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 ١ الليكود بزعامة اجلديدة االسرائيلية للحكومة االستيطانية السياسات حول وثيقة

  ٧/١٩٩٦/؟؟

 
  

 إسرائيلينذر انتخاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بادخال تغيرات مهمة على سياسات   
وهذه التغيرات يمكنها . يع املستوطنات القائمة، وبناء مستوطنات جديدةلالستيطان تشمل توس

  .ض آفاق التقدم يف عملية السالمتقوي
فرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ملتزم بمعتقدات حزب حيروت، التي تشكل جوهر   

يف ذلك مع عدد من زمالئه يف التحالف  وهو يؤكد من حيث املبدأ، متفقاً. جية الليكودلوايد
ردن والبحر املتوسط يف حكم االراضي الواقعة بين نهر اال إسرائيلاحلكومي بزعامة الليكود، حق 

 ١٩٦٧عام  إسرائيلانب جبما فيها الضفة الغربية وغزة وشرق القدس، التي جرى احتاللها من  –
  .وحق الشعب اليهودي يف استيطان هذه املنطقة –

 ١٩٩٣ومع ذلك، يعترف نتنياهو أن اتفاقات اوسلو التي تم توقيعها مع الفلسطينيين عام   
بأن املطلب التاريخي  سلم ايضاًيوهو . جية تبدو غير قابلة للتحقيقتعنى أن هذه الغايات االيدلو

تها عحليروت املتعلق بالضفة الشرقية قد تم التخلي عنه كلية بموجب معاهدة السالم التي وق
وبرغم ذلك، ستقوم احلكومة اجلديدة باتباع سياسة جرى . ١٩٩٤مع االردن عام  إسرائيل

االستمرار يف ويحبذ نتنياهو .  ١٩٦٧راضي احملتلة عام تصميمها لتوسيع املستوطنات يف اال
الذي تبنته احلكومات التي قادها حزب العمل   Low – Key Approachالنهج القاتم الظالل 

  :ففي ظل هذه احلكومات. برئاسة سلفيه شيمون بيريز واسحق رابين
  بية وغزة، وبما لف مستوطن يف الضفة الغرأ ١٥٠ليبلغ % ٥٠زاد عدد املستوطنين بحوايل

 .يف شرق القدس لف مستوطن تقريباًأ ٢٠٠ليصل اىل % ٣٠يزيد على 
  الف وحدة سكنية ورثتها تلك احلكومات عن حكومة الليكود آتم استكمال وبيع عشرة

السابقة، وهي وحدات منتشرة يف معظم انحاء املستوطنات املائة واخلمسين يف الضفة 
 .الغربية

 التي (يف املنطقة الواقعة بين رام الله واخلليل  دة سكنية سنوياًلفي وحأرى انشاء حوايل ج
، كما تم إقامة عدد مماثل من )تطلق عليها السلطات االسرائيلية مصطلح القدس الكبرى

 .الوحدات يف شرق القدس
 بانه سيوافق على البناء ١٩٩٦أيار /وعد بيريز زعماء املستوطنين، قبل انتخابات مايو ،

حزيران /ما قبل يونيو إسرائيليف املستوطنات املمتدة على حدود على نطاق واسع 

                                                            
 خاص مصدر: املصدر.  
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 Communityوهي جتمع استيطاين  Arielمع الضفة الغربية، وكذلك يف ارئيل  ١٩٦٧
 .ألف مستوطن ويقع جنوب غرب نابلس ١٦يضم 

ومع ذلك فان هذه السياسة كانت مطبقة خالل مرحلة املفاوضات الناجحة   
ويبدو . جديد" شرق اوسط"، وهي مرحلة التطلعات الطنانة نحو مع الفلسطينيين نسبياً

ففي ظل هذه الظروف يبدو أن . انتصار نتنياهو مؤشر على العودة حلالة املأزق السياسي
  .املعارضة االقليمية والدولية للتوسع املستمر للمستوطنات اليهودية ستكون أكثر حدة

لكن . ج االستيطانمانوم بتطوير بروفوق ذلك، يتعين على احلكومة اجلديدة أن تق  
  :من احملتمل ان تأتي اجلهود االستيطانية متسمة بعدد من العناصر االساسية هي

 ساس املنطقي ملعدالت الزيادة يف اجمايل عدد املستوطنين والتساق هذه عادة تأكيد األإ
المريكي ا سوقد حظيت هذه الصيغة الغامضة بموافقة الرئي. املعدالت مع نموهم الطبيعي

، كما انها ميزت قبول واشنطن للتوسع ١٩٩٢جورج بوش اثر انتخاب اسحق رابين عام 
 .يف االستيطان على نطاق واسع الذي قامت به حكومات حزب العمل

  تشجيع جهود التوسع االستيطاين يف خمتلف االنحاء بما فيها اخلليل واملناطق
املدينة القديمة وسلوان، التي توقفت الفلسطينية شرق القدس، وخاصة احلي االسالمي يف 

 .١٩٩٢فيها هذه اجلهود منذ عام 
 فجهود حكومة حزب . ق القدسادرة االراضي لبناء املستوطنات شراملوافقة على مص

راضي شرق القدس كانت قد جمدت بعد االدانة الفلسطينية والدولية لها العمل ملصادرة األ
 .على نطاق واسع

رض خطة ن، وزير البنية التحتية، يقوم جتمع املستوطنين بعوبدعم من ايريل شارو    
ألف  ٥٠٠يادة عدد مستوطني الضفة الغربية لثالثة امثالهم ليبلغوا على نتياهو تستلزم ز

وعلى حين يعترف حتى مؤيدوهم بأن هذا العدد املستهدف . مستوطن بنهاية العقد احلايل
مسألة هامة يف رسم اجتاه  نت تاريخياًفضليات املستوطنين كاأن إغير قابل للتحقيق، ف

  برامج الليكود االستيطانية 
  :ويمكن اجمال النقاط االساسية يف برنامج املستوطنين يف  
  توسيع البنية التحتية للمستوطنات القائمة وبشكل خاص تسمين املستوطنات االكبر التي

يحتاج السوق فيها ملساكن جديدة، واستغالل فرصة نمو االستيطان الناجم عن شبكة 
  .قامتها يف اعقاب اتفاقية اوسلوإالكثيفة، التي جرى " الطرق االلتفافية"
 ة التي قادها الليكود بزعامة رئيس الوزراء مستوطنة جديدة كانت احلكوم ١٢نشاء إ

جزاء من الضفة الغربية وغزة تقع حتت أاسحق شامير قد وافقت على اقامتها كلها يف 
راضي اما أنها معلنة كأراضي دولة أوسيتم البناء يف . ة االسرائيلية الكاملةرالسيط

ئيسية و يف مناطق تقع بالفعل ضمن حدود اخلطة الرأبمعرفة حكومة شامير، 
تبرير بناء هذه املستوطنات باعتباره تطبيق  ويستطيع نتنياهو. ستوطنات القائمةللم

 .لقرارات حكومة سابقة
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  غلبية يهوديةأحلاق مناطق الضفة الغربية التي توجد فيها إعلى مراحل ب إسرائيلقيام .
حلاق مستوطنات القدس الكبرى إوقد عرض الزعماء السياسيون على نتنياهو خطة ب

 .بتداء من كتلة عتسيون يف اجلنوب اىل بيت آل يف الشمالا
وينبغي حتقيق النمو املتوقع للمستوطنات دون مشاركة القطاع العام بحجم كبير، ودون 

فمن املنتظر أن يستجيب القطاع اخلاص . نشاء املساكنإمنح امتيازات مالية لعمليات 
. الضفة الغربية وغزة متدادلطلب السوق انشاء مساكن جديدة يف املستوطنات على ا

صدار موافقتها على ذلك، وتوفير قروض إجراءات إتسهيل  ن احلكومة حالياًواملطلوب م
ويعتقد املستوطنون أنه باالمتناع عن استخدام . بمعدالت تنافسية Mortgagesالرهون 

عوا االموال العامة ملواجهة احتياجات النمو الطبيعي للمستوطنات، فانهم يكونوا قد وض
  .جمهزا بفعالية لتجنب االعتراض القوى من جانب الواليات املتحدة بمهارة برناجماً

ومن بين ردود الفعل احملتملة لالستمرار يف االستيطان يف اطار املأزق   
  :التفاوضي، سيكون لردى الفعل االمريكي والفلسطيني مغزاهما بشكل خاص

احملتمل لسياسات استيطانية خادعة، وهو  غير إسرائيلباستثناء تبني : الواليات املتحدة -١
امر من شأنه تقويض ثقة واشنطن يف نتنياهو اىل حد بعيد، فان ادارة كلينتون لن تلجأ 

وستستمر العقوبات بما يتواءم . اىل شن حملة مستمرة وفعالة تعارض بناء املستوطنات
ديم ضمانات قرض للشروط التي تم وضعها لتق مع انفاق احلكومة على املستوطنات طبقاً

" كعامل تعقيد"وستستمر سياسة الواليات املتحدة تنظر للمستوطنات . ١٩٩٢عام 
Complicating Factor ًعن موقفها قبل اوسلو حين  للمفاوضات، وهو ما يمثل تراجعا

 .Obstacle to Peace" عقبة يف طريق السالم"كانت تعتبرها 
رد فعلها جتاه سياسات االستيطان التي على النقيض من : السلطة الوطنية الفلسطينية -٢

اتبعتها حكومتا حزب العمل السابقتان، ستجد السلطة الوطنية الفلسطينية صعوبة يف 
ففي حالة حكومات حزب العمل كان يبدو ان . قبول برنامج حكومة نتنياهو لالستيطان

تفاقيات على شكل املزيد من اال Political Payoffهناك امكانية لنيل مكافأة سياسية 
ن نتنياهو يرى أن السلطة الوطنية الفلسطينية إمن جانب آخر ف. ونقل املزيد من السلطات

حدود التنازالت االقليمية ونقل السلطات التي  –ويف بعض اجملاالت تعدت  –قد بلغت 
ن السلطة الوطنية الفلسطينية تسعى إوحتى اآلن ف. مستعدة لتقديمها إسرائيلتعتبر 

وتؤدي . االستيطان االسرائيلي وبناء الطرقضة الشعبية الفلسطينية لتوسيع لتهدئة املعار
وهناك بعض . هذه السياسة اىل تضليل الكثير من الفلسطينيين واىل شعورهم باملرارة

الدالئل على أن السلطة الوطنية الفلسطينية تقوم، نتيجة النتصار الليكود، باعادة تقييم 
  .هذا الوضع

حكومة نتنياهو ستكثف اجلهود االستيطانية للحكومات واخلالصة هي أن   
وتطبيق مثل هذه . السابقة، ومن ثم سترتفع حدة املناخ السياسي يف الضفة الغربية وغزة

قد يقود اىل  يقافها،إفلسطينية الواضح عن السياسات، يف ظل عجز السلطة الوطنية ال
  .انطالق رد فعل فلسطيني عنيف



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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