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نظمي اجلعبة*

االستيطان الكولونيايل 

يف الضفة الغربية والقدس: 

قراءة يف أبعاد وأشكال السيطرة على األرض

 * رئيس دائرة التاريخ واآلثار يف جامعة بير زيت.

خلفيات عامة

بعد مرور 44 عامًا تقريبًا على 

استعمار الضفة الغربية، تعّين علينا 

إعادة قراءة ما جرى على األرض من 

تغييرات جوهرية1 بات بمقتضاها من 

الضروري مراجعة التوجهات السياسية 

الفلسطينية، فما صلح قبل بداية مؤتمر 

مدريد يف سنة 1991، ربما ال يصلح 

بالضرورة اليوم.2 وهذه املراجعة ال 

تقدم مشروعًا سياسيًا، فهذا خارج 

إطارها، وإنما تقدم فهمًا وحتلياًل ألبعاد 

املشروع الصهيوين يف الضفة الغربية 

وقطاع غزة، قد يساعدان يف بلورة قراءة 

سياسية مغايرة.

لقد جنح االحتالل اإلسرائيلي 

يف نقل 300,000 مستوطن تقريبًا 

لالستيطان يف الضفة الغربية، ونحو 

200,000 مستوطن آخر يف القدس 

املوسعة،3 وبذلك بلغ جمموع عدد 

املستوطنين أكثر من نصف مليون. 

 ،1967 سنة  منذ  احملتلة  األراضي  يف  الكولونيايل  االستيطاين  املشروع  الدراسة  هذه  تراجع 

اإلسرائيلي  االستيطان  انتشار  الكاتب  ويناقش  األخيرة.  مراحله  حتى  بداياته  منذ  فتتناوله 

ذرائعه  عن  فضاًل  الفلسطينية،  األراضي  تواصل  تقطع  التي  وحماوره  األساسية  وكتله  وأماكنه 

اجلدار  ُبعَدي  يف  يتمثل  االستيطان  لهذا  أساسيًا  ملمحًا  الكاتب  يناقش  ثم  املتعددة.  ودوافعه 

النكبة. وبذلك، ينهي  والبرج، كي يعيد ربط االستيطان اإلسرائيلي ألراضي 1967 بما سبقه قبل 

الكاتب ورقته بطرح أسئلة سياسية تتعلق بآفاق التعامل مع هذا االستيطان، وخصوصًا بعدما 

الواقع. يف  عميقة  تغيرات  وأحدث  اإلسرائيلية  ـ  الفلسطينية  املفاوضات  فترة  خالل  تضاعف 

االستعمار االستيطاين يف فلسطين
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ويستوطن اإلسرائيليون يف 121 مستعمرة 

منتشرة على معظم مساحة الضفة الغربية، 

بحيث ال نكاد نعثر على عشرة كيلومترات 

متواصلة، يف أي بقعة من بقاع الضفة 

الغربية، من دون وجود مستعمرة. وعالوة 

على املستعمرات، أكانت صغيرة أم كبيرة 

أم تتخذ شكل مدينة، فإن هناك أكثر من 

100 نواة مستعمرة قابلة للنمو والتوسع،4 

ويرتبط توسعها بقرارات إسرائيلية متعلقة 

بالتوازنات احلزبية الداخلية من جهة، 

وبطبيعة العالقات مع اإلدارة األميركية 

من جهة ثانية، وبالضغط على السلطة 

الفلسطينية من جهة ثالثة. وهذه مسألة 

خضعت لتلك التجاذبات كافة خالل األعوام 

األخيرة.

أّما يف القدس فيبلغ عدد املستعمرات 

12 مستعمرة كبيرة، فضاًل عن عدد كبير 

من املستعمرات الصغيرة وعشرات البؤر 

االستيطانية الصغيرة املتناثرة يف أماكن 

متفرقة من األحياء الفلسطينية.5

وفق التقديرات املتعددة، فإن إسرائيل، 

عبر املستعمرات وطرقها االلتفافية 

واملعسكرات واألراضي املغلقة "ألسباب 

أمنية" أو األراضي الزراعية، تسيطر على 

نحو 42% من أراضي الضفة الغربية، يف 

حين ال تتجاوز املساحة املبنية للمباين 

والفراغات الواقعة بينها داخل املستعمرات 

(built up area) أكثر من 1% من جمموع 
مساحة الضفة الغربية. 

وتبلغ املساحة املبنية للمستعمرات 

55,479 دونمًا تقريبًا من مساحة الضفة 

الغربية )باستثناء القدس(، بينما تبلغ 

مساحة حدودها البلدية نحو 520,050 

دونمًا، أّما املساحة احلقيقية الواقعة 

حتت سيطرة املستوطنين فتبلغ قريبًا 

من 2,399,824 دونمًا. وال تتضمن 

هذه املساحات النقاط االستيطانية 

"غير املعترف بها رسميًا" من احلكومة 

اإلسرائيلية، أو من أذرعها املتنوعة والفاعلة 

يف األراضي احملتلة،6 كما ال تشمل القدس. 

ويمكن مالحظة االزدياد الكبير يف مساحة 

املستعمرات بعد سنة 2000، إذ بدأت 

إسرائيل ببناء جدران وموانع وأسالك شائكة 

حول املستعمرات، وقامت بمّد مساحة كل 

مستعمرة )باستخدام قوانين املصادرة 

ألسباب أمنية( إىل مساحة تبلغ يف كثير 

من األحيان ضعف املساحة املبنية، أو 

أكثر من ذلك بكثير حين توفرت األراضي. 

وبهذا تم ضمان مستقبل توسع املستعمرات، 

وخنق القرى الفلسطينية القريبة وضمان 

عدم توسعها، كما جرى ربط أكثر من 

مستعمرة قريبة بعضها ببعض عبر جدران 

مشتركة، وذلك بمصادرة األراضي الواقعة 

بينها، وتشكيل جتمعات )كتل( استيطانية 

بالتدريج.

ومن اجلدير بالذكر، أن هناك مناطق 

حمبذة لالستيطان، وهي ذات أبعاد 

ودالالت استراتيجية: السفوح الشرقية 

للجبال الوسطى حتى األغوار، وقمم اجلبال، 

والسفوح الغربية للجبال الوسطى، وحميط 

القدس )القدس الكبرى(، وسيتم أدناه 

طرحها ضمن مضامين وجتمعات بأشكال 

متعددة.

استخدمت إسرائيل يف سيطرتها على 

األراضي قانون أراضي الدولة، واعتبرت 

من حيث املبدأ أن كل أرض ال ُتثَبت ملكيتها 

اخلاصة هي أرض حكومية. واعتبرت 

إسرائيل نفسها احلكومة صاحبة الوالية 

يف األراضي احملتلة، فوزعت األراضي على 

املستوطنين. أّما احلركات االستيطانية 

فاتبعت يف االستيالء على األراضي اخلاصة 

أشكااًل متنوعة أهمها تزوير األوراق 

الثبوتية، واستعمال العمالء وسماسرة 

األراضي، يف ظل غطاء كامل من احلكم 
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العسكري واحلكومة اإلسرائيلية،7 وذلك عدا 

املصادرة املباشرة التي كان يقوم بها 

احلاكم العسكري أو إدارته املدنية. وقد بلغت 

نسبة األراضي املبني عليها مستعمرات، 

والتي تعود إىل  ملكيات فلسطينية 

خاصة، نحو 21% من املساحة املبنية 

للمستعمرات،8 أّما بقية املستعمرات فُبنيت 

على األراضي األميرية )احلكومية(.

ومل يكن من النادر مصادرة األراضي 

اخلاصة ألسباب "أمنية"، كي تتحول بعدها 

بالتدريج إىل  مستعمرة، وقد اسُتخدمت هذه 

الوسيلة ملدة تزيد على عشرة أعوام، قبل 

إعادة االكتشاف القانوين "املذهل" لألراضي 

األميرية.9 وتعاونت جمموعة من احلقوقيين 

اإلسرائيليين مع احلكم العسكري لتطوير 

األدوات القانونية للسيطرة على أغلبية 

األراضي احملتلة، بحيث ال يتبقى يف يد 

الفلسطينيين سوى قراهم ومدنهم وبعض 

األراضي احمليطة )اخملطط الهيكلي(، بينما 

جتري السيطرة الفعلية على بقية األراضي. 

إن التحول إىل  مصادرة األراضي األميرية 

مل يمنع من استخدام مصادرة األراضي 

ألسباب أمنية أو عسكرية كلما ظهرت 

احلاجة إىل مصادرة األمالك اخلاصة، وقد 

ازداد هذا األمر خالل بناء جدار الفصل 

العنصري.

أّما الشكل اآلخر للسيطرة على األراضي، 

فهو املصادرة للمنفعة العامة، وهو قانون 

أردين أصاًل، يقضي بتعويض أصحاب 

األراضي عن امللكيات املصادرة. ومل 

تلجأ إسرائيل إىل  االستخدام املوسع لهذا 

القانون من أجل بناء املستعمرات، ذلك إذا 

ما استثنينا مستعمرة معاليه أدوميم )إىل 

الشرق من أبو ديس قرب القدس(، إذ إن 

معظمها ُبني على أراٍض تمت مصادرتها 

للمنفعة العامة، يف حين اسُتخدم هذا 

القانون يف سبيل بناء البنى التحتية مثل 

الطرق االلتفافية وخطوط الضغط العايل. 

لكن، من جهة ثانية، جرى استخدام هذا 

القانون بشكل واسع يف القدس حيث جرت 

مصادرة 24,500 دونم تقريبًا للمنفعة 

العامة، أقيم على معظمها مستعمرات 

إسرائيلية. ويف املقابل، مل جتر مصادرة أي 

دونم ال من فلسطينيين وال من إسرائيليين 

ملنفعة الفلسطينيين يف القدس. 

بقي أن نذكر، يف هذا اإلطار، قانون حق 

عودة اليهود إىل أمالكهم يف القدس وباقي 

أنحاء الضفة الغربية، فقد أقرت احلكومة 

اإلسرائيلية وجهازها القضائي باحلق 

املشروع لليهود يف العودة إىل أمالكهم التي 

تركوها جّراء حرب 1948، والتي بقيت 

يف الضفة الغربية بما فيها القدس أو يف 

قطاع غزة.10 وتمت فعال العودة والسيطرة 

على معظمها عبر أذرع احلكم العسكري 

أو اجلمعيات االستيطانية املتعددة ، يف 

حين مل ينجح أي فلسطيني، وبغض النظر 

عن مكان إقامته، يف استعادة أي شبر من 

أراضيه التي تقع يف األرض احملتلة منذ 

سنة 1948. وأشهر النماذج التي يمكن 

طرحها تقع يف القدس حيث يعيش كثير 

من الفلسطينيين الذين اقُتلعوا من بيوتهم 

يف سنة 1948، والتي أصبحت ضمن ما 

يسمى القدس الغربية. ففي الوقت الذي 

ُسمح لليهود باستعادة أمالكهم يف القدس 

الشرقية، ُمنع الفلسطينيون يف القدس 

الشرقية من استعادة أمالكهم يف القدس 

الغربية، علمًا بأن القانون اإلسرائيلي هو 

الذي يحكم الفلسطينيين واإلسرائيليين 

)على األقل نظريًا( يف القدس. وشكلت هذه 

امللكيات نواة لبعض املستعمرات كما هي 

احلال يف عطيرت و"نفي يعقوب" )منطقة 

القدس( أو يف غوش )كتلة( عتسيون )جنوبي 

بيت حلم(، وتوسعت هذه املستعمرات عبر 

الوسائل املذكور أعاله.
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قامت احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة 

بتشجيع االستيطان، وال تّدعي أي حكومة 

إسرائيلية غير ذلك. وكي تقنع املستوطنين، 

غير املدفوعين بدوافع أيديولوجية، 

باالستيطان يف الضفة الغربية، كانت تقدم 

احملفزات واملغريات، وال سيما أن حكومة 

إسرائيل صنفت أغلبية املستعمرات مناطق 

ذات أولوية وطنية،11 يتوجب دعمها، 

وتتلقى  تكاليف احلياة كلها يف مثل هذه 

املنطقة املساعدات احلكومية السخية. وشمل 

الدعم احلكومي تقديم األراضي بأسعار 

رمزية، ودعم كل من التعليم، واإلسكان، 

واملواصالت، واملناطق الصناعية، واإلنتاج 

الزراعي، فضاًل عن تخفيضات ضريبية.12 

عالوة على ذلك، تلقى املستوطنون دعمًا 

غير حمدود من اجلمعيات االستيطانية داخل 

إسرائيل، أو رديفها يف الواليات املتحدة 

األميركية.

مل يعد هناك جدل بشأن مكانة 

االستيطان يف القانون الدويل، ففتوى 

الهاي )حمكمة العدل الدولية( املتعلقة 

بجدار الفصل العنصري قررت عدم شرعية 

االستيطان وكل ما ارتبط أو نتج من ذلك. 

وكما هو معروف، فإن إسرائيل مل تقم 

بضم أراضي الضفة الغربية )ما عدا القدس 

املوسعة(، إاّل إنها يف الوقت نفسه تعاملت 

مع املستوطنين كمواطنين إسرائيليين 

وطبقت عليهم وعلى مستعمراتهم القوانين 

اإلسرائيلية. إن ذلك يف حقيقة األمر يعني 

ضمًا بكل املعايير، فقد تعاملت وزارة 

الداخلية اإلسرائيلية مع املستعمرات كأنها 

بلدات إسرائيلية، وهذا ينطبق على بقية 

املؤسسات احلكومية واجلهاز القضائي، يف 

حين تعامل اجليش اإلسرائيلي معها على 

أساس أولوية يف املعايير كافة، فاستثمر 

يف الدفاع عنها وإنشاء األسوار احمليطة بها 

ووضع كاميرات املراقبة وتسيير الدوريات 

العسكرية على مدار الساعة.

 

I ـ سنة 1967: البدايات
بعد االحتالل مباشرة، قامت إسرائيل 

بخطوتين استراتيجيتين مازالتا تؤثران يف 

املشروع االستيطاين، كما سيكون لهما وزنًا 

يف أي مفاوضات مستقبلية. 

أوىل اخلطوتين، ما يسمى إصبع 

اللطرون، حيث قامت جرافات االحتالل 

بهدم ثالث قرى فلسطينية كانت تقع 

داخل الضفة الغربية )يالو؛ عمواس؛ بيت 

نوبا(،13 وحّولت أراضي هذه القرى إّما 

إىل غابات )تسميها غابة كندا(، وإّما إىل 

مستعمرات.14 وكانت اخلطة اإلسرائيلية هي 

التخلص من هذا اإلصبع الذي يقع بالقرب 

من الطريق الرابطة بين القدس وتل أبيب، 

وإبعاد السكان الفلسطينيين بقدر اإلمكان 

عن احلدود، وقد تم ذلك يف أثناء حركة 

جيش االحتالل يف حزيران / يونيو 1967، 

كي تمر عملية التهجير كأنها ضرورات 

عمالنية عسكرية، وليست عملية اقتالع. 

ويف احلقيقة يمكن فهم هذه احلركة ضمن 

عملية توسيع للممر الرابط بين القدس وتل 

أبيب، كما سنذكر الحقًا. ومل تقم إسرائيل 

بضم هذه املنطقة رسميًا إىل إسرائيل، كما 

فعلت يف القدس، وإنما قامت بخلق أمر واقع 

ببناء املستعمرات، ونصبت نقاط التفتيش، 

بحيث بات من املستحيل على سكان الضفة 

الغربية الوصول إىل هذه املنطقة، وبالتايل 

تعزز فصلها عن الضفة الغربية. عالوة على 

هذه املنطقة، هناك شريط واسع يقع إىل 

الغرب واجلنوب من أراضي هذه القرى، وهو 

املنطقة احلرام (No Man’s Land)، والتي 

تتعامل إسرائيل معها كأنها أرضها باألمر 

الواقع، بحيث قامت بتوسيع طريق القدس ـ 

تل أبيب السريع ليبتلع معظم هذه األراضي. 
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ويمكن النظر إىل إصبع اللطرون كخاتم 

ملشروع بدأ شمايل شرقي القدس )جتّمع 

مستعمرات اجليب( وينتهي بإصبع اللطرون 

برابط الطريق السريع املسمى طريق بيت 

عور. وتم تدعيم هذا التعبير االستراتيجي 

عبر مدينة موديعيم التي ُبني اجلزء األكبر 

منها داخل اخلط األخضر )ضمن حدود سنة 

1948(، وجزء منها داخل الضفة الغربية، 

فضاًل عن موديعين ـ عيليت التي ُبنيت 

كليًا يف الضفة الغربية، لتلغي خط الهدنة 

يف تلك املنطقة، ولتكون مدينة بين القدس 

وتل أبيب تساهم يف توسيع املمر املذكور 

وتشحنه بالسكان. بقي أن نشير إىل أن 

إصبع اللطرون يقع فوق احلوض الغربي 

للمياه اجلوفية، أغنى اآلبار املائية يف 

فلسطين، األمر الذي ُيبرز بعداً آخر يكمن 

وراء التهجير والتدمير.

ثاين اخلطوتين، وحتت ذرائع ومسميات 

"أمنية"، كان استيطان األغوار الفلسطينية. 

فقد شّكل جمموع مستعمرات األغوار، عبر 

استيطان تم على مراحل، حماولة لتعزيز 

احلدود وحركة اجليش اإلسرائيلي بحاجز 

ديموغرايف. وهذا النوع من االستيطان كان 

من املمكن تسميته "االستيطان العسكري"، 

نظراً إىل طبيعة املستوطنين املسلحين 

الذين جرى إسكانهم يف األغوار من طرف 

احلكومة اإلسرائيلية التي كان يقودها 

حزب العمل. كما أخذت هذه املستعمرات 

شكل التعاونيات الزراعية، وجرى حينها 

حتصينها لتصبح معسكرات عسكرية 

استيطانية. وتم تبرير هذا االستيطان يف 

حينه بالهجمات الفدائية التي كانت تعبر 

نهر األردن يف اجتاه األراضي احملتلة.15 

أّما الطبيعة الثانية فكانت زراعية، نظراً 

إىل خصوبة األرض، وقيام إسرائيل بتوفير 

املياه الضرورية للري عبر السيطرة على 

املصادر املائية اجلوفية يف األغوار 

وحجبها عن املزارعين الفلسطينيين يف 

خطوة هدفت إىل التخلص املتدرج من سكان 

األغوار من الفلسطينيين.16 وهدفت إسرائيل 

من وراء ذلك إىل التعبير عن أن احلدود 

"األمنية" اإلسرائيلية تقع على امتداد نهر 

األردن. وعلى الرغم من التغير االستراتيجي 

الذي أصاب احلدود الشرقية )العراق 

مثاًل(، فإن هذا مل يغير شيئًا يف املوقف 

اإلسرائيلي.17 صحيح أن قدرة األغوار على 

جذب املستوطنين كانت حمدودة، ويمكن 

للبعض أن يعتبر املشروع االستيطاين يف 

األغوار مشروعًا فاشاًل على الصعيدين 

السكاين واالقتصادي،18 إاّل إن إسرائيل حّدت 

بذلك من إمكان توسع القرى الفلسطينية 

يف األغوار، وضبطت نموها بشكل كبير، 

بعد حصرها يف مناطق مطوقة باألراضي 

املصادرة وباملستعمرات واملناطق األمنية، 

فأصبح دخول الفلسطيني إىل األغوار التي 

تقع إىل الشمال من أريحا صعبًا جداً، وُيمنح 

فقط مَلن يسكن املنطقة بعد أشكال التدقيق 

األمني كافة.19 وقد تعزز هذا التوجه بإلغاء 

جسر دامية الذي كان يربط شمال الضفة 

الغربية باألردن، بحيث إن الرابط الوحيد 

بين الضفة الغربية واألردن بقي جسر امللك 

حسين )معبر الكرامة( املار بمدينة أريحا.20 

كما جرى خالل األعوام األخيرة إخالء 

أغلبية السفوح الشرقية القريبة من األغوار، 

وهي املنطقة التي اسُتخدمت تاريخيًا كمراٍع 

للقرى الفلسطينية التي تقع على طرف 

السفوح الشرقية، وسكنت فيها جمموعات 

من أنصاف الفالحين وأنصاف البدو، 

بعضهم مستقر بشكل دائم والبعض اآلخر 

بشكل موسمي. ومنذ سنوات تقوم إسرائيل 

بإخالء هذه املنطقة ومنع السكان من 

استخدامها بشكل دائم أو حتى موقت. وهذه 

االهتمامات اإلسرائيلية بمنطقة األغوار قد 

ال تنبع من منطلقات عسكرية أمنية بحتة، 
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ذلك بأن للمنطقة أهمية استراتيجية بالنسبة 

إىل إسرائيل، فهناك طريق األغوار الذي يربط 

القدس بطبرية، وهناك امتداداته اجلنوبية 

التي تربط القدس بإيالت )الطريق رقم 

90(،21 وقد يتحول هذا الطريق إىل طريق 

استراتيجي يف الشرق األوسط يف حال تغير 

األوضاع العامة، إذ يمكن أن يصبح الطريق 

الرئيسي الرابط بين آسيا وإفريقيا. وهناك 

أكثر من مشروع جرى تطويره، بحيث يمكن 

تسميته "طريق السالم الشرق األوسطي"، 

عالوة على أن األغوار الفلسطينية حتمل 

مضامين اقتصادية مستقبلية واسعة، سواء 

للتوسع السكاين أو للمشاريع االقتصادية، 

إذ إنها تقع يف وسط عمالة رخيصة نسبيًا 

)ضفَتي نهر األردن( يمكن االستفادة منها 

يف التنمية االقتصادية.

وبالتأكيد مل يغب عن بال اخملطط 

اإلسرائيلي، يف جميع املسائل املتعلقة 

بالتخطيط االستراتيجي لألغوار، أن األغوار 

تشكل منطقة ربط بين الشعب الفلسطيني 

ومدخله الشرقي يف األردن سواء ألسباب 

جيوسياسية أو ديموغرافية. ففصل األغوار 

عن اجلسم الفلسطيني يحقق بالتأكيد فوائد 

استراتيجية مهمة جداً إلسرائيل، ويؤدي 

إىل دمار استراتيجي ال يمكن التعويض 

عنه لفلسطين، ويجعل املرور من فلسطين 

إىل الشرق )العامل العربي( يتم بشروط 

وسيطرة إسرائيليتين، كما اتضح األمر 

يف اتفاق أوسلو واملفاوضات الالحقة، إذ 

أصرت إسرائيل على السيطرة على املعابر أو 

 مراقبتها.

II ـ املدن واملواقع "املقدسة"
ينطبق املشروع االستيطاين الصهيوين 

للسيطرة على املواقع املقدسة على كل 

من القدس واخلليل، وعلى مدينة نابلس 

بدرجة أقل، كما يطال املشروع جمموعة 

من األماكن مثل قبة راحيل )مسجد بالل بن 

رباح(، والنبي صموئيل، وقبر يوسف يف 

نابلس، وكنيس أريحا، وجمموعة كبيرة 

من املقامات املنتشرة يف الضفة الغربية، 

أي استخدام "القدسية" كأداة سيطرة 

واستيطان. ولكل مدينة وموقع قصة مستقلة 

مع االستيطان، منها ما فشل داخل قصة 

هذا االستيطان "املقدس"، ومنها ما تعزز 

خارجها، ومنها ما جنح داخلها وخارجها. 

بالتأكيد، فإننا لن نستطيع سرد قصة كل 

مكان، وإنما سنكتفي هنا ببعض النماذج.

1 ـ القدس 

بعد فرض القانون اإلسرائيلي على القدس 

يف سنة 1967، ثم إعالن القدس "املوحدة 

املوسعة" )نحو 110 كم2( بشرقها وغربها 

"العاصمة األبدية إلسرائيل"، بدأ االستيطان 

يف البلدة القديمة يف حزيران / يونيو 1967 

بتدمير حارة املغاربة والسيطرة على بعض 

املباين احمليطة بها، ثم الحقًا بمصادرة 

ما يسمى حارة اليهود بعد توسيع حدودها 

أكثر من ثالثة أضعاف. وبعد ذلك انتشر 

االستيطان داخل البلدة القديمة يف بقية 

األحياء يف نهاية العقد الثامن من القرن 

العشرين. أّما اليوم فتسيطر إسرائيل على 

12% تقريبًا من مساحة البلدة القديمة، 

عالوة على ما يقارب 90 نقطة استيطانية 

منتشرة يف بقية أحيائها القديمة، عدا 

األماكن التاريخية واألثرية واألنفاق التي 

ُحفرت أو يتم حفرها. ويف حميط البلدة 

القديمة يجري تنفيذ مشروع "احلوض 

املقدس"، بحيث يشمل معظم املناطق 

احلساسة التي حتيط بالبلدة القديمة: جبل 

الزيتون؛ رأس العمود؛ سلوان )وخصوصًا 

وادي حلوة(؛ الشيخ جراح؛ وادي الربابة. 
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وهناك ُتستخدم عدة آليات للسيطرة مثل 

االستيطان املباشر يف جميع املواقع 

املذكورة، إّما على شكل "حي" كما هي 

احلال يف رأس العمود )مستعمرة معاليه 

زيتيم( والسفوح الشمالية الشرقية من جبل 

الزيتون )البؤرة االستيطانية بيت أوروت(، 

أو بيت املفتي يف الشيخ جراح، أو مستعمرة 

شمعون هتسديق يف الشيخ جراح أيضًا، 

وإّما على شكل بيوت متناثرة يجري ربطها 

بعضها ببعض بالتدريج، مثلما هي احلال 

يف وادي حلوة وجبل الزيتون. كما ُتستخدم 

اآلثار واملواقع التاريخية واألنفاق كآلية 

سيطرة إضافية )مدينة داود(. وتمثلت آخر 

اآلليات يف استحداث احلدائق الطبيعية 

والتوراتية كما هي احلال يف بستان سلوان 

)حي البستان(، أو يف السفوح الشرقية 

جلبل الزيتون.22 ومن املثير االلتفات إىل 

القرار األخير )مطلع كانون األول / ديسمبر 

2011( الذي تمثل يف إقامة الكليات 

العسكرية للجيش اإلسرائيلي على السفح 

الغربي جلبل املشارف املطل على البلدة 

القديمة. 

ومن دون مناقشة تفصيالت االستيطان 

يف القدس، فقد تم االنتهاء من معظم 

مشاريع االستيطان يف املدينة، ويجري 

اآلن وضع اللمسات األخيرة املتمثلة يف 

إحكام إغالق الفراغات املتبقية، مثل 

املنطقة اجلنوبية )مشروع مستعمرة غفعات 

همطوس( بحيث تصبح البوابة اجلنوبية 

للمدينة مغلقة تمام اإلغالق عبر سد حاجز 

لة من غيلو وغفعات  من املستعمرات املشكَّ

همطوس وهار حوما )جبل أبو غنيم(. ومن 

الناحية الشرقية جرى اإلعالن قبل أسابيع 

)تشرين األول/ أكتوبر 2011( بشأن إقامة 

احلديقة الوطنية التوراتية على السفح 

الشرقي جلبل الزيتون ملنع اتصال العيسوية 

بالطور وعناتا. ويف املنطقة الشرقية أيضًا 

بدأ التحضير للخطوة التالية وهي ما يسمى 

منطقة E1 الواقعة إىل الشرق من جبل 

الزيتون، ليتم عبرها ربط مستعمرة معاليه 

أدوميم بالقدس لتعزيز القاطع االستيطاين 

الشرقي الذي يربط القدس باألغوار. أّما من 

الشمال، فقد انتهت املستعمرات من عملية 

اإلغالق والفصل الكاملين، وما يجري اآلن 

هو عملية تسمين بالتدريج، تشابه ما يتم 

يف بقية الضفة الغربية يف املستعمرات 

ذات البعد االستراتيجي، وحتت مسمى 

"النمو السكاين الطبيعي". وبالتأكيد، ستكون 

اخلطوات االستيطانية املقبلة هي ملء 

الفراغات املمكنة بين الطوق االستيطاين 

اخلارجي )مثل غوش عتسيون يف اجلنوب( 

وبين الطوق االستيطاين الداخلي )مثل غيلو 

وهار حوما(.23

ويمكن مالحظة ازدياد ظاهرة شرذمة 

األحياء الفلسطينية يف املدينة عبر نقاط 

استيطانية صغيرة أو كبيرة، أو عبر طرق 

وشوارع وسكك حديد، بحيث يتم فصل 

األحياء بعضها عن بعض، ثم تفتيت كل حي 

بزرع نقاط استيطانية داخله.

2 ـ اخلليل 

مرت اخلليل بعدة مراحل الستيطانها، 

فبعد أن جرى االستيطان يف أحد فنادق 

املدينة،24 تم تأسيس مستعمرة كريات أربع 

يف سنة 1970، إىل الشرق من اخلليل، وجاء 

تأسيسها بمسوغات دينية أيديولوجية. ويبلغ 

عدد سكان هذه املستعمرة اليوم أكثر من 

6000 مستوطن يشكلون العصب الرئيسي 

للدفيئة االستيطانية األيديولوجية املتطرفة، 

بل التي ُتعتبر مصنعًا للتطرف والعنصرية. 

وشكلت كريات أربع بداية للمرحلة التالية 

التي تم فيها البدء بالسيطرة على البلدة 

القديمة يف سنة 1979 )مبنى الدبويا(، والحقًا 
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سوق اخلضار املركزي وموقف احلافالت 

ومدرسة أسامة، وبعدها تل الرميدة.

وانتقل االستيطان يف اخلليل إىل  مرحلة 

جديدة بفرض نظام أبارتهايد25 عليها، تمثل 

يف إغالق بعض الشوارع أمام الفلسطينيين، 

وإغالق سلسلة من املداخل والبوابات التي 

تقود إىل البلدة القديمة، وإغالق مئات من 

احملال التجارية الواقعة يف البلدة القديمة 

وحميطها، األمر الذي أدى، اعتماداً على 

سياسة األمر الواقع، إىل تهجير أعداد كبيرة 

من السكان الفلسطينيين وإخالء نحو %80 

من سكان البلدة القديمة، وقتلها اقتصاديًا 

واجتماعيًا. وبات الوصول إىل البلدة القديمة 

بهدف الصالة يف احلرم اإلبراهيمي، أو 

جمرد القيام بزيارة عائلية أو تاريخية، 

مغامرة غير حمسوبة العواقب.

وازداد األمر سوءاً بسبب توقيع 

بروتوكول اخلليل )17 كانون الثاين / يناير 

1997(، الذي تم بموجبه تقسيم اخلليل 

إىل منطقتين، إحداهما خاضعة للسلطة 

الفلسطينية، والثانية لسلطة احلكم العسكري 

اإلسرائيلي، وُوضعت البلدة القديمة 

وكثير من األحياء الفلسطينية الواقعة إىل 

الشرق من البلدة القديمة ضمن املنطقة 

الثانية. ومنذ ذلك احلين تم ترسيخ جميع 

أشكال التفرقة العنصرية، هذا عدا توسيع 

االستيطان. ويبلغ عدد املستوطنين يف 

البلدة القديمة وحميطها )باستثناء كريات 

أربع واملستعمرات احمليطة بها( 400 

مستوطن تقريبًا. ويف سبيل توفير "احلياة 

الطبيعية" لهم، وجب على نحو 300,000 

فلسطيني دفع ثمن باهظ، إذ أصبحت اخلليل 

مقسمة إىل  قسمين ال يمكن الربط بينهما إاّل 

عبر طرق التفافية طويلة.

وتبع ذلك االستيطان مذبحة رهيبة 

نفذها الطبيب اليهودي اإلسرائيلي ـ 

األميركي باروخ غولدشتاين يف 25 

شباط / فبراير 1994 داخل احلرم 

اإلبراهيمي حيث قتل 29 مصليًا وهم ُرّكع. 

وجاءت هذه املذبحة فرصة تاريخية لتعزيز 

الفصل العنصري من جهة، وللسيطرة الفعلية 

على احلرم اإلبراهيمي من جهة ُأخرى، إذ 

جرى تقسيم احلرم إىل منطقتين للصالة، 

إحداهما للمسلمين، إذا مل يكن هناك أعياد 

دينية أو قومية لليهود، والثانية يهودية 

دائمًا، كما جرى نصب جمموعة كبيرة من 

نقاط التفتيش جتعل وصول الفلسطينيين إىل 

احلرم اإلبراهيمي مشقة ومذلة.

إىل جانب كريات أربع جرى إحاطة 

اخلليل من الشرق والشمال الشرقي واجلنوب 

باملستعمرات، األمر الذي يعوق تطور 

واحدة من أكبر املدن الفلسطينية يف الضفة 

الغربية. وتؤدي مستعمرات اخلليل الدور 

النموذجي، بل يمكن تسميتها املدرسة 

االستيطانية، وفيها تسكن أغلبية قيادة 

حركة االستيطان.26

ويف املقابل قام الفلسطينيون بتأسيس 

جلنة إعمار البلدة القديمة، والتي قامت 

بعمل جبار يف حماية وصيانة وترميم 

املباين التاريخية الرائعة، كما قامت بأعمال 

ناجحة جداً يف استرداد احلياة والسكان، 

فقد بلغ عدد سكان البلدة القديمة اآلن 

نحو 4000 نسمة، بعد أن كانوا وصلوا 

إىل 350 نسمة فقط. وما زالت هذه اللجنة 

تقوم بعملها وتطور آليات جذب اجتماعي 

واقتصادي وثقايف يف البلدة القديمة يف 

حماولة لرفع عدد السكان إىل ما يقارب 

10,000 نسمة، وتشكيل سد منيع أمام 

أعمال التوسع االستيطاين.27

3 ـ نابلس

مل تنجح احملاوالت التي جرت الستيطان 

البلدة القديمة يف نابلس ألنها مل ترتبط 
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بالرموز اليهودية الدينية أو السياسية، 

األمر الذي جعل استيطانها صعبًا. وتركز 

االستيطان يف قبر يوسف عند املدخل 

اجلنوبي الشرقي ملدينة نابلس، لكن بسبب 

كثافة السكان هناك مل يتحول هذا إىل 

أكثر من مزار وموقع عسكري، وقد عانى 

جّراءه سكان نابلس األمرين، قبل أن يتم 

إخالؤه بسبب وقوعه داخل منطقة أ )اتفاق 

أوسلو(، وقبل أن جتري اشتباكات دامية 

بين املتظاهرين الفلسطينيين واجليش 

اإلسرائيلي وَمن معه من املستوطنين، 

وذلك بتاريخ 7 تشرين األول / أكتوبر 

28 لكن يف املقابل، جرى استيطان 
 .2000

جميع املناطق احمليطة بنابلس، 

وخصوصًا جبَلي جرزيم وعيبال، وكافة 

قمم اجلبال املنتشرة حول املدينة، األمر 

الذي أدى إىل عدم تواصل نابلس مع ريفها 

جغرافيًا، وإىل احلّد من توسع نابلس، إاّل 

يف االجتاهات التي يسمح بها االستيطان. 

لقد أّثر ذلك يف النمو االقتصادي لنابلس، 

فبسبب االستيطان والعزل الدائم، فقدت 

نابلس ريادتها االقتصادية، إذ كانت ُتعتبر 

املركز االقتصادي للضفة الغربية.

III ـ حمور مشروع ألون 
)طريق 65(

من املفيد دائما العودة إىل مشروع 

يغآل ألون،29 ألنه يف اعتقادي مازال يفسر 

جانبًا مهمًا من االستراتيجيا االستيطانية، 

وال سيما أن هذا املشروع ارتبط بالعقيدة 

األمنية اإلسرائيلية، وكيفية تسخير 

االستيطان اإلسرائيلي وضم األرض بأشكال 

متعددة يف خدمة األمن. وقد سارع ألون 

إىل طرح مشروعه مباشرة عقب صمت 

املدافع يف سنة 1967، فحدد نهر األردن 

كحدود شرقية إلسرائيل، وضم املناطق 

احملاذية لنهر األردن والبحر امليت وبعرض 

يبلغ 15 كم تقريبًا، مع إنشاء جمموعة من 

املستعمرات على امتداد هذا الشريط. كما 

احتوى املشروع على فكرة ضم القدس 

الشرقية إىل إسرائيل وإقامة ضواح وأحياء 

يهودية فيها، وجتنب ضم التجمعات 

السكانية الفلسطينية )انظر اخلريطة رقم 1 

أدناه(، وإذا اضطرت إسرائيل إىل ضم بعض 

املناطق التي يوجد فيها تركيز سكاين 

فلسطيني، فإن ذلك مل يمنع من ممارسة 

سياسة "الترانسفير" السكاين.30

يف أي حال ما يهمنا ضمن هذه 

املراجعة هو القول إن اخلطوط العريضة 

لهذا املشروع حتولت إىل حقيقة واضحة 

املعامل على األرض، وخصوصًا يف القدس 

واألغوار، إذ تم إنشاء طريق طويل )شمايل 

جنوبي( يسير على منتصف السفوح الشرقية 

للجبال، وهي السفوح املشرفة على األغوار. 

واعُتبرت هذه املنطقة، أي من طريق ألون 

)الطريق رقم 65( حتى نهر األردن، جمااًل 

استراتيجيًا أمنيًا إلسرائيل، وبالتدريج تم 

إنشاء مستعمرات على امتداد الطريق، وجرى 

تهجير متدرج أيضًا للفلسطينيين القاطنين 

إىل شرقه. ومن هنا يتم فهم إجراءات هدم 

البيوت الدائمة واملوقتة، وحتويل بعض 

املناطق إىل حدائق وحمميات طبيعية، 

وحتويل بعضها اآلخر إىل أماكن تدريب 

عسكرية وُأخرى مناطق استيطانية.31 

ويقع الطريق الطويل )شمايل جنوبي( على 

منتصف السفوح الشرقية، ويبدأ إىل الشمال 

الشرقي من طوباس ويمتد على طول السفوح 

الشرقية ليصل إىل الغرب من شواطئ البحر 

امليت، وذلك باملوازاة مع طريق األغوار، 

املذكور أعاله. ويحّد طريق ألون من إمكان 

توسع القرى والبلدات العربية شرقًا، ويفسح 

اجملال أمام إنشاء سلسلة من املستعمرات 

بين اجلبال واألغوار. 
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IV ـ الطرق القاطعة غرب ـ  شرق
جرى تقطيع الضفة الغربية إىل جمموعة 

من القطع عبر شوارع عرضية تتجه من 

الغرب إىل الشرق. وهذه القواطع مل تهدف 

إىل جتزئة الضفة الغربية إىل مناطق 

منفصلة فحسب، بل إىل تعزيز االستيطان 

على أطرافها أيضًا، وربطها باألرض 

احملتلة منذ سنة 1948 بسهولة وسرعة. 

وقد أثبتت هذه الطريقة فاعليتها بعد اندالع 

انتفاضة األقصى يف نهاية سنة 2000، 

حين ُمنع الفلسطينيون من استعمال هذه 

الطرق واقتصر استعمالها على املستوطنين، 

فأصبح على الفلسطيني االلتفاف عشرات 

الكيلومترات لالنتقال من طرف أحد هذه 

الطرق إىل الطرف اآلخر بداًل من قطع 100 

متر فقط. واسُتخدمت هذه الطرق لألغراض 

العسكرية، ولعزل التجمعات القروية 

الفلسطينية، وُرّكبت عليها أبراج املراقبة 

والكاميرات، كما ُثّبتت على معظم الطرق 

النافذة إليها البوابات احلديدية، عالوة على 

نقاط التفتيش. وأهم هذه الطرق:

 قاطع السامرة )الطريق السريع رقم 5(، 

ويبدأ من شمايل تل أبيب ويتجه شرقًا ليصل 

إىل مستعمرة أريئيل املقامة على أراضي 

مدينة سلفيت، كما أنه يربط املستعمرات 

احمليطة بها، ويتجه شرقًا قاطعًا اجلبال 

الوسطى وصواًل إىل  طريق ألون. وتصل 

امتداداته الشرقية إىل األغوار، وبهذا، يمتد 

هذا الطريق من البحر إىل األغوار حيث يتصل 

بالطريق السريع )الطريق رقم 90(.

 طريق القدس السريع 443، ويبدأ 

بمستعمرة عطيرت )شمايل غربي القدس( 

وينتهي بتل أبيب. ويربط هذا الطريق 

جمموعة من املستعمرات، وال سيما 

مستعمرات اجليب، كما يربط مدينة موديعين 

بالقدس وتل أبيب. وأنشئ هذا الطريق أصاًل 

لتوسيع املمر الرابط بين القدس وتل أبيب، 

بحيث يحصر منطقة واسعة بينه وبين 

طريق تل أبيب املار بباب الواد، والذي يقع 

مباشرة إىل الغرب من القدس، وبذلك يضم 

منطقة واسعة من الضفة الغربية كأمر واقع 

بعد زرعها بمجموعة من املستعمرات أهمها 

َرموت ألون وغفعات زئيف )كتلة جبعون / 

اجليب(.

 طريق قاطع القدس أريحا، وقد انُتهي 

منذ فترة قريبة من توسيع هذا الطريق 

التاريخي، بحيث حتول إىل طريق سريع 

يربط القدس باألغوار، وكذلك بطريق البحر 

امليت، بعد أن كان يمر عبر القدس الشرقية 

ثم إىل أبو ديس والعيزرية. وبسبب بناء 

جدار الفصل العنصري، ُفتح نفق يمر حتت 

جبل الزيتون، ويربط القدس الغربية مباشرة 

بهذا الطريق. وُيذكر أن أكبر مستعمرات 

الضفة الغربية تقع على هذا الطريق، وهي 

مستعمرة معاليه أدوميم التي تضم نحو 

35.000 مستوطن. والستكمال وظيفة 

الطريق االستيطانية، يجري يف هذه 

األيام تهجير السكان البدو الذين اعتادوا 

العيش على طريَف الطريق منذ قرون خلت، 

وذلك لتأمين مساحات إضافية لتوسيع 

املستعمرات على امتداد الطريق، وتهويد 

مشهده التاريخي.

 قاطع بيتار، ويمتد من قرية اخلضر، 

أي من طريق بيت حلم ـ اخلليل، ويتجه 

غربًا يف اجتاه السفوح الغربية للجبال، كي 

يصل إىل مدينة بيت شيمش، بداية السهل 

الساحلي. ويربط جنوبي القدس بمستعمرات 

بيت حلم بالسهل الساحلي، ويشجع على 

نشوء كتلة استيطانية كبيرة هي ما يسمى 

كتلة بيتار عيليت.

 قاطع غوش عتسيون، ويقع ما 
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بين اخلليل وبيت حلم، ويبدأ عند كتلة 

مستعمرات غوش عتسيون، وأهمها إفرات، 

ويتجه غربًا ليصل إىل السهل الساحلي، 

رابطًا املستعمرات التي تقع يف جبل اخلليل 

وتلك التي تقع يف منطقة بيت حلم بالسهل 

الساحلي، وبالتايل بتل أبيب.

 قاطع قلقيلية )الطريق السريع 55( 

ويربط ألفي منشيه وعزون وكرين شومرون، 

ويستمر شرقًا وصواًل إىل األغوار.

ومن املالحظ من جمموع الطرق التي 

ُعرضت، وتلك األقل أهمية التي مل نعرضها، 

حرص اخملطط اإلسرائيلي على بناء شبكة 

طرق سريعة وعريضة ومتكاملة: األوىل 

شمالية شرقية، والثانية شرقية غربية. 

وتقوم هذه الطرق بتحقيق ما يلي: 

أ  ـ تأمين طرق سريعة تربط جميع 

مستعمرات الضفة الغربية بإسرائيل مباشرة، 

مع التقليل، بقدر اإلمكان، من إمكان مرورها 

بالتجمعات السكانية الفلسطينية.

ب  ـ تشجيـع االستيطـان بحيث ال تبعد 

أي مستعمرة عن إسرائيـل أكثر من 25-20 

دقيقة بالسيارة.

ت  ـ تفتيت التواصل اجلغرايف للضفة 

الغربية.

ث  ـ استكمال األطواق االستيطانية 

وتعزيزها.

ج  ـ توفير طرق سريعة حلركة اجليش 

اإلسرائيلي للوصول إىل املستعمرات بسرعة 

فائقة عند الضرورة، أو إىل التجمعات 

السكانية الفلسطينية ملمارسة خمتلف 

أشكال القمع.

ح  ـ استخدام هذه الطرق لعزل التجمعات 

السكانية الفلسطينية، وحصر هذه التجمعات 

ضمن جزر متناثرة.

V ـ  كتل استيطانية استعمارية
اجته املشروع الكولونيايل االستيطاين، 

بعد حتقيق أغلبية األهداف، إىل تركيز 

االستيطان ضمن كتل حمددة، وسّد الفراغات 

بين هذه الكتل وضمان توسعها املستقبلي. 

ويمكن حتديد الكتل التالية، وسيتم عرضها 

من اجلنوب إىل الشمال:

أ ـ كتلة غوش عتسيون: تقع إىل اجلنوب 

من بيت حلم، وتشكل احلدود اجلنوبية ملا 

يسمى "القدس الكبرى". وتتحكم هذه الكتلة 

يف الطريق الرئيسي الرابط بين بيت حلم 

واخلليل، وتشكل حداً يمنع توسع بيت حلم 

يف اجتاه اجلنوب، وبهذا، تم حصر بيت 

حلم وبيت ساحور وبيت جاال ضمن جزيرة 

منفصلة يمكن السيطرة عليها "أمنيًا" 

وسكانيًا بسهولة فـائقة. وُربطت هذه الكتلة 

بإسرائيل مباشرة عبر طريق شرقي غربي، 

كما ُربطت بالقدس بطريق سريع يمر بنفق 

حتت جبل رأس بيت جاال.

ب ـ كتلة القدس الكبرى: تمتد من 

احلدود الشمالية ملدينة بيت حلم حتى 

احلدود اجلنوبية ملدينَتي رام الله والبيرة، 

ومن الشرق تمتد عبر معاليه أدوميم حتى 

البحر امليت. وُربطت هذه الكتلة بشبكة 

متكاملة من الطرق الرئيسية والفرعية، 

فضاًل عن سكك حديد وأنفاق. إن نقل 

200.000 مستوطن تقريبًا إىل القدس 

الشرقية، عالوة على نحو 100.000 

مستوطن آخر يف حميط القدس )القدس 

الكبرى( يحّول القدس العربية إىل جزيرة 

مهمشة وحماطة من الداخل واخلارج 

باملستعمرات .

ج ـ كتلة أريئيل: تقع بين رام الله 

ونابلس، وتمتد من الطريق السريع الواصل 

بين رام الله ونابلس مسيطرة على املنطقة 
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املمتدة غربًا وصواًل إىل كفر قاسم.

د ـ كتلة ألفي منشيه: تقع يف املنطقة 

احمليطة بقلقيلية، وبجدار الفصل العنصري 

احمليط بقلقيلية. وجّراء ذلك، حتولت 

هذه املدينة إىل  سجن بمعبر واحد هو 

عنق الزجاجة. وقد جرى ربط هذه الكتلة 

بطريَقين يقودان غربًا.

وربما يكون من املفيد اإلشارة 

إىل أن البناء ضمن الكتل االستيطانية 

املذكورة أعاله، وخصوصًا تلك الواقعة 

يف املنطقة التي تضم كاًل من سلفيت 

وقلقيلية وطولكرم، يقضي أيضًا بإبعاد 

الفلسطينيين عن السهل الساحلي بقدر 

اإلمكان، وال سيما يف املناطق حيث ال 

يبعد البحر األبيض املتوسط سوى بضع 

كيلومترات عن الضفة الغربية )12 - 15 

كم(، إذ تعتبر إسرائيل أن هذا القرب يشكل 

تهديداً استراتيجيًا لها.32

VI ـ  االستيطان االستعماري 
واملياه

من املالحظ أن املاء، وخصوصًا املياه 

اجلوفية، يؤدي دوراً مهمًا يف تخطيط 

املشروع االستيطاين، فقد أنشئ العديد من 

الكتل االستيطانية فوق آبار مركزية للمياه 

اجلوفية. وُيعتبر إصبع اللطرون، الذي 

ُذكر أعاله، من أكثر املناطق ثراء باملياه 

اجلوفية، األمر الذي يفسر سرعة إسرائيل 

يف تدمير القرى الثالث املذكورة سابقًا 

واستيالئها على أراضيها، وهذا ينطبق 

إىل حد ما على حميط منطقة سلفيت )كتلة 

عتسيون(، وكذلك على منطقة قلقيلية )كتلة 

ألفي منشيه(، كما ينطبق على املوقف من 

األغوار، أكان ذلك بسبب املياه اجلوفية، 

أم املياه السطحية )نهر األردن(. إن تكثيف 

النشاط االستيطاين يف هذه املناطق، 

واختراع مسألة تبادل األراضي، يخفيان 

وراءهما أيضًا جشعًا إسرائيليًا للسيطرة على 

املصادر املائية القليلة املتوفرة يف الضفة 

الغربية )انظر اخلريطة رقم 2 أدناه(.

VII ـ  االستيطان االستعماري 
واجلدار

يتم بناء جدار الفصل العنصري 

باستخدام مواد متنوعة، كاجلدران 

األسمنتية أو األسالك الشائكة أو احلواجز 

املبنية من مواد متعددة، كما جرى شق 

شارع معّبد أو ممهد على طريَف اجلدار 

لتسهيل حركة قوات جيش االحتالل. وتقرر 

بناء جدار الفصل العنصري يف حزيران / 

يونيو 2002. ويبلغ طول اجلدار 709 كم 

تقريبًا )ضعف طول اخلط األخضر( نظراً 

إىل تلّويه مثل األفعى داخل األراضي 

الفلسطينية. ومن املفيد التذكير بأن %85 

من اجلدار تقع داخل الضفة الغربية، وفقط 

ما يقارب 15% منه على امتداد اخلط 

األخضر، وال يمر أي جزء منه داخل خطوط 

الهدنة. ويف أي حال فقد ابتلع اجلدار نحو 

11% من مساحة الضفة الغربية. لقد أّثر 

اجلدار بشكل عميق يف حياة الفلسطينيين 

عامة، ويف حياة الذين يسكنون إىل 

غربه أو إىل شرقه خاصة، عدا فقدان 

مئات العائالت أراضيها الزراعية. لقد 

ضم اجلدار خلفه نحو 35 جتمعًا سكانيًا 

فلسطينيًا، يسكنها 35.000 نسمة تقريبًا 

من الفلسطينيين. وتأثر به بشكل مباشر ما 

يقارب 152.000 نسمة مّمن يسكنون إىل 

الشرق من اجلدار، وقد أحيطت بلداتهم )25 

قرية وبلدة( من ثالث جهات باجلدران. 

هذا فضاًل عن نحو 300.000 نسمة من 
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سكان القدس الشرقية. وبهذا يبلغ عدد 

الفلسطينيين املتضررين بشكل مباشر من 

اجلدار 487.000 نسمة تقريبًا.33

لقد ضم اجلدار، بحكم األمر الواقع، 

48 مستعمرة أصبحت تقع إىل الغرب منه، 

ويسكن فيها نحو 76% من املستوطنين، 

وبقي هناك 74 مستعمرة، معظمها صغير، 

ويقع إىل الشرق من اجلدار. ومن اجلدير 

ذكره أن 71% )150.000 مستوطن 

تقريبًا( من املستوطنين يف الضفة الغربية 

يتركزون يف 8 مستعمرات تقع غربي 

اجلدار وهي: موديعين عيليت؛ بيتار عيليت؛ 

معاليه أدوميم؛ أريئيل، غفعات زئيف؛ ألفي 

منشيه؛ إفرات؛ كرين شومرون.34

 إذاً، جاء اجلدار أساسًا لترسيخ مسألة 

ضم الكتل االستيطانية األساسية وابتالع 

نحو 11% من الضفة الغربية وضمها بقوة 

األمر الواقع، لتوفير مزيد من األراضي 

للتوسع االستيطاين، وحماولة فرض حدود 

األمر الواقع من طرف واحد. إن بناء اجلدار 

مل يمنع املستوطنين من التوجه إىل شرقي 

اجلدار والسكن يف املستعمرات هناك، فمن 

الواضح أن نسبة النمو السكاين داخلها 

أعلى من نسبة النمو يف املستعمرات التي 

أصبحت إىل الغرب من اجلدار، األمر الذي 

يقودنا إىل االستنتاج أن اجلدار مل يحّد من 

زيادة عدد املستوطنين إىل الشرق منه، 

وإنما على العكس تمامًا، ما عدا بعض 

املستعمرات الكائنة يف األغوار، والتي 

شهدت تراجعًا سكانيًا، كما ذكرنا.

لقد دانت حمكمة العدل الدولية بقرارها 

التاريخي مبدأ بناء اجلدار، وقررت أن 

على إسرائيل إزالته وتعويض املتضررين 

الفلسطينيين. ويف الوقت نفسه، دانت 

احملكمة االستيطان واعتبرته غير شرعي 

ومناقضًا جلميع القوانين واألعراف 

الدولية وحقوق اإلنسان.35

VIII ـ  برج وجدار
سبق أن ذكرنا بروز ظاهرة ما يسمى 

"النقاط االستيطانية غير املرخصة" 

املنتشرة على قمم اجلبال، والتي وصل 

عددها إىل 156 نقطة. ومصطلح "غير 

املرخصة" يعني أن اجلهات اإلسرائيلية 

املتعددة مل تصدر ترخيصًا لها. ويمكن لنا 

أن نتصور بروز هذا العدد الكبير من النقاط 

االستيطانية على مرأى ومسمع اجليش 

اإلسرائيلي الذي يقوم يوميًا بحرث األراضي 

الفلسطينية كافة. كما أن تزويد جميع هذه 

النقاط باخلدمات الضرورية، عدا احلماية 

العسكرية، يكشف زيف االدعاء اإلسرائيلي 

الرسمي.

وتشير معطيات حركة "السالم 

اآلن" اإلسرائيلية إىل أن 80% من البؤر 

االستيطانية، 112 من 156 بؤرة استيطانية 

)بعضها تم إخالؤه(، أقيمت شرقي اجلدار، 

وفقط 20% منها )33 بؤرة استيطانية( 

أقيمت غربي اجلدار. كما تشير املصادر 

ذاتها إىل أن أغلبية البؤر االستيطانية التي 

أقيمت شرقي اجلدار تنتشر على طول حماور 

احلركة الرئيسية، وعلى مواقع حتّكم، بهدف 

الربط بين املستعمرات املعزولة، نسبيًا، أو 

منع تسليم الفلسطينيين مناطق ُأخرى.

وتعود هذه التجربة االستيطانية 

الصهيونية إىل أربعينيات القرن العشرين، 

حين بدأ احلديث عن تقسيم فلسطين. فقد 

بادرت احلركة الصهيونية آنذاك، وضمن 

حترك واسع وسريع، إىل إنشاء نقاط 

استيطانية يمكن بناء كل منها يف ليلة، 

وتوزيعها على املناطق االستراتيجية لفرض 

أمر واقع يف حالة التقسيم. وُسميت هذه 

الظاهرة يف حينها "برج" )للمراقبة( و"جدار" 

)سور واٍق(، ومل يكن مهمًا عدد َمن يسكن 

داخل هذه النقطة، والتي قد تقتصر على 
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حارس. واآلن يعاد استنساخ هذه التجربة. 

لقد رافق هذه الفكرة ظاهرة سياسية 

تسمى "شبيبة التالل"، وهم أبناء 

املستوطنين املتطرفين الذين أوكلت إليهم 

مهمة "احتالل قمم اجلبال"، وفرض أمر 

واقع يمنع إقامة دولة فلسطينية يف الضفة 

الغربية. وتعزز وجود هؤالء بسبب الدعم 

الالحمدود الذي تلقوه من أمثالهم داخل 

اجليش اإلسرائيلي. لقد شعر هؤالء الفتية، 

وَمن يقف معهم ويدعمهم من حاخامين، 

بقوتهم املتزايدة نظراً أيضًا إىل التوجهات 

السياسية اليمينية التي حتكم الشارع 

اإلسرائيلي، فشّكلوا كتائب تقوم بحرق 

مزارع الفلسطينيين ومساجدهم واالعتداء 

عليهم جسديًا، وحرق مركباتهم. وال تكاد 

األخبار اليومية تخلو من اعتداءاتهم. 

ومن املثير معرفة أنه مل تتم معاقبة أي 

منهم حتى اآلن. وفقط يف الفترة األخيرة، 

بدأت أوساط إسرائيلية بالشكوى من هذه 

الظاهرة، بعد أن قام هؤالء باالعتداء 

جسديًا على بعض قادة اجليش اإلسرائيلي 

وعلى اآلليات العسكرية، واقتحموا بعض 

املعسكرات. لقد ارتد السحر على الساحر، 

فهؤالء املستوطنون مل يكتفوا بالتنكيل 

بالفلسطينيين، بل انتقلوا أيضًا إىل الضغط 

املباشر على اجليش اإلسرائيلي، كلما تقرر 

إخالء نقطة استيطانية نتيجة التدخل 

الدويل، أو إلثبات حسن النية اإلسرائيلية، 

أو إلثبات صعوبة إخالء هذه النقاط التي ال 

يقطنها أحد تقريبًا، فكيف يمكن إلسرائيل أن 

تخلي مستعمرات كاملة؟

IX ـ االستيطان االستعماري 
واملفاوضات

كما هو معروف، تقرر ضمن "اتفاق 

أوسلو" تأجيل مستقبل املستعمرات إىل 

مفاوضات الوضع النهائي )إىل جانب 

املوضوعات املركزية اأُلخرى(، التي 

يبدو أنها لن تنتهي. لقد ُطرح موضوع 

االستيطان أكثر من مرة على طاولة 

املفاوضات الرسمية وغير الرسمية. ويف 

أي حال، وافق الفلسطينيون على مبدأ 

مبادلة األراضي بالكم والكيف، وكان 

املبرر اإلسرائيلي أن ال عودة إىل حدود 

الرابع من حزيران / يونيو 1967 بحجة 

عدم قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها 

ضمن تلك احلدود، وبحجة أن إسرائيل 

غير قادرة سياسيًا على سحب جميع 

املستوطنين وتفكيك املستعمرات كلها، وأن 

مستعمرات القدس هي أحياء ال مستعمرات، 

وأن إسرائيل على استعداد للقيام بتعديالت 

حدودية. وبعد كثير من اجملادالت طرح 

الرئيس األميركي بيل كلينتون يف سنة 

2000 ما ُسمي "معايير الرئيس كلينتون"، 

وما ورد فيها بشأن االستيطان، وخصوصًا 

الكتل االستيطانية، هو مبادلة األراضي 

بنسبة 1:1. أّما فيما يتعلق بمستعمرات 

القدس، فقد تبّنى الرئيس كلينتون املوقف 

اإلسرائيلي واعتبرها أحياء، وطرح مقولته: 

"ما هو عربي يف القدس يصبح جزءاً من 

فلسطين، وما هو يهودي يف القدس يصبح 

جزءاً من إسرائيل."

ويف مراحل الحقة، تم طرح نسب 

مئوية للتبادل، فقد عرض اجلانب 

الفلسطيني يف أقصى عروضه مبادلة 

1.9% من األراضي، بحيث تقوم إسرائيل 

بضم أغلبية الكتل االستيطانية، والتي 

حتتوي على أكثر من 75% من املستوطنين 

يف الضفة الغربية، بينما أصرت إسرائيل 

على مبادلة 4-6% من األراضي. ولفهم 

أبعاد ذلك يمكن العودة إىل خريطة اتفاق 

جنيف، والتي توضح ما يمكن أن تؤول 

إليه املفاوضات بهذا الشأن.36
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خالصة

إن النظرة املتفحصة إىل االستيطان 

الكولونيايل للضفة الغربية توضح أبعاد 

هذا االستيطان وتأثيره يف األرض والسكان 

واالقتصاد، وبالتأكيد يف مستقبل الدولة 

الفلسطينية. ويمكن للبعض أن يقول إن َمن 

فكك مستعمرات قطاع غزة يستطيع أيضًا 

تفكيك مستعمرات الضفة الغربية، وبالتايل 

فإن حل الدولتين مل ينته. وهناك وجاهة 

أيضًا يف القول إن اجملتمع اإلسرائيلي ذهب 

جمتمعًا يف اجتاه اليمين، وبالتايل، فإن 

جتربة قطاع غزة لن تتكرر، وعليه مل يبق 

ما يمكن التفاوض بشأنه، إاّل إذا كان هدف 

املفاوضات حتقيق حكم ذاتي فلسطيني على 

التجمعات السكانية الفلسطينية، أي فقط 

على املناطق املسماة بناء على اتفاق أوسلو 

مناطق "أ"، ومناطق "ب"، أي على أقل من 

50% من مساحة الضفة الغربية. وقد ينتقل 

البعض يف مواقفهم، بناء على االستيطان 

وفهم املشروع الصهيوين منذ بداياته، إىل 

القول إن حل الدولتين مل يكن مطروحًا 

أصاًل، وبالتايل يجب العودة مرة ُأخرى إىل 

مشروع الدولة الواحدة.

وبغض النظر عن النتيجة السياسية 

التي يمكن التوصل إليها، فإن االستيطان 

يبقى الهّم األساسي للفلسطينيين يف 

الضفة الغربية عامة، ويف القدس خاصة، 

وسيؤدي دوراً أساسيًا يف حتديد شكل 

احلل السياسي، هذا إذا مل تطرأ تغيرات 

سياسية تؤدي إىل قلب املعادالت 

املطروحة كافة. 

الفلسطينية لسماحها يل بنشر  التحرير  ـ منظمة  أتقدم بشكري اجلزيل إىل دائرة املفاوضات 

اخلرائط املرفقة باملقالة.

بلغ عدد مستعمرات الضفة الغربية يف سنة 1991 نحو 119 مستعمرة، وبلغ عدد املستوطنين 

فيها 90,300 مستوطن تقريبًا، ومل يزد عدد املستعمرات الرسمية حتى اليوم على 121 مستعمرة 

وأكثر من 100 نقطة استيطانية استعمارية، بينما بلغ عدد املستوطنين اليوم أكثر من 300,000 

أضعاف،  ثالثة  من  أكثر  املستوطنين  عدد  تضاعف  السالم  عملية  بعد  أنه  بمعنى  مستوطن، 

اإلحصائي  السنوي  الكتاب  انظر  ذلك  وبشأن  اإلسرائيلية.  الرسمية  األرقام  على  اعتمادًا  وذلك 

 Central Bureau of Statistics, Israel Statistical( كافة  املذكورة  للسنوات  اإلسرائيلي 

http://www.cbs.gov.il  :وكذلك املوقع اإللكتروين لدائرة اإلحصاء اإلسرائيلية ،(Yearbook
إن التركيز االستيطاين االستعماري يف القدس سبق الضفة الغربية ألسباب كثيرة، وبالتأكيد 

فإن عملية السالم أثرت يف هذا االستيطان بالقدس، لكن ليس بوتيرة تأثيرها نفسه يف الضفة 

الغربية، فقد بلغ عدد املستوطنين يف القدس يف سنة 1991 نحو 132,000 مستوطن، ووصل 

يف سنة 2011 إىل ما يقارب 200,000، أي أن عددهم مل يتضاعف، يف حين تضاعف أكثر من 

ثالث مرات يف الضفة الغربية. انظر املصدر نفسه.

1

2

3

املصادر
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إن القانون اإلسرائيلي يعتبرها غير قانونية لعدم استيفائها الشروط القانونية وعدم حصولها 

ذلك  باملتاهات،  مألى  قانونية  أالعيب  هذه  فإن  احلقيقة  ويف  اإلسرائيلية.  التراخيص  على 

أغلبيتها  أن  بأن اجليش اإلسرائيلي يقوم فعاًل بتوفير احلماية جلميع هذه املستعمرات، كما 

تتلقى دعمًا حكوميًا بطرق مباشرة وغير مباشرة، وقد جرى ربطها بالبنية التحتية من طرق 

وماء وكهرباء ومدارس وعيادات وأثمان مباٍن متحركة بأموال حكومية عبر وزارات إسرائيلية 

متعددة. وعالج هذا األمَر تقريٌر إسرائيلي ُعرف باسم تقرير ساسون (Sasson Report) ُنشر يف 

http://www.haaretz.com/ :5 آذار / مارس 2005. وبشأن ذلك انظر املوقع اإللكتروين التايل

hasen/spages/837695.html.
الغربية  الضفة  يف  االستعماري  االستيطان  أشكال  خمتلف  بين  يفرقون  ال  والفلسطينيون 

وقطاع غزة، ويعتبرون أن كل مستعمرة، بغض النظر عن مسوغات إقامتها، سواء حصلت على 

التراخيص الضرورية بموجب القوانين اإلسرائيلية أم مل حتصل، وبغض النظر عن موقعها يف 

الذي  الدويل  القانون  مع  يتوافقون  بهذا  وهم  قانونية.  غير  مستعمرة  هي  خارجها،  أو  القدس 

يعتبر أشكال االستيطان االستعماري كلها غير شرعية، ويعتبر هذا االستيطان عماًل عدوانيًا.

تستخدم إسرائيل مصطلح "أحياء يهودية" يف وصفها للمستعمرات التي تقع داخل حدود بلدية 

القدس اإلسرائيلية، وحتاول جاهدة إخراجها من مفهوم "االستيطان"، على اعتبار أنها تقع داخل 

املستعمرات  عن  للتعبير  نفسه  املصطلح  إسرائيل  تستخدم  وقد  إسرائيلية".  "سيادة  منطقة 

الواقعة داخل منطقة القدس الكبرى.

النقاط نحو 16,000 دونم، بينما يبلغ عدد  تبلغ مساحة األراضي التي تسيطر عليها هذه 

املستوطنين فيها 4000 مستوطن تقريبًا. وبشأن ذلك انظر ما كتبته حاجيت أوفران بتاريخ 

املوقع  يف  اآلن  السالم  حلركة  اإللكترونية  الصفحة  على  العبرية(  )باللغة   2009/6/16

.htt://peacenow.org :اإللكتروين التايل

املؤسسات  خمتلف  يف  موظفين  عبر  ذلك  وتغطية  املستندات  تزوير  بكيفية  يتعلق  فيما 

Akiva Eldar, “The Land Laundry”, Haaretz, 7 February 2006; :اإلسرائيلية، انظر

Uri Blau, “Forgeries in the Homeland”, Haaretz, 30 July 2009.
 B’tselem, By Hook and by Crook: Israeli Settlement Policy in the West :بشأن ذلك انظر

Bank, 2010, p. 5.
اسُتخدم هذا القانون العثماين، الذي يعود إىل سنة 1858، ألول مرة يف سنة 1979، وذلك بعد 

أن قررت احلكومة اإلسرائيلية الليكودية )القرار رقم 145 يف 11 تشرين الثاين / نوفمبر 1979( 

غزة  وقطاع  األردن  ووادي  الغربية[  ]الضفة  والسامرة  يهودا  من  كل  يف  املستوطنات  "توسيع 

وهضبة اجلوالن، وإضافة سكان )يهود(، وإضافة مستوطنات جديدة وذلك على أراضي الدولة."

)األرض  والقدس  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  يف  تقع  التي  اليهودية  امللكيات  جممل  يبلغ 

احملتلة منذ سنة 1967(، والتي تركها اليهود يف سنة 1948، نحو 10.515 دونمًا، أي ما نسبته 

0.19% من جممل مساحة األراضي التي احُتلت يف سنة 1967، ومعظم هذه األراضي يقع يف 

منطقة القدس وغوش عتسيون.
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إن إدراج أي منطقة يف قائمة "األولويات الوطنية" يعني تركيز االستثمارات احلكومية الرسمية 

فيها من أجل تطويرها، ويشمل ذلك توفير عناصر اجلذب السكاين كافة. لقد استخدمت إسرائيل 

ذلك عدة مرات داخل األرض احملتلة منذ سنة 1948، وخصوصًا يف النقب واجلليل، وكذلك يف 

الشريط احملاذي للحدود مع لبنان، ملنافسة سيطرة الفلسطينيين يف الداخل اإلسرائيلي على 

انظر  املناطق  هذه  يف  املستوطنون  يتلقاها  كان  التي  الشهرية  املبالغ  وبشأن  املناطق.  هذه 

كتاب اإلحصاء السنوي اإلسرائيـلي لسنة 2006، ص 112، وذلك على سبيل املثال، علمًا بأن 

هذه املبالغ تضاعفت خالل األعوام األخيرة.

 1.1 املثال،  سبيل  على   ،2007 سنة  يف  للمستوطنين  املباشرة  احلكومية  املساعدات  بلغت 

مليار شيكل، أي ما يقارب 350 مليون دوالر، عدا املساعدات غير املباشرة. وتشير التقديرات 

اإلسرائيلية إىل أن نسبة ما يتلقاه املستوطن من دعم حكومي تبلغ أكثر من ضعف ما يتلقاه 

املواطن اإلسرائيلي الذي يسكن ما وراء اخلط األخضر، وهذا عدا األموال التي حُتّول من املنظمات 

B’tselem, op.cit., pp 37 - 45. :األهلية، وال سيما اليهودية األميركية. وبشأن ذلك انظر

يقيم مهجرو هذه القرى يف مدينَتي رام الله والبيرة ويف قرى رام الله املتعددة، وبعضهم يقيم 

على بعد عدة كيلومترات من أراضيه، وذلك يف قرية بيت سيرا على سبيل املثال. وللمهجرين 

رابطة جتمعهم، فهم يعقدون االجتماعات واملؤتمرات السنوية مطالبين بحقهم يف العودة إىل 

قراهم.

من الواضح تمامًا أن هدم القرى الثالث كان قد ُأعّد له مسبقًا، فقد انتهت اجلرافات الست من 

أعمال تسوية القرى بتاريخ 1967/6/28، أّما التهجير نفسه فتم قبل ذلك، أي مباشرة يف 7 و8 

حزيران / يونيو. وبشأن قصة القرى الثالث، انظر صحيفة "األيام"، 5 حزيران / يونيو 2007.

نهر  لترسيخ  وذلك  مسبقًا،  ُوضعت  إسرائيلية  استيطانية  خطة  ضمن  ذلك  جاء  احلقيقة،  يف 

األردن كحدود شرقية، وهذا يتضح أيضًا ضمن الرؤيا االستراتيجية األمنية التي وضعها وزير 

العدل يف حينه يغآل ألون.

لفهم هذه النقطة بالتحديد، يمكن ربط ذلك بما حدث يف األغوار يف أثناء حرب حزيران/ يونيو 

 100.000 من  )أكثر  أريحا  يف  السلطان  وتل  جبر  عقبة  خميَمي  سكان  تهجير  جرى  إذ   ،1967

الجئ(، كما ُأخلي معظم سكان مدينة أريحا، األمر الذي يعزز القول إن اخلطة االستراتيجية فيما 

يتعلق باألغوار كان قد تم التحضير لها مسبقًا قبل احلرب بكثير، ولذلك يأتي فهم االستيطان 

اإلسرائيلي يف األغوار ضمن هذه املفاهيم. وملزيد من التفصيالت بشأن قصة اخمليَمين، انظر 

http://lajeenbureij.ps :املوقع اإللكتروين التايل

أصرت إسرائيل يف جميع مفاوضات السالم املباشرة أو غير املباشرة مع الفلسطينيين على 

االحتفاظ بنقاط "مراقبة"، أي حمطات رادار وإنذار مبكر على قمم اجلبال املشرفة على األغوار، 

وظهرت أقل املطالبات يف وثيقة جنيف )بيلين ـ عبد ربه( التي تسيطر بموجبها إسرائيل على 

السفح  عن  فضاًل  الله(،  رام  شرقي  )شمايل  العاصور  وجبل  )نابلس(  عيبال  جبل  يف  موقعين 

ملبادرة  اإللكتروين  املوقع  يف  لالتفاق  الكامل  النص  انظر  القدس.  يف  الزيتون  جلبل  الشرقي 

  http://www.geneva-accord.org :جنيف
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يشير تقرير وزارة الداخلية اإلسرائيلية املنشور يف سنة 2007 إىل تراجع حجم مستعمرات 

األغوار مثل "غيتيت" و"حمرا" و"ِمحوال" و"نعماه" و"نعران" و"ِنتيف َهغدود" و"بتسائيل". ويف 

املقابل، توسعت قلياًل مستعمرات ُأخرى تقع يف األغوار، وخصوصًا يف شمالها مثل "روتم" 

و"يافيت" و"ييطاف" و"حمدات" و"بكعوت". وال يشير التقرير إىل األسباب الكامنة وراء ذلك، 

لكننا نعتقد أن السبب كان عدم توفر الشروط الضرورية لالستيطان، وبناء جدار الفصل 

العنصري، ووضع نقاط التفتيش / العبور الدائمة، كذلك ُبعد هذه املستعمرات عن مركز 

البلد النابض، وانتفاضة األقصى التي فعلت فعلها يف ذلك.

يف خطوة مشابهة، قامت إسرائيل بوضع حاجز عسكري يفصل الضفة الغربية عن البحر 

يف  وخصوصًا  أحيانًا،  تسمح  وهي  البحر،  بهذا  الفلسطيني  االرتباط  لفك  وذلك  امليت، 

األعياد، بمرور أعداد قليلة.

ُيستخدم جسر بيسان، الرابط املباشر بين األردن وإسرائيل، مثله يف ذلك مثل املمر الرابط 

بين العقبة وإيالت، ملرور األردنيين واإلسرائيليين والزوار األجانب، وال يحق للفلسطينيين 

استخدامه.

يبدأ الطريق عند احلدود اللبنانية عند بلدة املطلة التي تقع فيما يسمى إصبع اجلليل )أي 

األردن،  اللبناين(، ويستمر عبر سهل احلولة ليصل إىل طبرية، ثم إىل وادي  امتداد للبقاع 

مرورًا بالبحر امليت إىل وادي عربة، وصواًل إىل البحر األحمر، بطول يبلغ 480 كم.

الفلسطينية"،  الدراسات  "جملة  "القدس بين االستيطان واحلفريات"،  انظر: نظمي اجلعبة، 

العدد 79 )صيف 2009(، ص 54-39.

 Nazmi Al-Jubeh,“The Ghettoization of Arab Jerusalem”, Jerusalem Quarterly
File, 16, 2002, pp 5-11.

بدأ احلاخام العنصري ليفنغر استيطان الفندق )النهر اخلالد( يف أوائل نيسان / أبريل 1968. 

ويف 1970/8/31، قام احلاكم العسكري بمصادرة 1200 دونم تقع إىل الشمال الشرقي من 

البلدة القديمة إلقامة مستعمرة كريات أربع، حيث ُنقل املستوطنون من الفندق إىل نواتها.

الفلسطينيون  ُيمنع  شوارع  إىل:  مقسمتين  بها  احمليطة  واملنطقة  القديمة  البلدة  أضحت 

للفلسطيني  ُيسمح  شوارع  فقط؛  املستوطنين  على  مقتصرة  شوارع  استعمالها؛  من  كليًا 

بأن  فيها  للفلسطيني  مسموح  شوارع  منها؛  الترجل  من  ُيمنع  لكنه  مركبته،  بقيادة  فيها 

يسير، لكنه ُيمنع من استعمال املركبة.

بشأن االستيطان اإلسرائيلي يف اخلليل والبلدة القديمة، انظر: نظمي اجلعبة )حمرر(، 

إعمار اخلليل، 2008(،  )اخلليل: جلنة  تاريخية"  القديمة: سحر مدينة وعمارة  "اخلليل 

ص 28-21.

فيما يتعلق بمشاريع الترميم، انظر: املصدر نفسه، ص 245 وما بعدها.

بين الفينة واأُلخرى يقوم املستوطنون بالتسلل لياًل، بحراسة جيش االحتالل أو من دونه، 

بإعادة  أماًل  حوله،  وما  باملوقع  عالقتهم  تأكيد  دائم  بشكل  حماولين  القبر،  موقع  إىل 

السيطرة عليه، ويمكن تسميته مسمار جحا يف نابلس.
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من قادة البلماخ خالل النكبة، والحقًا من قادة حزب العمل. كان وزيرًا يف سنة 1967، وأصبح 

الحقًا وزيرًا للخارجية، وُيعتبر املنّظر األول لالستيطان االستعماري وربطه باألمن )تويف يف 

سنة 1980(.

إقامة حكم  ضمت اخلطة مشروعًا بثالث نقاط إضافية تقع خارج اهتمام هذه املقالة، وهي: 

التي لن تقوم إسرائيل بضمها؛ ضم  الغربية، أي يف املناطق  ذاتي فلسطيني يف بقية الضفة 

قطاع غزة إىل إسرائيل بسكانه األصليين فقط، وذلك بعد نقل الالجئين من القطاع إىل الضفة 

الغربية؛ توطين الالجئين عبر مشروع دويل وتعاون إقليمي.

األغوار  على  السيطرة  يف  "حقها"  عن  التنازل  عدم  املفاوضات  جميع  يف  إسرائيل  حاولت 

والسفوح الشرقية، وحين وجدت هذا مستحياًل انتقلت إىل املطالبة باستئجارها لفترات طويلة، 

مع إشرف أمني، عدا احلفاظ على معسكرات اجليش اإلسرائيلي. وقد يشكل النموذج املطروح 

يف وثيقة جنيف احلد األدنى من املطالب اإلسرائيلية يف هذه املنطقة احليوية.

 Betselem, :بشأن فلسفة جغرافيا االستيطان اإلسرائيلي، انظر التقرير الذي حّضرته بيتسيلم

 Land Grab: Israel’s Settlement Policy in the West Bank, May 2002
http://www.btselem.org/publications/summa- التايل: اإللكتروين  املوقع     

ries/200205_land_grab
ملزيد من التفصيالت بشأن اجلدار وتأثيراته واإلحصاءات املتعلقة بذلك، انظر املوقع اإللكتروين 

 ochaopt.org :ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف األراضي الفلسطينية التابع لألمم املتحدة

http://www.btselem.org/topic/separation_ التايل:    اإللكتروين  املوقع  أيضًا  وانظر 

barrier
تقرير وزارة الداخلية اإلسرائيلية، مصدر سبق ذكره.

املسيري،  الوهاب  عبد  انظر:  القرار،  أبعاد  وبشأن   .2004 يونيو   / حزيران   9 يف  القرار  صدر 

"العدالة الدولية والعدالة اإلسرائيلية"، صحيفة "االحتاد" اإلماراتية، 2004/7/31.

وثيقة جنيف، مصدر سبق ذكره.
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مسار الجدار الذي أقرته الحكومة
االسرائيلية، نيسان ٢٠٠٦ (~٧١١ كم)

المستوطنات االسرائيلية المبنية
(~١٫٢ ٪ من مساحة الضفة الغربية)

(~٥٠٠٫٠٠٠ مستوطن)

حدود األحواض المائية

المستويات اإلنتاجية للمياه
عالية جدًا

متوسطة إلى عالية

منخفضة إلى متوسطة
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