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مقدمة

من  إرسائيل  يف  السياسية  واحلركات  األحزاب  مواقف  استعراض  إىل  الدراسة  هتدف 
املرشوع االستيطاين خاصةً بعد أوسلو، وترصد ذلك من خالل متابعة السياسات واملواقف 

منذ االحتالل اإلرسائييل عام 1967.
والبحوث  كالكتب  واملصادر،  املراجع  من  متنوعة  جمموعة  عىل  الدراسة  اعتمدت 
وحمارضها  اإلرسائيلية  واحلكومة  الكنيست  وجلسات  األرشيفية  واملواد  واملقاالت 
واالتفاقيات  والدولية  واإلقليمية  والعربية  املحلية  واملؤمترات  واملجالت  والصحف 

اخلاصة بالقضية الفلسطينية. 
تتبنى  إرسائيل  حكومات  أن  أبرزها  من  االستنتاجات،  من  رزمة  إىل  الدراسة  وتصل 
منهجية املناورة يف تعاملها مع االستيطان، ففي الوقت الذي يرصح فيه رؤساء حكومات 
إرسائيل بأهنم يؤيدون إقامة دولتني، فإهنم يستمرون يف تطوير املرشوع االستيطاين وتعزيزه؛ 

ما حيول دون حتقيق مرشوع إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
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مفهوم االستيطان

»احتالل«، »استعامر«، »استيطان« أم »استيطان استعامري«. ما هي احلالة القائمة يف األرايض 
الفلسطينية 1967؟ 

منذ  احلاصل  الواقع  تعكس  أهنا  ويبدو  املفاهيم،  هذه  كثرية  استفهام  عالمات  ترافق 
1967، ناهيك عن احلالة يف األرايض الفلسطينية 1948. ونعتقد بدورنا أنه من الرضوري 
استعامهلا،  كيفية  ملعرفة  أساسية  معلومات  قاعدة  بناء  وبالتايل  املفاهيم،  هذه  مثل  حتديد 

وخاصة يف السياقات التي جيب التعامل معها.
دولة  عىل  لدولة  مؤقتة  سيطرة  بأنه  االحتالل  ف  ُيعرهّ ة(  احلرهّ )املوسوعة  ويكيبديا  ففي 
استخدام  بشكل عام من خالل  ذلك  ويتم  عنها،  رغاًم  أراضيها  أو عىل جزء من  أخرى، 
يف  االستعامر  وسائل  أقدم  من  االحتالل  ويعترب  واحلربية،  العسكرية  السيطرة  وسائل 

التاريخ البرشي.
أو  ضعيفة  دولة  قوية عىل  دولة  سيطرة  إىل  عبارة عن ظاهرة هتدف  فهو  االستعامر  أما 
أجزاء منها وبسط نفوذها من أجل استغالل خرياهتا يف املجاالت االقتصادية واالجتامعية 
حتطيم  عن  فضاًل  املستعمرة،  البالد  لثروات  منظم  وسلب  هنب  بالتايل  وهو   1 والثقافية، 
البالد وتدمري تراثها احلضاري والثقايف، وفرض ثقافة االستعامر عىل  كرامة شعوب تلك 
واالستعامر   مرحلة احلضارة.  إىل  املستعمرة  البالد  نقل  عىل  القادرة  أهنا الثقافة الوحيدة 
هو إخضاع مجاعة من الناس حلكم أجنبي، وُيسمى سكان البالد امُلسَتْعَمرين، يف حني أنهّ 
ى »البالد امُلسَتْعَمرة«. ومعظم املستعمرات مفصولة  األرايض الواقعة حتت االحتالل ُتسمهّ
عن الدولة املستعِمرة )بكرس امليم الثانية( ببحار وحميطات. وغالبًا ما ترسل الدولة األجنبية 
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سكانًا للعيش يف املستعمرات حلكمها واستغالل ثرواهتا، وهذا ما جيعل حكام املستعمرات 
منفصلني عرقيًا عن املحكومني.2

مجاعة  فيها  هتجر  اقتصادية،  اجتامعية  عملية  عن  عبارة  فهو  االستيطاين،  االستعامر  أما 
حمو  يشكل  ما  وعادًة  مستحدثة،  برشية  جمتمعات  إلقامة  أخرى،  أرض  إىل  أرضها  برشية 

األصالنيني واستبداهلم عاماًل ناظاًم هلذا النوع من االستعامر.3
يف تعاملنا مع هذه املفاهيم الثالثة يتبني لنا أهنا مرتبطة متام االرتباط، حيث إن األخري 
- أي االستيطان االستعامري اإلرسائييل يف األرايض الفلسطينية - يمثل حركة استعامرية 
املنطقة  السكان األصليني يف  أثنية هيودية مكان  صهيونية احتاللية هدفها إحالل جمموعة 
التي  أدوات خمتلطة من أجل االستيالء عىل األرض  استخدام  املحتلة، وذلك من خالل 

ُتشكل العنرص األساس يف هذه العملية.
تتميز ظاهرة االستعامر االستيطاين يف فلسطني عمومًا بإدماجها البعد الديني / التورايت/ 
العقائدي من أجل رشعنة مرشوعها، بحيث يتم تنفيذ هذا االستيطان من خالل مرشوع 
الصهيوين  فاملبدأ   .)1897( سويرسا   – بازل  مؤمتر  يف  أسسه  ُوضعت  شامل  استيطاين 
الشعب  حق  من  أرض  أهنا  عىل  فلسطني  مع  تعامله  يف  هو  الغاية  هذه  لتحقيق  املوظف 
اليهودي العيش فيها وحتقيق أمانيه وطموحاته الدينية / السياسية / االجتامعية / الثقافية. 
باالستيطان  الصلة  ذات  الطروحات  من  جمموعة  بازل  مؤمتر  قبل  عرضت  قد  وكانت 
اليهودي يف فلسطني، من بينها مرشوع نابليون بونابرت لتجنيد اليهود ملساعدته يف حتقيق 
أهداف محلته عىل مرص وبالد الشام يف هناية القرن الثامن عرش، إال أن دعوته هذه مل جتد 
طريقها إىل النجاح. وكذلك مشاريع مويش مونتفيوري - وهو سيايس هيودي بريطاين من 
أثرياء لندن - التي طرحها عىل حممد عيل باشا حاكم مرص يف 1839 إلقامة مستوطنات 
عن طريق استئجار األرايض يف فلسطني، إال أن حماولته هذه باءت بالفشل، سوى أنه حقق 

ًا جديدًا يف القدس حيمل اسمه.  إنجازًا مهاًم لليهود بإقامته حيهّ
تطبيق  بعد  القدس  يف  األجنبية  القنصليات  افتتاح  ظاهرة  انتشار  من  اليهود  واستفاد 
عىل  القنصليات  هذه  عملت  حيث  بـ»التنظيامت«،  ُتعرف  والتي  العثامنية  اإلصالحات 
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تسهيل أمور اليهود يف رشاء األرايض واالستيطان عليها.4
وتال ذلك انتشار حركات فكرية هيودية دعت إىل اهلجرة إىل فلسطني إلقامة مستوطنات 

هيودية، بعضها حتقق، وبعضها كان مصريه الفشل. 
القضية  حتويل  أي  السيايس،5  هرتسل  مرشوع  يف  كان  واخلطري  الكبري  التحول  ولكن 
اليهودية إىل مسألة سياسية تقض مضاجع العواصم األوروبية، وبالتايل وجوب توفري حلهّ 
هلا. ويف هذه املرحلة مل يعتمد هرتسل عىل مبادرات زعامء الدول األوروبية بل سعى بنفسه 
إىل االلتقاء هبم شخصيًا والضغط عليهم هبدف نيل وعد بدعم مرشوعه إلقامة دولة لليهود 
ر هذا األمر فلتقم يف أي مكان آخر يف العامل، رشيطة أن تكون حالة  يف فلسطني، وإن تعذهّ

مؤقتة. 
مل يمت مرشوع هرتسل بموته، إذ توىل قياديون يف الصهيونية تثبيته كحق رشعي لليهود 
من خالل نقله إىل مستوى رفيع، حيث تبنته بريطانيا من خالل إصدار ترصيح بلفور يف 
1917. 6 وملا وقعت فلسطني حتت االحتالل الربيطاين يف هناية احلرب العاملية األوىل، نقلت 
بريطانيا هذا الترصيح إىل أروقة عصبة األمم لتجعله قرارًا دوليًا مصادقًا عليه من أعىل هيئة 
دولية بصفة »صك االنتداب«،7 والذي ُيلزم الدولة املنتدبة ويف هذه احلالة بريطانيا بتنفيذه. 
الطريق  هيهّئت  بأن  فلسطني  انتداهبا  من  عقود  ثالثة  مدى  عىل  بريطانيا  به  قامت  ما  وهذا 
لتحقيق مرشوع إقامة دولة لليهود يف فلسطني عىل حساب األرض الفلسطينية وأصحاهبا 

الرشعيني.
إذن، ندرك من هنا أن مفهوم االستيطان اإلرسائييل يستند إىل منطلقات فكرية صهيونية 

رصفة مؤسسة عىل رؤيتني أساسيتني، ومها:
األوىل - السيطرة عىل األرض، وذلك يتم باستخدام القوة بكل مركباهتا، وبالتايل طرد 
السكان األصليني يف فلسطني لتحقيق هذه الغاية. ولتحقيق هذه الغاية أسست الصهيونية 
عرب تياراهتا الفكرية املختلفة عددًا من العصابات العسكرية، كانت أبرزها منظمة اهلاغاناه 
التي تولت تنفيذ جمموعة من اخلطط العسكرية، ويف مقدمتها اخلطة »د« )داليت(،8 والتي 
فلسطني  يف  األصالين  للشعب  عرقي«  »تطهري  خطة  بأهنا  الدويل  املفهوم  يف  ُتعرف  باتت 
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واقتالعه من أرضه وإحالل شعب آخر مكانه.9
املرشوع  لتطبيق  وتارخيية  دينية  بذرائع  الفلسطينية  األرض  عىل  االستيالء   - الثانية 
وإحالل  وقراه،  مدنه  من  الفلسطيني  الشعب  اقتالع  إىل  أساسياته  يف  اهلادف  الصهيوين 
من  الواقع  األمر  بسياسة  إال  يتم  ال  وهذا  مكاهنا.  الصهيونية  واملستوطنات  املستعمرات 

خالل تطبيق املرشوع عىل األرض بوساطة النشاط االستيطاين.
فالصهيونية فكرًا وممارسًة مؤسسة عىل االستيطان، وال يمكن تطبيقه - أي االستيطان 
- كمرشوع إال بإخالء الفلسطينيني وترحيلهم من أرضهم ومن ثم فرض إغالق حمكم عىل 

األرض التي تم احتالهلا.
الكبري،  حجمه  إىل  تطرقنا  لو  فيام  ثالث  مراحل  عىل  االستيطاين  املرشوع  تنفيذ  تمهّ 
حيث  عرش،  التاسع  القرن  هنايات  من  امتدت  والتي   1948 للعام  السابقة  املرحلة  وهي 
القومي  الصندوق  أبرزها  ومن  األرايض،  برشاء  الصهيونية  احلركة  مؤسسات  قامت 
أو  رشاؤها،  تم  التي  األرايض  عىل  ُسميت(  )هكذا  مستعمرات  وإقامة  قييمت(  )قرين 
الثانية  املرحلة  أما  صهيونية.  ملؤسسات  الربيطاين  االنتداب  حكومة  قبل  من  ترسيبها  تم 
بطرده   1948 العام  يف  الفلسطيني  الشعب  هلا  ض  تعرهّ التي  الكربى  النهب  عملية  فهي 
من  الفلسطيني  الشعب  ومنع  إرسائيل،  دولة  كيان  وإقامة  عليها  واالستيالء  أرضه  من 
األمم  العودة رقم 194 عن  قرار  الرغم من صدور  أراضيه ومدنه وقراه عىل  إىل  العودة 
الزمن  من  من عقدين  يقرب  ما  أي  و1967  بني 1948  الواقعة  الفرتة  وخالل  املتحدة. 
متهّت إقامة مئات املستعمرات الصهيونية عىل األرض التي أقيمت عليها إرسائيل، بحيث 
تولهّت حكومات إرسائيل عملية االستيالء عىل األرايض من خالل وضع اليد عىل ما بات 
التي طبقتها هذه  املصادرات  قوانني  الغائبني، وكذلك ترشيع جمموعة من  بأمالك  ُيعرف 
احلكومات عىل الفلسطينيني الباقني يف حدود إرسائيل. أما املرحلة الثالثة فهي التي أعقبت 
حرب 1967 واحتالل إرسائيل ما تبقى من أراض فلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، 
حيث رشعت حكومات إرسائيل ببناء املستوطنات عىل أراض فلسطينية مستندًة إىل ذرائع 
عدة، يف مقدمتها احلق التارخيي للشعب اليهودي يف العيش والسكن يف أي ُبقعة من »أرض 
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إرسائيل«، وأن األرايض التي ُتقام عليها املستوطنات هي أرايض دولة، ولكوهنا هكذا فهي 
ف فيها كام تراه مناسبًا. صاحبة حق الترصهّ

عندما يستعمل مفهوم »االستيطان« تكون دالالته عملية توطني هيود إرسائيليني عرب ما 
هو متعارف عليه باسم اخلط األخرض، يف مناطق احتلتها إرسائيل يف حرب حزيران 1967. 
االنسحاب  قبل  ما  )إىل  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  عىل  املفهوم  هذا  استعامل  يتوقف  وال 
اإلرسائييل منه وإخالء املستوطنات منه(، إنام يستعمل املفهوم يف القدس العربية وحميطها، 
أي أن خطط البناء التي تقوم هبا حكومة إرسائيل يف القدس واملناطق التي تمهّ ضمها إىل 
بلدية القدس الغربية تنضوي حتت مفهوم االستيطان سواء جلأ إىل تصنيفها هكذا معسكر 
واإلدارة  األورويب  واالحتاد  املتحدة  كاألمم  متعددة،  دولية  أطراف  أو  اإلرسائييل  اليسار 

األمريكية وغريها.
بحيث  إرسائيل،  دولة  من  جزء  وكأهنا  املستوطنات  مع  إرسائيل  حكومات  تتعامل 
أنواع  هلا كل  م  ُتقدهّ كافة، وكذلك  والدفاع  احلامية  هلا وسائل  ميزانيات وتوفر  هلا  ُتصص 
العامل  دول  معظم  أن  حني  يف  وغريها.  والثقافية  واالقتصادية  االجتامعية  اخلدمات 
ومؤسساته السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية تتعامل مع ظاهرة االستيطان عىل 
أهنا خمالفة للقانون الدويل، وأن إقامة هذه املستوطنات يتناقض والقانون الدويل من منطلق 

كوهنا مقامة عىل أراض واقعة حتت احتالل عسكري.
هلذا، ففي القاموس السيايس اإلرسائييل وأيضًا يف اخلطاب اليومي، فإن »املستوطنات« 
يف الضفة ُتسمى هكذا، وسكاهنا ُيسمون »مستوطنني«، يف حني أنهّ املستوطنات يف إرسائيل 
تطوير«،  »بلدة  »بلدة«،  »موشابة«،  »موشاب«،  »كيبوتس«،  نعني  نوعها،  بحسب  ُتسمى 
»مدينة«، وال ُيطلق عىل ساكنيها تسمية »مستوطنني«، بل مواطنني. وهذا األمر يف حد ذاته 

له دالالت سياسية معينة.
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االستيطان اإلسرائيلي

يف األراضي الفلسطينية بعد 1967

حصل حتول أسايس يف حركة املرشوع االستيطاين الصهيوين يف أعقاب حرب حزيران 
غزة.  وقطاع  )الرشقية(  العربية  والقدس  الغربية  الضفة  إرسائيل  احتلت  حيث   ،1967
وهبذا وقعت األرايض الفلسطينية كلها حتت االحتالل اإلرسائييل. وأيضًا احتلت إرسائيل 

مرتفعات اجلوالن السورية وشبه جزيرة سيناء املرصية.10
انسحبت إرسائيل من شبه جزيرة سيناء يف أعقاب التوصل إىل تسوية بني حكومتي مرص 
وإرسائيل بوساطة أمريكية بعد عملية تفاوض توجت باتفاقيات كامب ديفيد.11 أما بالنسبة 
للجوالن فسن الكنيست اإلرسائييل قانون ضم اجلوالن إلرسائيل يف العام 1981. 12 وكذا 
فعل الكنيست اإلرسائييل بضم القدس إىل إرسائيل بموجب قانون توحيد شطري القدس 

واإلعالن عنها عاصمة أبدية إلرسائيل.13
مل يكن النشاط االستيطاين الذي أعقب احتالل ما تبقى من األرايض الفلسطينية يف العام 
لتحقيق مرشوع إرسائيل  انطالقًة متجددًة  1967 األول من نوعه، كام نعرف، بل شكل 
الكربى من البحر إىل النهر. والقصد هنا البحر األبيض املتوسط من الغرب وهنر األردن 

من الرشق. 
كان احتالل الضفة الغربية، يف العام 1967، عالمة تأكيد لرفض إرسائيل وجود أي دولة 
ته اجلديدة ليسيطر عىل  عربية بينها وبني النهر. وهلذا جاء املرشوع االستيطاين اإلرسائييل بحلهّ
مساحات شاسعة من أرايض الضفة الغربية منذ االحتالل وحتى اليوم )2013(، ومتهيد 
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هذه األرايض إلقامة املستوطنات عليها.
دخلت حكومات إرسائيل يف أجواء نقاشية حول مصري الضفة الغربية وقطاع غزة بعد 
1967 ومستقبلهام. هل جيب االنسحاب منهام عرب فرض تسوية عىل األطراف املعنية؟ أم 
جيب اإلبقاء عىل هذه األرايض كورقة مساومة مستقبلية تستنفد بوساطتها إرسائيل كل ما 
الفلسطينيني  األرايض، وإخضاع  السيطرة عىل  املزيد من  الفلسطينيني لضامن  يمكنها من 

للسيطرة اإلرسائيلية املبارشة يف بعض امليادين وغري املبارشة يف ميادين أخرى؟
سياسيني  أروقة  يف  تدور  كانت  التي  والنقاشات  والتساؤالت  التخبطات  هذه  مقابل 
وال  شكلت  استيطانية  وتنظيامت  حركات  تظهر  بدأت  إرسائيليني،  وإعالميني  ومنظرين 

تزال قوة ضاغطة عىل ُصنهّاع القرار وعىل طبيعة قراراهتم وجوهرها.
إحدى النقاط املركزية التي واجهتها املاكنة السياسية اإلرسائيلية يف حال تم ضم الضفة 
بل  زيادة  سُيشكل  الضفة  ضم  إن  بحيث  الديموغرافية،  املسألة  هي  إرسائيل  إىل  الغربية 
ق فلسطيني ديموغرايف عىل إرسائيل. لذلك تراجعت إرسائيل عن هذا األمر، وال تزال  تفوهّ
مقابل  هذا  تريد حكمهم. كل  الفلسطينيني وال  إدارة شؤون  تريد  بأهنا ال  ح عالنية  ترصهّ
االستمرار يف السيطرة عىل مزيد من األرايض الفلسطينية وتدمري مبان ومنازل ومزارع يف 

سبيل حتقيق مرشوعها االستيطاين. 
غاية  يف  مسألة  اإلرسائييل  السيايس  املنظور  يف  اإلرسائيلية  السياسية  التناقضات  تعد 
الطبيعية، فإرسائيل تريد حتقيق مرشوعها التارخيي يف فلسطني )أرض إرسائيل الكاملة(، 
إال  املرشوع  يتم حتقيق هذا  لن  نفسه  الوقت  بتاتًا، يف  الفلسطينيني  تتعرض حلياة  أن  دون 
إقامة  أو  قوانني،  الطرق والوسائل كترشيع  بمختلف  الفلسطينية  األرايض  بالسيطرة عىل 

مستوطنات عىل أرايض الدولة وغريها.
تعاملت حكومة إرسائيل مع االستيطان يف األرايض الفلسطينية املحتلة يف العام 1967 

ة احلكم. بطرق استيطانية متنوعة، سواء أكان حزب العمل أم حزب الليكود يف سدهّ
يمكننا تقسيم املناطق املحتلة إىل مخس مناطق وهي:

أ( الضفة الغربية
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ب( القدس الرشقية
ج( قطاع غزة

د( مرتفعات اجلوالن
ه( شبه جزيرة سيناء

دراستنا  بموضوع  ذات صلة  األوىل ألهنا  الثالث  املناطق  االستيطان يف  إىل  وسنتطرق 
هذه.

اتبعت احلكومات اإلرسائيلية يف مناطق الضفة الغربية عدة أساليب لتحقيق مرشوعها 
االستيطاين، منها:

تطويق املدن الفلسطينية بتجمعات استيطانية ُتشكل سورًا من املستوطنات حييط هبا.  أ( 
هذا ما ُنفذ حول جنني ونابلس ورام الل واخلليل وبيت حلم. 

اخلط  داخل  أي  إرسائيل  داخل  من  متتد  بطرق  عرضيًا  الغربية  الضفة  تقطيع  ب( 
األخرض حتى املستوطنات، وذلك لربطها بطرق مبارشة مع إرسائيل.

اللجوء إىل استعامل الطرق االلتفافية وصواًل إىل املستوطنات دون العبور بقرى  ج( 
للسيطرة  أخضع  واحد  إال  مداخلها  وإغالق  حتييدها  تم  القرى  هذه  فلسطينية. 

العسكرية.
سلسلة مستعمرات عىل طول األغوار الغربية لنهر األردن، من هنر األردن بخروجه  د( 

من بحرية طربيا وحتى عني جدي وفقًا ملرشوع ألون.
مستعمرات التالل، من تالل بيت حلم وهضاهبا رشقًا وحتى بيسان شاماًل، أي شامل  ه( 

جنني، وهذا يتناسب مع مرشوع مويش ديان. 
مستعمرات التالل الغربية من القدس وحتى جنني شاماًل، وفقًا ملرشوع شارون.14 و( 

تتقاطع هذه املستوطنات الطولية من اجلنوب إىل الشامل مع الكتل االستيطانية العرضية 
التي حتيط باملدن الفلسطينية.15

بعضها  عن  الفلسطينية  للمدن  كيلهّ  شبه  عزل  إىل  االستيطانية  التكتالت  هذه  وهتدف   
البعض، وأيضًا عزل الريف الفلسطيني عنها، وحتويل سكاهنا إىل كتل برشية متفككة وغري 
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مرتابطة فيام بينها للحيلولة دون وحدهتا يف عمل سيايس أو عسكري مستقبيل. إضافة إىل 
سهولة التحكم هبذه التجمعات السكانية املتفككة وغري املرتابطة فيام بينها، وبالتايل إمكانية 
ترحيلها دون معارضة أو مقاومة مجاهريية وشعبية فلسطينية، عىل سبيل املثال: املخططات 
دت  اإلرسائيلية التي نفذت يف األغوار مبارشة بعد احتالهلا يف 1967، حيث طردت ورشهّ
لصالح  وحولتها  وسلبتها  أراضيهم  وهنبت  والبدو  املزارعني  من  الفلسطينيني  آالف 
مرشوعها االستيطاين. والذريعة اإلرسائيلية يف هذه العملية توفري غطاء أمني إلرسائيل. 
لكن هذا املخطط يندرج حتت ُمسمى التوسع االستعامري اإلرسائييل، والتخلهّص من أكرب 
كمية ممكنة من الكتل البرشية الفلسطينية التي ُتشكل عائقًا ديموغرافيًا أمام تفوق سكاين 
زراعية  أراض  السيطرة عىل  أطامع إرسائيلية يف  املنطقة. كذلك  )ديموغرايف( إرسائييل يف 
يُدرهّ مدخوالت هائلة عىل اخلزينة  املياه، ما  ذات جودة عالية مدعومة بكميات هائلة من 

اإلرسائيلية.
فيها  بام  الغربية  الضفة  احتالل  بعد  مبارشة  أي   - بدايته  يف  االستيطاين  النشاط  كان 
– يتمثل بإقامة مراكز أمنية / عسكرية حلامية املنطقة، لكنها رسعان ما حتولت  األغوار 
إىل مستعمرات مدنية زراعية توسعت عىل حساب األرايض العربية التي تم طرد سكاهنا 
العقد  الفلسطينية يف األغوار. ويف  القرى  منها، أو صودرت يف حالة اإلبقاء عىل بعض 
بذريعة  منها  أجزاء  لتهويد  خمططها  عن  إرسائيل  أعلنت  الغربية  الضفة  الحتالل  الثاين 
العريب  الشعب  فيها  بام  الشعوب،  من  غريه  دون  اإلرسائييل  للشعب  التارخيي«  »احلق 

الفلسطيني.
اللحظة األوىل الحتالهلا أن خمططات هتويدها  بالنسبة للقدس، فكان واضحًا منذ  أما 
السياسية  واحلركات  والتيارات  األحزاب  أن  كله  ذلك  من  األهم  وأن  مسبقًا.  موضوعة 
القدس موحدة  أن  القدس ووضعها ومستقبلها، وهو  يف إرسائيل كافة متفقة بخصوص 
وعاصمة أبدية إلرسائيل، وأن االنسحاب منها غري وارد يف أي مسار تفاويض سواء مع 
بضم  قراره  اإلرسائييل  الكنيست  وأصدر  شأن.  ذات  عربية  دولة  أي  مع  أو  الفلسطينيني 

القدس وتوحيدها يف الشهر ذاته الذي وقعت فيه القدس حتت االحتالل اإلرسائييل. 
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يف  االستيطاين  مرشوعها  لتنفيذ  اتاذها  إىل  إرسائيل  حكومة  بادرت  التي  اخلطوات 
القدس، أهنا حلهّت بلدية القدس العربية، وألغت املؤسسات اإلدارية العربية فيها بام فيها 
اليهودية.  الغربية  القدس  بلدية  بخدمات  العربية  القدس  بربط  وقامت  املحاكم،  جهاز 
ويف الوقت نفسه عزلت القدس عن باقي مناطق الضفة الغربية التي كانت امتدادًا طبيعيًا 

وبرشيًا هلا. 
القدس،  هتويد  طات  خمطهّ تطبيق  اإلرسائيلية  القدس  بلدية  بارشت  أخرى،  جهة  من 
فهدمت حي املغاربة يف البلدة القديمة ليكون ساحة كبرية أمام حائط الرباق بزعم أنه جزء 
دت اآلالف من سكان القدس الذين سكنوا هذا  من اهليكل السليامين، وهبذا تكون قد رشهّ
احلي وجواره منذ آالف السنني. ثم بارشت بلدية القدس بإعادة السيطرة عىل احلي اليهودي 
تعرتض مشاريعها  التي  العربية  للمباين  البلدية عمليات هدم  ونفذت  القديمة.  البلدة  يف 
وهجرت سكاهنا بذرائع اإلخالء خلطورة السكن، أو بذريعة السكن غري القانوين يف منازل 

تعود ملكيتها ليهود وللدولة.
أما العملية األكثر خطورة يف هتويد القدس، فهي توسيع مسطح البناء ليصل إىل أطراف 
رام الل شاماًل وبيت جاال وبيت حلم جنوبًا، وهذا ما تعارف عليه اإلرسائيليون باسم »القدس 
الكربى«. يف عملية التوسيع هذه تمهّ بناء عرشات املستعمرات اإلرسائيلية لتشكل طوقًا حيمي 
القدس ويمنع أي تواصل جغرايف وبرشي بني مدن جنوب القدس )بيت حلم وبيت جاال 

وبيت ساحور واخلليل وحلحول( وبني مدن شامل القدس )رام الل والبرية وقراها(.
سيطرت إرسائيل هبذا املرشوع االستيطاين التوسعي عىل مساحات شاسعة من أرايض 
الفلسطينيني اخلاصة والعامة، ومنعت وستمنع مستقباًل تنفيذ أي مرشوع عمراين مديني 

فلسطيني يف املنطقة.  
هي  إرسائيل  حكومة  واجهت  التي  الرئيسة  املشكلة  فكانت  غزة،  لقطاع  بالنسبة  أما 
خمططات  فإن  املشكلة،  هذه  من  الرغم  وعىل  الزراعية.  األرايض  وقلة  السكانية  الكثافة 
إرسائيل عملت عىل تفكيك املنظومة السكانية الفلسطينية بوساطة عمليات إخالء خميامت 
هذه  جديد.  من  وتكوينها  بنائها  إعادة  دون  للحيلولة  واسعة  طرقات  وشق  فلسطينية 
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ت إىل ترحيل سكان املخيامت وإعادة توطينهم يف مواقع أخرى. إذن  املشاريع وغريها أدهّ
عملية ترانسفري قامت بتنفيذها إرسائيل للتخفيف من الكثافة السكانية، إال أهنا مل حتقق كل 

ما أرادته من وراء هذا املرشوع.16
أقامت حكومة إرسائيل عددًا من التجمعات االستيطانية يف قطاع غزة، وهي مستوطنات 
جنوب غزة وأخرى شامل العريش، واهلدف من ورائها تطبيق عملية عزل غزة عن سيناء. 
يف  واجهتها  التي  تلك  من  بكثري  وأكرب  كثرية  مشاكل  غزة  قطاع  يف  إرسائيل  واجهت 
الضفة الغربية، حيث شكلت املنطقة كابوسًا لقيادات اجليش ورجال السياسة، ملا للمنطقة 
القطاع من إرصار كبري عىل كنس  من مكونات جغرافية وديموغرافية صعبة، وملا ألهايل 
غزة  من  االنسحاب  شارون  حكومة  قررت  هلذا،  هنائيًا.  مستوطناته  وتصفية  االحتالل 

وفرض طوق أمني ظامل عىل القطاع منذ 2005 وحتى اليوم. 
وعىل الرغم من تقلهّب نظام احلكم يف إرسائيل بعد العام 1967 بني احلزبني الرئيسني 
التباين  اللذين كونا اخلارطة احلزبية والسياسية يف إرسائيل )حزبا العمل والليكود(، فإن 
أنه ال توجد فروق بني  بمعنى  بوابة االستيطان،  إىل  الوصول  تتقلص مساحته عند  بينهام 

توجه احلزبني بالنسبة للمرشوع االستيطاين إال يف األمور الشكلية فقط.
التي  االئتالفية  واألحزاب  احلزبني  وتطبيقات  سياسات  إىل  تفصياًل  سنتطرق  وألننا 

شكلت حكومات إرسائيل املتعاقبة بعد العام 1967، فإننا نرتك ذلك للفصول القادمة. 
التي أرست  العامة  التوجهات  الفصل هو  السياق ويف هذا  إليه يف هذا  التطرق  نود  ما 
أسس سري املفاوضات الالحقة بني إرسائيل والدول العربية بخصوص األرايض الفلسطينية 
عنها  متخضت  والتي  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  إرسائيل  حكومات  بني  واملفاوضات 

اتفاقيات أوسلو يف 1993. 
حتى وإن وجدت تباينات بني احلزبني بالنسبة لالستيطان ومرشوعه، فإن ما هو متفق 

عليه سياسيًا وأمنيًا أكرب بكثري من حجم هذه التباينات ونوعيتها. 
حزبية  قوة  شكال  اللذين  والليكود  العمل  احلزبني  بني  التوافقات  تلخيص  ويمكننا 

وسياسية مهيمنة يف احلياة السياسية واملشهد الربملاين فرتة طويلة بثالثة توجهات، وهي:17
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• التوجه األول- االستيطان كمرشوع وظيفي	
»تسوية  عىل  يقوم  حل  إطار  يف  يتحدد  املحتلة  األرايض  مستقبل  أن  التوجه  هذا  يرى 
إقليمية« جغرافية تستند إىل اقتسام هذه األرايض، وإبقاء إرسائيل عىل وجودها العسكري 
والبرشي يف مناطق االستيطان اإلسرتاتيجية كام رسمتها خطة »ألون«،18 هذه كانت رؤية 

حزب العمل التي تعاملت مع االستيطان كمرشوع »وظيفي«.
• التوجه الثاين: التقاسم الوظيفي مع الفلسطينيني دون التفريط باألرض	

ديان«،  رأسهم »موشيه  اجليش وعىل  قادة  مثهّلها  رؤية خاصة  للجيش اإلرسائييل  كان 
وتستند هذه الرؤية إىل مرشوع التقاسم »الوظيفي الواسع« مع الفلسطينيني دون التفريط 
دت  باألرض واإلبقاء عىل الوجود اإلرسائييل الدائم يف األرايض الفلسطينية. هذه الرؤية جسهّ
توجهات اجلناح املتشدد »الصقور« يف حزب العمل، والتي عرب عنها »ديان« بقوله: »من دون 
املستوطنات تصبح القوات اإلرسائيلية جيشًا أجنبيًا حيكم شعبًا أجنبيًا«، ُمعربًا عن املكانة 
املناطق  يف  اإلرسائييل  اجليش  وبقاء  لالحتالل  رئيس  كمربر  لعبها  االستيطان  عىل  املعول 

املحتلة. وقد أطلق »ديان« الءاته اخلمس املعربة عن هذه الرؤية:19
• غزة لن تكون مرصية.	
• اجلوالن لن يكون سوريًا.	
• القدس لن تكون عربية.	
• لن تقوم دولة فلسطينية.	
• لن هنجر املستعمرات التي أقمناها.	

ويف ضوء هذا التوجه، فإن عىل إرسائيل أن تستوطن يف مجيع أنحاء »املناطق«،20 ومتنح 
الفلسطينيني قدرًا من احلكم الذايت ال يتعارض مع مصالح إرسائيل.21

• التوجه الثالث: التوجه األيديولوجي	
مجيع  ضم  عىل  تقوم  سياسية  كإسرتاتيجية  الكاملة«22  إرسائيل  »أرض  فكر  عن  ُيعربهّ 
املثقفني  أوساط  يف  أواًل  الفكرة  هذه  ظهرت  فيها.  واالستيطان  إلرسائيل  املحتلة  املناطق 
الذين  العمل،  حزب  يف  املتشدد  اجلناح  من  العلامنيني،  )الغربيني(  األشكناز  الصهيونيني 



21

املناطق«  لسكان  التامة  واملساواة  املواطنة  »بمنح  تطالب   1967 أيلول  يف  عريضة  نرشوا 
لكي يصبحوا مواطني أرض إرسائيل الكربى، مع ضم مجيع املناطق التي احتلت يف حرب 

1967«. هكذا بدأ عمليًا اخلطاب الكولونيايل يف السياسة اإلرسائيلية بعد 1967. 23
جسدت إسرتاتيجية »أرض إرسائيل الكربى« فكر حزب الليكود واألحزاب الصهيونية 
عام  املواتية  فرصتها  األحزاب  هذه  وجدت  »يشع«.24  جملس  إىل  إضافة  يمينه،  عىل  التي 
نوعيًا  دفعًا  معه  والذي جلب  إىل سدة احلكم يف إرسائيل،  الليكود  اء وصول  1977 جرهّ
بروز  رافقها  توسعية،  استيطانية  سياسات  من  اتبعه  ما  خالل  من  االستيطاين  للمرشوع 

حركة »غوش إيمونيم« االستيطانية.25 
مجيع  يف  االستيطان   -  1977 عام  اإلرسائييل  الوزراء  رئيس   - بيغن«  »مناحيم  اعترب 
أرجاء أرض إرسائيل بمثابة »تعبري عن اهلوية الدائمة للصهيونية ورؤياها اخللقية«، ورأى 
الدولة  قيام  فرتة  يف  انبعثت  التي  االستيطان  سياسات  بني  أسايس  متييز  ة  ثمهّ يوجد  ال  أنه 
غزة  وقطاع  الغربية  للضفة  اإلرسائييل  االحتالل  عقب  نجمت  التي  وتلك  ]إرسائيل[ 
واجلوالن يف حزيران 1967، »فاالستيطان السابق كام الالحق هو تثبيت مل يستكمل بعد 

للسيادة اليهودية عىل فلسطني«.26
انعكست رؤية الليكود عىل شكل عمليات توسع استيطاين أفقي وعمودي يف أنحاء األرض 
الفلسطينية )ُكنهّا قد تطرقنا إليها يف معرض حديثنا عن النشاط االستعامري/ االستيطاين يف مناطق 
الضفة الغربية(، يف ضوء العمل احلثيث عىل تأمني إرسائيل ووجودها املحصن املتمدد استنادًا 
العمل  حزب  أسسه  ما  الليكود  سياسات  جتاوزت  اآلمن،  والتوسع  األمني  العمق  منطق  إىل 
استيطانيًا، مستندة إىل مقاربة التقاسم اإلقليمي والوظيفي، فُقسم املرشوع االستيطاين إىل مناطق 
أولوية استيطانية قصوى ومناطق أقل إسرتاتيجية. خيارات الليكود واليمني كانت مغايرة جلهة 
االستيطان يف كل مكان يف األرض الفلسطينية، وعمومًا فإن املشرتك بني هذه السياسات )عاملية 
أو ليكودية( هو أن االستيطان يف نظر احلكومات واملخططني اإلرسائيليني هو مسألة وجودية 
أكثر مما هو مسألة أمنية، وليس معنى ذلك أن وجود إرسائيل مهدد بأي معنى، بل يعني أن وجود 

إرسائيل ينبغي له أن يتعزز ويتجذر بالتمدد والتحصن التوسعي من خالل االستيطان«.27
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مواقف األحزاب السياسية يف إسرائيل من االستيطان

هناك حماوالت جادة يف أوساط عدد من الباحثني يف الشؤون اإلرسائيلية ومتتبعي سري 
النشاط االستيطاين يف املناطق الفلسطينية للتمييز بني سياسات األحزاب اإلرسائيلية عىل 
النشاط االستيطاين وممارسته  تياراهتا وتوجهاهتا. لكن اجلميع متفق عىل أن فكرة  خمتلف 
هي السائدة يف أوساط هذه األحزاب سواء ُصنفت يف يمني اخلارطة احلزبية أو يف يسارها.
املس  دون  االستيطاين  املرشوع  مع  بأنه  ومؤيديه  منتخبيه  إقناع  العمل  حزب  حاول 
باملواطنني العرب، فكيف يمكن ذلك؟ يف حني أن حزب الليكود أكثر رصاحة قبل وبعد 
يلزم  ما  كل  وتوفري  االستيطاين  املرشوع  دعم  إىل  ميله  حيث  من  احلكم،  مقاليد  تسلمه 

لتعميقه وتوسيعه.
األحزاب  برامج  خالل  من  االستيطاين  املرشوع  قراءة  الفصل  هذا  يف  سنحاول 
اإلرسائيلية، وخاصة حزيب العمل والليكود اللذين شكال حكومات إرسائيل املتعاقبة منذ 
وطنية  وحدة  حكومة  خالل  من  أو  أحدمها  من  التشكيل  ذلك  كان  سواء   ،1948 العام 
للمرشوع  مؤيدة  معظمها  يف  التي  اإلرسائيلية  األحزاب  من  وغريمها  احلزبان  فيها  شارك 

االستيطاين وداعمة له.
من  واحدة  إىل  حتويلها  عىل  وعمل  عتصيون«   »غوش  مستوطنات  العمل  حزب  تبنى 
أهم الكتل األمنية عىل عكس الكتل االستيطانية السياسية. ورسعان ما أصبحت بالنسبة 
حلزب العمل ذات أمهية إسرتاتيجية يتوجب تصيص امليزانيات السخية هلا، ملجرد كوهنا 
أن  بمعنى  االستيطاين،  املرشوع  يسريهّ  الذي  هو  األمني  التوجه  هذا  أمنية.  مستوطنات 
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املستوطنات التي أطلق عليها حزب العمل مبارشة بعد العام 1967 »مستوطنات أمنية« 
حتولت يف اإلمجاع اإلرسائييل العام إىل »بقرة مقدسة«، ال جيرؤ أحد عىل التحدث عنها سلبًا 

أو انتقادها.28
سابقًا،  العمل  حزب  أقطاب  أحد  برييس  شمعون  وضعها  لوثيقة  ناقدة  مراجعة  ويف 
لتوحيد أحزاب العمل )مباي، رايف، أحدوت هعفودا( من أيلول 1967 )أي بعد حرب 
»نبني مستوطنات  بندًا(:  )الوثيقة مكونة من 14  الثامن  البند  حزيران 1967( تطرق يف 
هيودية يف القدس الرشقية ويف الشامل واجلنوب من دون استغالل السكان العرب«. أما يف 

البند التاسع من الوثيقة نفسها فيشري إىل توطني األماكن التي ُهجرت من ساكنيها.29
أفكار حزب  القريبني من  آباء حزب أحدوت هعفودا  أفكار  بعيدًا عن  يكن برييس  مل 
العمل وطروحاته، وهم ليفي أشكول رئيس حكومة إرسائيل أثناء حرب حزيران 1967 
حا مرارًا وتكرارًا  والوزيران يغآل ألون ويرسائيل غالييل، وخصوصًا األخرَيين اللذين رصهّ
بأن األرض الكاملة مل تشرت بقوة السيف فقط، إنام تم رشاؤها باملضمون األسايس للحركة 
اجلندي  وهو  األرض«  »عامل  قبل  من  عنها  والدفاع  األرض  استيطان  وهو  الصهيونية 
بتأدية هذه الرسالة بكل حذافريها.  القيام  اإلرسائييل. االثنان اعتربا أنفسهام مؤمتنني عىل 
)غئوالت  األرض«  بـ»إنقاذ  صلة  ذات  رسالة  حتمل  التي  الطالئعية  العاملية  احلركة  مثاًل 

هآرتس( التي حررها عامهلا.30
وقد قال يغآل ألون يف جلسة احلكومة اإلرسائيلية التي عقدت يف 19 حزيران 1967، 
ضعيفة  ضامنة  عن  عبارة  هو  العرب  مع  للسالم  اتفاق  أي  »إن  احلرب:  بعد  مبارشة  أي 
ر ألون من إعادة أي سنتيمرت واحد من الضفة الغربية.  ملستقبل السالم واألمن«.31 وحذهّ
وأضاف بصورة هتكمية إنه لو ُخريهّ  بني األرض الكاملة مع كل السكان العرب، أو التنازل 

عن الضفة الغربية، فقد أجاب إنه مع األرض بكل العرب.32
اعترب ألون )وهو من حزب العمل( أكثر تطرفًا من أي عضو يف حزب املفدال )حزب 
املتدينني الوطنيني( اليميني، حيث أصبح قوة رئيسة حمركة لالستيطان اليهودي املتجدد يف 
مدينة اخلليل، وعمل كل ما يف وسعه لتحقيق هذا اهلدف. لقد طالب ألون منذ اليوم األول 
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بعد أن انتهت احلرب بإقامة حي هيودي قرب اخلليل وذلك قبل وصول املستوطنني. وكان 
إىل رئاسة احلكومة يف 14 كانون  بطلبه  م  الفكرة، وبارش يف وضع أسسها، وتقدهّ بلور  قد 

الثاين من العام 1968. لكن حكومة أشكول مل تقر االقرتاح، فبدأ ألون العمل وحده.33
ق إىل املوضوع نفسه بصيغة  ن بطبيعته، حيث تطرهّ  بالتوازي معه، نلحظ أن غالييل ُمتلوهّ
حيب أن يسمعها الشخص املاثل أمامه يف تلك اللحظة. وعىل الرغم من هنجه الشخيص 
هذا فإنه حافظ طيلة مسريته السياسية عىل كل سنتيمرت من أرايض الضفة وشدد عىل أن هنر 

األردن هو حدود إرسائيل اآلمنة.34
حزيران  حرب  خاضت  والتي  إرسائيل  يف  األوىل  الوطنية  الوحدة  حكومة  وخالل 
احلكومة  عىل  بأنه  بغني  مناحيم  الحقًا(  )الليكود  احلريوت  حزب  زعيم  ح  رصهّ  ،1967
العمل عىل إقامة مستوطنات هيودية حول املدن العربية يف أرحيا وبيت حلم ورام اهلل ونابلس 

وطولكرم وقلقيلية وجنني.35
أمام هذه الضغوط احلزبية املشاهبة لبعضها البعض سواء من حزب العمل أو الليكود 
ب أشكول رئيس احلكومة من اتاذ أي قرار ُملِزم يمنع إقامة  بصيغته السابقة )حريوت( هترهّ
مستوطنة هيودية يف اخلليل أو جتديد االستيطان يف »غوش عتصيون«، واكتفى باإلشارة إىل 

أن أي مستوطنة هيودية يف اخلليل جيب أن تقام بصورة قانونية.36
كان أشكول مدركًا للتناقضات داخل حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها عشية حرب 
خاصًة  احلرب،  بعد  ما  ختّص  كثرية  مواضيع  حسم  يف  مرتددًا  كان  لكنه   ،1967 حزيران 
ًا عىل عدم  مسألة انطالق املرشوع االستيطاين يف الضفة الغربية وغزة. فإن كان ألون ُمرصهّ
ًا من أي شرب من األرايض املحررة )وفقًا للغة اإلرسائيلية( فإن مويش ديان  االنسحاب كليهّ
وزير الدفاع يف حكومته لديه مواقف أكثر تشددًا بالنسبة للضفة الغربية. وسنأيت عىل ذكر 

بعض منها. 
لالستيطان  ُمعارضًا   - الكالسيكية  العاملية  احلركة  قيادات  من  وهو   - أشكول  كان 
»الييشوف«  جتديد  أي  أربع«،  »كريات  إقامة  عىل  ووافق  لألغلبية  أذعن  لكنه  اخلليل،  يف 
اليهودي يف اخلليل.37 كام أن الكنيست اإلرسائييل قد أقر إقامة »كريات أربع« بتاريخ 25 
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آذار  1970. 38
إىل  املستوطنون  أرسع  األساس،  يف  العمل  بحزب  املتمثل  احلكومي  التحرك  مقابل 
حتريك ماكنة الضغط عىل أصحاب القرار، بل لنقل إهنم هم أصحاب القرار عىل األرض، 
العمل بوضع  الوضع طالب وزراء حزب  أمام هذا  تغطية رسمية.  إليه هو  احتاجوا  وما 
وا عن استيائهم من رسعة البناء يف »كريات أربع«، وأرادوا  حد لرغبات املستوطنني، وعربهّ
مستوطنة مرتبة ومنظمة وفقًا ألسس التنظيم العمراين واملؤسسايت يف إرسائيل. عىل الرغم 
أمرًا  لتشكل  أقيمت برسعة  أربع«  »كريات  فإن مستوطنة  العمل،  التوجه حلزب  من هذا 
واقعًا، وبدأت احلكومة توجه ميزانيات كبرية لتطويرها، إذ كان املأمول أن تتحول إىل مدينة 

كبرية يف إرسائيل وأن تكون جزءًا من منظومة األمن اإلرسائييل.
بمعنى آخر، انطلق املستوطنون يف مرشوعهم االستيطاين بدعم من وزراء العمل، دون 
انتظار أي قرار حكومي رسمي، ثم جاء دور احلكومة يف منحهم الغطاء القانوين والسيايس 

واملايل. 
هكذا بدأت اللعبة السياسية اخلاصة باملستوطنات بني املستوطنني الذين نالوا بركة وزراء 

حزب العمل ودعمهم وبني احلكومة املؤلفة من حزب العمل يف غالبيتها.
وعندما تأسست حركة »غوش إيمونيم« االستيطانية39 باركها شمعون برييس ودعمها، 
يف  رأى  فبرييس  رابني.  إسحاق  هنجها،  من  بعضًا  عارض  دقة  أكثر  أو  عارضها  حني  يف 
»غوش إيمونيم« حركة أعضاؤها مواطنون جيدون، ولكن كل ما حيتاجون إليه هو تطبيق 

سياسة احلكومة.40
يف حني أن موقف رابني وهو من قيادات حزب العمل وأثناء توليه رئاسة حكومته األوىل 

اعترب هنج »غوش إيمونيم« مهددًا ألسلوب احلياة الديمقراطية يف إرسائيل. 
فكيف يمكن حل هذا التناقض يف وجهات النظر والتوجهات السياسية بني قطبي حزب 
العمل برييس ورابني؟ هنا وجب االعتامد عىل احلل التوفيقي وفق منهجية حزب مباي. 
أي احلل الوسط، أال وهو أن املوقع االستيطاين يفرض حقيقة واقعة عىل األرض. أي أن 
الطرفني متفقان عىل االستيطان، وامُلوحد بينهام بصورة أعمق املكانة اإلسرتاتيجية للمكان.
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أما حزب مبام وهو »حزب العامل املوحد« فكان مؤيدًا لالستيطان يف مرتفعات اجلوالن 
بالنسبة  أما  إلرسائيل.  بالنسبة  واألمان  األمن  من  حالة  وتشكل  االرتفاع  عالية  لكوهنا 
لالستيطان يف الضفة الغربية فمعظم املستوطنات بحاجة إىل محاية وعىل احلكومة توفريها، 

أي أنه ال يرفض االستيطان كمرشوع رسمي.41
خالفاهتام  لنرش  قوية  ذريعة  إيمونيم«  »غوش  مسألة  من  العمل  حزب  ُقطبا  اتذ  لقد 
املشهد  يف  ويقوده  العمل  حزب  يتزعم  فيمن  املتمثلة  الشخصية  باألحرى  بل  احلزبية، 
قيادات  سلوك  وأن  باالستقالة،  رابني  هتديدات  من  الرغم  فعىل  اإلرسائييل.  السيايس 
»غوش  فإن  الكنيست،42  وقرارات  حكومته  توجهات  مع  يتعارض  إيمونيم«  »غوش 
إيمونيم« استمرت يف نشاطها االستيطاين بصورة جارفة، وكسبت مؤيدين هلا يف أوساط 

أحزاب اليمني واحلركات والتيارات الدينية املتشددة.    
ويف جلسة سابقة لكتلة حزب العمل يف الكنيست اإلرسائييل، قال أحد قياديي احلزب 
إسحق نافون )الذي أصبح يف وقت الحق رئيسًا لدولة إرسائيل( إنه حيق للحكومة إقرار 
جيري  ما  بل  السيايس،  اجلانب  إىل  يتطرق  أن  دون  سبسطية،  يف  هيودية  مستوطنة  إقامة 
تطبيق صالحياهتا  بدأت تشكك يف قدرهتا عىل  التي  الواقع وموقف احلكومة  عىل أرض 
وممارستها. أما ألون فرُيد عىل نافون معرتفًا بأنه التف عىل سياسة احلكومة التي هو عضو 
فيها، إال أنه يرى يف قضية االستيطان وإقامة املستوطنات مسألة سياسية أكثر من جمرد كوهنا 

حزبية أو بروتوكولية.43
لقد أبدى حزب العمل تعاطفًا قويًا مع املرشوع االستيطاين، ويف بعض األحيان أكثر من 
وجدير ذكره أّن معظم  تعاطف حزب الليكود الذي ُوِسَم بكونه حامل لواء االستيطان. 
املستوطنات الكبرية والتي تضخمت مع الوقت أقيمت خالل حكومات حزب العمل ومن 
و»عوفرا«  أربع«  و»كريات  األردن  وغور  عتصيون«  »غوش  يف  االستيطانية  الكتل  بينها 
و»ألون موريه« و»معاليه أدوميم« و»أريئيل« وقطاع غزة. لكن قادة حزب العمل مل يطرحوا 
موقفًا واضحًا حول جممل االنعكاسات السياسية واالقتصادية واألخالقية للمستوطنات 

عىل الشعب يف داخل إرسائيل. 
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ة يف جتنيد قوى سياسية  يف حني أن اليسار يف إرسائيل وجد نفسه ماثاًل أمام صعوبات مجهّ
»السالم اآلن«  املثال حركة  النشاط االستيطاين. فعىل سبيل  لتشكيل حركة احتجاج عىل 
معارضة  حركة  انطالق  تأخر  يعني  وهذا  إيمونيم«.  »غوش  بعد  سنني  ثالث  تشكلت 
بيغني  مناحيم  إىل  الضباط  مثال آخر يف هذا اخلصوص هو رسالة  للمرشوع االستيطاين. 
أن  هنا  القصد  إيمونيم«.  »غوش  بعد  ُأرسلت  الكاملة  إرسائيل  أرض  حلم  عن  ليتنازل 
»غوش إيمونيم« وجدت يف حزب العمل دفيئة ذات حرارة عالية منحتها فرصًا للحركة 
تأسيسها  فجاء  املعارضة  احلركات  أما  االستيطان،  مؤيدي  أوساط  يف  بقوة  واالنتشار 

وانطالقها متأخرًا.44
وخالل مشاركة وزراء حزب العمل يف حكومة الوحدة الوطنية الثانية برئاسة إسحق 
ونائبه  شامري  بني  اتفاق  وجرى  الواحد.  العام  يف  مستوطنات   8-6 إقامة  متهّت  شامري 
شمعون برييس بخصوص حتديد عدد املستوطنات. وعىل الرغم من معارضة برييس لعدد 
من املستوطنات وجتميده الدعم املايل هلا، فإهنا – أي املستوطنات – حظيت بأموال كثرية 

مبارشة وغري مبارشة.
خالل حكومة الوحدة الوطنية هذه صودر نصف مليون دونم من أرايض الفلسطينيني.45 
تقام  بأن  حزيران  حرب  انتهاء  بعد  مبارشة  العمل  حزب  من  أعضاء  ملوقف  وبمراجعة 
هي  فها  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  يف  العرب  بالسكان  املس  دون  هيودية  مستوطنات 

احلكومة تقوم هبذه اخلطوة بمباركة حزب العمل.
تم وضع حد للتباين السيايس واملنهجي بني حزب العمل وبني حزب الليكود بزعامة 
شامري بعد تنحي بيغني واختفائه من الساحة السياسية يف أعقاب اإلخفاق يف لبنان، ثم يف 
تفكيك شامري حكومَة الوحدة الوطنية وانتقال أعضاء حزب العمل إىل صفوف املعارضة. 
ووجد حزب الليكود فرصة سانحة لتوسيع املرشوع االستيطاين بمبادرة أريئيل شارون.46
إخراجهم من  إىل  العمل وسعى  أعضاء حكومته من حزب  مع  اختلف  أن شامري  كام 
صفوفها، فإنه وقع يف خالف شديد مع اإلدارة األمريكية بخصوص االستيطان. ووصل 
لبدء  صعبة  رشوطًا  شامري  حكومة  وضعت  حيث   1990 حزيران  يف  ذروته  إىل  اخلالف 
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املفاوضات مع الفلسطينيني، وقامت بعرقلة نشاط جيمس بيكر وزير اخلارجية األمريكي. 
لقد وضعت حكومة شامري احلجر األساس ملستوطنة جديدة يف كل جولة لبيكر يف املنطقة 

متهيدًا للبدء بجوالت من املفاوضات بني الطرفني الفلسطيني واإلرسائييل.
كيف  العمل  حزب  عرف  األمريكية،  واإلدارة  شامري  بني  التنافر  أي  السياق،  هذا  يف 
يستغل هذه احلالة، فأعلن أن مرشح احلزب لرئاسة احلكومة إسحق رابني مستعد - حال 
فوزه يف االنتخابات - أن يوجه أموااًل كثرية للبنى التحتية والتعليم والرفاه داخل إرسائيل 
السيايس  الترصيح  الرغم من هذا  املخصصة لالستيطان. وعىل  امليزانية  قيود عىل  وفرض 
حلزب العمل ومعرفة حزب الليكود أنه سيزيد من خمزون مؤيدي العمل يف االنتخابات، 
فإنه مل يعمل عىل االستجابة إىل الضغط األمريكي لتخفيف ضخ األموال إىل املستوطنات، 
العمل،  حزب  هبا  وفاز   1992 العام  انتخابات  متت  حتى  املستوطنات  إقامة  من  زاد  بل 

ل رابني حكومته الثانية. وشكهّ
الوحدات  بناء  فخفض  األمريكية،  اإلدارة  توجهها  التي  البوصلة  العمل  حزب  أدرك 
السكنية االستيطانية من 6200 سنويًا إىل 980، ووجه ميزانيات للداخل بام يف ذلك نحو 

املجتمع العريب يف إرسائيل.47
املرشوع  مع  عالقتها  فإن  رابني  حكومة  أي  مريتس،   – العمل  حلكومة  مراجعة  ويف 
االستيطاين شاهبا نوع من الضباب، وتسرتت وراء صيغ ملتوية لنيل اإلجازة األمريكية، 
يعني  وهذا  الفلسطينيني.  مع  املفاوضات  عجلة  تسيري  هبدف  األمريكية  اإلدارة  بركة  أي 
مشاعر  إلثارة  منعًا  خمففة  بجرعات  احلكومة  بوساطة  مستوطنات  بإقامة  قرارات  مترير  

اإلدارة األمريكية.48
وهناك سياسيون وحزبيون يتهمون أعضاء يف حزب العمل بأهنم عرقلوا سري املرشوع 
االستيطاين ونموه، واعتربوا أن أي نقاش أو بحث ملستقبل املستوطنات واالستيطان فيه 
عن  والبحث  أوسلو  اتفاقيات  ملفاوضات  انطالقة  التوجه  هذا  يكون  أن  وطبيعي  تنازل. 
املرشوع  مؤيدو  والعرب.  والفلسطينيني  إرسائيل  بني  للرصاع  ًا  حدهّ تضع  هنائية  تسوية 
اعتربوا  املتطرفة  والدينية  اليمينية  واألحزاب  الليكود  أعضاء  من  وخاصة  االستيطاين 
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واإلدارة  للفلسطينيني  ورضوخًا  خنوعًا  رابني  برئاسة  وحكومته  العمل  حزب  خطوات 
األمريكية والعرب، واعتربوا رابني خائنًا.49

يتضح من مراجعة سلوك شمعون برييس قبيل انتخابات العام 1996 أنه حاول التفاهم 
مع املستوطنني »املعتدلني« بأنه يف إطار احلل النهائي )القصد التسوية النهائية للرصاع مع 
حيوية  أجزاء  عىل  اإلرسائيلية  السيادة  وسُتطبهّق  مستوطنة،  أي  ُتزال  لن  الفلسطينيني(، 
ومهمة من النواحي األمنية واإلسرتاتيجية بالنسبة إلرسائيل يف مناطق من الضفة )هيودا 

والسامرة يف التسميات اإلرسائيلية(. 
هذا االتفاق الذي أراد برييس التوصل إليه يضمن بقاء مجيع املستوطنني حتت السيادة 
عىل  اإلرسائيلية  السيطرة  ُأخرى  جهة  ومن  االستيطانية.  الكتل  ضمن  اإلرسائيلية 
املستوطنات التي لن ُتفرض عليها سيادة إرسائيلية. أي تالُعب لفظي بالكلامت، والواقع 
األرايض  من  ومساحات  املستوطنات  عىل  كاملة  إرسائيلية  سيادة  أي  نفسه،  هو  امليداين 

املحيطة هبا.50
كانت عالقة برييس - كزعيم يف حزب العمل، حتى يف ظل قيادة رابني هلذا احلزب - مع 
املستوطنني متر عرب سلسلة مساعدات مالية وإدارية وتنظيمية قدمها لقادة »غوش إيمونيم« 
هبدف تعزيز املستوطنات. يمكننا اإلشارة إىل أنه متكن من املحافظة عىل بعض منها. ولكن 
وقعت هزيمة حزبه يف انتخابات العام 1977، وأيضًا هزيمته هو  يف احلصول عىل كريس 

رئاسة احلكومة يف انتخابات 1996. 
اهلزيمة األخرية، وبشكل حرصي جعلته - أي برييس – ينظر إىل قادة املستوطنني من 
منظار القابع عىل مقعد املعارضة يف الكنيست اإلرسائييل، وليس من مقعد صانع  القرار.51
ويف حماسبة حلزب العمل وما قام به لصالح املرشوع االستيطاين، فإن صحيفة )هآرتس( 
أشارت إىل أن رابني كزعيم هلذا احلزب ورئيس للحكومة باسم احلزب نفسه، عمل عىل 
شق عرشات الطرق االلتفافية بني املستوطنات وتعبيدها، فيام قام اجليش اإلرسائييل ووزارة 
وحظيت  املستوطنني،  خلدمة  القانونية  غري  والشوارع  الطرق  هذه  بتعبيد  العامة  األشغال 
حكومته بدعم من حزب مريتس اليساري.52 ويف الوقت نفسه كانت املفاوضات جارية 
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بني الفلسطينيني واإلرسائيليني بوساطة أمريكية.53
املحلية  السياسية  الساحة  يف  املرتاكمة  والتغيريات  الوقت  مرور  مع  فإنه  ولإلشارة، 
اإلرسائييل  للكنيست   19 الــ  الدورة  النتخابات  العمل  حزب  برنامج  فإن  واإلقليمية، 
كتل  فيها  التي  الفلسطينية  األرايض  من  االنسحاب  عدم  طرح  مع  يتامشى   2013 للعام 
استيطانية ذات أغلبية هيودية، بحيث تبقى حتت سيادة إرسائيلية، يف حني أن املستوطنات 

املنترشة يف الضفة والتي ليست يف كتل استيطانية يتم تفكيكها وتعويض املستوطنني فيها.
للشعب  األبدية  العاصمة  أهنا  املذكور  احلزب  برنامج  فيوضح  للقدس،  بالنسبة  أما 
متعارف  هو  وما  القديمة  البلدة  يف  أما  اليهودية.  حاراهتا  بكل  إرسائيل  ودولة  اليهودي 
عليه باسم »احلوض املقدس« فيرسي نظام حكم خاص يأخذ بعني االعتبار املكانة العاملية 
فتبقى حتت سيادة إرسائيل.  لليهود  املقدسة  أما األماكن  الثالثة.  بالنسبة لألديان  للمدينة 
ويضيف الربنامج إنه بام أن إرسائيل هي دولة الشعب اليهودي فإن حزب العمل ُيعارض 
عودة الالجئني إىل حدود دولة إرسائيل. ويتم حل مشكلة الالجئني باتفاق بمشاركة دول 

املنطقة والرشعية الدولية، ولكن دون منح حق العودة.54
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مواقف احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة من االستيطان

ليس  وهو  املتعاقبة،  وحكوماهتا  إلرسائيل  مستمرًا  مرشوعًا  فعليًا  االستيطان  ُيشكل 
حمصورًا أو مقترصًا عىل حكومة من هذا اجلناح أو غريه. 

حكومية  رشكة  بتشكيل  اإلرسائيلية  احلكومة  قامت   1967 احتالل  أعقاب  ففي 
االستيطان  تبنهّت  احلكومة  أنهّ  أي  لالستيطان«،  وزارية  و»جلنة  »مهرحيف«  لالستيطان 
وسريته عرب قنوات ممأسسة وجعلته فعليًا يف ُصلب مشاريعها إلعادة ما تسميه بناء الكيان 

اليهودي يف »أرض إرسائيل«.
يف  ة  عدهّ مواقع  استيطان  نحو  متجهة  املستوطنني  مبادرات  انطلقت  نفسه،  الوقت  يف 

الضفة الغربية املحتلة يف سبسطية وحميطها، عىل سبيل املثال. 
تنافست احلكومات اإلرسائيلية فيام بينها عىل تقديم املساعدات والتسهيالت واإلعفاءات 
ذ قرار حكومي مبكر ومنذ السنة األوىل الحتالل الضفة الغربية وقطاع  الرضيبية. وأيضًا اختخُ
غزة باعتبار املستوطنات مناطق من نوع »أ« )A( لتشجيع املستوطنني عىل االنتقال بأعداد 

كبرية للسكن والعيش يف املستوطنات التي بدأت احلكومة بتشجيع إقامتها.55
وفيام أطلقت حكومة حزب العمل واألحزاب اليسارية املؤتلفة معه يف أعقاب حرب 
حزيران 1967 مرشوع االستيطان، فإنهّ حكومات الليكود عملت عىل توسيعه وتعميقه، 
فيام سارت يف الطريق نفسه حكومات الوحدة الوطنية التي تشكلت يف أعقاب تعقد عملية 
تركيب / تشكيل حكومة جديدة. وبعد هذا الدعم األويل واملركزي من قبل احلكومة يف 
يتجاوز كل  داخيل حكومي وغري حكومي جعلته  دفع  آليات  املرشوع  اكتسب  إرسائيل، 

احلدود وينفلت من عقاله ومن إمكانية السيطرة عليه أو التخفيف من اتساعه. 
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طرح وزراء يف احلكومة اإلرسائيلية من حزب العمل مشاريع استيطانية وتوسعية، ويف 
مقدمتهم ألون وديان. 

ركزت خطة يغآل ألون عىل االستيالء عىل أكرب مساحة من األرايض القريبة من احلدود 
الرغم  الغربية. وعىل  والضفة  الرشقية  الضفة  بني  أمنّيًا  لتخُشكل حزامًا  األغوار  األردنية يف 
من املساحات الشاسعة التي تمهّ االستيالء عليها يف األغوار، فإن أعداد املستوطنني بقيت 

ضئيلة للغاية.56
وما تبني أن مرشوع ألون هيدف يف أساسياته إىل تقطيع أوصال الضفة الغربية واحليلولة 

دون توافر تواصل جغرايف وديموغرايف للفلسطينيني. 
لصالح  الفلسطينية  األرايض  مصادرة  حول  متحورت  ديان  مويش  خطة  أّن  حني  يف 
الفلسطينية، وحتويل  العربية  التجمعات  العسكرية للجيش اإلرسائييل، متجنبة  األغراض 
األرايض الفلسطينية إىل معسكرات، ثم تدرجييًا إىل مستوطنات. بمعنى إفقاد التواصل بني 

القرى الفلسطينية وتثبيت التواصل بني املستوطنات اليهودية.
ويف هذا السياق، فإن حكومة العمل / مريتس التي تبنهّت السالم كخيار سيايس وتكتيكي 
ميزانيات  بوساطة  املستوطنات  بني  اإلقليمي  التواصل  أسس  ذاته  الوقت  يف  وضعت 
حكومية ضخمة. ولإلشارة فإنهّه قبل عامني من التوقيع عىل أوسلو، كان قسم االستيطان 
امُلكلف متويَل املشاريع االستيطانية من طرف احلكومة منهمكًا يف وضع خمططات شاملة 
وتفصيلية ألرايض الضفة الغربية لتسهيل عملية وضع املخططات االستيطانية وإخراجها 

إىل حيز الوجود.
كان خمطط حكومة العمل - مريتس تقسيم الضفة الغربية إىل أربعة أقسام أو »كانتونات« 
ات إسرتاتيجية يف عرض الضفة الغربية. هذا املخطط الذي قادته هذه  ومناطق عازلة وممرهّ
تواصل  فلسطينية ذات  احلكومة قىض عىل أي حل سيايس معقول وإمكانية إلقامة دولة 

إقليمي ال ُتقطع أوصاهلا أي كتلة استيطانية.
من هنا، ومن خالل متابعة سياسات حكومات العمل املختلفة سواء مبارشة بعد العام 
1967 أو يف التسعينيات، ويف ظل مفاوضات / حمادثات السالم، مل جتر أي حماوالت لوقف 
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توسع املستوطنات العشوائية يف املناطق الفلسطينية.
جربت معظم عمليات االستيطان بموافقة الدولة )أي احلكومة( ومؤسساهتا األمنية عىل 
وجه اخلصوص. كل نشاط استيطاين تمهّ بترصيح وموافقة وإجراءات رسمية وباعرتاف مايل 
سخي بام يف ذلك جمموع البؤر االستيطانية التي ُتطلق عليها صفة »غري رشعية«، وأكثر من 
ذلك البيوت املتحركة أو املتنقلة »الكرافانات« تندرج ضمن سياسات الدولة / احلكومة 

ا غري موافقة عليها. يف إرسائيل، وإن كانت احلكومات ال ترصح علنًا بأهنهّ
الليكود، كانت جتري  العمل وأكثر  يف حكومات  أنه يف ظل حكومات  ُندرك  من هنا 
حسابات دقيقة للنشاط االستيطاين، من حيث توفري الدعم له، مما ُيبقي السيطرة اإلرسائيلية 
فرتًة طويلًة عىل مناطق الضفة الغربية، وبالتايل يتم تليد املرشوع االستيطاين بكل الطرق 

وتأبيده، ومن أبرزها الفصل العنرصي احلاصل حاليًا يف الضفة الغربية.57
عىل  أسبوعني  من  أقل  بعد  أي   ،1967 حزيران   19 بتاريخ  العمل،  حكومة  قررت    
االحتالل، البدء بمفاوضات مع امللك األردين حسني ملنح سكان الضفة الغربية حكاًم ذاتيًا 

دون أي إشارة مبارشة أو غري مبارشة إىل املرشوع االستيطاين.58
أظهر مويش ديان وزير الدفاع يف حكومة أشكول معارضته لتوطني هيود إرسائيليني يف 

الضفة الغربية وخاصة يف اخلليل و»غوش عتصيون« وأرايض اجلفتلك.59
لكن ديان تراجع عن موقفه هذا ووافق عىل ضم »غوش عتصيون« إىل خطة القبضات 

اخلمس.60
يف مراجعة لقرار رقم 839 حلكومة أشكول متهّت املصادقة عىل إقامة موقع استيطاين يف 
الغضب  غيوم  تنجيل  ريثام  مؤقتًا،  القرار  أخفت  احلكومة  أن هذه  إال  »غوش عتصيون«، 
السيايس العاملي يف أعقاب هزيمة اجليوش العربية وانتصار اجليش اإلرسائييل عليها. لكن 
املستوطنني بقيادة حنان بورات خططوا لالستيطان يف املكان – أي »غوش عتصيون«  – 
من دون نيل موافقة احلكومة وبدعم من رجال أرض إرسائيل الكاملة وغريهم من داعمي 

املرشوع االستيطاين.61
ًا عىل خطة ألون62 بقوله: »بعض  متثل موقف أشكول يف جلسة 19 حزيران 1967 ردهّ
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زوا لدي اإلحساس بأننا نصوغ ما هو جيد لنا، وما نحن نريده. وأننا نلعب  األعضاء... عزهّ
الشطرنج مع أنفسنا«.63

ويف 9 ترشين الثاين من العام نفسه، أي 1967 توجه أشكول إىل رئيس الوكالة اليهودية 
لوي آرييه بينكوس، بطلب توفري مساعدة احلكومة يف إقامة مستوطنات جديدة يف املناطق 
املستوطنات،  هذه  إقامة  نفقات  احلكومة  تتحمل  بأن   – أشكول  أي   – والتزم  املحتلة، 

فأقيمت رشكة »مهرحيف« التي أرشنا إليها آنفًا.64
بأن   1968 األول  كانون   9 بتاريخ  اإلرسائيلية  احلكومة  جلسة  يف  ألون  يغآل  ح  رصهّ
إرسائيل اعتادت الظهور أمام العامل يف مسألة التعامل مع االستيطان وفق وضع احلقائق عىل 
األرض. وأضاف أنهّ االستيطان بات حقيقة ذات وزن خاص من نوعه بالنسبة للشعب يف 
البعث القومي  القتال حلركة  – جزء ال يتجزأ من وسائل  – أي االستيطان  إرسائيل وأنه 

للشعب اليهودي.65
خطط ألون وديان إلقامة احلي اليهودي يف اخلليل، أو ادعيا جتديد االستيطان فيه، وهذه 
املخططات كانت جزءًا من خطة كربى لربط القدس مع جبال اخلليل بام يف ذلك السكان 

يف هذه املناطق مع دولة إرسائيل، وضم جنوب الضفة أسوة بالعرب يف اجلليل.66
فام هو موقف حكومة أشكول من هذه املخططات االستيطانية؟ أحد وزراء هذه احلكومة 
وهو حاييم تصادوق الذي توىل حقيبة العدل، اكتفى بالقول إنه يعرف أن موقع مستوطنة 
وفقًا  إزالته  ويمكن  عسكري(،  )خميم  معسكر  عن  عبارة  هو  املثال،  سبيل  عىل  »عوفرا«، 
للقانون. لكن التطورات املتسارعة يف »عوفرا« قضت عىل أي احتامل إلزالة »املعسكر«، 

حتى أن موضوع »عوفرا« مل يتم بحثه بجدية. 
ما يمكننا مالحظته هنا يف السنة األوىل لالحتالل أن قضية إقامة مستوطنة »عوفرا« كانت 
عبارة عن مناورة متكاملة حسب صيغة / نموذج » السور / الربج«، التي كان معمواًل هبا 
يف موجات اهلجرة االستيطانية يف فرتة االنتداب الربيطاين. بمعنى آخر إعادة عمل قيادات 

حزب العمل باالعتبارات االستيطانية التي كانت قائمة آنذاك.67
االستيطاين  للمرشوع  والواضحة  الرصحية  األسس  وضع  العمل  حزب  أن  يؤكد  هذا 
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متعاونًا مع أطراف أخرى، مثل »غوش إيمونيم« والوكالة اليهودية. 
»اللجنة  إقامة   ،1967 حزيران  حرب  بعد  مبارشة  انطلق  الذي  التعاون،  هذا  أفرز 
اللجنة 14 عضوًا،  العام 1974. وضمت هذه  االستيطان«، وذلك يف  لشؤون  الوزارية 
منهم سبعة وزراء وسبعة آخرون من الوكالة اليهودية برئاسة يرسائيل غالييل. وغالييل هو 
من آباء حزب العمل ومن راسمي اخلطط االستيطانية. وبقيت الوزارة بتشكيلتها املذكورة 

حتى وصول حزب الليكود إىل سدة احلكم يف 1977.
شكلت هذه اللجنة طرفًا متخصصًا يف وضع املخططات االستيطانية ورسمها وإضفاء 
للمرشوع  قويًة  رافعًة  اللجنة  هذه  شكلت  أخرى  جهة  ومن  عليها.  الرشعية  الصبغة 

االستيطاين أمام اجلمهور اإلرسائييل، أي أمام الرأي العام يف إرسائيل.
احلكومة  أرادت  إذا  بأنه  األوىل  رابني  حكومة  يف  عضويته  أثناء  ح  رصهّ برييس  وكان 
جتميد االستيطان ومنعه يف عدد من األماكن التي تراها اللجنة املذكورة مناسبة للمرشوع 
اليهودي  الشعب  تاريخ  سجل  يف  أبيض  كتاب  »بمثابة  يعترب  ذلك  فإن  االستيطاين، 
وجتديده لكيانه، ونحن الذين نكون قد أصدرناه عىل أنفسنا«.68 وأضاف برييس أن إقامة 
املستوطنات يف املنحدرات الغربية جلبال السامرة وهيودا هي عملية إنقاذ »لنا« من مشكلة 

اخلارصة الضيقة إلرسائيل.69
فام هو موقف حكومة رابني من املرشوع االستيطاين؟ كان أعضاء كثر يف حكومته هذه 
الساعة  حتني  عندما  العربية  الدول  مع  قوية  مساومة  ورقة  االستيطاين  املرشوع  يعتربون 
ظ من املرشوع جلهة كونه  املأمولة – من قبل إرسائيل – للتسوية النهائية. لكن بعضهم حتفهّ
ُيقلهّص مساحة املناورة اإلرسائيلية، إذ سُتضطر إرسائيل إىل تفكيك املستوطنات. يف حني 
ح عدد من الوزراء بأنه بات من الرضوري عدم الرضوخ مُلخالفي القانون يف أوساط  رصهّ

رة )هكذا( كأهنم أسيادها بالتامم. املستوطنني الذين يترصفون يف املناطق املحرهّ
والرأي  املستوطنني  أمام  األوىل  رابني  حكومة  واجهتها  التي  الشكلية  التخبطات  إزاء 
العام العاملي، والدعوات الدولية إىل االنسحاب اإلرسائييل من الضفة الغربية وقطاع غزة 
التي احتلتها إرسائيل يف 1967، سعت بل عملت جاهدة يف حيهّز  املناطق العربية  وباقي 
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أقيم  قد  )كان  سبسطية  قرب  مدين  خميم  إقامة  اقرتح  برييس  فشمعون  السياسية.  املناورة 
قرب سبسطية خميم عسكري(، وأن يعمل املستوطنون داخل إرسائيل.

مثال آخر، مستوطنة »قدوم« التي رفضت حكومة رابني املصادقة عىل إقامتها بتاريخ 9 
أيار 1976، وقررت حكومته يف جلستها يف التاريخ ذاته إخالء املستوطنني منها ونقلهم 

إىل موقع آخر يتم االتفاق عليه. 
ازداد الضغط السيايس عىل حكومة رابني يف أوساط املستوطنني والتيارات واألحزاب 
صاحب  بكونه  املعروف  غالييل،  الصورة  عىل  دخل  هنا  هلم.  املؤيدة  والدينية  السياسية 
املنافذ واملخارج من املآزق. فجاء اقرتاحه عىل الصيغة اآلتية: «تعمل احلكومة عىل تعزيز  
االستيطان عىل جانبي اخلط األخرض بام يتناسب وقراراهتا وعىل أساس اخلطوط األساسية 
موافقتها،  تأخذ  ال  التي  االستيطان  حماوالت  احلكومة  ومتنع  الكنيست...  يف  ت  ُأقرهّ التي 
وتكون معارضة للقانون وسياسة األمن والسالم. ويكون للحكومة احلق يف اتاذ القرارات 

يف مواضيع االستيطان بوساطة اللجنة الوزارية لشؤون االستيطان والقدس...«.70
إنقاذ احلكومة من مآزقها. فهو  إبداعات غالييل يف  اعتمدت حكومة رابني األوىل عىل 
تأخذ أي  يعني أن احلكومة مل  الوزارية. وهذا  اللجنة  الكرة إىل ساحة  نقل  هبذا يكون قد 
قرار بمنع االستيطان يف أي بقعة. بمعنى آخر، فإن احلكومة ومنذ حرب 1967 مل تقرر أين 

يستوطن شعب إرسائيل وأين ُيمنع من ذلك.
ح غالييل - يف مواجهة السياسة األمريكية الرافضة للنشاط االستيطاين - بام ييل: »ال  رصهّ
ت إىل رد الفعل األمريكي، ولكن علينا التمييز  تعترب مسألة قدوم وسبسطية املسألة التي أدهّ
الواضح بني االحتياجات األساسية املربرة لالستيطان وبني مبادرات أو  ردود غري مسؤولة 
تكون هنايتها وضع صعوبات أمام االستيطان وتثري جهات معادية كي تتخذ مواقف ضدنا، 

إن مل يكن أكثر من ذلك«.71
مل متكن قرارات حكومة رابني إزاء مسألة إقامة مستوطنات - يرص عليها املستوطنون 
وجاء بعضها متأخرًا، مثل قدوميم التي وافقت حكومته عىل إقامتها يف نيسان 1977 أي 
ة احلكم، إذ رسعان ما انقلب  قبل سقوط حكومته بشهر ونيف - من جعلها تستمر يف ُسدهّ
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األمر عليها بفعل تأييد املستوطنني لبيغني، آملني أن يوسع املرشوع االستيطاين.
أسسه،  وضع  إنه  إذ  االستيطان،  مع  تعامله  يف  التفافيًا  دورًا  يؤدي  العمل  حزب  كان 
ولكنه ال يريد الظهور دوليًا بأنه الراعي هلذا املرشوع، بل بإنه يضع حدودًا له، ويغوص مع 

املستوطنني يف مسائل شائكة ضمن النقاش األخالقي حول املرشوع.
عاد رابني زعيم حزب العمل إىل تسنم منصب رئاسة احلكومة يف العام 1992، أي بعد 
مرور 15 عامًا عىل بقاء العمل يف املعارضة، أو يف رشاكة ائتالفية مع الليكود ضمن حكومة 

وحدة وطنية. 
ح رابني بـ»أن املستوطنات ال ترسم حدودًا وال  قه إىل االستيطان رصهّ ويف معرض تطرهّ
تساهم يف توفري األمن القومي وضامنه«.72 وأضاف: »ال ُيفهم عن ماذا يبحث املستوطنون 
هذه  مثل  الدولة«.  يف  هيودي  كل  جنون  عىل  توافق  لن  احلكومة  أن  وأعلن  السامرة.  يف 
ومع  الفلسطينيني  مع  التفاوض  جراء  احلكومة  سادت  التي  الروح  عكست  الترصحيات 

اململكة األردنية اهلاشمية، واألجواء السلمية التي متتعت هبا املنطقة مؤقتًا. 
ًا حركة »غوش إيمونيم« بأهنا رسطان يف جسم  وكان رابني وصف يف وقت سابق جدهّ

الديمقراطية اإلرسائيلية.73
بعد  رئاستها  توىل  )الذي  وبرييس  رابني  بقيادة  الثانية  رابني  حكومة  اعتبار  يمكن  هل 
املعارضة  اعتبار  يمكن  هل  اخلاص  السؤال  أو  االستيطاين؟  للمرشوع  معارضة  اغتياله( 

للمرشوع هي طريق عودة حزب العمل إىل سدة احلكم؟
ممثل  أي  من  خلت   )1977-1974 )األوىل   1992 الثانية  رابني  حكومة  أن  املالحظ 
شاس   – مريتس   – العمل  أحزاب  من  مؤلفة  فاحلكومة  منها.  قريبة  أو  استيطانية  جلهة 
)شاس حزب املتدينني الرشقيني(، مدعومة – أي احلكومة – من األحزاب العربية املمثلة 
للمرشوع  عدوة  املستوطنني  عيون  يف  احلكومة  هذه  اعتربت  اإلرسائييل.74  الكنيست  يف 
من  إرسائيل«  »أرض  كل  يف  باالستيطان  املنادية  الدينية  الصهيونية  وللحركة  االستيطاين 

منطلقات وطروحات فكرية عقائدية ودينية.
عام  االستيطاين  املرشوع  لتوسيع  ومعارضتها  الثانية  رابني  حكومة  سياسات  شكلت 
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هو عليه، أي جتميده، أرضًا خصبة لتحرك معاريض هذه احلكومة يف أوساط املستوطنني 
وقياداهتم. حيث عربت جملة »نكوداه« لسان حال املستوطنني عن موقف قيادات املستوطنني 
الصهيوين يف  متآمرة عىل املرشوع  باعتبارها حكومة غري رشعية، وأهنا  من حكومة رابني 

جممله العام.75
االستيطاين،  النشاط  مّجدت  أهنا  الثانية  رابني  حكومة  اختذهتا  التي  اخلطوات  أبرز  من 

باستثناء املستوطنات القائمة يف القدس وغور األردن. 
كام واصلت احلكومة مشاريع البناء يف املناطق لتلبية احتياجات الزيادة الطبيعية للسكان 
)املستوطنني( احلاليني يف املستوطنات، أي دون فتح باب بناء مستوطنات جديدة وإدخال 

مستوطنني ُجدد إليها. فام هو مفهوم احتياجات الزيادة الطبيعية؟
 يرى املتمعن جيدًا يف مفهوم احتياجات الزيادة الطبيعية أنه يتضمن تشجيع اهلجرة من 
إرسائيل إىل املناطق / املستوطنات، وهذه اعتربهتا إرسائيل احتياجات طبيعية للسكان / 

املستوطنني إىل من يوفر هلم اخلدمات بعد زيادهتم. 
رابني  حكومة  أقامت   – الطبيعية  الزيادة  احتياجات   – املفهوم  هذا  تفسري  فبوساطة 

مستوطنات جديدة حتت شعار »أحياء جديدة يف املستوطنات القديمة القائمة«.76
يف  مشاريعهم  لدعم  للمستوطنني  دوالر  مليون   32 هذه  رابني  حكومة  ومنحت 
املستوطنات من منطلق احتياجات الزيادة الطبيعية وفق تعريف احلكومة. أضف إىل ذلك 
بني  من  املستوطنات  يف  السكن  يف  الراغبني  أو  للمستوطنني  رضيبيًا  تفيضًا  منحت  أهنا 

اإلرسائيليني.77
بناء  جتميد  أن  الثانية  رابني  حكومة  يف  االئتالف  رشيكة  مريتس  حزب  قيادة  اعتربت 
مستوطنات جديدة ودعم ما هو قائم عبارة عن حتقيق مبدأ »خطوة إىل الوراء خطوتان إىل 
األمام«. شوالميت ألوين وأمنون روبنشطاين زعيام مريتس رأيا يف هذا التوجه حالًّ وسطًا 
لإلبقاء عىل ما هو قائم من مستوطنات، وتوفري الدعم املايل هلا، وتوجيه ميزانيات أكثر إىل 
تطوير البنى التحتية يف إرسائيل. وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن فاتورة االستيطان مرتفعة 

ًا، هلذا وزعت بني املستوطنات القائمة، وبني املدن والقرى يف إرسائيل.78 جدهّ
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حيث  الوضوح،  غاية  يف  أوسلو  مفاوضات  خالل  االستيطان  من  رابني  موقف  كان 
ه طواقم املفاوضني إىل إبالغ رئيس الوفد الفلسطيني املفاوض أمحد قريع )أبو عالء(79  وجهّ
يتوقف،  املستوطنات، ألن مرشوع االستيطان لن  بيانًا بخصوص  أن حكومته لن ُتصدر 
األخرض  اخلط  داخل  والقانونية  األمنية  إرسائيل  ملسؤولية  سيخضعون  املستوطنني  وأن 
وخارجه، وأن حكومته ال تنوي الرشوع بتفكيك أي مستوطنة أمنية كانت أو غري أمنية، 
وأنهّ شبكات اخلدمة كالكهرباء واملاء والشوارع املؤدية إىل املستوطنات بام فيها االلتفافية 

ستبقى حتت السيطرة اإلرسائيلية الكاملة.80
وأكد شمعون برييس هذه التعليامت خالل مشاركته يف مفاوضات أوسلو، وأن احلكومة 
التي يمثلها حريصة عىل عدم إضافة بند ُيلزم إرسائيل بإزالة أي مستوطنة. ووعد بأن يكون 
مع  اجلارية  املفاوضات  ضغط  نتيجة  وليس  احلكومة  قرارات  وفق  املستوطنات  إخالء 

الفلسطينيني.81
أبدى رابني استعداده ملقابلة قادة املستوطنني  اتفاقيات أوسلو،  التوقيع عىل  يف أعقاب 
وتوضيح مضمون  هذه االتفاقيات، وما ستجنيه إرسائيل من مكاسب. لكن هؤالء القادة 
رفضوا مقابلته بل قاطعوه، وبدؤوا بنضال رشس ضد اتفاقيات أوسلو،82 وضده شخصيًا.

خالصة عاجلة لفرتة حكومة رابني الثانية وتوجهاهتا:
ما  بعكس  للفلسطينيني  وال  لإلرسائيليني  سالم  وصية  أي  برحيله  رابني  يرتك  مل   .1

جيري تروجيه.
2. مل يورث املستوطنني أهنم سادة البالد، وأنهّ باستطاعتهم التحكم بسياسات احلكومة 

كام يشاؤون.
 3. مل يشعر الفلسطينيون بأهنم سُيصبحون أسياد أنفسهم، إذ استمرت عمليات عزهلم 
االلتفافية.  الطرق  حينه  يف  أبرزها  ومن  خمتلفة،  بطرق  الوطن،  أنحاء  باقي  عن 
شكلت الطرق االلتفافية شكاًل من أشكال التخطيط اإلرسائييل لالنفصال عن 
الفلسطينيني. وهذا يعني أن مسألة الفصل قديمة وقائمة بعمق يف الفكر االستيطاين 
الصهيوين / اإلرسائييل. ولضامن هذا الفصل يتم جتريد الفلسطينيني من أراضيهم 
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واإلبقاء عىل حد أدنى منها ليعيشوا فيها حمصورين ومقموعني.
فام هي نتيجة سياسة رابني التي قيل إنه دفع ثمنها؟ 

تّم بناء 15 ألف شقة / وحدة سكنية جديدة يف مستوطنات الضفة الغربية، أي تضخيمها، 
وحتويل بعض منها إىل مدن.   

أما وريثه – وريث رابني – شمعون برييس الذي أمىض ستة شهور يف رئاسة احلكومة من 
يوم مقتل رابني وحتى انتخابات أيار 1996 فإنه خّصص 350 مليون شيكل لشق الشوارع 

والطرقات العادية وااللتفافية يف الضفة الغربية. وازداد عدد املستوطنني بنسبة %40.83
يف انتقالنا إىل حكومة حزب العمل برئاسة إهيود باراك )1999( نلحظ أنه عمل بطريقة 
الطريقة  وهذه  االستيطانية،  البؤر  من  عدد  إلخالء  املستوطنني  مع  تفامهات  إىل  التوصل 
منحت املستوطنني من قيادات ومستوطنني نوعًا من االرتياح، إذ إن إخالء عدد معني وحمدد 

من البؤر يعني اعرتاف احلكومة بباقي البؤر كمستوطنات رسمية وقانونية.84
مبارشة،  مصادمات  عن  بعيدًا  املستوطنني  مع  الوسط  احللول  نحو  باراك  توجه  كان 
يمكن بوساطتها إرضاء اإلدارة األمريكية، ويف الوقت نفسه تتابع حكومته التفاوض مع 

الفلسطينيني من منطلق عدم التوصل إىل حل، بل إدارة املفاوضات. 
مقابل سياسته الساعية إىل تفيض إثارة موضوع االستيطان، والتظاهر بالسعي للحد من 
املستوطنات، فإن نشاط حكومته االستيطاين ارتفع يف هناية العام 2000 بشكل ملحوظ. 
بناء 2830 وحدة سكنية من أصل 19189 وحدة سكنية  املصادقة حكوميًا عىل  فتمت 
أكثر من مخسة آالف وحدة سكنية يف  بناء  تّم  وباملجمل  أوسلو.  اتفاقيات  منذ  بناؤها  تمهّ 

املستوطنات ومنح املستوطنني 1184 رخصة بناء خالل العام 2000. 85
أنه  يتضح من خالل تتبع مسرية العالقة بني حكومة باراك وبني املرشوع االستيطاين، 
من  قليل  عدد  إخالء  مبدأ  باراك  اعتمد  الفلسطيني  اجلانب  مع  املفاوضات  سري  خالل 
املستوطنني من بؤر استيطانية للتظاهر بأنه يرتاجع عن املرشوع االستيطاين، أو أنه مستعد 
للتنازل عن عدد من املستوطنات، يف حني أنه أرصهّ عىل ضم كتل املستوطنات التي تضم 
أكثر من 80% من املستوطنني.86  وتبلغ مساحة املستوطنات حواىل 520 ألف دونم تقريبًا، 
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أي 9.3% من املساحة الكلية للضفة الغربية.87 
املرشوع  لصالح  الضفة  أرايض  ثلث  سلخ  الوضوح،  غاية  يف  األمر  ذلك؟  يعني  ماذا 
ساسة  من  وغريه  باراك  اعتربها  والتي  القائمة  االستيطانية  بالكتل  املتمثل  االستيطاين 
أو  الفلسطينية.  الدولة  إقامة  لتحقيق  فرصة  أي  عىل  القضاء  وبالتايل  واقعًا،  أمرًا  إرسائيل 
عة األوصال، وهي ليست بدولة ال شكاًل )يف  يف أفضل احلاالت إقامة دولة فلسطينية ُمقطهّ

حدودها(، وال مضمونًا )يف مكوناهتا الطبيعية(.
القدس  »انتفاضة  اسم  محلت  التي  الثانية  االنتفاضة  انطالق  باراك  فرتة  وشهدت 
أيلول  هناية  يف  املبارك  األقىص  املسجد  باحات  شارون  اقتحام  أعقاب  يف  واألقىص« 
2000. وبعد اندالعها، أطلق باراك خطة الفصل أحادي اجلانب. أي الفصل بني إرسائيل 
واجلانب  إرسائيل  بني  املفاوضات  فشل  بعد  اخلطة  هذه  عن  إعالنه  جاء  والفلسطينيني. 

الفلسطيني، عىل حد تعبريه.88
خالصة فرتة حكومة باراك: تمهّ شق 126 شارعًا يف الضفة الغربية وأصدر اجليش أوامره 

بالسيطرة عىل أرايض الفلسطينيني وحتديد حتركهم وتنقلهم بني املناطق التي يقطنوهنا.89
وحتت عني حكومة باراك وأثناء مفاوضاهتا مع اجلانب الفلسطيني ُسمح ببناء البيوت 
الدينية والرتبوية وغريها  – الكرافانات( بذريعة احتياجات املؤسسات  املتنقلة )املتحركة 
من الذرائع. وجدير ذكره هنا أن البيوت املتنقلة ليست قانونية بموجب القانون اإلرسائييل. 
وضع البيوت املتنقلة عىل أرايض فلسطينيني كان يعني السيطرة عليها وطرد أصحاهبا منها 
وهم إىل املحاكم، فاملحاكم اإلرسائيلية متيل يف معظم حاالت  بمختلف الذرائع، حتى لو جرهّ

االستيالء عىل األرايض لصالح املرشوع االستيطاين.90
جديدًا  هنجًا  تبنوا  الذين  التالل«  »شبيبة  مع  والواسع  الكبري  تعاطفه  باراك  خُيِف  ومل 
الرغم من كون  الغربية. فعىل  الضفة  أرايض فلسطينيني يف  من االستيطان والسيطرة عىل 
نشاطهم االستيطاين غري قانوين بالعرف القانوين اإلرسائييل فإن باراك أيدهم بصور خمتلفة، 
أو مؤقتة  مبان خشبية  إزالة  بكفوف حريرية وناعمة، يف حاالت  التعامل معهم  بينها  من 

أقاموها فوق تالل سيطروا عليها. بعض من هذه املباين بقيت وحتولت إىل مستوطنات.91
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مواقف احلكومات اإلسرائيلية ذات الطابع االستيطاني األكثر بروزًا

شهدت الفرتة التي تلت وصول الليكود إىل السلطة يف أعقاب انتخابات 1977، حتركًا 
اإلرسائيلية،  احلكومة  من  وواضح  مبارش  رسمي  غطاء  حتت  واسعني  استيطانيًا  ونشاطًا 

وحركات استيطانية خمتلفة، ويف مقدمتها حركة »غوش إيمونيم«. 
ولعب مناحيم بيغني زعيم الليكود ثم خليفته إسحق شامري دورًا مركزيًا يف هذا النشاط، 
ووفرا له التغطية السياسية والقانونية واملالية الالزمة. وبالتايل تضاعف عدد املستوطنات 
اخلطط  من  رزمة  ووضعت  غزة.  قطاع  يف  أو  الغربية  الضفة  يف  سواء  فيها  واملستوطنني 
واملشاريع االستيطانية كان أساسها املزيد من السيطرة عىل األرايض الفلسطينية، ومزيد من 
مشاريع البناء يف املستوطنات. والنشاط املركزي الذي ميز الفرتة بني 1977 والتوقيع عىل 
اتفاقيات أوسلو خلق حالة من التمزيق املكاين للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية عتيدة 

مستقلة ذات سيادة كاملة عىل األرايض الفلسطينية املحتلة.92
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الفرتة التي تلت أوسلو شهدت وال تزال تكثيف 
االستيطان يف القدس املدينة، ويف القدس الكربى، بحيث يتقلص عدد الفلسطينيني فيها 
وتصبح مناطق سكناهم عبارة عن أحياء عربية فقط، دون أن تبقى القدس العربية مدينة 
بكامل مكونات املدينة. أضف إىل ذلك سعي بلدية القدس الغربية واحلكومات اإلرسائيلية 
املتعاقبة لزيادة عدد سكان القدس اليهود، وتقليص عدد سكاهنا العرب، لدرجة يتحول 
فيها العرب الفلسطينيون إىل أقلية ال تتجاوز الـ 35% فقط من جممل سكان القدس املوحدة 
يف  اليهودية  االستيطانية  التجمعات  انتشار  احتسبنا  وإذا  اإلرسائييل.  الترشيع  بموجب 

القدس الرشقية )العربية( فستبلغ نسبة اليهود فيها 20% من نسبتهم العامة يف املدينة.93



43

ويف عودة إىل فوز الليكود، بانتخابات أيار 1977، أعلن بيغني عشية تشكيل حكومته: 
»أن أرايض الضفة الغربية وقطاع غزة هي أراض حمررة. وأنهّ احلكومة اجلديدة برئاسته تدعو 
الشباب إىل االستيطان يف هذه األرايض«.94 وأضاف بيغني: »لن نضم هيودا والسامرة، ألن 

تلك أرضنا ونحن ال نتحدث عن أراض أجنبية«. 
وملزيد من التوضيح، فإنهّ إرسائيل مل ُتعلن فرض سيادهتا عىل الضفة الغربية وقطاع غزة، 
ويف الوقت نفسه مل تعرتف بسيادة أخرى عليها. ومع كل ذلك رشعت إرسائيل وبصورة 
تدرجيية يف تطبيق خطوات تعمل عىل إقصاء مفاهيم االحتالل وتبني مفاهيم ومصطلحات 
تربط بني اإلرسائيليني املستوطنني واآلباء واألجداد من آالف السنني. هذه العملية كانت 
صها  هتدف، وال تزال، إىل إلغاء االحتالل وتكريس التحرير أو عودة إىل األرايض التي خصهّ

الل لشعبه املختار دون غريه من الشعوب.95
وما أن فرغ بيغني من تشكيل حكومته حتى بادرت سكرتارية حركة »غوش إيمونيم«  
املخطط  هذا  ن  وتضمهّ الغربية.  الضفة  يف  الفوري  لالستيطان  تفصيليًا  خمططًا  تسليمه  إىل 
مواقع  عليها  دت  ُحدهّ الغربية  للضفة  وخريطة  وملحقًا  فصول  وثامنية  مدخاًل  التفصييل 
املستوطنات املوعودة وعددها اثنتا عرشة مستوطنة من أنواع خمتلفة. ولتحقيق هذا املخطط 
استالم  عىل  موافقته  بيغني  أعلن  قليلة.  شهور  خالل  أراض  عىل  السيطرة  األمر  تطلب 
امللف من سكرتارية »غوش إيمونيم«. وكان بيغني قد عنيهّ صديقه أريئيل شارون وزيرًا 
للزراعة.96 وأعلن شارون بصفته هذه وبصفته رئيسًا للجنة احلكومية لالستيطان، يف شهر 
عرشين  خالل  الغربية  الضفة  يف  هيودي  مليون  من  أكثر  لتوطني  خطة  عن   1977 أيلول 
عامًا. ويف العام التايل، أي يف العام 1978 أصدر متتياهو دروبلس، رئيس دائرة استيطان 
األرايض يف الوكالة اليهودية، أول نسخة من وثيقة مماثلة محلت اسم »اخلطة الرئيسة ليهودا 
بصورة  اخلطط  هذه  لتحقيق  هائلة  ميزانيات  تصص  احلكومة  وبدأت  والسامرة«.97 

واسعة.98
إحدى املفارقات الالفتة لالنتباه، ذلك األسلوب الكالمي واخلطايب الذي انتهجه بيغني 
يف  ومرص  إرسائيل  بني  املفاوضات  غمرة  ففي  ودوليًا.  حمليًا  االستيطان  مسألة  عرض  يف 
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املستوطنات  أن  كارتر  جيمي  األمريكي  الرئيس  اعترب  أبيب،  لتل  السادات  زيارة  أعقاب 
غري رشعية وخرق للقرار األممي 242، وأن املستوطنات ُتشكل عائقًا كبريًا أمام أي تسوية 
سلمية بني العرب وإرسائيل. فجاء رد بيغني: إن موقف الواليات املتحدة األمريكية هذا 
عام،   3000 عمره  اليهودي  الشعب  وموقف   ،)1967 من  )يقصد  سنوات   10 عمره 
ووقف  اليهود  منع  تستطيع  ال  إرسائيل  وحكومة  بالتاريخ.  مرتبط  املستوطنات  أمر  وأنهّ 

االستيطان يف اخلليل وبيت حلم وبيت إيل وغريها من املواقع التابعة للشعب اليهودي.99
متسكت حكومة بيغني بحق كل هيودي بالسكن يف أي مكان يريده من أرض إرسائيل، 
كارتر  األمريكي  الرئيس  ترديد  من  الرغم  عىل  هذه،  وإرادته  رغبته  يف  التدخل  وعدم 

معارضته توجه بيغني وحكومته. 
تأييد املرشوع  التوفيق بني مواقفه املتصلبة يف  ما يمكننا فهمه هنا هو توجه بيغني نحو 
بيغني  ه  لذلك وجهّ املتحدة.  الواليات  مع  الصداقة  احلفاظ عىل موروث  االستيطاين وبني 
»اعملوا عىل طريقة حرب  بأن  إيمونيم«   املستوطنني من حركة »غوش  إىل مجوع  نصحه 
التحرير ونظموا أنفسكم يف املنطقة، وبعد قيامكم بذلك سيكون من السهل يل القول إن 
أبنائي انترصوا عيل. وإنهّه ال ُيعقل أن أقوم أنا مناحيم بيغني بإخالء املستوطنني من أرض 

إرسائيل«.100
حماوالت بيغني املوازنة بني رؤيته الصهيونية بتطبيق املرشوع االستيطاين ورؤيته السياسية 
وأزمة  ولهّدت مشكلة  املعارضة لالستيطان،  األمريكية  اإلدارة  العالقة مع  احلفاظ عىل  يف 
إيمونيم«  بورات أحد مؤسيس وقياديي »غوش  بينه وبني حنان  الزمن  اتسعت مع مرور 
واحلركة االستيطانية الصهيونية يف الضفة الغربية، إذ شعر بورات أنهّ بيغني بدأ يرتاجع عن 

مبادئه.101
أريئيل  هو  وبعدها  بيغني  حكومة  خالل  االستيطاين  املشهد  يف  ًا  جدهّ البارزة  الشخصية 
شارون. عرض شارون عىل احلكومة خريطة االستيطان اخلاصة به يف املناطق. كان بيغني 
فه ملف جلنة الوزراء لشؤون االستيطان. وبصفته هذه سيطر  قد عينه وزيرًا للزراعة وكـلهّ
شارون عىل املوارد األرضية واملياه من خالل وزارة الزراعة، فأصبحت وزارته رافعة قوية 
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لتخطيط سياسة االستيطان التي تبناها الليكود، وعمليًا ما يفكر به شارون وليس حزب 
الليكود مبارشة.102

قّررت جلنة شؤون االستيطان، فعليًا، برئاسة شارون حجم مشاركة الدولة يف ختصيص 
األرايض وتطوير البنى التحتية ونفقات البناء. يف واقع األمر فإن هذه اللجنة حتولت لتكون 
وحتضريها  الغربية  الضفة  يف  األرايض  من  مزيد  عىل  للسيطرة  شارون  بيد  رافعة  أو  أداة 

إلسكان مستوطنني. كل ذلك حتت غطاء حكومي وقانوين خمطط له.
وهي   ،1977/12/19 بتاريخ  اجتامعها  يف  اللجنة  هذه  أمام  خطته  شارون  عرض 
اخلطة نفسها التي عرضها عىل حكومة رابني عندما شغل منصب مستشار يف مكتب رئيس 

احلكومة. 
ما هو مضمون هذه اخلطة؟103

سيلحظ املدقق يف مركباهتا وتفاصيلها أهنا تدمج بني خطتي ألون وديان، وفيها ما ييل:104
الضفة . 1 يف  واجلبال  التالل  قمم  طول  عىل  صناعية   – مدنية  مستوطنات  إقامة 

الغربية، بحيث تكون من ضمن مهامها السيطرة عىل املناطق الساحلية )لكوهنا 
ترشف عليها(. تعترب اخلطة أن هذه املستوطنات بمثابة العمود الفقري للمرشوع 
ة يف منطقة  االستيطاين، وبالتايل ُتفف من تركيز السكان يف املناطق الساحلية، خاصهّ
تل أبيب، بحيث جتذب اخلطة كثريًا من اإلرسائيليني إىل االنتقال إىل املستوطنات.

الدفاع عن احلدود الرشقية عىل طول هنر األردن من جنوب بيسان شاماًل وحتى . 2
البحر امليت جنوبًا. كانت حكومة العمل قد أقامت حتى سقوطها 27 مستوطنة 
يف غور األردن باالستناد إىل خطة ألون، وأساسها شق طرق عرضية من الرشق 
ض هذه  وحتى الغرب حلامية املستوطنات واحليلولة دون تواصل فلسطيني ُيعرهّ

املستوطنات للخطر.
إقامة حاضن )حوض( من املستوطنات اليهودية حول األحياء العربية يف القدس . 3

من  احلوض  هذا  يمتد  أن  عىل  إلرسائيل،  أبدية  كعاصمة  القدس  مكانة  لتعزيز 
»غوش عتصيون« و»أفرات« و»معاليه أدوميم« يف الرشق من القدس و»غفعات 
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زئيف« و»بيت إيل« يف الشامل منها.
كان أسلوب شارون خالل توليه رئاسة اللجنة ووزارة الزراعة العمل برسعة لبناء أكرب 
عىل  السيطرة  لبسط  الغربية  الضفة  يف  خمتلفة  مناطق  عىل  وتوزيعها  املستوطنات  من  عدد 
مزيد من األرايض. مل يأخذ شارون بعني االعتبار معايري اقتصادية وأمنية وهندسية وبيئية 

ه الوحيد توطني مليون هيودي حتى هناية القرن العرشين.105 وأخالقية، كان مههّ
كانت هناك حماولة للحد من هتور - رسعة شارون، عرب طرح خطة عيزر وايزمن وزير 
الدفاع يف حكومة بيغني. ومحلت خطته جوهر خطة ألون، لكنها مل حتقق نجاحًا أمام خطة 
منت خطة وايزمن إقامة ست أو سبع مستوطنات عبارة عن مدن جديدة عىل  شارون. تضهّ
إىل  هذه  خطته  هتدف  مل  الرشقية.  للجبهة  محاية  توفر  الغربية  للضفة  الرشقية  املنحدرات 

تقسيم املنطقة. هلذا اعتربت ميتة يف مهدها،106 مقارنة مع خطة شارون.
وهو  أخرى  إىل  تلة  من  ينتقل  فكان  رسعته،  من  حتد  لن  اخلطة  هذه  أنهّ  شارون  عرف 
السيايس  االعتبار  كان  إقامتها.  املزمع  املستوطنات  مواقع  عن  تفصيلية  بخرائط  ممسك 
اإلسرتاتيجي بالنسبة له هو احلاسم يف حتديد موقع املستوطنة. فاملناطق املرتفعة عبارة عن 
أبراج وقالع مراقبة. كانت رغبته، بل إرصاره عىل إفشال أي مرشوع إلقامة دولة فلسطينية 

مستقباًل قابلة للحياة وذات تواصل جغرايف منطقيًا ومعقواًل.107
واإلسكان  البناء  وزارة  مع  بالتعاون  شارون  حقيبتها  توىل  التي  الزراعة  وزارة  نفذت 
جهودًا كبرية لتوسيع املستوطنات اليهودية يف املنحدرات القريبة من سلسلة جبال الضفة 
الغربية وشامل القدس خصوصًا. قامت دائرة األشغال العامة يف إرسائيل بشق الطرقات 
قريبة من اخلط األخرض.  مناطق  الفلسطينية وبني  املناطق  تواصل بني  ملنع أي  والشوارع 
وتمَّ قطع مناطق جنني عن نابلس،108 وقطعت نابلس عن رام الل وعن مناطق وادي عارة 
إمكانية خللق  بيغني األوىل، عىل إجهاض أي  وهكذا عمل شارون منذ حكومة  واملثلث، 

وبناء كيان فلسطيني مستقل سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا.109
ومل  مستوطن.  مليون  توطني  يتم  فلم  بالكامل.  ينجح  مل  هذا  شارون  مرشوع  لكن 
النقص، نجح يف حتقيق عملية  أمام هذا  لكنه  ح.110  املستوطنات كام كان يرصهّ مئات  يبن 
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فإنه يف  فلسطينية. ولإلشارة  إقامة دولة  إمكانية  الغربية وحال دون  الضفة  متزيق أوصال 
أعقاب االنتفاضة الثانية وخالل توليه رئاسة احلكومة أقيمت عرشات بل مئات احلواجز 
عىل الطرق املؤدية إىل قرى ومدن الفلسطينيني لتعطيل سري حياة الفلسطينيني، كجزء من 

ممارسات االحتالل القمعية لشلهّ أي حل سيايس.
أما حكومة بيغني الثانية 1981، فتم تعيني سيمحا أرليخ يف رئاسة جلنة الوزراء لشؤون 
االستيطان بصفته وزيرًا للزراعة، يف حني أن شارون قد ُعنيهّ وزيرًا للدفاع. وأقيمت يف فرتة 

أرليخ عرشات املستوطنات يف الضفة الغربية ومل ينخفض عددها.111
جارفة  بأعداد  مستوطنات  إقامة  عن  االمتناع  الثانية  ثم  األوىل  بيغني  حكومة  حاولت 
ع  خوفًا من تطبيق ما اتفق عليه بني إرسائيل ومرص من خالل اتفاقيات كامب ديفيد التي وقهّ
بيغني عن اجلانب اإلرسائييل والسادات عن اجلانب املرصي. هلذا وافقت حكومة  عليها 
بيغني عىل إقامة ثالث مستوطنات جديدة كل شهر، أي بمعدل 36 سنويًا. وهذا رقم كبري 
ًا يؤكد عدم تراجع حكومة بيغني عن مرشوعها االستيطاين عىل الرغم من التوقيع عىل  جدهّ

معاهدة سالم أو تسوية مع مرص.112
ل بيغني  أثناء مفاوضات كامب ديفيد السري يف العملية السلمية عىل حساب بعض  فضهّ
ل »غوش إيمونيم«  ك وُيفعهّ االستيطان، ووقع يف ِصدام مع وزيره شارون. شارون بدأ حُيرهّ

وأرسع يف زيادة وترية إقامة مستوطنات جديدة. 
يف  لالستيطان،  ُمعاديًا  أي  املستوطنني،  بمفهوم  السالم  معسكر  يف  بيغني  بات  وهكذا 

حني أن شارون بات ملك املستوطنات. 
بيغني، ولو رسميًا، خالل  قبل  املستوطنات من  إزاء جتميد  إيمونيم« -  بدأت »غوش 
انتشار فكرة أو طروحات احلكم الذايت يف أعقاب مفاوضاته مع مرص بوساطة أمريكية113  
- يف تنفيذ أكرب عملياهتا االستيطانية واملنظمة جدًا! ويف مقدمتها ألون موريه.114 ووفرت 
الغاية.  هلذه  كوك«  »الراب  مؤسسات  بتجنيد  أيديولوجيًا  غطاًء  الدينية  املدارس  شبكة 

ومؤسسات »كوك« هلا مكانتها داخل املجتمع اإلرسائييل.
كان وايزمن من معسكر بيغني، ودعا إىل وقف بناء مستوطنات جديدة وتكثيف السكن 
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إرسائيل  بني  املفاوضات  ظل  يف  ذلك  وكل  العرب،  مع  العيش  هبدف  منها،  القائم  يف 
ومرص.115

الذي  شارون،  من  بدعم  ومعسكرهم  املستوطنني  وبني  بيغني  بني  الصدام  وقع  إذن، 
نجح يف كسب املستوطنني إىل جانبه لينفذ خطته ومرشوعه التوسعي يف الضفة الغربية يف 

األساس.
عىل الرغم من سري املفاوضات والتي يف هنايتها تم التوصل إىل اتفاقية كامب ديفيد، وعىل 
الرغم من ترصحيات بيغني بتجميد االستيطان فرتة املفاوضات من منطلق ميله إىل الواقعية 
دون التنازل عن العقائدية التي يؤمن هبا،116 فإن حكومته وضعت خطة شاملة لالستيطان 
يف جنوب اخلليل، أي جنوب »هيودا«، وأساسها إقامة مخس مستوطنات توفر محاية ملنطقة 
ًا عىل الرئيس األمريكي الذي طالب بوقف االستيطان.  النقب الشاميل. وكان هذا القرار ردهّ
يف حني أن رئيس جلنة شؤون االستيطان يوفال نئامن أقرهّ إقامة 88 مستوطنة دون اإلشارة 
اخلطة  هذه  وشملت  احلكومة.  خمطط  ضمن  أو  األمريكي  الرئيس  عىل  ًا  ردهّ كانت  إذا  فيام 
إقامة 7- 8 مستوطنات يف منطقتي اجلليل والنقب داخل إرسائيل. وهذا حتول مركزي يف 
ربط االستيطان يف إرسائيل مع املرشوع االستيطاين يف األرايض الفلسطينية املحتلة )التي 

اعتربها الليكود بلسان زعيمه بيغني أهنا حمررة وتابعة أصاًل للشعب اليهودي(.117
ومنذ  الليكود  حكومة  فإن   1983 للعام  اإلرسائيلية  الدولة  مراقب  تقرير  إىل  واستنادًا 
توليها احلكم يف 1977 وحتى 1983 أقامت 130 مستوطنة مقابل 22 مستوطنة أقامتها 
حكومة العمل يف الفرتة الواقعة بني 1967 و1977. وأضاف التقرير نفسه إن ما مارسه 
شارون ونئامن هو فهم غري سليم بعيدًا عن الوجهة القانونية. وأضاف املراقب إنه مل توضع 
معايري لتخصيص املوارد إلقامة املستوطنات، وعملهام هذا فيه مسٌّ باإلدارة السليمة وفيه 

فساد إداري، واستخفاف بالقانون. 118
عملية  أكرب  متهّت  و1984   1977 بني  أي  إرسائيل  يف  احلكم  الليكود  تويل  فرتة  خالل 
ة ما ُسمي »أرايض دولة«. بحيث إنه  مصادرة أراض يف املناطق الفلسطينية املحتلة، خاصهّ
كانت بحوزة احلكومة اإلرسائيلية أكثر من 40% من أرايض الضفة الغربية الواقعة حتت 
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ُمسمى »أرايض دولة«،119 كام أرشنا إىل ذلك آنفًا.
 39 إقامة  عىل  املصادقة  متت  احلكم  يف  لليكود  األوىل  السنة  يف  فإنه  للتنويه،  وفقط 
إقامة 76  املصادقة عىل  السنة األخرية يف احلكم، أي 1984/1983 متت  مستوطنة، ويف 

مستوطنة جديدة.
مل ينجح الليكود والعمل يف حسم املعركة االنتخابية للكنيست احلادية عرشة يف 1984، 
لصالح أحدمها. فتمهّ تشكيل حكومة وحدة وطنية مناصفة لدورة الكنيست بحيث يتوىل 
شمعون برييس رئاستها لسنتني وإسحق شامري لسنتني أخريني. أشارت هذه االنتخابات 
إىل املآزق السياسية والشعبية التي يعاين منها احلزبان يف أوساط املقرتعني يف إرسائيل. إال أن 
االستيطان مل يتوقف خالل فرتة هذه احلكومة التي امتدت حتى العام 1988. فأقيمت 17 
مستوطنة جديدة يف الضفة الغربية. استجابت هذه املستوطنات اجلديدة لرغبات وتطلعات 
حزيب العمل والليكود. فحزب العمل دعم عملية إقامة مستوطنات زراعية وأمنية يف منطقة 
األغوار، بينام وافق الليكود عىل إقامة مستوطنات داخل التجمعات السكنية الفلسطينية يف 
الضفة الغربية مما حيقق توجهات ورغبات »غوش إيمونيم«. ومل تتوقف عملية هنب ورسقة 
األرايض الفلسطينية يف الضفة، حيث انترشت ظاهرة جديدة – قديمة وهي السامرسة من 
تم رشاء 124  داخل اخلط األخرض، حيث  الغربية ومن  الضفة  الفلسطينيني من  العرب 

ألف دونم باخلداع.
عندما تشكلت حكومة الوحدة الوطنية أو حكومة التناوب بني حزيب الليكود والعمل، 
أهنا  أي  األمنية.  للمستوطنات  تعريفه  الءمت  االستيطانية  للنقاط  تعريفًا  رابني  م  قدهّ
إقامة مستوطنات  أمنية. كانت مسألة  أغراضًا  أهنا تدم  بمعنى  مستوطنات غري سياسية، 
دت تشكيل احلكومة، إىل أن اتفق الطرفان عىل  جديدة نقطة خالف مركزية بني احلزبني هدهّ
إقامة ست مستوطنات يف كل عام، بحيث تقام يف مناطق يكون فيها الوجود الفلسطيني 
قلياًل من الناحية العددية، وليس من ناحية ملكية األرايض. وتمهّ التوصل إىل صيغة توافقية 
بني احلزبني عىل تنفيذ القرارات احلكومية السابقة بإقامة مستوطنات جديدة، وسيتم تنفيذ 
التي  العريضة  للخطوط  الوحدة. ووفقًا  إقامتها وفقًا جلدول زمني تضعه حكومة  عملية 
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الوطنية تم االتفاق  الوحدة  تضمنها االتفاق االئتاليف بني احلزبني عشية تشكيل حكومة 
عىل إقامة 21 مستوطنة جديدة خالل فرتة هذه احلكومة.120

الوطنية  الوحدة  لعبتا دورًا مركزيًا يف فرتة حكومة  شخصيتان هلام توجهات استيطانية 
وعكفتا عىل وضع أسس ملرشوع توسيع املستوطنات وإقامة اجلديد منها، أكثر من املتفق 
يف  احلكومة  أعامل  منسق  منصب  األول  شغل  الباك.  وبليئا  شيبس  شمعون  ومها  بشأنه، 
املناطق، والثانية مسؤولة عن موضوع االستيطان يف وزارة العدل. أضيفت من خالهلام أربع 

عرشة مستوطنة جديدة وضوعف عدد املستوطنني من 46 ألفًا إىل 81600 مستوطن.121
شهد عقد الثامنينيات تغطية الضفة الغربية بعرشات املستوطنات. مل يبق حلم املستوطنات 
األرض  عىل  للسيطرة  جاء  بل  الكاملة،  إرسائيل  ألرض  األيديولوجي  اإلطار  يف  حمددًا 
الباك«  بليئا  »عقد  باسم  العقد  هذا  وعرف  عليها.  الدائمة  املستوطنات  إقامة  إىل  والسعي 
التي عملت عىل مصادرة أرايض الضفة هنبًا وسلبًا وحتويلها إىل مستوطنات ملتفة عىل كل 

القوانني واملعايري املنظمة.122
ما متسكت به الباك أهنا ال تصادر أراض عربية بل أرايض دولة، وكل ذلك حتت غطاء 
باراك  نفسه  باراك.  أهارون  القضائي للحكومة  املستشار  قانوين لكوهنا عملت يف مكتب 
أصبح رئيسًا للمحكمة العليا يف إرسائيل، والذي متتدحه األوساط السياسية بكونه نزهيًا. 
ـا كان مستشارًا، وفيه احتالت عىل القوانني واإلجراءات.123 وما  هـّ عملت الباك يف مكتبه مل

كان يمكنها العمل واتاذ القرارات إال بموافقته وبركته.124
رئاسة  رابني  فيه  تسلم  الذي  العام  أي   1992 العام  يف  املستوطنني  عدد  بلغ  وهكذا 
احلكومة، 545، 252 مستوطنًا. يقيم منهم يف الضفة الغربية  673، 111 مستوطن، يف 
حني يقيم يف القدس 872، 140 مستوطنًا. ووصلت أعىل نسبة لالستيطان يف عهد حزب 

الليكود بني عامي 1980 و1989. 125
يف أعقاب تويل نتنياهو رئاسة احلكومة يف 1996، وعودة الليكود من جديد إىل احلكم، 
كشف النقاب عن أن مسألة السيطرة عىل أراض فلسطينية بذريعة أهنا أرايض دولة مسألة 
موعد  قبل  أنه  عن  أيضًا،  النقاب،  وكشف  لالستيطان.  اهليكلية  املخططات  ضمن  باتت 
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وضع  يف  منهمكــًا  االستيطان  قسم  كان  تقريبًا  بسنتني  أوسلو  اتفاقيات  عىل  التوقيع 
خمططات استيطانية شاملة يف أرايض الضفة الغربية هبدف وضع حد هنائي ألي حلهّ سيايس 
منطقي ومعقول بني إرسائيل والفلسطينيني.126 وتضمنت اخلطة تقسيم الضفة الغربية إىل 
أربعة أقسام )مناطق( وهي: حميط القدس، غرب السامرة )بحسب التسمية اإلرسائيلية(، 
ات إسرتاتيجية  غور األردن، جنوب اخلليل. وأضيفت إىل هذه األقسام مناطق عازلة وممرهّ

يف عرض الضفة لقطع أوصاهلا.127
الثقة  منحها  بعد  مبارشة  أي   ،1996 يف  نتنياهو  حكومة  اتذهتا  التي  األوىل  اخلطوة 
هذا  ويقيض  السابقة.  رابني  حكومة  فرتة  من   360 رقم  قرار  إلغاء  إىل  املبادرة  الربملانية، 
الدفاع صالحيات واسعة يف  املستوطنات. ومنح وزير  البناء يف  بتجميد  القرار احلكومي 
جمال التخطيط والبناء يف املناطق الفلسطينية املحتلة.128 ومما جاء يف هذا القرار ما ييل: »إن 
للمستوطنات،  جديد  ببناء  يسمح  ال  بحيث  إرسائيلية،  مصلحة  هو  املستوطنات  جتميد 
واالمتناع عن دفع خمططات جديدة، وأيضًا وقف أي مرشوع بناء جديد قد ُبدئ به«.129 
وملا توىل نتنياهو رئاسة احلكومة يف 1996 أصدرت حكومته قرارًا رقم 150 حيدث فيه 

تعدياًل جذريًا لقرار حكومة رابني السابق ذكره.130
اعتربت هذه اخلطوة، أي إلغاء قرار التجميد، بمثابة إعادة الثقة بني قيادات املستوطنني 
امتناع  وسط  الغربية  الضفة  يف  كافة  املستوطنات  توسيع  فتم  الليكودية،  احلكومة  وبني 
اجليش عن الدخول يف مواجهات مبارشة مع املستوطنني، بل وضعت خطط لتوفري احلامية 
احلكومة  واجب  ومن  إرسائيليني،  مواطنني  ولكوهنم  قومية،  رسالة  يؤدون  لكوهنم  هلم 

القيام بتوفري هذه احلامية.
أفرز إلغاء حكومة نتنياهو قرار حكومة رابني جتميد البناء، اندفاع املستوطنني نحو املزيد 
الفلسطينيني  بحقوق  الالحق  بالرضر  آهبني  غري  الفلسطينية  األرايض  عىل  االستيالء  من 

أصحاب هذه األرايض.
سبيل  فعىل  واإلجراءات،  القوانني  له  عت  ورشهّ حكومي  بغطاء  األرايض  رسقة  متهّت 
أبو  جبل  أرايض  من  شاسعة  مساحات  عىل  اليد  وضع  نتنياهو  حكومة  عهد  يف  تم  املثال 
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غنيم )الذي أسموه هار حوما(131 عند مدخل مدينة بيت حلم جنويب القدس هبدف إقامة 
بعد  األمور  عادت  ثم  ومن  الرسقة  هلذه  الدنيا  فقامت  استيطانية.  سكنية  وحدة   6500
االحتجاجات الدولية إىل ما كانت عليه. وهكذا فقد الفلسطينيون أجود األرايض يف منطقة 

ذات أمهية إسرتاتيجية مستقبلية.
وكأن  والدويل...  األمريكي  الضغط  من  الرغم  عىل  غنيم  أبو  يف  البناء  مرشوع  انطلق 
مسؤولية  حيملون  نتنياهو  حكومة  يف  وزراء  إن  بل  فحسب  هذا  وليس  يكن.132  مل  شيئًا 
حون علنًا بأهنم فوق القانون. هذا شارون الذي عاد إىل احلكومة ليتوىل حقيبة  قانونية يرصهّ
ح بأنه سيخرق القانون وسيسيطر عىل أراض وسُيبقي عىل البؤر  اخلارجية اإلرسائيلية يرصهّ
الدفاع  وزير  آرنس  ح مويش  االستيطاين.133 يف حني رصهّ املرشوع  االستيطانية كجزء من 
يف احلكومة نفسها بأنه يشعر بأن االستيطان آخذ بالزيادة والنمو وأن استمرار االستيطان 

اليهودي أمر يف غاية األمهية، بل هو هدف كل حكومات إرسائيل.134
املدنية  اإلدارة  بني  مواجهة  وقعت   ،2001 العام  يف  حكومته  رئاسة  شارون  توىلهّ  ملا 
للحكومة،  القانوين  املستشار  مع  البداية  يف  االحتالل(  إدارة  )وهي  الفلسطينية  للمناطق 
املستشار  أي   - أنهّه  كام  الفلسطينية،  األرايض  السيطرة عىل  إيقاف عمليات  إىل  دعا  الذي 
أموال  حتويل  إىل  يسعى  من  بحق  كافة  القانونية  اإلجراءات  اتاذ  إىل  دعا   – القضائي 
للمستوطنات. لكن شارون هو شارون ذاته. وبصورة غري مبارشة بدأت تتشكل ميليشيات 
من املستوطنني يف املناطق. وهبذا تكونت شبكة عالقات معقدة بني املستوطنني وبني اجليش 
املتعاطف أصاًل معهم. فاملستوطنون مرتبطون إىل حدهّ كبري باجليش لكونه يزودهم بالسالح 
د ترصفات  حُيدهّ املستوطنني ألن رضاها  بميليشيات  والتدريبات واحلامية. واجليش متعلق 
اجليش وحتركاته بام له عالقة بالتعليامت العسكرية أو يف جمال التحريض ضد ترفيع ضابط 

لرتبة عسكرية أعىل أو البقاء يف رتبته.135
منها  واحدة  كل  تضم  عسكرية  وحدات  تشكيل  األوىل  شارون  حكومة  خالل  وتمهّ 
15 مقاتاًل من بني أبناء املستوطنات الذين حولوا انخراطهم يف هذه الوحدات إىل خدمة 
يف  آخر  جيشًا  يشبه  ما  تشكل  وهكذا  اجليش.  من  يتقاضونه  راتب  مقابل  دائمة  عسكرية 
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املناطق املحتلة. هؤالء تلقوا تدريبات عسكرية حمورها التصدي ألي عمل إرهايب. وأي 
عمل إرهايب يف الضفة الغربية معناه قيام فلسطيني به، وبالتايل التصدي له.136

شهدت فرتة حكومة شارون حالة من املواجهات والصدامات بني الطرفني اإلرسائييل 
شهيد  آالف  ثالثة  ضحيتها  راح  التي  الثانية  االنتفاضة  بدايتها  وكانت  والفلسطيني، 
فلسطيني وألف قتيل إرسائييل. واتبع شارون هنجًا شديدًا يف التعامل مع االنتفاضة الثانية. 
ومل يتوقف األمر عند هذا اجلانب بل شهدت فرتته بناء جدار الفصل العنرصي، واللجوء 
إىل مزيد من أساليب التضييق عىل الفلسطينيني وفرض قيود مشددة عىل حتركهم وتنقلهم. 

ر راحة متوترة بالنسبة لإلرسائييل، ولكن كان واضحًا أهنا مؤقتة. هذا األسلوب وفهّ
مل تكن زيارة شارون للحرم القديس الرشيف بغية حتقيق أهداف سياسية داخلية فحسب، 
بل كان هيدف من ورائها إىل حتقيق هدف كبري يتمثل بخلط أوراق املفاوضات وتعكريها 
كليًا، خاصًة أهنا – أي املفاوضات – قد وصلت إىل مرحلة متقدمة من حتقيق إنجازات ال 

بأس هبا بني الطرفني الفلسطيني واإلرسائييل.137
كانت احلرب عىل الفلسطينيني التي أعلنتها حكومة شارون، حرب املستوطنني التي مل 
أبدًا. هدف هذه احلرب املستمرة إىل  اآلن، املحافظة عىل االحتالل، أي تكريس  تتوقف 
الفلسطينية وتعكري صفو حياة  النخب  لالنتفاضة وتصفية  أبديته وديمومته، ووضع حد 
الفلسطينيني وإيصاهلم – أي الفلسطينيني – إىل مرحلة اليأس الكيل. وخالل هذه احلرب 
لن  درسًا  الفلسطينيني  وتعليم  االنتفاضة  الجتثاث  األوىل  شارون  حكومة  أعلنتها  التي 
عىل  ظهرت  التي  ميليشياهتم  عرب  واملستوطنون  اإلرسائييل  اجليش  فيها  شارك  ينسوه، 
شاشات التلفزيون، وُنرشت صورهم عامليًا، ما أدى إىل دفع الفلسطينيني للقيام بعمليات 
استشهادية، خللق حالة من الفزع واخلوف الشديد يف أوساط اإلرسائيليني حلثهم عىل دفع 

حكومتهم إىل التوقف عن قمعهم والتنكيل هبم، وقلب حياهتم. 
هذا  وترسيعه.  الفصل  جدار  بناء  بترشيع  االستشهادية  العمليات  إرسائيل  وواجهت 
قت  عمهّ حينام   1967 العام  منذ  االحتالل  يف  جذوره  إنام  شارونيًا،  ابتكارًا  ليس  اجلدار 
إرسائيل امتناعها عن ترسيم حدودها باالرتكان إىل عامل التأجيل. لذا استباقًا لألحداث 
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جلأت إىل التسويف والتأجيل لتكسب املزيد من األرايض التي تم ضمها إىل اجلدار.138
عمليًا مع البدء ببناء جدار الفصل والعزل، أفقد شارون اخلط األخرض  قيمته، أو دوره 
جدار  وأحلق  والفلسطينية.  اإلرسائيلية  الدولتني  بني  احلدود  وترسيم  حتديد  يف  املستقبيل 
الفصل جمموعة كبرية من األرضار بحياة الفلسطينيني، مع العلم أنه أكد وثبهّت أسس الفكر 
اإلرسائييل املستند إىل نظرية »السور والربج« التي تؤكد الفكر الكولونيايل الرصف املعتمد 
من قبل احلركة الصهيونية منذ تأسيسها ومرورًا بمشاريعها االستيطانية يف الفرتتني العثامنية 

واالنتدابية وإىل يومنا هذا.
عمليًا، أعاد شارون احتالل الضفة الغربية بعد العام 2002 . وعىل الرغم من أنه رصف 
النظر تقريبًا عن سلوك املستوطنني اهلمجي ضد الفلسطينيني، فإنه دخل يف رصاع معهم، 
حيث اعتربوا أن بناء اجلدار يعني تركهم فريسة يف اجلانب اآلخر من أرض إرسائيل الكاملة، 

وقريبًا من اليد الفلسطينية. هلذا عارضت رشائح كبرية من املستوطنني بناء اجلدار.139
ناجحة  طريقة  اجلدار  أنهّ  أدركوا  عندما  دت  تبدهّ ما  رسعان  املستوطنني  معارضة  لكن 
لضم الكتل االستيطانية معًا ومبارشة إلرسائيل. هلذا عرضوا عىل شارون إقامة الكانتونات 
الساعية إىل متزيق  املستوطنني  تتناسب مع خطة  والبانتستونات. وتبني لشارون أن خطته 
شارون  خطة  مع  كثريًا  يتناسب  العازل140  اجلدار  ترسيم  أن  املالحظ  ومن  الفلسطينيني. 
دولة  إقامة  ومنع  الغربية  الضفة  أرايض  معظم  عىل  بالسيطرة  السبعينيات  من  القديمة 

فلسطينية قابلة للحياة.141
ات أمنية آمنة، وجدرانًا من األسيجة  شمل جدار العزل أجهزة إلكرتونية متطورة وممرهّ
الشائكة. وبلغ عرض اجلدار مع األسالك يف بعض املواقع ما بني 50 إىل 100 مرتًا. ُبني 
اجلدار مدمرًا البيئة واملناظر الطبيعية وقاضيًا عىل أي فرصة لتواصل فلسطيني بني املناطق 
اجلدار.142  ابتلعها  التي  أراضيهم  عن  الفلسطينيني  املواطنني  آالف  وعزل  الفلسطينية، 
وهيدف اجلدار يف حقيقة أمره إىل تثبيت فكرة الكانتون أكثر من فكرة إقامة دولة فلسطينية 

إىل جانب إرسائيل.143
وأشار تقرير بتسيلم إىل أن اجلدار مل يتم بناؤه وفقًا العتبارات أمنية حلامية املستوطنات 
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واملدن يف إرسائيل، إنام لنهب املزيد من األرايض الفلسطينية، حيث إنه يمر يف أودية وتالل 
ومناطق سكنية يف القدس الرشقية، وأراض زراعية.144

السيايس  القرار  عىل  شارون  سيطرة  فصول  من  فصاًل  العازل  اجلدار  مرشوع  كان 
والعسكري يف إرسائيل وسط غياب شبه كيل ملعارضة فعالة ونشطة ضد هنجه الذي قتل 

املفاوضات وحوهلا إىل جمرد بروتوكوالت لقاءات ال فائدة من ورائها. 
انضم حزب العمل إىل حكومة شارون الثانية يف 2005، ليغادرها – حزب العمل – 
يف هناية العام ذاته. هذه احلكومة املشرتكة بني احلزبني الكبريين سامهت يف تنشيط احلركة 
االستيطانية يف املناطق الفلسطينية وذلك بتشجيع غري مبارش إلقامة البؤر االستيطانية التي 
رسعان ما يتم حتويلها إىل مستوطنات دائمة. ومتهّت كل هذه النشاطات االستيطانية بموافقة 
اليعيزر. وما  بن  )فؤاد(  بنيامني  العمل  الثانية عن حزب  الدفاع يف حكومة شارون  وزير 
وافقت احلكومة عىل إزالته / تفكيكه من البؤر االستيطانية ما هو إال قليل ولذر الرماد يف 

العيون.
فام هي السياسة االستيطانية حلكومة شارون )الوحدة الوطنية الليكود والعمل(؟ يقوم 
العمل، وشارون يغمض عينيه ويتوسط ضباط  بغزو األرض فيحتج حزب  املستوطنون 

ك( ليضعوا مكانه اثنني.   اجليش من أجل إزالة وتفكيك كرافان )بيت متنقل أو متحرهّ
فالبؤر االستيطانية ليست جمرد طموح شبيبة التالل أو نزوة لدى قادة املستوطنات، وإنام 
هتدف الستكامل خطة شارون الكربى، وهي منع إقامة دولة فلسطينية وإفشال كل حماولة 
للسالم، أو  بمعنى آخر وضع املزيد من العراقيل يف طريق التسوية. ففي الوقت الذي أقسم 
التي رسمتها اإلدارة  الطريق  لتنفيذ خارطة  أتم االستعداد  أنه عىل  فيه شارون وحكومته 
فإنه أي شارون يواصل ضخ األموال بكميات كبرية  األمريكية زمن رئاسة بوش االبن، 

لتطوير املستوطنات وخلق واقع حيول دون حتقيق إقامة دولة فلسطينية.145
ال  فهو  آخر.  يشء  الواقع  أرض  عىل  أوامره  وتنفيذ  يشء  السياسية  شارون  ترصحيات 
الفلسطينيني.146 أو باألحرى ال يريد  اتفاق مع  التوصل إىل  بإمكانية  بالسالم، وال  يؤمن 
د عملية عزل الرئيس الراحل يارس عرفات يف املقاطعة  التوصل إىل أي اتفاق معهم، لذا شدهّ
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إىل أن استشهد يف 11 ترشين الثاين من العام 2004.
ووضع شارون خطة النسحاب االحتالل من قطاع غزة، وذلك بعد أن تبني له أن بقاء 
اجليش اإلرسائييل يف غزة يشكل خطرًا عليه وبالتايل جيب تفكيك املستوطنات واالنسحاب 

ًا.  منها كليهّ
ًا من أراض احتلتها يف العام 1967  هذه هي املرة األوىل التي تنسحب فيها إرسائيل كليهّ
تراجعًا  ل  شكهّ االنسحاب  هذا  فإن  والدواعي،  األسباب  كانت  ومهام  الغربية.  الضفة  يف 
للعقيدة التوسعية الصهيونية. يف الوقت ذاته تم نقل املستوطنني إىل املستوطنات يف الضفة 
الغربية وتعويض الراغبني منهم يف االنتقال إىل مواقع أخرى. هذا االنسحاب من غزة رفع 

من وترية االستيطان اإلرسائييل يف الضفة الغربية وتوسيع ما هو قائم من املستوطنات. 
ض شارون جللطة دماغية حالت  توىلهّ إهيود أوملرت رئاسة احلكومة اإلرسائيلية بعد تعرُّ
دون استمرار توليه رئاسة احلكومة وذلك يف هناية 2005. تابعت حكومة أوملرت زيادة 
أعداد املستوطنني يف الضفة الغربية من خالل تكثيف بناء آالف الوحدات السكنية يف القدس 
ضد  مسلحة  مقاومة  وسائل  تستعمل  فلم  الفلسطيني  الطرف  يف  أما  أخرى.  مواقع  ويف 
إرسائيل أو املستوطنني، بل بدأت متيل املقاومة الفلسطينية إىل التخيل عن السالح واللجوء 
أنابوليس يف  الرغم من االستبشار خريًا من مؤمتر  السلمية.147 وعىل  الشعبية  املقاومة  إىل 
2007 وتعاطيه مع مسألة االستيطان والدولة الفلسطينية، فإنهّ شيئًا مل خيرج إىل النور سوى 

تكثيف االستيطان والتخطيط للمزيد من الوحدات السكنية والبؤر االستيطانية.148
نتنياهو  حكومتي  مع  املفاوضات  وقف  يف  الرئيس  السبب  وتداعياته  االستيطان  كان 

الثانية والثالثة، أي احلالية يف العام 2013.
ويشري تقرير حركة السالم اآلن149 إىل أنه خالل دورة حكومة نتنياهو الثانية التي امتدت 
من 2009 وحتى 2013 تّم البدء ببناء سبعة آالف وحدة سكنية جديدة يف املستوطنات. 
ومّتت املصادقة عىل بناء ثامنية آالف وحدة مستقبلية. وأيضًا بناء عرش مستوطنات جديدة 
يف الضفة الغربية، واإلعالن رسميًا عن حتويل أربع بؤر استيطانية إىل مستوطنات عادية. 
أضف إىل ذلك موافقة حكومته عىل ترخيص الوحدات / املنازل االستيطانية التي أقامها 
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املستوطنون دون احلصول عىل ترخيص من الدوائر الرسمية.150 أما بالنسبة للقدس، فقد 
ركزت حكومة نتنياهو الثانية واحلالية )الثالثة( عىل بناء مزيد من املستوطنات حول القدس، 
وعىل مزيد من املصادرات يف القدس الرشقية، منها االستيالء عىل بيوت عربية يف الشيخ 
جراح ويف حي البستان يف سلوان151 وإىل آخره من مشاريع السيطرة عىل القدس وتقليص 
عدد الفلسطينيني فيها هبدف حتويلهم إىل أقلية واحليلولة دون انضاممهم مستقباًل إىل دولة 

فلسطينية حاملا أقيمت. 
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تطور العالقة بني املشروع االستيطاني والرأي العام يف إسرائيل

أطر  خالل  من  االستيطانية  العملية  يف  أطيافه  بكافة  اإلرسائييل  املجتمع  يشارك  هل 
متنوعة؟ أو لنسأل السؤال بطريقة مغايرة: هل هناك إمجاع أو شبه إمجاع إرسائييل عىل أن 
موضوع االنسحاب من األرايض الفلسطينية أصبح من خملفات املايض وال نقاش حول 

هذا األمر؟ 
تتحد  وتطبقه،  تبنته إرسائيل  الذي  الكولونيايل  االستيطاين  املرشوع  املركزية يف  املسألة 
واسعة  وأكثرية  وأفراد،  ومنظامت  ومؤسسات  وأحزاب  وجنراالت  قيادات  أساسه  عىل 
متفاوتة  أدوار  ضمن  املذكور  املرشوع  يف  هؤالء  كل  يشارك  إرسائيل.  يف  املجتمع  داخل 
يف اعتداهلا وتطرفها. ومما ال شك فيه أن املستوطنني حيتلون مكانة الصدارة يف االنخراط 
واالنضواء حتت مظلة هذا املرشوع، وهلم باع طويل يف املبادرة إىل تنفيذه وتطبيقه وإخراجه 

ـز الوجود.152 هـّ من األدراج إىل حي
الوحيد  املصدر  هؤالء  كان  إلرسائيل.  اليومي  األعامل  جدول  عىل  املستوطنون  هيمن 
فرتة  يف  سواء  الرسمية  املفاوضات  أثناء  إرسائيل  حكومة  عىل  املواقف  إمالء  يف  املؤثر 

املفاوضات مع مرص أو مع الفلسطينيني. 
وقاموا  أوسلو،  اتفاقيات  رفضوا  فإهنم  الفلسطينيني،  مع  للمفاوضات  وبالنسبة 
ضوا ضد رئيس وزرائهم إسحق رابني لدرجة هدر  بالتحريض عىل املوقعني عليها، وحرهّ

دمه.153
عمل املستوطنون من خالل قياداهتم الدينية والسياسية عىل استصدار فتاوى من املؤسسة 
الدينية تسمح للجنود بالعصيان ضد أي أوامر إخالء املستوطنات واملعسكرات عىل قاعدة 
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أن األمر الذي يتعارض مع التوراة وروح التوراة جيب عدم تنفيذه، بل حتريض اآلخرين 
عىل عدم تنفيذه.

نجح املستوطنون، لفرتات طويلة يف ظل حكومات العمل والليكود، يف خلق أجواء يف 
الوعي العام للمجتمع اإلرسائييل بأن مرشوع إقامة دولة فلسطينية هو خط أمحر. ومتاهت 
حزب  بزعيم  ممثلة  تزال،  وال  وسعت  التوجه،  هذا  مع  خاص  بشكل  الليكود  حكومات 

الليكود ورئيس الوزراء من طرفه متأثرة بالتوجه العام للمستوطنني. 
شكل النشاط االستيطاين املندرج حتت مسميات خمتلفة - منها احلفاظ عىل أمن وسالمة 
إرسائيل وضامن حدودها عىل كل األطراف التي يصل إليها االستيطان - رافعًة قوية لبناء 
رأي عام متأثر بل جمّند خلدمة هذا النشاط واعتباره مركزيًا وحموريًا يف سّلم العمل اليومي 

للمجتمع يف إرسائيل.154
يعترب احلكومة يف إرسائيل واملجتمع اإلرسائييل رهائن مستسلمة  املقابل، هناك من  يف 

إلرادة املستوطنني وخاصة قياداهتم امليدانية والفكرية.155
القرار يف إرسائيل نعود إىل املايض ليس  املستوطنني ومتخذي  العالقة بني  ولفهم هذه 
التي أنشئت شامل رشقي العريش  والقصد هنا إخالء مستوطنة »ياميت«  البعيد نوعًا ما، 
لليمني يف  بالنسبة  يف سيناء. لقد حتولت قضية إخالء مستوطنة »ياميت« إىل إشارة محراء 
ح بنحاس فالرشتاين رئيس جملس »طاقم بنيامني  إرسائيل. فبعد شهرين من االنسحاب رصهّ
االستيطاين«: »من قام بجريمة اجتثاث املستوطنات لن ينجو، وعلينا القول للجمهور إن 
من يرفع يدًا عىل جندي إرسائييل جيب أن ُيعاقب بالسجن ملدة شهر أو شهرين أو نصف 
انتقام بل  – ليس جمرد  هبا فيجب سجنه مدى احلياة  عام. أما من جيتث املستوطنات وخيرهّ

ُحكم بحق من أجرم بحق األرض«.156
منفذين  باعتبارهم  اجلنود  مع  املستوطنون  هبا  تعامل  التي  الطريقة  ندرك  أن  يمكننا 
ألوامر ليس إال، وأن مكانتهم ليست بذات مكانة املستوطنة التي تعترب باملفهوم االستيطاين 

الصهيوين حتقيقًا لوعد إهلي، فهي مهمة أكثر من اجلندي بأضعاف مضاعفة.
مناحيم بيغني هو الذي أمر بإخالء »ياميت«، ومن كان يعتقد أن يتم إخالؤها. عملية 
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اإلخالء هذه كانت بمثابة حدث يف غاية األمهية بالنسبة للعالقة بني املستوطنني والليكود. 
هلذا وجد املستوطنون أنفسهم يتوجهون إىل اجلمهور اإلرسائييل وإىل الرأي العام فيه من 
أي  وأهنا  األرض،  خالص  يف  الصهيونية  ورسالتهم  عملهم  توقف  احلكومة  أن  منطلق 

احلكومة برئاسة بيغني تطردهم وتليهم من أرض إرسائيل.
املستوطنني  أقفاصًا جلمع  فيه )حيث استعمل اجلنود  التي متهّت  هذا اإلخالء والطريقة 
الرافضني لإلخالء وإخراجهم من ياميت(، مثلهّت نضااًل قويًا يف الرأي العام اإلرسائييل، 
ومثلهّت أيضًا »بطولة« املستوطنني الذين كانوا عىل استعداد للتضحية بكل يشء يف سبيل 

األرض.
مقابل ذلك عرف شمعون برييس كيفية االستفادة من عملية اإلخالء هذه يف املعارك 
الليكود  فعله  بام  الليكود  ومؤيدي  مصويت  ر  ذكهّ حيث  اإلرسائييل،  للكنيست  االنتخابية 

للمستوطنني أثناء عملية إخالء »ياميت«.157 
إن معارضة املستوطنني بشدة إلخالء »ياميت«، كانت بمثابة مكسب هلم، حيث انضم 
إىل صفوفهم أعداد كبرية من املؤيدين، ومن أوساط اليمني يف إرسائيل وحتى من أوساط 
املركز، الذين رأوا يف طريقة اإلخالء خطأ كبريًا. هلذا أثمرت معارضة املستوطنني لإلخالء 
بنظرهم الكثري، حيث تداركت احلكومات اإلرسائيلية، وخاصة بل يف مقدمتها حكومات 

الليكود مسألة عدم إخالء مستوطنات أخرى يف الضفة الغربية واجلوالن املحتلني.
إذن، ردع اإلخالء يف ياميت بصورة غري مبارشة بقية املستوطنات. ومن هنا يمكن فهم 
أن عمليات اإلخالء التي متهّت الحقًا يف عهد حكومة شارون يف قطاع غزة، اعتربت قاسية 
ًا، وأحدثت رشخًا إضافيًا يف العالقة بني قيادة املستوطنني وآباء الليكود. فها هو شارون  جدهّ
خُييل مستوطنات من القطاع ويطرح عىل املستوطنني التعويض أو االنتقال إىل مستوطنات 
السري  الراغب والطامح يف  للظهور بمظهر  الغربية. خطوة شارون هذه  الضفة  أخرى يف 
ص من عبء  بطريق السالم. لكنها مل تكن هكذا، إنام هدفها يف الرأي العام اإلرسائييل التخلُّ

وهم غزة، وحمارصهتا أو احتالهلا من اخلارج. 
ولكن إخالء قطاع غزة مل يمر دون إثارة وحتريك الرأي العام يف إرسائيل. فالدراما املحتوية 
عىل األمل والوجع والقطيعة ُغرست بعمق يف الذاكرة اجلمعية للجمهور اإلرسائييل. فعندما 
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ُتذكر »ياميت« تربز الذاكرة اجلمعية ألقفاص وجرافات وحجارة وبيوت مهدمة وخوف 
من احلرب األهلية. أظهر املستوطنون يف اإلعالم وبنجاح أمام الرأي العام يف إرسائيل أهنم 
يبنون وطنًا، ال هيدمونه، فيام تمهّ تصوير زعامء إرسائيل الكبار من بينهم بيغني وشارون وهم 

هيدمونه خدمة ملصالح غري إرسائيلية.158
عالقة  له  إرسائيل  يف  العام  للرأي  وحتريك  تالعب  فيه  جرى  آخر  نموذج  أو  مثال 
باملستوطنني واملستوطنات، قضية التنظيم اليهودي الرّسي. يف هذا النموذج يظهر يعقوب 
فاينروط وهو حمام إرسائييل معروف ويميني النزعة واملرشب، يف سياق دفاعه عن التنظيم 
اليسار يف  اللدود، وأن هنج  العدو  يعتربه  الذي  لليسار يف إرسائيل  مهامجًا رشسًا  املذكور 
التعامل مع أجندة احلياة يف إرسائيل هو الذي دفع إىل تأسيس هذا التنظيم. رفع فاينروط 
مل  الذين  اإلرسائيليني  نحو  هه  ووجهّ التنظيم  هذا  تأسيس  املتهمني يف  املجرمني  التهمة عن 
يأرسوا بسحر املستوطنني. وانتقد أسلوب حياة العلامنيني وتوجهاهتم الثقافية والسياسية، 
ومكانة  قيمة  حول  مستمرين  وحوارًا  نقاشًا  جُيري  الذي  د  املتعدهّ املجتمع  أيضًا  وانتقد 
ومنهجية سري احلياة، ما ال يالئم هنج وثقافة من هو قابع خلف القضبان وحياكم. إنه هبذا 
لفهم  أذنًا صاغية  يوفر  الذي ال  املجتمع اإلرسائييل  باملسؤولية عىل عاتق  يلقي  أن  حياول 

دواعي تأسيس التنظيم الرسي.
ي اليهودي ربطت نساء أعضاء التنظيم  ففي أثناء إجراء حماكمة املتهمني بالتنظيم الرسهّ
تبادل  اإلفراج عنهم يف صفقة  تقرر  الذين  الفلسطينيني  السجناء  أزواجهن بمصري  مصري 
باسم  عليه  متعارف  هو  ما  وحتديدًا  الفلسطينية،  التحرير  ومنظمة  إرسائيل  بني  أرسى 
ما  مع  املستوطنني  أزواجهن  موازاة  رفضن  ألهنن  الطعام  عن  فأرضبن  جربيل«،  »صفقة 
اعتربنه »اإلرهابيني« الفلسطينيني. ولقد حقق إرضاهبن نجاحًا باهرًا يف صفوف املجتمع 

اإلرسائييل وكسبن الرأي العام الذي تعاطف معهن، ومع قضيتهن.159
عىل  للمستوطنني  املنارص  العام  الرأي  طرف  من  التأثري  وبالغ  واسع  تأييد  هناك  كان 
املشهد السيايس العام يف إرسائيل، حتى أن جدول أعامل احلكومة تأثر بتحرك املستوطنني 

ونشاطاهتم وفعالياهتم االستيطانية وقصص »بطوالهتم يف وجه أعداء إرسائيل«!. 
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كانت هيمنة املستوطنني وجدول أعامهلم ظاهرين للعيان عىل األجندة السياسية يف فرتات 
اهليمنة يف أعقاب أوسلو. وال تزال هلم هيمنة قوية  الليكود األوىل، وارتفعت  حكومات 
وفاعلة داخل املجتمع اإلرسائييل الذي مل ينجح يف وضع حد هلجامت املستوطنني عىل قرى 
ض ألفراد فلسطينيني واالعتداءات  ومدن فلسطينية، وقيامهم – أي املستوطنني – بالتعرهّ

املتواصلة عىل منازل فلسطينيني وأرايضهم. 
ي وأعضائه، فإن احلكومة اإلرسائيلية أعلنت  ويف عودة إىل مسألة / قضية التنظيم الرسهّ

استعدادها لدراسة جادة إلصدار عفو عام عن هؤالء.160
هذا  عند  ومواقفهم  املستوطنني  نشاط  لدعم  إرسائيل  يف  العام  الرأي  جتنيد  يقترص  مل 
مواقفهم،  لصالح  كنيست  أعضاء  جتنيد  من  متكنوا   – املستوطنني  أي   – إهنم  بل  احلد، 
ح أعضاء كنيست من أوساط املستوطنني. إن وصول مستوطنني إىل  وأكثر من ذلك ترشهّ
املناطق  واعتبار  فيه حتول كبري يعكس رشعنة االستيطان إرسائيليًا،  الكنيست اإلرسائييل 
عليها  إداريًا إلرسائيل ويرسي   / قانونيًا وسياسيًا  تابعة  مناطق  عليها مستوطنات  املقامة 
القانون اإلرسائييل، وأنهّ عىل اجليش توفري محاية هلم. وصول هؤالء إىل الكنيست اإلرسائييل 
وانضاممهم إىل أحزاب صهيونية مؤيدة هلم، أو تأسيسهم أحزابًا مستقلة حتمل آرائهم فيه 
املبارش عىل جمرى وصريورة  التأثري  بينها  السياسية، من  واملؤرشات  الدالالت  الكثري من 

احلياة يف إرسائيل، وأيضًا عىل شكل الرأي العام يف إرسائيل وبلورته.
تلك  العام  والرأي  االستيطان  بني  العالقة  لتوضيح هذه  هنا  نستعرضها  ُأخرى  حادثة 
التي جرت يف قرية بيتا الفلسطينية، حيث قتلت فيها فتاة مستوطنة عمرها )14 عامًا(. لقد 
القرية. كان اخرتاق  القتل وليس يف تفاصيل اقتحام املستوطنني هلذه  بحثت الصحافة يف 
املستوطنني للقرية استفزازيًا لألهايل. قام املستوطنون وبوسائلهم اإلعالمية وجتنيد وسائل 
إعالمية أخرى غري التي بملكيتهم وحتت سيطرهتم، يف نرش »مهولة« االعتداء وما جرى 
اليهود، وأهنم لن يألوا جهدًا  الفلسطينيني بأهنم عطشى لدماء  يف أعقابه واصفني العرب 
لتقطيع أوصال اليهود. لكن بالدخول والغوص يف تفاصيل هذه احلادثة يتبني مثاًل أن اثنني 
موا املاء واألكل واملساعدة  من الفلسطينيني من بني الذين وصفوا بأهنم »عطشى للدماء« قدهّ
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بيوهتن  يف  هيوديات  فتيات  خبهّأن  القرية  من  نسوة  إن  بل  القرية،  اخرتقوا  الذين  لليهود 
اء التصادم واالشتباك بني اليهود  ة الرعب والفزع جرهّ فن عنهن شدهّ وأحرضن هلن املاء وخفهّ

املستوطنني وبني الفلسطينيني أصحاب القرية املعتدى عليها!.
هذه  يف  الفلسطينيني  من  سينتقمون  بأهنم  املستوطنون  ح  رصهّ احلادثة،  انتهاء  بعد  لكن 
القرية، يف حني أنهّ قائد املنطقة الوسطى يف اجليش عمرام متسناع توجه إىل املستوطنني أن 

يضبطوا أنفسهم.161
عوقب أهايل بيتا، وعىل مدار يومني قامت جرافات جيش االحتالل هبدم وجرف ثالثة 
أيدي  إىل  كاذب وصل  تقرير  بناء عىل  باخلطأ  ُهدم  قد  املنازل  أحد  أنهّ  وتبني  منزاًل.  عرش 

اإلدارة العسكرية / املدنية للضفة الغربية. 
كان تعاطف الرأي العام اإلرسائييل يف هذه القضية كبريًا وعميقًا مع املستوطنني الذين 
بني  من  ضحايا  وقوع  إن  األرض.  يف  ثباهتم  سبيل  يف  دمائهم  من  بذلوا  أبطااًل  اعتربوهم 
اإلرسائييل  املجتمع  عطف  كسب  يف  مركزية  نقطة  يزال،  وال  شكل،  املستوطنني  أوساط 

ووده.162
باستغالل  العام  الرأي  يكسبون  متى  جيهّدًا  يعرفون  املستوطنني  فإن  ُأخرى،  جهة  من 
بأهنم  ببيانات يصدروهنا  يدعون ويرصحون  إهنم  السيايس، حيث  املجرى  التحوالت يف 
أي   – وأهنم  الفلسطينيني،  العرب  السكان  عىل  اعتداء  فيه  عمل  أو  عملية  كل  يرفضون 
املستوطنني – ال يشجبون فقط بل يدعون إىل طرد كل عريب وهيودي خيالف القانون وسريه 

وتطبيقه عىل أرض الواقع.
وعىل الرغم من تعاطف الرأي العام اإلرسائييل يف أعقاب أحداث قرية بيتا، فقد تعالت 
دة بام فعله املستوطنون، وطرحت مسألة انفالت القانون يف الضفة الغربية  أيضًا أصوات مندهّ

وحتكم املستوطنني يف جمرى احلياة وجدول احلياة اليومي.163
ال شك يف أن االستيطان وترصفات املستوطنني واليد اخلفيفة أو الناعمة من قبل الرشطة 
وقوات األمن اإلرسائيلية تظهر صورة تعاون ومشاركة بني الطرفني، بني اجليش املحتل 
وبني املرشوع االستيطاين ومنفذيه. هذه الصورة تنعكس بقوة يف الرأي العام اإلرسائييل بأن 
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هذا التعاون والتناغم بني الطرفني املشار إليهام رشعي ومفهوم ضمنًا، وأن االحتالل ليس 
احتالاًل بل »حتريرًا« لألرض، وأنهّ التعامل مع الفلسطينيني هبذه الصورة له ما يربره بكون 
املستوطنني ضحايا. مع العلم أن هذه الصورة غري ُمقنعة ولكنها قائمة يف املشهد احليايت 
اليومي للمجتمع اإلرسائييل. يبقى السؤال هنا فيام يتعلق بتشويش سري حياة الفلسطينيني 
وعرقلة حتركهم اليومي، وهذا أيضًا يتطرق إىل ما هو األفضل للمستوطنني. فاملستوطنون 
م األولويات بالنسبة حلكومات إرسائيل، وهذا طبيعي حلكومات مؤسسة عىل  هم يف سلهّ

فكر توسعي استعامري اقتالعي.164
املجتمع  أثر املرشوع االستيطاين عىل جممل  الغازي165  السياق غادي  وُيلخص يف هذا 
اإلرسائييل :»إن املرشوع السيايس الكبري حلركة املستوطنني بعد 1967 مل يقترص عىل سلب 
– إلعادة هذا  األرض واالستيطان؛ جوهره إحداث تغيري وحتول يف املجتمع اإلرسائييل 
املجتمع إىل جذوره، قلب املجتمع اإلرسائييل إىل جمتمع استيطاين، موجود يف حالة حرب مع 
الرشق، الصحراء الفوضوية. هذا املرشوع من املفرتض أن يؤثر عىل املجتمع االستيطاين، 
وعىل كافة اإلرسائيليني العودة والتحول إىل مستوطنني كالسابق، الذين وصلوا إىل فلسطني 
ليس من منطلق قناعات عميقة، إنام – كام هو احلال لدى مهاجرين كثريين آخرين يف العامل 
- من خالل أزمات ونكبات وقعت يف القرن العرشين للمستوطنني. املطلوب من املجتمع 
اإلرسائييل التامهي مع املستوطنني، الذين سيتحولون، هكذا يأملون، من جمتمع معزول إىل 

قوة طالئعية لكافة املجتمع«. 
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بلورة الرأي العام يف إسرائيل لتقبل االستيطان كأمر واقع

أعقاب  يف  أنفسهم  واملستوطنني  املستوطنني  قيادات  بني  حصل  الذي  التباعد  بعد 
بات  أنه  جيهّدًا  يدركون  املستوطنون  بدأ  سيناء،  »ياميت«  وإخالء  ديفيد  كامب  اتفاقيات 
عليهم الوصول إىل الكنيست بممثلني عنهم، أو تبني ممثلني باسمهم بصورة غري مبارشة 
يف الليكود وغريه من األحزاب التي فيها أعضاء معارضون لنهج بيغني االستسالمي )كام 
تكوما،  ميامد،  )مثل:  استيطانية  وتوجهات  أهداف  ذات  أحزاب  تشكلت  ثم  يسمونه(. 
االستيطان  رقعة  وانتشار  الزمن  مرور  مع  لكن  اليهودي...(  البيت  تسوميت،  مفدال، 
ومصاحلهم  فصوهتم  هبم.  خاص  حزب  إىل  بحاجة  املستوطنون  يعد  مل  الغربية  الضفة  يف 
ح شيباح فايتس وهو حمارض كبري يف العلوم  ُتسمع يف أوساط معظم األحزاب، حيث رصهّ
السياسية وشغل منصب رئيس الكنيست عن حزب العمل، بأن االرتفاع املتواصل يف متثيل 
املستوطنني يف الكنيست يشري إىل جتذر الفكر االستيطاين وتعمق  تطبيق املرشوع االستيطاين 
داخل الوعي اإلرسائييل العام.166 فعىل سبيل املثال فإن عدد أعضاء الكنيست يف دورته الـ 

19 الذين يعيشون يف املستوطنات قد بلغ 15، منهم 8 من حزب البيت اليهودي.167 
يف عودة إىل املايض غري البعيد نلحظ، أن قادة املستوطنني نجحوا يف دخول الكنيست 
الساحة احلزبية والسياسية  ضمن قوائم أو أحزاب وحركات سياسية قائمة وناشطة عىل 
خاص  مستقل  حزب  تأسيس  إىل  املستوطنني  لدى  حاجة  توجد  ال  لذلك  اإلرسائيلية. 
األحزاب  نشاطات  ضمن  كبري  بزخم  ناشطون  بالتايل  وهم  يدعمهم،  العام  فالرأي  هبم، 
واحلركات السياسية. هذا األمر فيه الكثري من دالالت تعاطف الرأي العام مع املستوطنني. 
فاملستوطنون نجحوا يف خلق أجواء جاذبة ملرشوعهم االستيطاين، وحتويله ليكون جزءًا من 
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املشهدية احلياتية اليومية، وجزءًا مركزيًا من اخلطاب اليومي كأمر مفروغ منه.168
نتيجة  املستوطنات،  بسبب  تصدع  ومخُ منقسم  اإلرسائييل  املجتمع  فإن  أخرى،  جهة  من 
كانت  )وإن  االستيطاين  النشاط  لوقف  وغريها  واألوروبية  األمريكية  اخلارجية  الضغوط 
عىل  وُمَطبهّقة  فاعلة  قوة  إىل  تتحول  أن  دون  والفتة  ضاغطة  ترصحيات  عن  عبارة  هذه 
ع هو يف أوساط حمدودة من رافيض االستيطان. وهؤالء ليسوا قوًة مؤثرًة  األرض(. التصدهّ
لدرجة إحداث تغيري، لكن التصدع يتسع عندما يرتفع منسوب الضغط األمريكي، وخوفًا 
عند  لكن  االستيطاين.  املرشوع  عن  بالتخيلهّ  البعض  يطالب  أمريكا،  صداقة  فقدان  من 
تفحص الغالبية العظمى من اإلرسائيليني يتبني أهنم انجذبوا إىل تأييد املستوطنات. رشائح 
عىل  السيطرة  وعدم  والليربالية  واحلرية  بالديمقراطية  ينادون  انجذبوا  الذين  من  واسعة 
اآلخر. وهم يدركون ما فعلته آلة االحتالل اإلرسائييل بالفلسطينيني، حيث دمرت حياهتم 
وقلبتها رأسًا عىل عقب. وكل الدولة تسري وفق أجندة محاية املرشوع االستيطاين وتوفري 
امليزانيات الضخمة لتنفيذه عىل األرض.169 كبار رجال إرسائيل من مفكرين وأكاديميني 
خللفيتهم  وفقًا  التوسعي،  االستيطاين  للمرشوع  وا  يتصدهّ أن  املفرتض  من  إعالم  ورجال 
الفكرية وواقعهم احليايت، إال أهنم يرصفون النظر عن كل ذلك، عىل سبيل املثال: احلواجز 
العسكرية التي نصبها اجليش اإلرسائييل يف مواقع خمتلفة من الضفة الغربية املحتلة، معروفة 
ًا بإزالتها مل يصدر  إىل اآلن، والسبب  عرب اإلعالم لكل هؤالء النخب، إال أن اعرتاضًا جديهّ

هو  األمن.170
بدأ التمييز بني املستوطنات األمنية وبني املستوطنات السياسية خالل انتخابات الكنيست 
التمييز  هذا  احتل  وقد  الثانية.  رابني  حكومة  تشكيل  عند  أي  بعدها،  ومن   1992 للعام 
موقعًا مركزيًا يف النقاش العام الذي دار فرتة طويلة يف املجتمع اإلرسائييل من خالل وسائل 
معظم  أن  أدرك  قد  رابني  وكان  وغريها.  الكنيست  وأروقة  املختلفة  واملنتديات  اإلعالم 
اإلرسائيليني املؤيدين لالستيطان يف املناطق املحتلة عام 1967، يعتقدون أن املستوطنات 
اجلبهة  من  أو  الفلسطينيني،  من  ذلك  كان  سواء  إلرسائيل  األمن  ضامن  يف  كثريًا  تساهم 
الرشقية مع األردن. يف حني أنهّ أقلية من اإلرسائيليني تتعامل مع احلركة االستيطانية كقيمة 
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تصوير  يف  طويلة  عقود  مدار  وعىل  املستوطنون  نجح  آخر،  بمعنى  أيديولوجية.  أو  دينية 
مرشوعهم عىل أنه مرشوع دولة وليس حركة استيطانية منزوعة العالقة مع الدولة. أي أن 

الرأي العام اإلرسائييل قد تبلور عىل هذه القاعدة.171
مقابل هذا التوجه الذي آمن به رابني وقطاع واسع من القيادات العسكرية والسياسية 
حكومة  ألن  مدين؛  عصيان  إىل  املستوطنات  جملس  يف  االستيطان  ممثلو  دعا  إرسائيل،  يف 
رابني تنوي بحسب ما كتب الياقيم هعتصني172 »تسليم أعدائنا جزءًا من أرض إرسائيل 
العصيان املدين رشيطة أن يكون غري عنيف وسلبي، ويتم  أمامنا سوى  يبق  الكاملة... مل 

وفق األطر املقبولة للديمقراطية النرية، التي تعني اإلقرار بحكم سلطة القانون«.173
من الواضح، أن هذا التوجه هدف إىل تشكيل قوة ضاغطة، وزرع اخلوف والفزع من 
أي حماولة إلحداث تغيري يف املرشوع االستيطاين. فرابني عزم عىل إخالء بعض املستوطنات 
بفكر  يتمسكون  املستوطنني  أنهّ  حني  يف  إلرسائيل،  أمنًا  توفر  وال  أمنية  غري  اعتربها  التي 
أيديولوجي مؤطر ديمقراطيًا ال يقبل أي متييز بني املستوطنات، فهي – أي املستوطنات – 

ُتشكل جزءًا مستمرًا ومتواصاًل إلرسائيل.
الذين  والسامرة«  »هيودا  حاخامات  من  جاء  املستوطنون  عليه  حصل  الذي  الدعم 
أصدروا فتوى يف شهر أيلول 1992 جاء فيها: »ال فرق يف قرار احلكومة بني املنع اجلزئي 
وبني املنع الكيل، فهو مثل الذي يكفر بحرف من التوراة ويؤمن بحرف آخر، وعليه فهو 
كافر بكل ما يف الكلمة من معنى. واحلال نفسه ينطبق عىل األرض التي ُنحب«. وحكومة 

رابني اعتربت خائنة لألمانة املوكلة إليها من اإلرسائيليني.174
هذه الفجوة التي تشكلت بني رابني كقائد سيايس وعسكري سابق يريد أن حُيدث تغيريًا 
حكومة  رئيس  كونه  وبني  املستوطنات،  بعض  عن  قلياًل  التنازل  يف  آمن(  )هكذا  لشعبه 
اعترب خائنًا ألنه تنازل عن جزء من أرض إرسائيل الكاملة التي أعطيت للشعب اليهودي 
املختار، كام أن شخصًا ما يرفض قبول حرف أو آية من التوراة فهو قد تنازل عنها. واألرض 

والتوراة مركبان متحدان مع بعضهام البعض بالنسبة للمستوطنني. 
عرف املستوطنون نوعية األدوات التي من خالهلا يمكنهم جذب الرأي العام وصقل 
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أداة  وهو  املستوطنني.  مع  واسع  اإلرسائييل  اجلامهريي  فالتعاطف  إرسائيل.  يف  توجهاته 
أخرى جلأ إليها املستوطنون يف كسب ود الرأي العام اإلرسائييل، ومتثلت هذه األداة بالبعد 
اإلنساين ملرشوعهم كونه مرشوعًا هيوديًا يسعى إىل »إنقاذ البالد/ األرض«، وتأكيد العالقة 

بني اليهود والقدس، وخاصة مع »جبل اهليكل« )هار هابيت(. 
أحالم  حتطيم  من  نوعًا  منازهلا  عن  وترشيدها  هيودية  عائالت  اقتالع  عمليات  أبرزت 
هذه  بمثل  منددة  أصوات  ارتفعت  هنا  السامء.  من  هلم  أعطي  مقدس  بوطن  الشبيبة 
اخلطوات، يف حني أن أصواتًا خافتًة ترتفع يف املجتمع اإلرسائييل يف حاالت هدم منازل 
وبيوت فلسطينيني يف قرى يف الضفة الغربية ألسباب أمنية وغريها، أو عمليات هدم منازل 

وبيوت وقرى البدو العرب يف النقب داخل إرسائيل. 
تأييد  باجتاه  وبلورته  العام  الرأي  لكسب  متنوعة  أدوات  ذكرنا،  كام  املستوطنون،  اتبع 
املرشوع االستيطاين، ومن بني هذه األدوات االحتجاج الدائم واملستمر منذ مؤمتر مدريد 
واتفاقيات أوسلو وقمة »واي ريفر«، مرورًا بتنظيم أربعني ألف أم مقابل األمهات األربع 
الاليت نشطن يف مفرتقات الطرق يف إرسائيل ويف مواقع حاشدة من أجل خروج اجليش 
اإلرسائييل من لبنان. ويف عملية احلشد اجلامهريي الكبري الذي نظمته احلركة االستيطانية 
معاريض  أو  إرسائيل  يف  وترهلها  اليسار  قوة  وضعف  املستوطنني،  قادة  قوة  انكشفت 

االحتالل.175
رابني  ساحة  يف  إرسائييل  ألف  مائتي  قرابة  املستوطنني  مظاهرات  إحدى  مجعت  فقد 
كامب  يف  املفاوضات  معارضة  امُلعلن  هدفها  وكان   ،2000/7/17 بتاريخ  أبيب  تل  يف 
زت هذه املظاهرة احلاشدة بالنسبة للمستوطنني  ديفيد بني الفلسطينيني واإلرسائيليني. عزهّ
ت من رشعية مرشوعهم االستيطاين التوسعي، وبالتايل  ثقة اجلمهور اإلرسائييل هبم، وقوهّ
أرض  إنقاذ  جتاه  به  يقومون  الذي  واملصريي  التارخيي  »الدور  نظرهم  وجهة  من  زت  عزهّ

إرسائيل الكاملة« .
ال شك يف أنهّ هذه املظاهرات الضخمة قد أسهمت يف عرقلة التوصل إىل اتفاق بني طريف 
الليكود والعمل يعمالن  الكبريين  أنهّ احلزبني  العلم أن املستوطنني رأوا  املفاوضات، مع 
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عىل تقسيم البالد وال يريان أي حل آخر.176
باالستيطان  »املس«  وجه  يف  للوقوف  )اهلولوكوست(  بامُلحرقة  املستوطنون  استعان 
حيث قاموا بوصف ما حيدث هلم بـ »مالحقة« ُتذكر بام حدث بأوشفيتس )معسكر إبادة يف 
بولندا(، كام ادعوا أن تفكيك االستيطان بمثابة حرب أهلية بني اليهود، بل اعتربه بعضهم 

بمثابة خراب اهليكل الثالث وقرب وقوع كارثة عىل الشعب اليهودي.177
عائالت  مع  التضامن  شكل  االستيطان  مع  اإلرسائييل  العام  الرأي  تضامن  اتذ 
املهمة  العوامل  مستوطنني، وليس مع املرشوع االستيطاين ككل، وهذا األمر شكل أحد 
االنتفاضة  انطالق  فبعد  معهم.  الواسع  اجلامهريي  التعاطف  لكسب  املستوطنني  نظر  يف 
الثانية ارتفع عدد العمليات االستشهادية الفلسطينية يف الشوارع اإلرسائيلية، وبخاصة يف 
ـل عصب حياة املجتمع اإلرسائييل، وتزايدت يف أعقاب ذلك  هـّ التي ُتشكـ املدن املركزية 
ت املرشوع االستيطاين  نسبة مؤيدي املستوطنني يف املجتمع اإلرسائييل. هذه العمليات قوهّ

زته كون املستوطنني، مقارنة مع ما يقوم به الفلسطينيون، ال ُيقدمون  عىل االنتحار.  وعزهّ
بني  وجوهرها  العالقة  بنية  عىل  بالفائدة  الفلسطينية  االستشهادية  العمليات  عادت 
اإلرسائيليني وبني املستوطنني، حيث أظهرت أن »العدو  واحد« )انظر معطيات االستطالع 

يف اهلامش(.178
وشكلت جنازات املستوطنني الذين قتلوا عىل يد فلسطينيني فرصة لتعزيز التعاطف مع 
املستوطنني وإظهارهم بصورة الضحايا، وكان يتم استخدام هذا التعاطف من أجل دعم 
تأسيس  مستوطن  فيها  يقتل  عملية  كل  مع  بالتزامن  يتم  كان  حيث  االستيطاين،  املرشوع 

مستوطنة جديدة. 
ومتهّت عىل يد املستوطنني عملية جتنيد جثث القتىل من املستوطنني من أجل الرصاع عىل 
العملية إىل طقوس معروفة يف  ما يسمونه »أرض إرسائيل«. و»سرسعان ما حتولت هذه 
الدعاية وكسب  بأيدي أصحاهبا هبدف  إىل رهائن  اجلثث  إذ حتولت  املستوطنني،  أوساط 
الرأي العام اإلرسائييل، وأيضًا يف بعض األوساط اليهودية العاملية خارج إرسائيل. وبالتايل 
يتم ابتزاز مطالب، فتصور احلكومة اإلرسائيلية عىل أهنا وقعت حتت ضغوط املستوطنني يف 
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ظل حالة حساسة كهذه.. إذن، استخدمت اجلثث كتربير ديني باالعتامد عىل نظرية احلاخام 
من  حربه  يف  اإلرسائييل  اجليش  يستخدمها  التي  واملدافع  والطائرات  الدبابات  مثل  كوك 

أجل البالد، واجلثث تستخدم دينيًا من أجل تعزيز النشاط االستيطاين الصهيوين«.179
حولت قضية موت الطفلة اليهودية املستوطنة »شلهيفت باس« - واستغالل موهتا من 
قبل وزارة اخلارجية اإلرسائيلية وليس فقط من قبل املستوطنني لتكون أداة دعائية يف حشد 
الرأي العام يف إرسائيل وخارجها للوقوف إىل جانب ما يتعرض له الشعب الضحية - هذه 
الفتاة إىل »قديسة« بمفهوم املرشوع االستيطاين وكسب ود القيادات السياسية اإلرسائيلية 

برفع شعار أن املستوطنني الذين يقومون بتأدية رسالة وطنية هم الضحية.180
بني  واللقاءات  واملستوطنات،  اجليش  بني  العاطفية  العالقات  فإن  أخرى،  جهة  من 
قادة اجليش اإلرسائييل وبني املستوطنني يف أعقاب عمليات فلسطينية )إرهابية بالقاموس 
زت املرشوع االستيطاين. حيمل حضور هؤالء القادة أكثر من جمرد تقديم  اإلرسائييل( عزهّ
املرشوع  بني  العالقة  تعزيز  إنه  املستوطنني،  من  عدد  إصابة  أعقاب  يف  زيارة  أو  التعازي 

االستيطاين ومن يتوجب عليه محايته.181
من  املستوطن  الطبيب  غولدشتاين،  باروخ  ذها  نفهّ التي  اإلرهابية  العملية  مع  مقارنة 
يف  الرشيف  اإلبراهيمي  احلرم  يف  صالهتم  أثناء  فلسطينيني  مسلمني  بقتله  أربع«  »كريات 
اخلليل يف 1994. اعترب القتىل الشهداء الفلسطينيني من ساللة الذين قتلوا هيودًا يف أحداث 
الرُباق من العام 1929. ما قام به غولدشتاين هو بنظر املستوطنني ومؤيدهيم من أوساط 
إرسائيلية واسعة، عملية انتقام / ثأر، وبالتايل إقفال دائرة هبدف إصالح خلل تارخيي وقع 

يف حينه، وبالتايل إعادة املسار إىل طبيعته.182
حتول  بحيث  إرسائيل،  يف  اليومي  املشهد  معايري  قلبوا  املستوطنني  أن  هي  اخلالصة، 
أو  مناطق حمتلة  احلديث عن  يعد  مل  ليكون جزءًا من إرسائيل ككل.  االستيطاين  املرشوع 
امتداد إلرسائيل.  اليومي هو  إنام اخلطاب  إدارة مدنية )رسميًا األمر هكذا(،  واقعة حتت 
اخلط  داخل  أي  إرسائيل،  يف  ويعملون  املستوطنات  يف  يعيشون  اإلرسائيليني  من  آالف 

األخرض. 
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وأكثر من ذلك أصبح املرشوع االستيطاين مقبواًل يف اإلمجاع اإلرسائييل العام. الكتب 
التدريسية مثاًل تتعامل مع االستيطان عىل أنهّه عادي وطبيعي، ألهنا ال تتعامل مع االحتالل 

اإلرسائييل كاحتالل، فمن هنا جيري التعليم عن املناطق املحتلة وكأهنا يف إرسائيل. 
االستيطاين  املرشوع  بني  التامهي  لنا  م  ُتَقدهّ ونامذج  أمثلة  جمموعة  من  واحد  مثال  هذا 

ومركبات احلياة يف إرسائيل وجدول هذه احلياة وسريها يوميًا.
هكذا، ُوفق االستيطان يف أن يكسب تأييد املجتمع اإلرسائييل، وأال يكون مثار نقاش 
ومناكفة سياسية سلبية سواء يف اإلعالم اإلرسائييل املجند يف غالبيته أو  يف أروقة الربملان 

اإلرسائييل )الكنيست(.
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هل من دور التفاقيات أوسلو183 بشأن االستيطان؟

تظهر إحصائيات مؤسسات مناهضة لالستيطان سواء إرسائيلية أو فلسطينية، أنهّ وترية 
ارتفعت  جديدة(  مستوطنات  بناء  أو  قائمة،  مستوطنات  يف  سكنية  وحدات  )بناء  البناء 
بصورة كبرية منذ التوقيع عىل اتفاقيات أوسلو. والسؤال هنا كيف أثرت هذه االتفاقيات 

عىل املرشوع االستيطاين؟ وكيف يمكن فهم ذلك؟
ألوسلو،  السابقة  الفرتة  إىل  قلياًل  العودة  من  ُبدهّ  ال  األسئلة  هذه  إىل  التطرق  قبل  لكن 

ت للتوقيع عليها.  والتي مهدهّ
العام  التحضري لالنتخابات الربملانية يف إرسائيل يف  كان موضوع االستيطان مركزيًا يف 
حزب  زعيم  شامري  إسحق  موقف  من  رابني  بقيادة  العمل  حزب  استفاد  حيث   .1992
املالية  الرافض للمطالب األمريكية بوقف االستيطان كرشط لتحويل املساعدات  الليكود 
لقبول  استعداده  رابني  أظهر  دوالر.  مليارات  عرشة  بلغت  والتي  إرسائيل  إىل  األمريكية 
أن  رابني  اعترب  االنتخابية.  املعركة  كت  اإلدارة األمريكية، وعىل هذا األساس حترهّ رشوط 
وأن  احلكم.  ة  سدهّ إىل  بقيادته  العمل  حزب  لعودة  الفرصة  أمامه  تفتح  األمريكية  املطالب 
وهكذا  االستيطاين.  للمرشوع  وليس  إرسائيل  يف  داخليًا  ه  ستوجهّ املالية  املساعدات  هذه 
كسب تأييد عدد من األحزاب بام فيها األحزاب العربية يف إرسائيل التي ساندته من خارج 

االئتالف احلكومي الذي شكله الحقًا. 
م األولويات  ال شك يف أن التباينات بني احلزبني الكبريين يف إرسائيل متحورت حول سلهّ
القومي يف إرسائيل. لقد اختار حزب العمل بناء أجندته عىل أولويات اقتصادية واجتامعية 

وثقافية، يف حني أنهّه مل يرفض االستيطان كمرشوع صهيوين قائم.
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وهذا األمر يقودنا إىل كيفية فهم رابني وقادة حزب العمل للمرشوع االستيطاين وكيف 
تعاملوا معه.

التزمت حكومة رابني بعدم بناء مستوطنات جديدة، أي تبني املطلب األمريكي بتجميد 
البناء. ولكن استمر البناء يف القدس الكربى ومنطقة غور األردن. وأعلن رابني أنه سيلغي 

طت هلا حكومة شامري السابقة فيام يتعلق بالبناء يف املستوطنات. كافة املخططات التي خطهّ
بناء كانت موجودة أصاًل يف  ته حكومة رابني هو خمططات  ما يمكن إدراكه أنهّ ما مجدهّ

أدراج وزارة اإلسكان اإلرسائيلية، ومل ترج إىل حيهّز التنفيذ بعد. 
ما قام به رابني هو إعادة ترتيب أجندة العمل احلكومي والوعي العام لدى اإلرسائيليني 
بعده.  األوىل واالستيطان من  املكانة  اليومي يف  احليايت  الشأن  فأصبح  بالنسبة لالستيطان، 

وهذا يعني حتواًل شكليًا دون اجلوهري. ويبدو أنه كان كافيًا لإلدارة األمريكية لتقتنع به.
استمر املرشوع االستيطاين يف النمو يف عهد حكومة رابني، ولكن دونام ضجة إعالمية 

أو سياسية كبرية.
وكان رابني قد طرح فكرة التمييز بني نوعني من االستيطان، كنا قد أرشنا إليهام سابقًا، 
يتنازل  العسكري مل  الرجل  بالنسبة لرابني  السيايس واالستيطان األمني.  ومها االستيطان 
أبدًا عن االستيطان األمني. ِعلاًم أنه عىل أرض الواقع االستيطاين اإلرسائييل هو عبارة عن 
احتالل عسكري بكل ما يف الكلمة من معنى. ترصحيات رابني اللفظية أحدثت نوعًا من 
االرتباك يف صفوف قادة احلركة االستيطانية يف الضفة الغربية وقطاع غزة. إذ ازداد خوفهم 

من احتامالت تفكيك مستوطنات ونقل بعض منها إىل مواقع أخرى. 
اتبعها رابني أظهرته داخل إرسائيل كرجل سالم، ثم عامليًا بالصفة  التي  هذه السياسة 
نفسها، يف حني أهنا انعكست يف أروقة احلركة االستيطانية كرجل عدو إلرسائيل وخمطط 
دت هذه التوجهات  القتالع الشعب اليهودي من أرض آبائه وأجداده. من جهة أخرى مههّ
السياسية واللفظية واإلعالمية للرشوع بحوار مع الفلسطينيني هبدف التوصل إىل تسوية 

ما.
من  صنهّفه  الذي  االستيطاين  للمرشوع  دولية  رشعية  عىل  احلصول  هو  رابني  أراده  ما 
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م بعض التنازالت عن مستوطنات لصالح الطرف  نوع »املستوطنات األمنية«، وأيضًا قدهّ
الفلسطيني كبادرة ُحسن نيهّة جللبهم إىل طاولة املفاوضات.

معنى ذلك، أن رابني قد تبنى سياسة استباقية يف طرح ُمسلهّامت أولية ومبدئية بالنسبة له 
قبل اجللوس من حول طاولة املفاوضات مع الفلسطينيني.

يمكننا أن ندرك أن سياسته هذه قد أبقت عىل ملف االستيطان حتت سيطرته كاماًل، وأن 
املستوطنني ال ضلع هلم يف القرارات اخلاصة باملستوطنات، وأن ما يفيد االستيطان األمني 
بتنفيذه. ويف الوقت ذاته نزع من أيدي الفلسطينيني كطرف يف الرصاع أي فرصة  سيقوم 

لتوظيف االستيطان كورقة قوية يف املفاوضات قبل التوصل إىل اتفاقيات أوسلو. 
مل تكن لرابني مشكلة مع الطرف الفلسطيني يف مسألة الرشوع بالتفاوض، إنام مشكلته 
مع املستوطنني واليمني اإلرسائييل الذين معًا جتندوا لتصفية احلساب معه. قادة املستوطنات 
العناوين  وكانت  منه.  التخلهّص  وجيب  وخائنًا  ًا  عدوهّ رابني  اعتربوا  إرسائيل  يف  واليمني 
 1995 يف  الثمن  رابني  ودفع  إرسائيل.   يف  املدن  يف  كثرية  جدران  عىل  ذلك  إىل  الداعية 

باغتياله عىل يد إرسائييل يميني ُدفع فكريًا إىل القيام بعملية االغتيال.
كان التمهيد التفاقيات أوسلو خطوة يف غاية األمهية لكسب مواقع متقدمة يف املفاوضات 
مع الفلسطينيني والعرب. وهذا يعني يف خالصة األمر أنهّ رابني قد طرح االستيطان كواقع 
ال يمكن التنازل عنه إرسائيليًا، إنام يمكن التنازل عنه فلسطينيًا. ومن جهة أخرى حاول أن 
ُيضفي نوعًا من الرشعية عىل االستيطان ونزع صفة االحتالل واالعتداء عىل أراض ليست 

إلرسائيل.
ويف انتقالنا إىل سؤال مهم وهو كيف عاجلت اتفاقيات أوسلو موضوع االستيطان؟ أو 

لنطرح السؤال بصورة مغايرة: هل طرح موضوع االستيطان يف االتفاقيات؟
وفرت اتفاقيات أوسلو للفلسطينيني نوعًا من احلكم الذايت ألمورهم اليومية من إدارية 
واقتصادية وتعليمية وصحية واجتامعية وطريقة التعامل مع االحتالل، بحيث إنهّ القضايا 
الكربى تمهّ تأجيلها إىل مفاوضات احلل النهائي، وهي: الالجئني والقدس واملستوطنات 

واملياه واحلدود.
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ال توجد إشارة يف اتفاقيات أوسلو إىل الصورة أو الطريقة التي جيب التعامل فيها مع مسألة 
ت عليه االتفاقيات هو  االستيطان، وأيضًا مل تنص االتفاقيات عىل وقف االستيطان. ما نصهّ
التاليتني  النهائي. لكن االتفاقيتني  التفاوض  النظر والبت يف هذا املوضوع ملرحلة  تأجيل 
ألوسلو ومها اتفاقية القاهرة )أيار 1994(، واتفاقية أوسلو 2 )أيلول 1995(، تشكالن 

نقطة مركزية يف معاجلة االستيطان.
كبرية  استيطانية  عات  جتمهّ بإقامة  القاهرة،  التفاقية  استباقًا  رابني،  حكومة  رشعت 
الكتل  داخل  يف  كربى  استيطانية  كتل  تشكيل  منطلق  من  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  يف 

الفلسطينية املتباعدة، ما يوفر مستقباًل محاية للمستوطنات.
ومن هذه النقطة تمهّ تعزيز وجود جيش االحتالل اإلرسائييل يف الضفة الغربية من خالل 
تقسيم الضفة إىل ثالث مناطق أشري إليها بـ )أ، ب، ج(. بموجبها احتفظت إرسائيل بحق 

السيطرة عىل قرابة 72% من املناطق املحتلة.
يف نظرة خاطفة إىل اتفاقية »أوسلو ب« فإن الضفة الغربية قد ُقسمت إىل ثالث مناطق 
ز ذلك من الرتكيز عىل مسألة  املناطق املدنية، وعزهّ ورفعت سيطرة اجليش اإلرسائييل عن 
)قيادات  العسكري  املستوى  طالب  الغاية  هذه  ولتحقيق  للمستوطنات.  احلامية  توفري 
اجليش( املستوى السيايس باملوافقة عىل تصيص املزيد من األرايض يف الضفة الغربية ملد 
آثار أوسلو ب هي  أنهّ  ندرك  املستوطنات. فمن هنا  التفافية حلامية  شوارع وشق طرقات 
الطرق االلتفافية التي ابتلعت مساحات شاسعة من األرايض الفلسطينية، وكلفت خزينة 
إرسائيل مبالغ طائلة للغاية.184 وبالتايل زادت من تعقيد املفاوضات مستقباًل بني إرسائيل 

والسلطة الوطنية الفلسطينية. 
التعبري.  لنا  جاز  إن  رشعية  شبه  إرسائيلية  محاية  حتت  املستوطنات  الواقع  هذا  وضع 

ووضعت إجراءات احلامية يف االتفاقية:185
• أال يتم إخالء أي مستوطنة خالل فرتة األعوام اخلمسة االنتقالية التي ستنتهي يف 	

أيهّار 1999.
• والكهرباء 	 املاء  مثل  يتبعها من خدمات حيوية  وما  احليوية  املستوطنات  استثناء 
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والطرق الرئيسة وااللتفافية دون أي تدخل فلسطيني. 
• تأمني الوصول إىل املستوطنات، وبالتايل حتويلها إىل كتل استيطانية.	
• عىل 	 وأيضًا  الفلسطينية،  األمن  قوات  ك  وحترهّ حجم  عىل  ورشوط  قيود  فرض 

تسليحها.
• استمرار إرشاف إرسائيل عىل تسجيل األرايض واستخدامها.	
• من 	 القريبة  املناطق  يف  الفلسطينيني  قبل  من  األرايض  استخدام  عىل  قيود  وضع 

املستوطنات.
تتناسب هذه الرشوط مع اخلطة السياسية التي رسمها رابني زعيم حزب العمل، بحيث 
أبقى نصف أرايض الضفة الغربية بيد إرسائيل وحتت سيطرهتا املبارشة، وهذا األمر يتناسب 

مع خطة ألون التي أرشنا إليها سابقًا.
سامهت اتفاقيات أوسلو وطريقة تطبيقها يف حتسني صورة إرسائيل عىل الصعيد الدويل 
املرشوع  عىل  قاسية  قيودًا  تضع  مل  أهنا  يف  كبريًا  نجاحًا  حتقق  وأن  اخلصوص،  وجه  عىل 

ًا أو جزئيًا.186 االستيطاين من حيث وقفه أو جتميده كليهّ
إرسائيل  ضامنة  بكوهنا  للفلسطينيني،  حققته  مما  أكثر  إلرسائيل  االتفاقيات  قت  حقهّ
أخرى  االستيطاين. من جهة  للمرشوع  اخلادمة  احليوية  االستيطانية ومشاريعها  ملصاحلها 

مها بالفلسطينيني وباملناطق التي يعيشون فيها.  أبقت عىل حتكهّ
ما معنى كل ذلك؟ 

معناه، أن إرسائيل متسك بمفاتيح التفاوض، متى تشاء وكيفام تشاء.
زت وجوده يف مواقعه،  ويف تعمق باالتفاقيات، نلحظ أهنا رتهّبت وجود االحتالل وعزهّ
عىل  خطرًا  ُتشكل  ال  مواقع  من  إال  ينسحب  مل  اإلرسائييل  اجليش  إن  إذ  األغلب،  عىل 

املستوطنات، أو أهنا تفسح املجال رسيعًا لعودة اجليش إليها.
ست كون إرسائيل صاحبة السيادة عىل  يمكننا، أيضًا، أن ندرك أن هذه االتفاقيات قد كرهّ

األرض التي يديرها الفلسطينيون. 
املنطلق، فإن نقل سكان من إرسائيل إىل مناطق االستيطان مل يعد عملية نقل  من هذا 
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بل كمواطنني.  ليس كمستوطنني  ينتقلون  إهنم  إذ  العام 1949،  من  مليثاق جنيف  خمالفة 
لطلبات  تستجيب  أن  من  بداًل  املستوطنني،  لطلبات  تستجيب  أن  إرسائيل  عىل  وبات 
بات  الرشعي  وغري  رشعي،  غري  بات  فالرشعي  االحتالل.  حتت  الرازحني  الفلسطينيني 

رشعيًا، أو  لنقل أكثر رشعية ممهّا كان عليه سابقًا.
لصالحيات  خاضعني  ظلوا  ألهنم  املستوطنني،  مكانة  من  أوسلو  اتفاقيات  غريهّت 
املناطق  يف  املخالفة  متهّت  لو  حتى  الفلسطينية،  السلطة  لصالحيات  خيضعوا  ومل  إرسائيل 
املحاكم:  من  لنوعني  املخالف  الفلسطيني  ُقدم  عليه  وبناء  الفلسطينية.  للسلطة  اخلاضعة 
م أمام املحاكم املدنية  األوىل فلسطينية والثانية عسكرية إرسائيلية. يف حني أن املستوطن ُيقدهّ

يف إرسائيل.187
اإلرسائيليني  بني  والتمييز   الفصل  من  نوعًا  املثال،  سبيل  عىل  كهذه،  حالة  خلقت 
م مثااًل صغريًا، وهو سامح القانون يف األرايض  والفلسطينيني. ولدعم تفسري هذه احلالة ُنقدهّ
املحتلة باعتقال متهم ملدة ثامنية أيام قبل تقديمه للمحاكمة، يف حني يمنع اعتقال اإلرسائييل 
أكثر من 24 ساعة قبل تقديمه للمحاكمة. وأيضًا العقوبات مل تكن متشاهبة، فالفلسطيني 
اإلرسائييل  عىل  حُيكم  حني  يف  املؤبد،  بالسجن  عليه  حيكم  كان  متعمد  غري  بقتل  املتهم 
بالسجن ملدة عرشين عامًا. إذن، خلقت هذه احلالة التي أفرزهتا اتفاقيات أوسلو نوعًا من 

عدم املساواة يف التطبيق القانوين بني طريف االتفاقيات، نعني إرسائيل والفلسطينيني.188
ملتابعة  إرسائيل  أمام  املجال  أفسح  أوسلو  اتفاقيات  يكتنف  الذي  الغموض  فإن  هلذا، 
مرشوعها االستيطاين التوسعي عرب حصوهلا عىل غطاء رشعي يف هذا املضامر. ويف الوقت 
ذاته متابعتها يف حمارصة الشعب الفلسطيني والتضييق عليه، بكل الطرق بام فيها بناء جدار 
لت  حوهّ االتفاقيات  هذه  الدولية.  واملواثيق  القوانني  كل  خيالف  الذي  العنرصي،  الفصل 
املواقع التي ينترش فيها الشعب الفلسطيني يف الضفة الغربية إىل جزر تفصلها حواجز حمكمة 

اإلغالق، وكأنك تعرب من دولة إىل أخرى. 
وعليه، نجحت إرسائيل يف استثامر هذه االتفاقيات لُتحقق سلسلة من اخلطوات املثبتة 

لالستيطان يف الضفة الغربية. وذلك بطريقتني:
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بلغ  أن  لدرجة  التوسعي،  مرشوعها  خيدم  بام  لالتفاقيات  تفسريات  تقديم  األوىل: 
ة، الترصيح بأن االستيطان ال ُيشكل عقبة أمام التفاوض  األمر بنتنياهو ويف مناسبات عدهّ
اإلرسائييل – الفلسطيني، أو يف أحسن احلاالت دعوته املفاوض الفلسطيني إىل أال جيعل 
موضوع املستوطنات حجر عثرة أمام املفاوضات.189  إن ترصحيات نتنياهو ليست ببعيدة 
عن أسلوب رابني يف التعامل مع املستوطنات، فاألول – أي نتنياهو يعلنها رصاحة، ورابني 

عمل الغرض نفسه خفية.
الثاين: وفرت االتفاقيات فرصة تارخيية إلرسائيل لتأمني غطاء سيايس وقانوين لرفع وترية 
البناء يف املستوطنات، والظهور يف العامل بأن ما تقوم به هو مؤسس عىل روح االتفاقيات. 
اجلديد  وإقامة  القائمة  املستوطنات  البناء يف  توسيع  التعجيل يف عمليات  إىل ذلك  أضف 

منها، لفرض األمر الواقع عندما حتني فرصة الدخول يف مفاوضات احلل النهائي.
الطرف  دفع  إىل  املتواصل  السعي  لالتفاقيات  تفسرياهتا  يف  إرسائيل  عليه  ُتركز  ما 
الفلسطيني إىل مزيد من التنازالت، خاصة يف قضايا مركزية وجوهرية كــقضية الالجئني 

الفلسطينيني، بالدعوة إىل توطينهم حيث هم، أي يف البالد العربية املضيفة. 
عن  يدور  واحلديث  إرسائيل،  إىل  استيطانية  ككتل  بضمها  املستوطنات  مشكلة  حل 

استبدال أراض بني إرسائيل وبني السلطة الفلسطينية.
ضم كافة املناطق احلدودية )أي األغوار( للسيطرة األمنية اإلرسائيلية. 

وضم األرايض التي يمر فيها اجلدار الفاصل، وكذلك األرايض التي تقع حتتها أحواض 
املياه إىل السيادة اإلرسائيلية. وعدم التنازل عن القدس كوهنا موحدة وعاصمة إلرسائيل 

فقط وليس للفلسطينيني.
وما  االتفاقيات  عىل  املفاوضات  أثناء  رابني  فرتة  يف  سواء  إرسائيل  أنهّ  ندرك  هنا  من 
بعدها، أي يف حكومة نتنياهو وغريها، مل تتنازل باملطلق عن فكرة احلدود اآلمنة إلرسائيل، 
ولضامن هذه احلدود يأيت املرشوع االستيطاين ليحقق ذلك عىل طول اخلط األخرض وعىل 

طول أغوار  هنر األردن.
ُتعاين إرسائيل بمنطقة املركز من كون عرضها ضيقًا، هلذا فالكتل االستيطانية أوفر عمقًا 
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أمنيًا للمنطقة. وبالتايل ال يتم ضم مناطق فيها فلسطينيون سيؤثرون عىل املبنى الديموغرايف 
االستيطاين  النشاط  ملفهوم  بالنسبة  معًا  تسريان  والديموغرافية  اجلغرافيا  أن  أي  للمنطقة. 

والتوسع الذي يضمن أمن إرسائيل.190
وتفسرياهتا  أوسلو  اتفاقيات  خالل  من  األرض  عىل  واقعًا  إرسائيل  فرضت  فكيف 

وتعاملها مع هذه االتفاقيات التي تلزم الطرفني؟. 
العام 1993 شهد  اتفاقيات أوسلو يف  التوقيع عىل  أنه منذ  الوقائع والتحليالت  تظهر 
فرغم  قبل.  من  مثيل  له  يسبق  مل  البناء  عملية  يف  ازدهارًا  اإلرسائييل  االستيطاين  املرشوع 
حدود  يف  اجلديد  البناء  عىل  باملوافقة  علنًا  الترصيح  عىل  اإلرسائيلية  احلكومات  حرص 
املستوطنات القائمة، فإهنا، وكام هو احلال دائاًم، تواصل توفري املساعدات هلذه املستوطنات 
وضخ مبالغ مالية هائلة. ال تذكر أسامء ملستوطنات جديدة إنام يشار إىل كوهنا أحياء جديدة 

يف مستوطنات قائمة تتناسب والزيادة الطبيعية واستجابة الحتياجاهتا فقط.191
هبذا اخلصوص، فإن أوسلو 2 مل يفرض جتميدًا للبناء يف املستوطنات، حيث امتنع رابني 
عن االلتزام هبذا األمر »ال حيق ألي طرف أن يبادر أو يتخذ خطوة من شأهنا تغيري مكانة 

الضفة الغربية وقطاع غزة قبل التوصل إىل نتائج هنائية ملفاوضات احلل النهائي«.192
يف  ماضية  إرسائيل  حكومات  كانت  حيث  »مكانة«  مصطلح  يفرس  مل  احلالة  هذه  يف 
بالعبارة  صاغتها  هلا،  السابقة  احلكومات  كباقي  رابني  وحكومة  االستيطاين،  مرشوعها 

اآلتية: »تلبية احتياجات الزيادة الطبيعية«.193
التوقيع عىل االتفاقيات، وهي  خالل املرحلة االنتقالية، أي السنوات اخلمس من بعد 
تم  وكذلك  املستوطنني.  عدد  تضاعف  األوىل،  ونتنياهو  رابني  حكومتي  فرتيت  يف  واقعة 
باحلل  اخلاصة  املفاوضات  إطار  خارج  أنه  منطلق  من  االستيطاين  املوضوع  مع  التعامل 
البناء  عمليات  تواصلت  هلذا  النهائي.  احلل  بمفاوضات  الرشوع  حني  إىل  أي  النهائي، 
االستيطاين من منطلق كوهنا غري داخلة ضمن املفاوضات النهائية، ولكوهنا توفر إجابات 

لالحتياجات املتعلقة بالزيادة الطبيعية.194
وضعت حكومة رابني التي توصلت إىل اتفاقيات أوسلو خطة لبناء قرابة ثالثني ألف 
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أبو غنيم )هار حوما( الذي دار نقاش حاد حوله  القدس، بام فيها جبل  وحدة سكنية يف 
وصل إىل أروقة خارج إطار التفاوض الفلسطيني اإلرسائييل.195

وترسيب  بيع  صفقات  وعقد  الفلسطينية  األرايض  مصادرة  عمليات  نسبة  ارتفعت 
أوسلو،  اتفاقيات  عىل  التوقيع  منذ  رابني  حكومة  زمن  إرسائيل  إىل  الفلسطينية  األرايض 
وخاصة يف منطقة القدس. وهنا جتدر اإلشارة إىل أن خمطط القدس الكربى سيبتلع القدس 
واملراقبة  السيطرة  حتت  وواقعة  مغلقة  جيتوات  بشكل  أحياء  جمرد  إىل  وحيوهلا  العربية 
اإلرسائيلية املستمرة، وأيضًا توسيع حدود القدس شاماًل باجتاه رام الل، وجنوبًا باجتاه كتلة 
يتم حتقيق  الطريقة  أرحيا. هبذه  إىل  املؤدي  الطريق  باجتاه  بيت حلم ومدهنا وقراها، ورشقًا 

االستجابة للزيادة الطبيعية يف القدس.
عىل الرغم من أن اغتيال رابني كان يمكن أن يفتح صفحة جديدة يف املشهد اإلرسائييل 
ل  فضهّ املجتمع  هذا  فإن  االستيطان،  خماطر  عند  اإلرسائييل  املجتمع  يتوقف  وأن  عمومًا، 
اجلنوح إىل اليمني والرشوع  يف عملية التخلهّص من أوسلو عىل أرض الواقع دون اإلعالن 

رصاحة ورسميًا عن حتقيق ذلك. 
بزيارة  فيها  وزراء  قيام  خالل  من  أوسلو  مواجهة  يف  األوىل  نتنياهو  حكومة  وقفت 
ًا للسياسيني عشية  املستوطنات والتحاور مع قياداهتا، ورسعان ما باتت املستوطنات حمجهّ

دورات انتخابات الكنيست لكسب ودهم والتزلف هلم والتقاط الصور فيها.
ومن هذا التوجه، فإن حكومة نتنياهو عملت جاهدة عىل نسف أوسلو من خالل رزمة 
من املشاريع التي تمهّ تنفيذها يف الضفة الغربية، ومن بينها عمليات شق شوارع وطرقات 
األخرض  اخلط  مع  التواصل  أن  منطلق  من  األخرض  اخلط  يف  مناطق  مع  وربطها  التفافية 
سيوفر مزيدًا من تثبيت السيادة اإلرسائيلية عىل ما يتم بناؤه. أي أن االنتشار املدين وليس 

العسكري هو الذي سريسم احلدود مستقباًل.196
ضده  االستيطان  قيادات  وقوف  إىل  أوسلو  اتفاقيات  عىل  موافقته  نتنياهو  إعالن  أدى 
متهمني إياه بحصوله عىل عالمة صفر يف االمتحان السيايس، عىل حد ادعاء أحد رؤساء 

املجلس اإلقليمي للمستوطنات يف الضفة الغربية.197
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من جهة أخرى، فإن انتشار ما ُيسمى البؤر االستيطانية ونشوء حركة مقاومة اتفاقيات 
مل  املستوطنات  قيادات  قبل  نتنياهو من  الضغوط عىل  الدؤوبة يف ممارسة  واملتابعة  أوسلو 
هتدف إىل إسقاطه، وإنام هدفت إىل استمرار املرشوع االستيطاين. لقد كانت قواعد اللعبة 
واضحة بني قيادات املستوطنات وبني نتنياهو ووزرائه وقيادات الليكود وأحزاب اليمني، 
الفلسطينيني  مع  التفاويض  السيايس  املسار  وأن  للحظة،  يتوقف  لن  االستيطان  أن  وهي 
سيكون ضمن عملية إدارة الرصاع وليس التوصل إىل حل، حتى تتم عملية السيطرة التامة 
حتى  وُتضعف  إلرسائيل،  األمن  توفر  أن  هلا  املخطط  الغربية  الضفة  أرايض  معظم  عىل 

الشلل من إمكانية تشكيل دولة فلسطينية طبيعية قادرة عىل احلياة.198
ومن بني اإلشارات الرسمية ملعارضة معسكر نتنياهو التفاقيات أوسلو ما كتبه سكرتري 
احلكومة داين نافيه )وهو وزير الحقًا(: »ال يمكن ألي تسوية يتطلع الطرفان إىل التوصل 
أيضًا،  وأضاف  سابقة«.  عقود  مدار  عىل  األرض  عىل  وضعت  التي  احلقائق  جتاهل  إليها 
أرايض  اليهودية عىل  السيطرة   كبرية يف  لزيادة  تؤدي  عليها  املصادق  البناء  تراخيص  »إن 
هيودا والسامرة«.199 أما حكومة باراك التي أعقبت حكومة نتنياهو فلم تتمكن من إلغاء 

تراخيص البناء يف مناطق ج التي ُتشكل أكثر من نصف مساحة الضفة الغربية.200
سيطرة  منع  إىل  هيدف  ج  مناطق  يف  األرايض  عىل  السيطرة  سباق  أنهّ  هنا  من  ندرك 
الفلسطينيني عليها، ويف املقابل تعزيز السيطرة اإلرسائيلية عىل األرايض الفلسطينية وفرض 
خمططاهتا  حدود  وتوسيع  املستوطنات  تدعيم  نتنياهو  حكومة  قررت  هلذا  الواقع.  األمر 

اهليكلية، لتصبح أكثر اتساعًا وتتحول بالتايل لتكون جزءًا من إرسائيل.
لت وال تزال قاعدة لرشعنة االستيطان بطرق خمتلفة  يتضح لنا أنهّ اتفاقيات أوسلو شكهّ
املسؤولني  ترصحيات  طبيعية.  فلسطينية  دولة  قيام  دون  وللحيلولة  إرسائيل،  تبتدعها 
مفهوم  حيث  من  اخلطورة  غاية  يف  مسألة  لشعبني  دولتني  إقامة  يؤيدون  أهنم  إرسائيل  يف 
الدولتني. فالدولة القائمة إىل اآلن هي إرسائيل، يف حني أنهّ مفهوم الدولة الثانية »فلسطني« 

مبتورة األوصال، ال بحر  هلا وال هنر أيضًا.201
وكان يويس بيلني أحد أركان حزب العمل ثم مريتس قد اعرتف بأن رابني ارتكب خطأ 
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تبنهّي خطوة جتميد االستيطان، ورفضه وضع هذا االلتزام يف  يف أوسلو بعدم مبادرته إىل 
االتفاقيات.202

أرض  أي  هناك  تعد  مل  أنه  قاطعة  وبصورة  للفلسطينيني  واضحًا  أصبح  املقابل،  يف 
أي   – وأهنم  الفلسطينيني،  ضعف  عىل  تراهن  اإلرسائيلية  السياسة  وأنهّ  للمساومة، 
الفلسطينيني – رهائن هلذه املفاوضات.203 ووقوعهم رهائن لفرتة طويلة يساعد املرشوع 

االستيطاين عىل حتقيق املزيد من التوسع واالستيالء عىل أراض فلسطينية. 
ونطرح أحد األسئلة املهمة بالنسبة لنمو مرشوع االستيطان وتطوره بوترية كبرية، هل 

كانت االنتفاضة الثانية ذات تأثري عىل هذا املرشوع؟ وما هي تداعياهتا؟. 
ال غرو يف أن االنتفاضة الثانية محلت يف متنها بعض التأثريات، وإن كان هذا األمر حيمل 
قبضتها عىل  دت من  أن احلكومة اإلرسائيلية شدهّ إال  إىل حني زوال مسبباته،  صفة مؤقتة 
األمر  هذا  مالحظة  ويمكن  خليفته.  أوملرت  أو  شارون  حكومة  أثناء  سواء  الفلسطينيني 
من  فلسطينيني  ومنع  واحلواجز،  التفتيش  ونقاط  العنرصي،  اجلدار  مرشوع  خالل  من 
ًا، باإلضافة إىل مسلسل  ًا وبحرًا وجوهّ برهّ القبضة عىل قطاع غزة  دخول إرسائيل، وإحكام 
من العدوانات املستمرة عىل القطاع وبعض مناطق الضفة الغربية. إذن، كخطوة متقدمة 
يف التخلص من خملفات أوسلو، زادت إرسائيل من عزل الفلسطينيني عن العامل اخلارجي، 
اإلدارة  وضعت  لقد  األمريكية.  وحتى  الدولية  التوجهات  كل  احلائط  بعرض  ضاربة 
الضفة  مناطق  اجتاحت  إرسائيل  أن  إال   ،2002 لعام  الطريق  خارطة  خطة  األمريكية 
مستفيدة من تفوقها العسكري وضعف املقاومة الفلسطينية التي مالت بقيادهتا إىل تفضيل 

ما ُيسمى املقاومة السلمية أو السلبية.204
هناك تضارب كبري جدًا بني خارطة الطريق التي تدعو رصاحة إىل تفكيك املستوطنات 
وبني موافقة الواليات املتحدة مع إرسائيل عىل أن تكون الدولة الفلسطينية العتيدة منزوعة 

السالح وذات سيادة مقيهّدة، وتضع ملراقبة الداخل واخلارج.205
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هل ساهمت اتفاقيات السالم

بني إسرائيل ومصر واألردن يف تغيير واقع املشروع االستيطاني؟

هدفت زيارة الرئيس املرصي األسبق أنور السادات إىل إرسائيل يف 1977 إىل التوصل 
إىل اتفاق سالم أو تسوية بني البلدين. وللتو رشع الطرفان يف مفاوضات رسية يف غالبيتها، 
بالقضية  معنية  كثرية  كربى  دول  من  وبدعم  أمريكية  رعاية  حتت  اهلدف  هذا  حتقيق  بغية 

الرشق أوسطية، وخصوصًا القضية الفلسطينية. 
ُنظمت جوالت مكثفة من املفاوضات بني السادات وبيغني رئيس وزراء إرسائيل آنذاك، 
وجرى معظمها يف منتجع كامب ديفيد يف الواليات األمريكية بحضور الرئيس األمريكي 

جيمي كارتر. 
وتم مؤخرًا )2013( الكشف عن ترسيبات جللسات كامب ديفيد وتوجيهات وكالة 
األمريكي  الرئيس  قبل  من  املفاوضات  إدارة  لكيفية   )CIA( األمريكية  االستخبارات 
وطواقم املستشارين، بحيث يستشف منها أهنا كانت تسعى إىل دعم موقف إرسائيل وكيفية 
االستفادة من اللحظة التارخيية لتحقيق مزيد من تعزيز مكانة إرسائيل يف الرشق األوسط، 

وخلق واقع جديد.206
وُيستشف من املعلومات التي نرشت حول التحركات من وراء الكواليس يف كامب ديفيد 

التشديد عىل ما ييل من الرئيس السادات )فيام خيص القضية الفلسطينية والفلسطينيني(:
- »قبول وجود أمني إرسائييل طويل املدى يف الضفة الغربية وقطاع غزة.

- حكومة مؤقتة ملدة مخس سنوات يف الضفة الغربية - غزة.
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- ال دولة فلسطينية مستقلة.
- تأجيل املفاوضات حول احلدود والسيادة حتى هناية فرتة السنوات اخلمس.

 - القبـول بأقـل مـن التـزام إرسائييل كامـل ملبدأ حـق تقرير املصري للفلسـطينيني كخط 
اسرتشادي للمفاوضات«.207

ه إليه كارتر ليطلبه من بيغني، فهو كاآليت: أما ما وجهّ
 - »قبول مجيع مبادئ قرار األمم املتحدة رقم 242، بام يف ذلك االنسحاب وعدم جواز 

االستيالء عىل أراض عن طريق احلرب، وتطبيقه عىل مجيع اجلبهات.
 - إجراء تعديالت يف مقرتح احلكم الذايت من أجل جعله جذابًا بام فيه الكفاية للفلسطينيني 
املعتدلـني وجلبهم كمشـاركني، وزيادة آفـاق قبول اخلطوط األساسـية املتعلقة بفتح 
احلدود وبعض الوجود األمني اإلرسائييل وبعض احلقوق اإلرسائيلية للعيش يف الضفة 
الغربية واحلكم الذايت بعد مخس سنوات. هذه التعديالت تتطلب قبول إرسائيل مبدأ 
االنسـحاب، وحتجيم النشاط االسـتيطاين املنظم مقابل حق اإلفراج يف احلصول عىل 
أراض عىل أسـاس املعاملة باملثل، وإهناء االحتالل العسـكري الواضح يف بداية فرتة 
السنوات اخلمس، ونقل السلطة لنظام جديد بعد اتفاق بني إرسائيل ومرص واألردن 

وحتقيق حكم ذايت حقيقي للفلسطينيني.
- املرونة بشأن القضايا املتبقية حول املستوطنات والقواعد اجلوية يف سيناء«. 208

وتـم يف أعقاب مسـرية التفاوض بني الطرفـني التوصل إىل اتفاقيات كامـب ديفيد التي 
جـرى التوقيـع عليهـا يف آذار 1979. وتشـمل االتفاقيات قسـمني: األول خيـصهّ القضية 

الفلسطينية، والثاين بني إرسائيل ومرص.
فيام يتعلق بالقسم األول، فإنه يعترب حجر الزاوية بالنسبة للتفاوض اإلرسائييل الفلسطيني 

املستقبيل والذي انتهى إىل اآلن باتفاقيات أوسلو. 
اعترب القسامن أن قرارات األمم املتحدة209 رقم 242 و338 مها أساس قانوين التفاقيات 

قادمة بني إرسائيل والفلسطينيني، وبني إرسائيل ومرص.
يف تدقيق خاطف التفاقيات )كامب ديفيد( بقسميها ال توجد هناك أي إشارة واضحة 
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ملوضوع االستيطان. ولكن التفسريات كثرية حول قبول األطراف لقراري األمم املتحدة 
املشار إليهام أعاله. القراران يدعوان إرسائيل إىل االنسحاب من األرايض التي احتلتها يف 

1967. لكن إرسائيل مل تِف بالتزاماهتا الدولية عىل أساس كوهنا عضوًا يف األمم املتحدة.
لكن ما أفرزته اتفاقية كامب ديفيد بني إرسائيل ومرص210 هو حالة جديدة، أي انسحاب 
إرسائييل من شبه جزيرة سيناء وإعادهتا إىل السيادة املرصية، دون إعادة قطاع غزة إىل السيادة 
املرصية، ِعلاًم أنهّ القطاع كان حتت السيادة املرصية من 1948 وحتى 1967، وفرض عليه 
– أي موضوع القطاع  احلكم العسكري املرصي. بمجرد عدم اإلشارة إىل هذا املوضوع 
ة يف التعامل مع القطاع مستقباًل. وهذا بالتايل كان أحد  – فإن إرسائيل اعتربت نفسها حرهّ
خطة  تنفيذ  حتى  القطاع  يف  االستيطاين  النشاط  لتعزيز  اإلرسائيلية  احلكومات  حمفزات 

االنطواء واالنسحاب منه يف 2005.
هلذا، وألن موضوع االستيطان مل يرد ذكره برصيح العبارة يف االتفاق بني إرسائيل ومرص، 

اعتربته إرسائيل غري وارد، وبالتايل ال يوجد ما يلزمها فيام يتعلق بسياستها االستيطانية. 
أمريكية  برعاية  واألردن  إرسائيل  بني  عربة211  وادي  اتفاقية  فإن  أخرى،  جهة  من 
أو  حتى جزئي للمرشوع االستيطاين  فيها أي ذكر لوضع حد هنائي  يرد  مل  هي األخرى 

اإلرسائييل يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
عربة،  وادي  أو   ديفيد  كامب  سواء  االتفاقيات  عىل  املوقعة  األطراف  تفسريات  لكن 
نوايا  املبادرة لطرح  وخاصة مرص واألردن، أن هناك مسرية سلمية بني األطراف فيجب 

ر صفو احلل السلمي املرجو يف املنطقة.  حسنة والسعي إىل إبعاد كل ما ُيعكهّ
الرصاع،  يف  مهمني  طرفني  ضامن  ها  مههّ وكان  االعتبار،  بعني  النوايا  إرسائيل  تأخذ  مل 
ومن  )سيناء(،  الرشقية  اجلنوبية  اجلهة  من  بُطوهِلام  تتميزان  جبهتني  هدوء  ضامن  وبالتايل 
اللبنانية فهي  أما  اجلهة الرشقية )األردن(. يف حني أن اجلبهة السورية هادئة منذ 1967، 

األكثر إشكالية. 
اتفاقياهتا  يرد يف  مل  أنهّ موضوع االستيطان  اعتربت إرسائيل  الرغم من كل هذا،  وعىل 
مع مرص واألردن، وإىل حني بلوغ مرحلة احلل النهائي مع الفلسطينيني تكون إرسائيل قد 
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أنجزت مراحل متقدمة من مرشوعها االستيطاين.
ات  مرهّ هامجت  الفلسطينيني  ثم  واألردن  كمرص  باألمر  املعنية  األطراف  أن  حني  يف 
كثرية ومتواصلة السياسة االستيطانية اإلرسائيلية يف الضفة الغربية عىل وجه اخلصوص، 
ة ُأخرى، ما ينقص أوسلو ومن  واعتربهتا انتهاكــًا للقرارات / الرشعية الدولية. لكن مرهّ
قبله كامب ديفيد ووادي عربة هو اإلشارة رصاحة إىل أن موضوع االستيطان عقبة كأداء 

أمام أي تقدم يف املفاوضات بني إرسائيل والفلسطينيني. 
أمنًا  واألردن  ومرص  إرسائيل  بني  التسوية  أو  السالم  اتفاقيات  توفر  أن  املفرتض  من 
هلا  يوفر  لن  االستيطان  مرشوع  أن  يعني  وهذا  طويل،  وقت  من  تدعيه  كانت  إلرسائيل 
أي جانب من جوانب األمن. هلذا، فإن املرشوع االستيطاين سيايس / عقائدي / ديني. 
املرشوع  هذا  فإن  وعليه،  املرشوع,  هذا  اكتامل  أمام  عقبًة  الفلسطيني  الشعب  فيه  ويصبح 

يعمل عىل تدمري حياة الفلسطينيني وعرقلة مسرية حياهتم.
إذن، ازدواجية السياسة اإلرسائيلية باتت أمرًا غري خاف باملرة عىل كل ذي حجى: تنادي 

بالسالم وتدمر الطرق والسبل املؤدية إليه.
ما تريده إرسائيل بفهمها للسالم كام كتب عقيبا ألدار هو »فرض وتطبيق سالم املنترص 
واخلانع«.212  اخلاضع  املهيمن عىل  الضعيف،  القوي عىل  العبد،  السيد عىل  املهزوم،  عىل 
ومرص  إرسائيل  بني  العالقة  تطورات  دراسة  خالل  ومن  ألدار  بحسب  يعني  ما  وهو 
واألردن يف ظل التسوية أن املرشوع االستيطاين قد نام وترعرع وازدهر يف ظل التسويات 

مع هذه الدول، وأيضًا يف ظل اتفاقيات أوسلو التي أرشنا إليها يف الفصل السابق.213
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استنتاجات وتوصيات

حلقة  هو  الغربية  الضفة  مناطق  يف  اآلن  إىل  تنفيذه  اجلاري  االستيطاين  املرشوع   .1
من مسلسل طويل زمنيًا ابتدأ منذ هناية القرن التاسع عرش. وكانت هلذا املرشوع 

حمطات، من أبرزها النكبة يف العام 1948، والنكسة يف العام 1967. 
حياول منفذو املرشوع االستيطاين اإلرسائييل الوصول إىل اقتسام الضفة الغربية   .2
مع الفلسطينيني لتكون مساحة إرسائيل أكثر من 85% من جممل مساحة فلسطني 
التارخيية، يف حني أنهّه يرتك للفلسطينيني جمال إدارة شؤوهنم اليومية يف إطار حكم 

ذايت مقيد.
عملت حكومات إرسائيل وعىل مدى عقود احتالهلا الضفة الغربية عىل ربط الُبنى   .3
التحتية يف الضفة الغربية بإرسائيل، كشبكة الكهرباء القطرية وشبكات املياه... 
وهذه متكنها من االستفادة منها كورقة ضغط عىل الفلسطينيني لقبول إمالءاهتا يف 
جماالت خمتلفة، بمعنى أنهّ إرسائيل بفرض مرشوعها االستيطاين فرضت خدمات 
حيوية عىل الفلسطينيني، يف حال رفضهم أو معارضتهم أو انتفاضتهم من جديد 

ُيمكنها التحكم هبا وهبم، وبالتايل التضييق عليهم وعرقلة سري حياهتم.
بيهّنت األحداث سواء يف املايض البعيد أو القريب أنهّ األحزاب والتيارات واحلركات   .4
السياسية يف إرسائيل متفقة بشكل أو  بآخر فيام خيص املستوطنات. أما االختالفات 
فيام بينها فام هي إال شكلية. ونقصد هنا يف حديثنا هذا حزيب العمل والليكود عىل 

وجه اخلصوص. 
مل تساهم اتفاقيات أوسلو وما تبعها من اتفاقيات مكملة ومفاوضات يف التخفيف   .5
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منذ  الزمنية  الفرتة  سامهت  إنام  الغربية،  الضفة  يف  عه  وتوسهّ االستيطان  ة  ِحدهّ من 
التوقيع عىل هذه االتفاقيات يف زيادة عمليات مصادرة األرايض، ويف إقامة جدار 
الفصل العنرصي وحرمان الفلسطينيني من الوصول إىل أراضيهم. وأيضًا يف تعزيز 
حماوالت إرسائيل هتميش خطورة االستيطان يف حالة التفاوض مع الفلسطينيني. 
لكن بات واضحًا أنهّ االستيطان ُيشكل عقبة كأداء يف طريق التوصل إىل اتفاقية 

ُصلح بني الطرفني أو تسوية هنائية للرصاع اإلرسائييل – الفلسطيني.
دولة  دائرة  إىل  احتالل  دولة  دائرة  من  إرسائيل  أوسلو   اتفاقيات  أخرجت   .6
تتفاوض مع الطرف اآلخر للنزاع، وهو الطرف الفلسطيني، لُيصبح هذا الطرف 

)الفلسطيني(، رشيكـــًا يف عملية إدارة الضفة الغربية.   
املرشوع  ة  ِحدهّ تفيف  يف  واألردن  ومرص  إرسائيل  بني  االتفاقيات  تساهم  مل   .7
االستيطاين، أو  إيقافه. بالعكس تعاملت إرسائيل مع االتفاقيات كأهنا بينها وبني 
هاتني الدولتني دونام عالقة ملا جيري يف الضفة الغربية مثاًل، أي أنهّ الضفة الغربية 
وقطاع غزة مها خارج إطار االتفاقيتني. هذا التفسري اإلرسائييل لالتفاقيتني أتاح 

الفرصة أمامها لتحقيق مزيد من توسيع املرشوع االستيطاين.
إن املراوغة املستمرة من قبل إرسائيل وطرح صعوبات مجة واهتام الفلسطينيني بأهنم   .8
غري جديني وغري مهتمني بالسالم مع إرسائيل وفرض رشوط مسبقة كاالعرتاف 
ووضع  االستيطاين،  املرشوع  حتقيق  صالح  يف  تصب  كلها  إرسائيل...  بيهودية 

عراقيل ومن ثم قيود أمام عملية إقامة دولة فلسطينية.
ـل  هـّ أخرجت إرسائيل املستوطنات من دائرة املفاوضات، ِعلاًم أن املستوطنات ُتشكـ  .9
العامود الفقري للمرشوع االستيطاين اإلرسائييل. هلذا ُترِصُّ إرسائيل عىل أالهّ تدخل 

املفاوضات من جديد حتت رشوط وقف النشاطات االستيطاين بكل أشكاله.
ــلت االعتبارات الداخلية يف إرسائيل جزءًا من مكونات املرشوع االستيطاين،  هـّ 10. شك
بحيث نجحت إرسائيل يف جتنيد إعالمها لدعم االستيطان، والتغطية عىل جرائم 
التجنيد  هذا  الدولية.  واألعراف  بالقوانني  ـة  هـّ ـِخل ـُ املـ وأعامهلم  املستوطنني 



89

اعتيادية، وكأن  ساهم يف حتويل املرشوع االستيطاين من حالة احتالل إىل حالة 
مكونات  مع  بالتعامل  أسوًة  يتم  معها  والتعامل  إرسائيل  من  جزء  املستوطنات 

املجتمع يف إرسائيل.
11. انسحابًا عىل ما تقدم، فإن اتفاقيات أوسلو ومن قبلها اتفاقيات كامب ديفيد مع 
مرص، ومن بعدها اتفاقية وادي عربة مع األردن مل ُتساهم مطلقًا يف كبح املرشوع 
االستيطاين. هلذا، فإنهّ هذه االتفاقيات الفردية بني إرسائيل ودول عربية، شكلت 

عمليًا غطاًء الستمرار املرشوع االستيطاين.
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ملحق )1(
جدول تلخيصي

يلخص اجلدول التايل مواقف وتوجهات حكومات ارسائيل املختلفة منذ 1967 وحتى 
2013، من البناء االستيطاين يف األرايض التي تم احتالهلا عام 1967 

توجهاهتا االستيطانيةاحلكومة وفرتهتا الزمنية

ليفي اشكول
)1969-1967(

إقامة مستوطنات حتت مسمى »خميامت عسكرية«.
الرشوع يف االستيطان اليهودي يف القدس، وتوسيعه حتى اخلليل، 

خللق تواصل جغرايف. 

غولدا مائري)1974-1969(
املخططات  رشعنة  مهامها  االستيطان  لشؤون  وزارية  جلنة  تشكيل 

االستيطانية.

حكومة رابني األوىل 
)1977-1974(

ابتزاز  أجل  من  سياسية  مساومة  كورقة  االستيطاين  املرشوع  طرح 
اعرتاف من الدول العربية بإرسائيل وصوال إىل االعرتاف بحدودها 

املوسعة.
صياغة إقامة املستوطنات باسم األمن.

حكومة رابني الثانية 
)1995-1992(

امتنعت عن إقامة مستوطنات جديدة، إنام توسيع القائم منها بسبب 
إقامة  اوسلو.  واتفاقيات  الفلسطينيني  مع  مفاوضات  يف  الدخول 

مستوطنات أمنية.

حكومة اهيود باراك
)2001-1999(

املصادقة عىل إقامة آالف من الوحدات السكنية يف املستوطنات القائمة 
وإقامة عدد جديد منها. سعت هذه احلكومة إىل حتويل بؤر استيطانية 

إىل مستوطنات رسمية »مرخصة« كام تسميها.
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حكومة مناحيم بيغني – األوىل 
والثانية

)1983-1977(

تعريف أرايض الضفة الغربية وقطاع غزة كأراض حمررة، وأهنا أرض 
شعب إرسائيل. وضع خمطط تفصييل لالستيطان الواسع يف كل الضفة 

والقطاع ويقوده أريئيل شارون، أحد قياديي الليكود يف حينه.
البناء عىل ما يسمى أرايض دولة. تنفيذ مصادرات ألراض فلسطينية 
هبدف مد شوارع وطرق التفافية. إقامة مستوطنات يف غور األردن. 
العربية  القدس  أحياء  حول  استيطانية  وأحياء  مستوطنات  وإقامة 
وحميطها. أي تقطيع أوصال الضفة الغربية للحيلولة دون إقامة تواصل 

لدولة فلسطينية طبيعية يف املستقبل.

حكومة وحدة وطنية)الليكود والعمل(
1988-1984
1992-1988

إقامة مستوطنات زراعية وأمنية يف غور األردن، وحتقيق رغبات حركة 
غوش ايمونيم االستيطانية املتطرفة، أي تكثيف النشاط االستيطاين.

حكومة نتنياهو األوىل
)1999-1996(

إلغاء قرار حكومي بتجميد البناء يف املستوطنات. والسامح بتوسيع 
لصالح  الفلسطينية  األرايض  من  املزيد  وهنب  القائمة  املستوطنات 

االستيطان، ومن أبرزها جبل أبو غنيم يف القدس. 

حكومة اريئيل شارون األوىل 
والثانية

)2005 -2001(

عسكرية  وحدات  وتشكيل  لالستيطان،  األموال  من  املزيد  ضخ 
حرب  وإعالن  املستوطنات.  حلامية  اجليش  داخل  املستوطنني  من 

املستوطنني عىل الفلسطينيني. وبدأت هذه احلكومة
مضمونه  األخرض   اخلط  إفقاد  وتم  العنرصي.  الفصل  جدار  ببناء 
املزيد  مصادرة  عمليات  نفذت  احلدود.  وترسيم  لتحديد  املستقبيل 
الفلسطينية يف الضفة. ومنع من األهايل من الوصول  من األرايض 
بحياة  جدا  بالغ  رضر  إحلاق  وبالتايل  اجلدار.  خلف  أراضيهم  إىل 
الطبيعية.  شبه  أو  الطبيعية  حياهتم  مسرية  وعرقلة  الفلسطينيني، 
إىل مستوطنات  ثم حتويلها  استيطانية ومن  بؤر  إقامة  االستمرار يف 

مصادق عليها رسميا وقانونيا وفق التوصيف اإلرسائييل.
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حكومة اهيود اوملرت
)2009-2006(

تكثيف البناء يف االستيطان واالستمرار يف التفاوض مع الفلسطينيني. 
جلوء هذه احلكومات وغريها قبلها وبعدها إىل االستفادة من عامل 
الزمن بالتعامل مع املفاوضات كإدارة للرصاع دون التوصل إىل تفاهم 

وتسوية. فتوسع االستيطان أكثر وأكثر.

حكومة نتنياهو الثانية
)2013 -2009(

يف  السكنية  والوحدات  الشقق  آالف  عرشات  إقامة  عىل  املصادقة 
املستوطنات ويف القدس. وترخيص املستوطنات غري املرخصة، وفق 
التعريف اإلرسائييل. وذلك لفرض األمر الواقع خالل املفاوضات 
مع الفلسطينيني. رفض نتنياهو ايقاف االستيطان، فتجمدت املسرية 

التفاوضية املتعثرة، إىل أن توقفت هنائيا يف ربيع 2014.




