليسار اسسارائيلز ،والاذا كاان يقادم نةساه علاى أناه ممثاد "معساكر الساالم اسسارائيلز" ،اَّن
مواقةااه اييديولوجيااة ماان الص اراع باتااهلل تتقاااط م ا مواقااه المسااتوطنين .قااد حرصااهلل عيمااة الح ا ب
السابقة " يلز يحمو يتش" منذ بدء الحملة ا نت ابية عام  ،2013على تردياد الحجاة التاز تمثاد إحادى

ركااائ ال طاااب السياسااز للمسااتوطنين ،حياا ،قللااهلل "يحمااو يتش" ماان أهميااة حااد الص اراع م ا ال ااعب
الةلسا ااطينز بالنسا اابة لفس ا ارائيليين ،وأكا اادهلل أنا ااه يجا ااب علا ااى إس ا ارائيد أن تسا ااتثمر ا ااز حا ااد الم ا اااكد

ا قتصادية وا جتماعية ،بد ً من ت صيص الوقهلل والجهد للتةر لحد الصراع( .עוז :2013 ،نهلل)

وماان ااالد رصااد تحليل از لمواقااه وتصااوراهلل الساسااة ومت ااذا الق ارار ااز إس ارائيد ب ااأن واق ا

المسااتوطناهلل ومسااتقبلها ،يةكااد أنااه علااى الاارمم ماان ا

ااتاله ااز ماادى الت اادد لكااد تيااار سياسااز ،ااَّن

هن اااك اابه إجم اااع عل ااى أن المس ااتوطناهلل اسسا ارائيلية ت ااكد ار ااداً اس ااتراتيجياً يج ااب اس ااتمرار وج ااود
وتوسيعه .وتجد أن بعف الساسة المنتمين إلى أح اب الوسط واليسار،

يمانعون ز بقاء مستوطناهلل

إسرائيلية دا د دولة لسطينية از مقاباد عادم تةكيكهاا .وثماة موقاه آ ار للوساط واليساار

تةكيااك بع ااف المس ااتوطناهلل الصا ا يرة الت ااز تقا ا

يماان

از

ااز قل ااب الوج ااود الةلس ااطينز ،وبالت ااالز" ي ااترط ه ااة ء

"الحمااائم" ماان الوسااط واليسااار أن يااتم التعامااد ما مسااتقبد المسااتوطناهلل بالتاادريد ،وبعااد تأكيااد الثقااة ما

الةلسااطينيين مسااتقبالً .كمااا أنهاام ياارون ااز مسااتوطناهلل القاادس ومااا حولهااا ،ومسااتوطناهلل مااور ايردن،
ومنطقة رق ال ط اي أر حتى مساتوطنة "أرئياد" ،أارورة أمنياة لمصالحة إسارائيد ،وبالتاالز :يجاب

تأمين وجودها وتع ي ها بكا ة الوسائد الممكنة.

و ز مقابد تيار "الحمائم" الذا يسعى لتسوية أو لوأا ترتياب إقليماز ما الةلساطينيين ،هنااك

تيار "الصقور" الذا ي مد معام الوسط واليمين ،والذا يطالب بتع ي هذ المستوطناهلل وتقويتها حتى
ز قلب الوجود الةلسطينز .وم ذلك :هو يسعى سيجاد حد أو وأ ترتيب وايةاز ما الةلساطينيين

يمكاانهم ماان إدارة ااةونهم المدنيااة ماان دون الساايطرة علااى ماوارد ايرف والميااا  ،وتبقااى الساايادة ايمنيااة

وحددهلل مناطق ت طيط ونةاوذ
واسدارية العليا ز يد إسرائيد .و ز سبيد ذلك :أُقيمهلل الطرق ا لتةا يةُ ،
للمسااتوطناهلل ،وأُبقااز علااى أجه ا ة إداريااة بلديااة واقليميااة تاادير المناااطق الحأ ارية والقرويااة التااز ت ااكلها
المس ااتوطناهلل اسسا ارائيلية .ويج ااد ذل ااك :صص ااهلل الحكوم ااة اسسا ارائيلية مي اني اااهلل أا ا مة ااز س اابيد
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استمرار توسي هذ المستوطناهلل .ومن هة ء "الصقور" أتبااع ارباين ،وكاذلك اليماين اسسارائيلز بماا از

ذل ااك "أرئي ااد ااارون" ،و"بني ااامين نتني اااهو" .و ي اار مث اااد لرمب ااة معا اام الساس ااة اسسا ارائيليين ااز إبق اااء
المساتوطناهلل ،هاو عادم تةكيااك موقا "تاد رميادة" ا سااتيطانز از ال لياد حتاى ااز أحسان رصاة لارابين

بعد مذبحة الحرم اسبراهيمز ز ال ليد عام  ( .1994مايسى)11 :1999 ،

إن إقامة المستوطناهلل باتاهلل تنادرج أامن م ططااهلل وم ااري معادة ومدروساة مسابقاً ،وتهاده

إلى لق سياسة ايمر الواق علاى ايرف ،واجباار الارأا العاام ةلرى القباود سياساياً بهاذا الواقا كاأمر

مسلوم به وعليهَّ :ن سلطاهلل ا حتالد اسسرائيلز لم تكه منذ احتاللها لتراأز الةلسطينية صوصاً

بعد حرب عام  ،1967عن ممارسة سياسة إقامة المستوطناهلل الجديدة وعلى نطاق واس  .بعد سياسة
التأليد وال داع التز تعاقبهلل الحكوماهلل اسسرائيلية السابقة ،اليمينية واليسارية منها على اتباعهاا ،مان
الد تأليد العالم بتحرياك أمااكن الباةر ا ساتيطانية ونقلهاا إلاى أمااكن أ ارى ب اكد ياوهم ايماريكيين

والعااالم بأنااه تمااهلل إ التهااا ،ااهدهلل ال ااهور واييااام القليلااة الماأااية اسعااالن عاان إقامااة العديااد ماان البااةر

ا سااتيطانية ،ب ااكد يأاارب بعاارف الحااائط جميا الجهااود الدوليااة التااز تنااادا بوقااه ا سااتيطان الااذا
أصب العقبة الرئيسة الوحيدة ز طريق التوصد إلى تسوية مقبولة للقأية الةلسطينية.
وينقسم مجتمع المستوطنين لى ث ثة أقسام:
 -1القسم األول :المستوطنون من التيار الديني الصهيوني:
ي ااكد التيااار الاادينز الصااهيونز ح اوالز  % 37ماان إجمااالز المسااتوطنين ااز الأااةة ماان دون

القا اادس ،ونسا اابة تكا اااثرهم الطبيعا ااز  ، %2.8وما اان المكا اان أن تعلا ااو ها ااذ النسا اابة بقا اادر طةيا ااه إذ أن

المستوطنين من هذا التيار هم أكثر ت دداً دينياً من ميرهم .

لقد بدأ هذا التيار ز ا ستيطان ،منذ اييام ايولى للم روع ا ستيطانز ز الأاةة ،وتمركا

بداية ز مناطق ،ينسبها اليهود اعمين ،لقصص وردهلل ز التوراة ،و اصة القدس ،و ز البلدة القديمة
ومحيطهاا ،و ااز مارب مدينااة بياهلل لحاام ،وصاو إلااى مديناة ال ليااد ومان ثاام انت ار ا سااتيطان أكثار ااز

جمي أنحاء الأةة.

ااهد هااذا التيااار ،ط اواد الوقااهلل ،ت ا وكد أطاار وحركاااهلل اسااتيطانية دا لااه ،انبثقااهلل مالبيتهااا عاان

ح ب المةداد الح ب ايود لهذا التيار .ومن هذ الحركاهلل ما تحود حقا إلى أحا اب صا يرة ،نا ساهلل

ح به ااا ايم "المة ااداد" مث ااد حرك ااة "م ااوش ام ااونيم" الت ااز ق ااادهلل عل ااى م اادى س اانواهلل الس اابعين والثم ااانين
مبادراهلل استيطانية عديدة ،باسأا ة إلى حركة كاخ اسرهابية.

كماا أن نمااط التصااويهلل لهااذا التيااار واأااحة ،حيا ،أن ال البيااة الساااحقة تصااوهلل لتحا اب التااز

تمثله مبا رة وقد رأينا ز انت اباهلل  2013أن  %80من المصوتين ا از لمساتوطناهلل التاز كاان يهاا
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جمي المستوطنين من التيار الدينز الصهيونز قد صوتهلل لقائمتين تمثلها  %64لصال تحاله "البيهلل
اليهودا" وق ارباة  %16لقائماة "ياحاد" المنبثقاة عان حركاة "كااخ" ،وحاد از المرتباة الثالثاة حا ب الليكاود
بنساابة  %12والب ااقز تااو ع علااى ايح ا اب بنسااب ص ا يرة وهام ااية أبر هااا حركااة " اااس" واسااتمر هااذا

الوأ أيأا ز انت اباهلل  2015رمم التراج النسبز لح ب البيهلل اليهود لصال الليكود( .جرايسز،
)96 :2018

س اايبقى ه ااذا التص ااويهلل ااز ه ااذا التي ااار عل ااى أس اااس أي ااديولوجز وسياس ااز قائما ااً ااز المس ااتقبد

وسيبقى التنا س بين الكتد الثالثة التز تستحوذ على أصواهلل المستوطنين .
 -2القسم الثاني :المستوطنون العلمانيون.

وي ااكد المس ااتوطنون العلمااانيون ،حس ااب التقااديراهلل ،م ااا نساابته  ،% 29وه ااز نساابة س ااتتقلص

تباعا ،بةعد ت ايد نسبة المتدينين من التيار الصهيونز والحريديم ،وا نطباع السائد أن مالبياة اساتيطان

هة ء هو بدوا

اقتصادية(جرايسز)98 :2018 ،

يسكنون مالبيتهم المستوطناهلل المالصقة لل ط اي أر ،أو ما تسمى الكتد ا ستيطانية ،مثد

مستوطنة "אראיל" "أرئيد"( .مصطةى)13 :2013 ،

ولربماا أن مساتوطناهلل ماور ايردن ،ت اكد نموذجاا لاااهرة اساتيطان العلماانيين علاى أسااس

اقتصاادا ،هاذ مساتوطناهلل أقيماهلل از سانواهلل ا حاتالد ايولاى از تارة ُحكام حا ب "المبااى" العماد
حاليا ةز انت ابااهلل  ، 2015حصاد المعساكر الصاهيونز علاى نسابة ت ياد عان  % 27مان أصاواهلل
تلك المستوطناهلل الص يرة ،مقابد  %13,4لح ب "يوجد مستقبد"،و %9لح ب "كو نو" و وحتى ح ب

ميرتس كان نصيبه  ،% 2,2مقاباد ،% 3از انت ابااهلل  2013 .وهاذا يعناز أن ق ارباة  % 52مان

أصاواهلل مساتوطناهلل ال اور از ، 2015اتجهاهلل إلاى القاوائم ميار المحساوبة از حيناه علاى اليماين
ا سااتيطانز باعتبااار أن حا ب "كو نااو" لاام يكاان بعااد قااد ك ااه كااد أو ارقااه وتوجهاتااه السياسية(جرايسااز،

)90 :2018

 -3القسم الثالث :المستوطنون الحريديم:
والذين يعي ون از ايسااس از أربا مساتوطناهلل كبيارة :مساتوطنة "מדועין עילית" "ماوديعين

عيليااهلل" ،ويسااكنها نح ااو  70ألااه مس ااتوطن لتكااون أكباار مس ااتوطنة ااز الأ ااةة علااى اسطالق،ونس اابة
التكاثر السنوا يها  ، %4.8ومستوطنة "ביתאר עילית" "بيتار عيلياهلل" جناوب القادس ومرباز مديناة
بي ااهلل لح اام  ،ويس ااكنها نح ااو  54أل ااه مستوطن،ومس ااتوطنة "אלעאד" الع اااد تقا ا جن ااوب م اارب ن ااابلس

و ااماد ماارب رام اهلل ويسااكنها  47ألااه مستوطن،ومسااتوطنة ""כוכף יעגוב "كو اااه يعقااوب" ااماد

القدس ويسكنها  6أ ه مستوطن(جرايسز)100 :2018 ،
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واهم ما يمي هاذ المساتوطناهلل وتيارة التكااثر التاز

نجادها از اى مان المساتوطناهلل اي ارى

بةعااد التكاااثر الطبيعااز لاادى الحريااديم التااز بل ااهلل ، %3.8والباااقز هااو ماان تااد ق الحريااديم ماان دا ااد
القدس نحو مستوطناهلل جوار القدس حي ،ا متيا اهلل المالية للمستوطنين .
و يمااا ي ااص المسااتوطنين :ت ااير اسحصااائياهلل إلااى أن عاادد المسااتوطنين ااز الأااةة ال ربيااة

والقدس ز نهاية عام  2015قد بلغ 617.291مستوطن( .الجها المرك ا اسحصائز17 :2016 ،

أما عدد المستوطناهلل :ت ير اسحصائياهلل إلى أن عدد المستوطناهلل ز الأةة ال ربية قد بلاغ

 150مسااتوطنة ااز نهايااة عااام ( ،2015انااار الجاادود  -الملحااق رقاام ( ،)2منهااا  16مسااتوطنة ااز
محا اة القدس ( ،(J1و 10مستوطناهلل ز القدس ( )J2ز حين بلغ عدد المستوطناهلل  26مستوطنة
ز رام اهلل والبيرة ،أما ز محا اة طاولكرم اَّن عادد المساتوطناهلل أقاد ،بواقا  3مساتوطناهلل( .الجهاا

المرك ا اسحصائز)17 :2016 ،

سيناريو ات مستقبل دور المستوطنين:
أوالً :سيناريو ابدياد دور المستوطنين
سااعى التيااار الاادينز القااومز منااذ بدايااة ن ااأة دولااة إس ارائيد إلااى ا ناادماج يهااا ،واسقباااد علااى
الم اركة ز الحكوماهلل اسسرائيلية المتعاقبة ،حي ،كد العديد من ايحا اب والجماعااهلل المحلياة التاز

يجمعها اسيمان بالعقائد الدينية والقومية والرمبة ز العماد كجماعاة أا ط دا اد الحكوماة اسسارائيلية،

وكااان أبر هااا ح ا ب "المةااداد" الااذا ُ ااكد عااام  ،1956وكااان اريكاً ااز معااام الحكوماااهلل اسس ارائيلية
حتااى عااام  ،2008قبيااد اناادماج الح ا ب م ا ائااتاله ا تحاااد الااوطنز لي ااكد ح ا ب "البيااهلل اليهااودا"
"حا ب المسااتوطنين" ب عامااة "بينااهلل" ،وبالتااالز :ااَّن مسااتقبد المسااتوطنين ساايكتب لااه النجاااح والقااوة ااز
التأثير ،وذلك بسبب( :أبو نب :2015 ،نهلل)
 الم اركة ز الحياة السياسية :تعتبر الم اركة السياسية أحد ايسباب المةدية إلى تصااعد هاذا
التيارو هو ي ارك ز ا ئتال اهلل الحكومية منذ انت اباهلل الكنيسهلل ايولى عاام  .1949وعلاى

الاارمم ماان عاادم تجاااو  12مقعااداً ااالد تاري يااه السياساازَّ ،نااه كااان عامااد تااأثير قوي ااً ااز

الأا ط علااى الحكوماااهلل ،وانتا اع القا ارراهلل والمواقااه المةياادة لم ااروعه .قااد لعااب دور الماارج

ااز ا ئتال اااهلل الحاكم ااة عق ااب ع ااام  ،1977وس ااعى للأا ا ط عل ااى ايحا ا اب لتلبي ااة ااروطه

المتعلقة با ستيطان ،وتهويد مديناة القادس ،كماا ماارس عليهاا أا وطاً از حااد موا قتهاا علاى
ق ارراهلل متعلقة بوقه البناء ا ستيطانز.

 العاماد الاديموم ار ز :يقاادر عادد أبنااء التيااار الادينز القاومز دا ااد المجتما اسسارائيلز بسااتمائة
ألااه ،أا مااا يقااارب  ،%7.3كمااا يعتباار التيااار أكثاار ايوساااط يااادة ااز معاادد الااو دة ،حيااهلل
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تصد إلى سبعة أطةاد لكد امرأة متدينة مقابد  %1.4لكد امرأة مير متدينة ،كما تبلاغ النسابة

العامة لتأييد التيار الدينز القومز ز إسرائيد ما يقارب ( .%20أبو نب :2015 ،نهلل)

 الماادارس الدينيااة :تعتباار الماادارس الدينيااة التابعااة لليهااود القااوميين ماان أرقااى الماادارس التعليميااة
العلماانيين إلاى

وأنجحها ،حي ،تتمي بتقديم تعليم ومعلمين ذوا برة وكةاءة عاليتين ،مما د

إرساد أبنائهم إليها ،ليس من بعد أيديولوجز إنما للتعليم الممي  ،و تتوقه هذ المادارس علاى
الم اواد العلمي ااةو ب ااد تق اادم ما اواد ديني ااة تعكااس وجه ااة نا اار صا اهيونية متطر ااة ااز ص ااورة أرف

إسرائيد الكبرى.

 ان راطهم ز الجيش :ين رط أتبااع هاذا التياار از الجايش بادا

عقائادا ،كماا أنهام يحرصاون

على ا نأمام إلى الوحداهلل القتالية ،ويعتبر أبناء هذا التيار أكثر الجنود المةهلين للد ود ز

دوراهلل الأباط ،نا اًر نتسابهم إلى مدارس ثانوية عسكرية يرعاها التيار.

 العامااد ا سااتيطانز :تقاادم الحكوماااهلل اسس ارائيلية امتيااا اهلل كبي ارة للمسااتوطناهلل اسس ارائيلية ااز
الأ ااةة ال ربي ااة والق اادس ،وتعتبره ااا تجمع اااهلل ذاهلل أ أ االيةو ه ااز تعةيه ااا م اان ع اادد كبي اار م اان
الأرائب ،مما يةدا إلى ان ةاف أسعار ال قق يها ،ايمر الذا د

الكثير مان اسسارائيليين

إلى تةأيد السكن يها من علمانيين ومحا اين ،مما أنتد ن بة إسرائيلية

تعارف الم اروع

ا ستيطانز ،وأصب بعأهم من أنصار التيار الدينز القومز ،أو متأث اًر بصورة كبيرة بأ كار .

محددات بياد قو دور المستوطنين:
أوالً :على الصعيد اإلسرائيلي:
يااادة الت و اااهلل اسس ارائيلية ماان تهديااداهلل المهاااجرين للهج ارة المعاكسااة ،ممااا يجعااد الحكوماااهلل
اسسرائيلية المتعاقبة ت أ لق ارراهلل وتوجيهااهلل المساتوطنين از التعاماد ما ملاه القأاية الةلساطينية،
اصة ز موأوع يادة ا ستيطان ز الأةة ال ربية والج ء ال رقز من مدينة القدس.

ك ااذلك المحا ا ااة عل ااى الط اااب اليه ااودا ي ارأ ااز دول ااة الكي ااان الص ااهيونز ،حي اا ،إن تط ااور

وا دهار إسرائيد كدولة يهودية يستوجب عليها حتمااً تع يا الطااب اليهاودا لجميا أ ارأايها ،باسأاا ة
إلااى ا سااتجابة لجميا احتياجاااهلل ماواطنز "الدولااة اليهوديااة" بمااا يهااا ا سااتيطان ،بناااء علااى مقتأااياهلل

الق اايم الديمقراطي ااة -ال ااعار ال ااذا تتبن ااا الحكوم اااهلل اسسا ارائيلية المتعاقب ااة ااز المنطق ااة -وه ااذا ا تج ااا
المطلوب سيكون بديالً لةكرة تو ي السكان ،ووريثاً لقيم ا ستيطان.
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ثانياً :على الصعيد الفلسطيني:
اسااتمرار الص اراعاهلل الدا ليااة بااين الةصااائد الةلسااطينية ،وا ااتاله الاارةى ومياااب صااي ة عمااد

م تركة للتعامد م الم روع ا ستيطانز ،وبالتالز يست د المستوطنون هاذا النا اع وال االه ساتكماد
م روعهم ا ستيطانز ،و

ك أن هذا الصراع الدا لز سيكون لصال المستوطنين وم روعهم.

ثالثاً :على الصعيد العربي:
التسابق العربز إلى التطبي ما دولاة الكياان اسسارائيلز ،بحيا ،أصاب الساالم مقاباد التطبيا .

وال لااط ااز ايولوياااهلل ،حياا ،باتااهلل إي اران العاادو الرئيسااز للعاارب ،وأصاابحهلل إس ارائيد ج ا ًء مهم ااً ااز
"الحله السنز" الذا يتبلور للقأاء على إيران ،باعتبارهاا ال طار والمهادد ايود واي يار از المنطقاة.
وتاادهور اقتصاااد كثياار ماان الاادود العربيااة علاى إثاار مااا يعااره بالح اركاااهلل العربيااة ،ومااا لةتااه ماان دمااار
و راب على جمي ناواحز الحيااة بماا يهاا الوأا ا قتصاادا الاذا هاو مارتهن از ايصاد با قتصااد

ايجنبااز كمااا هااو معااروه بالتبعيااة ،نتيجااة أااوع اينامااة العربيااة إلااى سياساااهلل المةسساااهلل الماليااة

الدولية كصندوق النقد الدولز ،و روط منامة التجارة الدولية( .سليم)239 :2008 ،
رابعاً :على الصعيد الدولي:

ت ييااب دور ايماام المتحاادة ،علااى الاارمم ماان الق ا ارراهلل التااز تصاادرها الجمعيااة العامااة ومجلااس

ايماان حااود وأا ا حااتالد وا سااتيطان .وت ايااد الأااماناهلل الدوليااة لحمايااة إسارائيد ،والتااز سااتو ر لهااا
الةرص ااة لتك ااون الدول ااة ايق ااوى ااز المنطقا ااة العربي ااة عل ااى جميا ا المس ااتوياهلل ا قتص ااادية والعسا ااكرية
وايمنية.

ثانياً :سيناريو تراجع دور المستوطنين
رماام تماسااك حا ب المسااتوطنين "البيااهلل اليهااودا" هااذا

يعنااى عاادم إمكانيااة حاادو ،ان ااقاقاهلل

وانقساااماهلل بااين مكوناتااه الرئيسااية ،وذلااك بساابب ا ااتاله وتةاااوهلل ال ارةى واييااديولوجياهلل بااين مكوناتااه،
انالحا أن "أعأاااء حا ب ا تحاااد الاوطنز أحااد المكونااهلل الرئيسااية دا اد حا ب البياهلل اليهااودا ،أكثاار

تطر ااً وت اادداً ماان أعأاااء حا ب المةااداد سااابقاً" ،وهااذا ماان ااأنه أن يحااد ،ال اااهلل وانقساااماهلل دا ااد
الح ب ،مما سايةثر علاى قاوة الحا ب وقدرتاه علاى المنا ساة ،وبالتاالز تصاب إمكانياة وصاوله إلاى سادة

الحكم أعيةة.

كذلك يمكن أن يتراجع دور المستوطنين من خ ل:


وصا ااود أح ا ا اب سياسا ااية ميا اار متطر ا ااة تا ااد د ا ااز ائتال ا اااهلل ا ااز مواجها ااة ايح ا ا اب اليمينيا ااة

المتطر ة.
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ت ايد نةوذ التياراهلل الدينية المناهأة لااهرة ا ستيطان.



تراج نةوذ المستوطنين دا د جماعاهلل الأ ط.



د ااود المسااتوطنين والجاايش ا س ارائيلى ااز مواجهاااهلل نتيجااة لق ا ارراهلل الحكومااة بااَّ الء بعااف



تراج الدور الوايةز العسكرا وايمنز للمستوطناهلل.

المستوطناهلل الرئيسية.

محددات سيناريو تراجع دور المستوطنين:
أوال:على الصعيد الفلسطيني سليم )239 :2008


وحاادة الم اروع الااوطنز الةلسااطينز وا تةاااق علااى برنااامد عمااد موحااد عنوانااه اسااتعادة الوحاادة
الوطنية وتحصينها.



تع يا ا دور منام ااة التحري اار الةلس ااطينية كمرجعي ااة وطني ااة علي ااا وممث ااد اارعز وحي ااد لل ااعب
الةلسطينز.



تع ي العالقة بين السلطة الوطنية الةلسطينية وأنامة دود الطوق.
ثانياً:على الصعيد اإلسرائيلي كرباج )78 :1999



تااأثر ا قتصاااد ا س ارائيلى بانااد ع انتةاأاااهلل ومواجهاااهلل جدياادة ماان ااأنه أن يسااتن ه

ينااة

الدولااة للجاايش وحمايااة المسااتوطنين ،وبالتااالز :ااَّن حمايااة المسااتوطنين سااوه تكلااه ال ينااة

مبالغ أ مة جداً.


ياادة الهجارة العكساية بسابب ت اياد أعماااد المقاوماة الةلساطينية ،وت ارجا معاد هلل الهجارة الوا اادة



تراج النمو الديموم ار ز دا د دولة الكيان مقابد ياادة ملحوااة از نساب لساطينيز ،1948

للكيان اسسرائيلز.

حي ،ت ير بعف الدراساهلل إلى تعادد عدد السكان اليهود والعرب بحلود عام .2020


اهور أ مة الديمقراطية دا د المجتم اسس ارئيلز ،نتيجة ممارساهلل ا حتالد العنصرية ك ةهلل
ي ااه ديمقا اراطيتهم أم ااام الا ارأا الع ااام الع ااالمز ال ااذا س اايطالبها بوق ااه كا ااة أ ااكاد ممارس اااتها

العنصرية ،وكذلك ا نسحاب من ايراأز المحتلة.
ثالثاً:على الصعيد الدولي:


ت ارج ا هيمنااة الو ياااهلل المتحاادة علااى الناااام العااالمز ،وتحااود الناااام الاادولز ماان ناااام أحااادا

القطبية إلى ناام ثنائز القطبية ،أو متعدد ايقطاب.
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تةعيااد دور ايماام المتحاادة والمناماااهلل مياار الحكوميااة وت ايااد ا عتبااار للق ا ارراهلل الدوليااة اصااة

تطبيق قرارا ( )338( ،)242الصادرين عن مجلس ايمن ،وكذلك تطبياق القارار ايمماز رقام ()194
المتعلااق بحااق العااودة ،إأااا ة إلااى تةعيااد دور المناماااهلل مياار الحكوميااة والهيئاااهلل الةاعلااة المناهأااة
لةكرة العولمة والق ارراهلل ايمريكية التز تت ذ ارج نطاق الق ارراهلل الدولية.
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الخاتمة
لعبهلل القوى الدينية دو اًر باار اً از قياام إسارائيد ،وقاد أعطاى الصاهاينة المتادينون و ءهام للدولاة
انطالق ااً ماان معتقااداتهم اليهوديااة ،هاام يةمنااون بااأن الدولااة اسس ارائيلية مااا هااز إ م انعكاااس سااتم اررية
العالقة والميثاق بين اهلل وال عب اليهودا ،وهم يدعون إلى إعادة دمد الدولة از الادين .بادأ ت اكيد

الكيان الصهيونز على ايرف العربية الةلسطينية عملياً ابتداء مان قارار التقسايم از  29ت ارين الثاانز
(نو مبر)  ،1947إ م أن الااهرة ا ستيطانية بدأهلل قبد ذلاك التااريا با من طوياد .قاد ساارهلل السياساة
ا ستيطانية جنباً إلى جنب م مجموعة من الم ططاهلل الصهيونية العدوانية بدعم من ال رب.

على طود مرحلة الصراع ،كد ا ستيطان الصهيونز الوسايلة والهاده معااً لنجااح م اروعه

الكبير ز السيطرة على ايراأز الةلسطينية ،وأمن هذا المةهوم يمكان وصاه الاااهرة ا ساتيطانية

بأنها جوهر الصهيونية ز حالة تطبيقيه ،باعتبار أن عملية بنااء المساتوطناهلل تتوا اق ما عملياة هادم

المجتم الةلسطينز القائم ،ليس ز ا ستيالء على ايرف قط وانما ز ت يير مالم المنطقة ثقا ياً.
أماا ب صاوص طبيعاة المساتوطناهلل التاز تبنيهاا إسارائيد قاد تعاددهلل وتنوعاهلل مان راعياة
وصاناعية وأمنياة وعساكرية ،للمساتوطناهلل ال راعياة تام ت صايص أراف صاالحة لل ارعاة ،وذاهلل و ارة
مائياة ،ومساتوطناهلل صاناعية والتاز ُ صصاهلل لاد

عجلاة ا قتصااد اسسارائيلز لمنا ساة اقتصااداهلل

الادود العربياة المجااورة ،از حاين أن المساتوطناهلل ايمنياة والعساكرية ُبنياهلل ل ايااهلل وأهاداه تتعلاق
بالم روع الصهيونز للسيطرة على ايراأز الةلسطينية.

ويالحا المتتب لعملية ا ستيطان أنها قد مارهلل بعادة م ارحاد ،قاد ا دادهلل الاااهرة ا ساتيطانية
ب اكد كبيار بعاد عاام  ،1967باعتباار أن إسارائيد توساعهلل مساة أأاعاه مسااحتها الم صصاة لهاا

حساب قارار التقسايم عاام  1947والاذا اد مان اهية إسارائيد لالساتيطان ،سانهلل و ارعهلل الكثيار مان
القوانين والم اري التز ت دم م روعها ا ستيطانز.

وين إس ا ارائيد بحاجا ااة إلا ااى قا ااوة ب ا ارية لتسا ااكن ها ااذ المسا ااتوطناهلل ،قا اادمهلل الكثيا اار ما اان الما اان

وا متيااا اهلل للمسااتوطنين للس ااكن ااز المسااتوطناهلل الجدي اادة ،و اايئاً

اايئاً ب اادأ المسااتوطنون يتماس ااكون

وي ااكلون الجماع اااهلل وايحا ا اب ،إل ااى أن أص ااب المس ااتوطنون الي ااوم ق ااوة سياس ااية منام ااة له ااا أه اادا ها

وم اريعها التز تقاتد من أجد تحقيقها.

أدرك المستوطنون أهمية ا ن اراط از مةسسااهلل الدولاة ،و اصاة مةسسااهلل صان القارار حتاى
يكوناوا ااز دائارة الحااد ،،وأ م يااتم تمرياار أا قارار يأاار أو يااةثر علااى م ااروعهم ا سااتيطانز ،إلااى أن
وصد ايمر إلاى وجاود المساتوطنين از الجايش ،و اى ايجها ة ايمنياة الحساساة ،و اى الكنيساهلل ،و اى

القأاء ،كما وصد ايمر إلى ت كيد ح ب للمستوطنين "ح ب البياهلل اليهاودا" ،واساتطاع هاذا الحا ب
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ااالد تارة قصاايرة أن يسااجد نجاحاااهلل عايمااة ،ويةاارف مااا يريااد ماان امااالءاهلل علااى الحا ب الااذا يريااد

ت كيد الحكومة ،وذلك لطبيعة الناام السياسز اسسرائيلز القائم على ا ئتال اهلل.

وبالتااالز يلعااب المسااتوطنون اليااوم دو اًر مهم ااً ااز الحياااة السياسااة ،اصااة ااز اااد حكوماااهلل

اليمين المتعاقبة ،حي ،تتالقى المصال والرةى ز كثير من ايمور .قد كان لهذا الدور والتأثير نتائد
على القأية الةلسطينية ،ةز المجاد السياسز يةسار اد مةاوأااهلل التساوية الةلساطينية إ م نتيجاة
أ ط أط اره دا د إسرائيد ،منها جماعاهلل المستوطنين التز تملك قوة تأثير كبيرة.
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النتائج والتوصيات
 أوالً :النتائج. -ثانياً :التوصيات.

لقد أظهرت الدراسة عدداً من النتائج والتوصيات باإلمكان التوقف عند عدد منها:

أوالً :النتائج
يوجد اله جوهرا ز المواقه السياسية للحكوماهلل اسسرائيلية المتعاقبة أو لتح اب



السياسية حود مسألة ا ستيطان ،ا ستيطان هو جوهر الم روع الصهيونز


ي كد الوجود ا ستيطانز الحالز عائقاً أساسياً أمام التسوية السياسية وأمام التنمية

الةلسطينية ويحود دونها ،كما أن استمرار التوس ا ستيطانز يق أمن إجماع ال ارطة

السياسية اسسرائيليةو وبالتالز :أصب هذا الم روع وهذ الةكرة ز بةرة اسجماع ا سرائيلى

العام


حقق المستوطنون أكبر انجا

على مدى أكثر من أربعة عقود من انطالق م روعهم

ا ستيطانز ز ت يير معالم ال ريطة العمرانية والسكانية ز الأةة ال ربية المحتلة وبالتالز
منحهم ذلك قدر كبير من الثقة بالنةس وا ستمرار ز العمد1.


يقه وراء المستوطنين جيش كبير من الحا اماهلل يتمحور دورهم على بناء قواعد ارتكا

كرية ل دمة المستوطنين ،من الد إصدار تاوى ت رع لهم التمرد على الجيش والدولة إذا
تعارأهلل أعمالهم م مصالحهم ومصلحة م روعهم ا ستيطانز ،هم ينطلقون من منطلقاهلل

دينية.


يمتلك المستوطنون و ناً وتأثي اًر ز الناام السياسز اسسرائيلز وما يصدر عنه من ق ارراهلل



يسعى المستوطنون للتأثير على ق ارراهلل الكنيسهلل قطو بد يسعون إلى السيطرة على كد

مصيرية ،يةوق ما يمثله المستوطنون أنةسهم ز الكنيسهلل.

مةاصد الدولة بما يها الجيش ووسائد اسعالم وأن يكونوا على رأس الهرم السياسز


اهور الحركاهلل ا ستيطانية المتطر ة التز تدعو إلى است دام العنه على أسس دينية،

أ ذهلل بالمجتم اسسرائيلز نحو اليمين واليمين المتطره.


لن يصد ايمر بالمستوطنين عند حدود واق ا ستيطان اليومو هم يعتقدون أنهم



يصعب على أا حكومة إسرائيلية قادمة أن تسير قدماً ز عملية السالم م الةلسطينيين،

ز بداية م روعهم ا ستيطانز اسحاللز للهيمنة على ايراأز الةلسطينية.

ي الون

وأن تعمد على إ الء مستوطناهلل جديدة بسبب دور المستوطنين ،وال وه من س طهم
ومأبهم.



المستوطنين لهم دور عاد ز عملية صن القرار السياسز ،وأن أا قرار ب صوص عملية
التسوية يجب أ م يكون على حساب المستوطنين وم روعهم ا ستيطانز.
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ثانياً :التوصيات.
توصى الدراسة باالتي:


أرورة تع ي صمود الةلسطينيين على أرأهم عن طريق دعمهم مالياً ومعنوياً حتى يتمكنوا



على القادة الةلسطينيين وصناع القرار معر ة المنطلقاهلل التز ينطلق منها المستوطنون ،وكيةية

من مواجهة الم ططاهلل والم اري الصهيونية.

تأثيرهم على صناعة القرار السياسز اسسرائيلز ،ليتسنى لهم معر ة نقاط الأعه واست اللها.


تةعيد دور حركة المقاطعة لمنتجاهلل المستوطناهلل ،ومن اييدا العاملة الةلسطينية من العمد



تةعيد دور المقاومة الةلسطينية بكا ة أ كالها للتصدا لم ططاهلل المستوطنون ز تهويد



أرورة القيام بحملة لسطينية تك ه حقيقة ايح اب الدينية الصهيونية ،وما هو موقه هذ

دا د المستوطناهلل ،والبح ،عن بدائد مناسبة.
ايرف الةلسطينية وأسرلتها.

ايح اب من القأية الةلسطينية ،و أ

جرائم المستوطنين بحق ايطةاد كما حصد م

الطةد ال هيد محمد أبو أير ،وم عائلة دواب ة .


وأ استراتيجية لسطينية تعتمد على تصور واأ لبدائد و ياراهلل تتعامد م الم روع



أرورة الوحدة الةلسطينية لنستطي مواجهة "صةقة القرن" التز يروج لها الرئيس ايمريكز

ا ستيطانز ،وتأ ذ ز ا عتبار ايولوياهلل الممكنة ز الاروه السياسية الحالية والمست بلية.

دونالد ترامب ،والتز بكد تأكيد ستكون على حساب القأية الةلسطينية والم روع الوطنز

التحررا.
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قائمة املراجع
أوالً :الكتا المقدسة
 القرآن الكريم.
 التوراة.

ثانياً :المراجع العربية

 أحمد ،ر عهلل سيد ( ،)1987الأةة وم ة دراسة وثائقية ،دار العروبة ،القاهرة.
 أطرش ،عاص ( ،)2014ا ستيطان أثار كارثية على ا قتصاد الةلسطينز ،المرك الةلسطينز
للدراساهلل اسسرائيلية (مدار) ،رام اهلل.

 بركاهلل ،ناام ( ،)1986ا ستيطان اسسرائيلز ز لسطين بين النارية والتطبيق ،مرك دراساهلل
الوحدة العربية ،بيروهلل.

 جرايسز ،برهوم ( ،)2014جهاهلل الأ ط والتأثير على دوائر القرار ز إسرائيد ،مرك مدار،
رام اهلل.

 جرايسز،برهوم(،)2018المستوطنون قوة انت ابية هام ية لكنها طامية سياسية ،مرك مدار،رام
اهلل

 الجعةرا ،وليد ( ،)1981المستعمراهلل ا ستيطانية اسسرائيلية ز ايراأز المحتلة -1976
 ،1980مةسسة الدراساهلل الةلسطينية ،بيروهلل.

 الجندا ،كريم ( ،)2011صناعة القرار اسسرائيلز اآللياهلل والعناصر المةثرة ،مرك ال يتونة
للدراساهلل وا ست اراهلل ،بيروهلل.

 الجها اسحصائز المرك ا ( ،)2016المستعمراهلل اسسرائيلية ز لسطين ،التقرير اسحصائز
السنوا ،2016-2015 ،رام اهلل.

 حداد ،يوسه ( ،)2004هد لليهود حق دينز أو تاري ز ز لسطين ،ج ،1بيسان للن ر،
بيروهلل

 حرب ،أسامة ( ،)1987مستقبد الصراع العربز اسسرائيلز ،مرك دراساهلل الوحدة العربية،
بيروهلل.



ليةة ،حسن ( ،)1997الحركة الصهيونية وعالقتها بالترا ،الدينز اليهودا ،مرك الدراساهلل



مايسى ،راسم ( ،)1999استراتيجية ا ستيطان اسسرائيلز ز ا راأى المحتلة ،مةسسة

ال رقية ،القاهرة.

الدراساهلل الةلسطينية ،رام اهلل.
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 دليد إسرائيد لعام  ،)2011( 2011مةسسة الدراساهلل الةلسطينية ،بيروهلل.

 الدويك ،موسى ( ،)2004المستوطناهلل اسسرائيلية ز ايراأز العربية المحتلة وقواعد القانون
الدولز العام المعاصر ،من أة المعاره ،اسسكندرية.

 رياف ،عادد محمود ( ،)1977الةكر اسسرائيلز وحدود الدولة ،معهد البحو ،والدراساهلل
العربية ،القاهرة.

 هر الدين ،صال ( ،)1996م روع إسرائيد الكبرى بين الديموم ار يا والنةط والميا  ،المرك
العربز لتبحا ،،بيروهلل.

 السعدا ما ا ( ،)1985من ملةاهلل اسرهاب الصهيونز ى لسطين مجا ر وممارساهلل ،دار
عمان.
الجليد للن ر ،و

عمان.
 السعدا ،ما ا ( ،)1988ايح اب والحكم ى إسرائيد ،دار الجليد للن ر ،و

 السعدا ،ما ا ( ،)2009الناام ا نت ابز اسسرائيلز ،انت اباهلل الكنيسهلل  ،2009دار الجليد
عمان.
للن ر ،و

 السةارينز ،علز ( ،)1995ا ستيطان تحدى السالم ،مرك القدس لفعالم وا تصاد ،القدس.


حادة ،امطناس (" ،)2013السياسة المنتهجة حياد المجتم



حادة ،امطناسو جسام ،جريس ( ،)2013دولة ر ا المستوطنين ا قتصاد السياسز



لحهلل ،أنطوان (" ،)2014بنيامين نتنياهو عقيدة الال حد" ،مدار للدراساهلل اسسرائيلية ،رام اهلل.

ا جتماعية والتطبيقية ،حيةا.

العربز" ،الكرمد للدارساهلل

للمستوطناهلل ،المرك الةلسطينز للدراساهلل اسسرائيلية (مدار) ،رام اهلل.

 ال ناق ،محمود ( ،)2005العالقاهلل بين العرب واليهود ى لسطين  ،1914-1876مطبعة
بابد ،ال ليد.

 طعمة ،أيسر ( ،)2010أثر المصان اسسرائيلية على البيئة الةلسطينية ز ايرف الةلسطينية،
جامعة القدس المةتوحة.

 العبادا ،بسام ( ،)1990الهجرة اليهودية إلى لسطين من  1990-1880جذورها دوا عها
عمان.
مراحلها انعكاساتها ،دار الب ير ،و

 أبو عر ة ،عبد الرحمن ( ،)1981ا ستيطان التطبيق العملز للصهيونية ،وكالة أبو عر ة
للصحا ة واسعالم ،القدس.

 عناب ،محمد ( ،)2001ا ستيطان الصهيونز ز القدس  ،1993-1967بيهلل المقدس للن ر
والتو ي  ،القدس.

 عوف ،عبد الع ي

( ،)1983مقاومة السلطة العثمانية لالستيطان ز لسطين ،المةسسة

العربية للدراساهلل والن ر ،بيروهلل.
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 ملمز ،محمد عودة ( ،)2001تاريا ا ستيطان اليهودا ز منطقة نابلس  ،1998-1967دار
الريان للطباعة ،نابلس.

 أبو الةحم ،محمد ( ،)2107ا ستيطان اليا سرطانية ،دار ابن ر د ،بيروهلل.

 همز ،وليم ( ،)1974الهجرة اليهودية إلى لسطين ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة.

 قهوجز ،حبيب ( ،)1986ايح اب اسسرائيلية والحركاهلل السياسية ز الكيان الصهيونز ،دم ق.
 قهوجز ،حبيب ( ،)1978استراتيجية ا ستيطان الصهيونز ز لسطين المحتلة ،مةسسة
ايرف ،دم ق.

 مصطةى ،مهند ( ،)2013المستوطنون من الهامش إلى المرك  ،المرك الةلسطينز للدراساهلل
اسسرائيلية (مدار) ،رام اهلل.

 المربنز ،ندى (" ،)2011بيهلل العنكبوهلل الكيان الصهيونز بين يهودية الدولة وانهيارها" ،مرك
باح ،للدراساهلل الةلسطينية وا ستراتيجية ،بيروهلل

 منصور ،جونز ( ،)2002ا ستيطان اسسرائيلز ،مةسسة ايسوار ،عكا.
 منصور ،جونز ( ،)2009معجم اسعالم والمصطلحاهلل الصهيونية واسسرائيلية ،المرك
الةلسطينز للدراساهلل اسسرائيلية (مدار) ،رام اهلل.

 ناجى ،طالد ( ،)1987ا ستيطان الصهيونز والمقاومة الةلسطينية :إستراتيجية ا ستيطان
الصهيونز ز ايراأز العربية المحتلة بعد عام  1967وبرنامد المقاومة الةلسطينية لمواجهتها،

الجمعية الةلسطينية للتاريا واآلثار ،عمان.

 النحاد ،محمد ( ،)1981سياسة ا نتداب البريطانز حود أراأز لسطين العربية ،من وراهلل
لسطين ،بيروهلل.

 النعامز ،صال ( ،)2013المستوطناهلل تأكد حد الدولتين ،مرك الج يرة للدارساهلل ،الدوحة.
 هالد ،جميد ،)1975( ،الأةة ال ربية التركيب ا جتماعز وا قتصادا  ،1974-1948مرك
ايبحا ،،رام اهلل.

 هالد ،علز الدين ( ،)1975ا ستعمار ا ستيطانز الصهيونز ز لسطين ،معهد الدراساهلل
والبحو ،العربية ،القاهرة.

 الوعرى ،نائلة ( ،)2007دور القنصلياهلل ايجنبية ز الهجرة وا ستيطان اليهودا ز لسطين
عمان.
 ،1914-1840دار ال روق ،و
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ثالثاً :المراجع المترجمة
 أرنسون ،جيةرا ( ،)1987مستقبد المستعمراهلل اسسرائيلية ز الأةة والقطاع ،مةسسة
الدراساهلل الةلسطينية ،بيروهلل.

 روبن تاين ،دانز ( ،)2000ا ستيطان اسسرائيلز ز المناطق المحتلة عام  ،1967مرك
مدار ،العدد ال امس ،رام اهلل.


احاك ،إسرائيدو ستيرلينغ ،نورتون ( ،)1999ايصولية اليهودية ز إسرائيد ،بلوتو للن ر،

لندن.

 أبو عامر ،عدنان ( ،)2015استراتيجية الجيش اسسرائيلز ،ترجمة :مرك ال يتونة للدراساهلل،
بيروهلل.

رابعاً :رسائل علمية غير منشور
 إبراهيم ،بالد محمد صال ( ،)2010ا ستيطان اسسرائيلز ز الأةة ال ربية وأثر على التنمية
السياسية ،رسالة ماجستير مير من ورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس.

 سليم ،محمود ( ،)2008تأثير المستوطنين اليهود ز الأةة ال ربية على القرار السياسز
اسسرائيلز ،رسالة دكتو ار مير من ورة ،جامعة الج ائر ،الج ائر.

خامساً :الدوريات والصحف
" ا ستيطان الصهيونز ز لسطين" ،مرك بيهلل المقدس للدراساهلل التوثيقية.2007 ،
 ح ين ،صالح (" ،)1988الحركة الصهيونية من الدين إلى السياسة" ،قأايا كرية.

 درور ،اتكسو ار ريدمان (" ،)2006المستوطناهلل ى التركي  ،من يقود المستوطنين" ،المجلد
 ،2العدد  ،11السالم اآلن ،وا نطن.

 ال رو ،نواه (" ،)1990ا ستراتيجية الصهيونية ز استيعاب وتوطين المهاجرين اليهود ز
لسطين" ،دار الكرمد للن ر والتو ي  ،مجلة صامد ،العدد .82

 سليمان ،محمد (" ،)1986الكيان الصهيونز الد حكم كتلة الليكود من آيار  1977إلى تمو
 ،"1984الهده ،دم ق.

 السيد ،جالد ( " ،)1990لسطين قأية مرك ية" ،مجلة ةون لسطينية ،العدد .206

 ال رعة ،محمدو بركاهلل ،ناام ( ،)2005القوى الدينية ودورها ز الحياة السياسية ز إسرائيد،
جامعة اليرموك ،اليرموك.
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 عبد العاطز ،صالح (" ،)2007ا ستيطان الصهيونز ز لسطين حتى عام  ،"1948الحوار
المتمدن ،العدد .1833

 عجز ،ه ام (" ،)1987الجو ن هادة مدنية قيد الحياة" ،مجلة المنبر ،العدد  20 ،21أكتوبر،
بيروهلل.

 عطايا ،أمين محمود (نيسان " ،)1998ا ستيطان الصهيونز ز قطاع م ة" ،صامد
ا قتصادا ،العدد .112

 عيد ،جالد (" ،)1998الج ار يا السياسية للمستوطناهلل اسسرائيلية ى الأةة ال ربية وقطاع
م ة" ،صامد ا قتصادا ،العدد .111

 العيلة ،ريافو اهين ،أيمن (" ،)2010ا ستيطان اليهودا وتأثير السياسز ايمنز على مدينة
القدس" ،مجلة جامعة اي هر – م ة ،مجلد  12العدد .1

 م اد ،مير هلل (" ،)1997البعد ا قتصادا لالستيطان الصهيونز" ،صامد ا قتصادا ،العدد
.111

 بن ورهلل ،ي عياهو" ،ال طأ والسذاجة والتلون" ،صحيةة يديعوهلل أحرنوهلل14 ،ة7ة.1972

 قبعة ،كماد (" ،)1992النهب اسسرائيلز لميا الأةة ال ربية" ،مجلة ةون لسطينية ،العدد
.231

" قأايا لسطينية" ( ،)2004مرك البراق للبحو ،والثقا ة ،مجلة لسطين ،البيرة.

 كرباج ،يوسه (" ،)1999إعادة لط ايوراق السكانية ز ال رق ايوسط المستقبد الديموم ار ز
ز منطقة لسطين-إسرائيد" ،مجلة الدراساهلل الةلسطينية عدد  ،38بيروهلل.

 الهندا ،عليان (" ،)2002سياسة الةصد والع د قراءة ز ال طط اسسرائيلز" ،ةون المناماهلل
ايهلية.

" اليمين الدينز ز إسرائيد وقأية المستوطناهلل" ،تقرير ال رق ايوسط.2009 ،

سادساً :الموسوعات
 الصايغ ،أنيس ( ،)1984الموسوعة الةلسطينية ،المجلد ايود ،دم ق.1984 ،

سابعاً :المراجع العبرية
 סגר ،שמואל ( ،)1988המשטר הפרלמנטרי בישראל ،אחיאסף ،תל אביב.

(سجر ،موئيد ( ،)1988السلطة البرلمانية ى إسرائيد ،دار أحياسه ،تد أبيب.

 סגל ،זאב ( ،)1988דמוקרטיה ישראלית،ניידט ،תל אביב.
97

(سجد ،اه ( ،)1988الديمقراطية اسسرائيلية ،ناييدهلل للن ر ،تد أبيب.


נויברגר ،בנימן ( ،)1991המפלגות בישראל ،האוניברסיטה הפתוחה ،תל אביב.

(نيوبرمر ،بنيامين ( ،)1991ايح اب ى إسرائيد ،الجامعة المةتوحة ،تد أبيب).

 מיכאיל ،קובי ( ،)2010מדיניות צבאית או צבא מדיני ،ואוניברסיטת תל אביב.

(مي ائيد ،كوبز ( ،)2010عسكرة السياسة ،أو تسييس العسكر ،من وراهلل جامعة تد أبيب).

 אלדאר עקיבה ،זרטאל עדית ( ،)2005אדוני הארץ ،דיבר ،תל אביב.

(الدار ،عقيباو رطاد ،عديهلل ( ،)2005أسياد البالد المستوطنون ودولة إسرائيد -1967
 ،2004من وراهلل دبير ،تد أبيب).

 דב ،שוורץ ( ،)2010הציונות הדתית ،האוניברסיטת בינ גורין ،ביר שבע.
(ده ،ةارتص ( ،)2010الصهيونية الدينية ،جامعة بن غوريون ،بئر السب ).
ثامناً :المراجع األجنبية
 Metz Helen; Chapin, Israel (1988): A Country study, Washington; gpo for
the library of congress.

تاسعاً :المواقع اإللكترونية

" ايح اب السياسية ز إسرائيد ودورها ز الحياة السياسية" ،موق موسوعة الصحراءو
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/isra-parts/sec10.doc_cvt.htm

 اي عر ،الد (" ،)2015دولة المستوطنين" ،صحيةة البيانو
http://www.albayan.ae/opinions/articles/2015-10-26-1.2489700

 أمير ،إبراهيم" ،عقد العدو ..دور المةسسة العسكرية ز صناعة القرار اسسرائيلز" ،مرك
البديد للت طيط ولدراساهلل ا ستراتيجية2016 ،و
https://elbadil-pss.org/2016/11/16/%D8%B9%D9%82%D9%84-1-/

" ا نتهاكاهلل اسسرائيلية للبيئة الةلسطينية  ،"2000و ارة ةون البيئة الةلسطينيةو
www.minfo.gov.ps/Docs/Envir-settle.doc

" تعره على الهاجانا " ،موق الج يرة،)2016( ،
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/military/2016/9/20/%D8%A7%D9%84%D9%

 أبو دبس ،معت " ،جدار الةصد ومستقبد حدود الدولة الةلسطينية" ،موق
25ة2ة2010و

دنيا الوطن،

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/02/25/190383

 بن سالم سيدا ،أحمد (" ،)2004ايح اب السياسية اسسرائيلية" ،موق الج يرة نهللو
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/9e3fc5a3-a09d-4f27-b9ce-84832758e7db
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 سعادة ،ت ريد" ،المستوطنون بعد "أوسلو" يتأاعةون  5مراهلل" ،صحيةة العربز الجديد،
13ة9ة2014و

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2014/9/13/%D8%A7%D9%

" السياسة ال ارجية اسسرائيلية والمسألة اليهودية" ،موق هرت يلياو
http://www.rubincenter.org/1999/03/dowty-1999-03-01/

 سويلم ،عبد المجيد (" ،)2014المستوطنون أا دور قادم"،
http://www.noqta.info/page-71742-ar.html

 أبو

نب ،حم ة" ،التيار الدينز القومز اسسرائيلز ومستقبد الصراع" ،الج يرة نهلل،

13ة3ة2015و
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/3/13/%

 عرب  ،)2018(،48ري ا يم" ..ذراع استيطانز بتمويد ا حتالد لت ريد الةلسطينيين
https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%

 عبيداهلل ،علز (" ،)2015جماعاهلل تد ي الثمن الوجه اي ر لداعش" ،موق 24و

http://24.ae/article/176896/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%

" كلمة رئيس الو راء اسسرائيلز بنيامين نتانياهو الد جلسة الكنيسهلل سحياء ذكرى ئيه
جابوتنسكز عيم التيار التصحيحز الصهيونز اليمينز وحركة بيتار" ،مكتب رئيس الو راء

اسسرائيلزو

http://www.pmo.gov.il/PMOAr/Communication/Speeches/speechjabo220709.htm?Display
Mode=Search

 كيوان ،مأمون (" ،)2009دولة المستوطنين واير بيد الةلسطينز" ،وكالة أ بار ال رق
ايوسط؛

http://www.neworientnews.com/archive1/news/fullnews.php?news_id=11008

" سرأاء المستوطنين :الكنيسهلل يصادق على قانون سلب ايراأز الةلسطينية ،موق وطن2017 ،و
http://www.watanserb.com/2017/02/06/%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B6%
 مجلز ،ناير" ،ندوة حود دور المستوطنين ز صناعة الق ارر اسسرائيلز" ،موق دنيا الوطن،
28ة4ة2016و
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/04/28/909668.html
 المرك الةلسطينز للدراساهلل اسسرائيليةو http://www.madarcenter.org/
 موق الكنيسهلل اسسرائيلزو https://knesset.gov.il/main/arb/home.asp

משרד החוץ ،موق و ارة ال ارجية اسسرائيليةو

http://www.altawasul.com/MFAAR/pages/default.aspx
 موق و ارة ال ارجية اسسرائيليةو
http://www.altawasul.com/MFAAR/government/communiques++and+policy+state
ments/2009/Joint-Press-Conference-of-PM-Netanyahu-and-ChancellorofGermany-Angela-Merkel-in-Berlin-27082009
" نتنياهو يستبدد دولة الجيش بدولة المستوطنين" ،الحياة الجديدة ،عدد 2015 ،7363و
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http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=151698cy22112652Y151698c
 موق دنيا الوطنو،" "ماهز عصابة تد ي الثمن؟،)2014(  مالب، النجاجرة
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/328702.html
 مرك الج يرة،" "ت ل د المتدينين ز الجيش اسسرائيلز تبعاهلل وتداعياهلل،)2011(  صال، النعامز
للدراساهللو
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/2011721233426593732.html
 مرك الج يرة للدراساهللو،" "المستوطناهلل تأكد حد الدولتين،)2013(  صال، النعامز
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/05/2013521103932581590.html
و2009ة7ة20 ،89  تقرير ال رق ايوسط،" "اليمين الدينز ز إسرائيد وقأية المستوطناهلل
https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/easternmediterranean/israelpalestine/israel-s-religious-right-and-question-settlements
 היא אומרת שאין בעיהو، הוא אמר שאין פתרון-  יחימוביץ' גרועה מברק،)2013(  עוז، עמוס
https://www.haaretz.co.il/news/elections/1.1905138
 מדינת המתנחלים؛،)2011(  אור، אבנרי
http://zope.gush-shalom.org/home/he/channels/avnery/1302911323
 כאב הראש של נתניהו؛،)2012(  יהוד، יפרח
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/418/466.html?
) הכיבוש הושלם؛2013(،  שיזף נועם
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/429/049.html?hp=1&cat=479&loc=1
 Erlanger, Steven (2007), "Israel army a national melting pot";
http://www.nytimes.com/2007/12/31/world/middleeast/31israel.html
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املالحـــــــق

ملحق رقم )1
خريطة توضح توبيع المستوطنات .

المصدر :الجهاب المركبي لإلحصاء الفلسطيني )23 2016
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ملحق رقم )2
عدد المستوطنات والمستوطنين حسا المحافظة :حتى نهاية عام 2015
عدد المستوطنات

عدد المستوطنين

المحافظة

150

617.291

جنين

5

2.851

طوباس

7

2.036

طولكرم

3

2.993

نابلس

12

17.706

قلقيلية

8

37.006

سلفيت

13

39.488

رام اهلل والبير

26

123.194

أريحا واألغوار

17

6.286

القدس

26

292.555

منطقة J1

16

214.135

منطقة J2

10

78,420

بيت لحم

13

75.320

الخليل

20

17.856

الضفة الغربية

المصدر من عداد الباحث من الجهاب المركبي لإلحصاء الفلسطيني )25 2016
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