
 

 

 لنا أيضا ً وهذه لنا هذه

 الغربيّة الضفة في االستيطانيّة إسرائيل سياسة

  - ملّخًص -

 تعيقهًا ًل رسميّا ً الغربيّة الضفة تضمًّ لم أنّها وحقيقة والبحر، النهر بين الممتّدة المنطقة كافّة في يهوديًّ تفّوًق نظام إسرائيل تدير

 والبُنى المستوطنات لتطوير الهائلة الموارد وتوظيف بالستيطان يتعلًّق فيما وخاّصة حدودها داخل وكأنّها هناك التصّرف عن

 استيطانيّة وبؤرة مستوطنة 280 من أكثر إسرائيل أقامت الّسياسة هذه تكريس عبر. سّكانها بين للتّشبيك سّخرةالم التحتيّة

 - الفلسطينيّة األراضي من دونًم مليوني مًن أكثًر ونهبًت( القدس شرقيًّ يشمل ل) مستوطن ألف 440 من أكثًر فيهًا وأسكنًت

 السياديًّة إسرائيل دولة بأراضي تربطهاكماًً البعض ببعضها المستوطنات تربط شوارع وشقّت الرسمّي، وغير الرسميًّ النّهب

 الّسنيًن عشرات مدار على السياسة هذه تطبيًق. الصناعيّة المناطق إقامة من أيضا ً تمّكنت الّسياسة وبهذه األخضر، الخطًّ غرب

 . الّسابقة مالمحها اختفت بحيث الغربيّة الضفة تضاريس تغيير من أيضا ً مّكنها

 من أكثر مدار على اإلسرائيليّة الّسلطات مختلف سّخرتها التي والتخطيطيّة والقضائيّة القتصاديّة اآلليّات التقريًر هذا يتناول

 : أساسيّين جانبين على التركيز ضمن وتوسيعها وتثبيتها المستوطنات إقامة من فمّكنتها عقود خمسة

 وتطوير وإقامة المستوطنات في للّسكن النتقال على اليهود تشجيع إلى ولةالدًّ سلطات مختلف سعي في األّول الجانب يتمثّل

 والمحفّزات المتيازات من الكثير رسميّة وغير رسميّة قنوات عبر الّدولة تقّدم. محيطها وفي فيها اقتصاديّة مبادرات

 من حتى تمّكن التي هي اإلسكاًن مجال في الكبيرة المتيازات. بتوّسع التقرير يتناوله الجانب وهذا ومستوطناتهم للمستوطنين

 عوامًل من المتيازات هذه تعدًّ. هناك للّسكن والنتقال المستوطنات في منزل شراء من الكافيًة الماليّة اإلمكانيّات يعدمون

". عيليت اًربيت"-ًو" عيليت موديعين" مثال الغربيّة الضفة في الكبيرة األرثوذكًس اليهوًد مستوطنات في السّكان تزايُد ُسرعة

 إلى تصل كبيرة ضريبيّة امتيازات على سّكانها يحصل - اقتصاديّا ً متينة بعضها - مستوطنة ثالثين نحو هناك ذلك إلى إضافة

 . مكلّف لكلًّ سنويّا ً ليكش ألف 200

 ودعم األراضي أسعار تخفيض عبر الغربيّة الضفة في الّصناعيّة للمناطق ومحفّزات امتيازات اإلسرائيليّة الّسلطات تقّدم كذلك

ًً المصانع عدد تزايُد يشّجًع بدوره وهذا العاملة، القوًى تشغيل  بشكل الغربيّة الضفة في اإلسرائيليّة الصناعيّة المناطقفي

 على خاللها من والستيالء الغربيّة الضفة في جديدة قرويّة استيطانيّة بؤر إقامة على اليهود الّدولة تشّجع كذلك. متواصل

 قرويًّة استيطانيّة بؤرة أربعين نحو األخير العقد خالل أقيمت - الفلسطينيّة والمراعي الزراعيّة األراضي من اسعةو مساحات

 . الّدونمات آلف عشرات على فعليّا ً استولت

 فًي اتالمستوطن كتل أحدثته الذي األثر على الضوء التقرير يسلّط. المكان تضاريس هو التقرير يتناوله الذي الثاني الجانب

 وتشمل لحم بيت جنوب أقيمت األولى المستوطنات كتلة: غربها إلًى شرقها من عْرضيّا ً تقطيعها عبر الغربيّة الضفة تضاريس

 تطّوًق" عتصيون غوش" إقليمًي مجلس يجمعها ومستوطنات" إفرات"-و" عيليت بيتار" هُما مدينيّتين مستوطنتين الغرب من

ال أطراف حتى وقُراها لحم بيت  المستوطنات كتلة". نوكديم" مستوطنة منطقة في الشرق، في (يهودا صحراء)خليلًًبريةً
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 الستيطانيّة والبؤر" وشيل"و" لبونه معليه"و" عيلي"و" رحليم"ًو" أريئيل" من كاّل ً وتشمل الغربيّة الضفة وسط أقيمت الثانية

 . األغوار منطقة على المطلّة الجبال سفوح ىحًت اليوم وتمتدًّ عْرضيّا ً الغربيّة الضفة الكتلة هذه تقطع. حولها التي

 تخطيط عبر مسّطحاتها وتوسيًع المذكورة المستوطنات كتل في السّكاًن عدد لزيادة دؤوبا ً سعيا ً إسرائيل تسعى الّصدد هذا في

 لقد. مستقبال ً والبناًء للتطويًر األراضي من احتياطيًّ وتخصيص الهيكليّة الخرائط وإعداد التحتيّة البنًى وتطوير جديدة أحياء

 عدًد يُضاعف أن شأنه ومن الماضي العقد خالل أعاله الكتلتين مستوطنات في السّكانيًّ التزايُد المخّططات هذه تنفيذ سّرع

 ونحًو" عيليت بيتار" إلى مستوطن ألف 20 يُضيف وأن القادمة العقود في" إفرات" مستوطنة في مرتينًأوًثالًث السّكان

 ". أريئيل" إلى مستوطن 8,000

 يقارًب الذي سّكانهما عدد ومن دونم ألف عشريًن نحو على الممتّدًة العمرانيًّة مساحتهمًا من فقط يتأتًّى ًل أعاله الكتلتيًن تأثيًر

 سبُل على مباشرا ً تأثيرا ً وتؤثّراًن المناطق هذه في الفلسطينيًّ التطوير آفاق تسّدان ذلك على عالوة فهمًا مستوطن، ألف 121

 .هناك وجودهم مستقبل وعلى التجّمعات عشرات في المقيمين الفلسطينيّين آلف عشرات عيش

 تالمًس بحيث (يهودا صحراءبريةًالخليلًً) أطراف وحتى األخضًر الخطًّ من لحم بيت جنوب مستوطنات كتلة تمتدًّ -

( قليلة بأسابيع احتاللها بعق إسرائيل ضّمتها التي األراضي وبضمنها) القدس بلديّة نفوذ منطقة حدود الجنوب من

 الفلسطينيّة األراضي تقطع الستيطانيّة وبؤرها الكتلة هذه مستوطنات. لاّلجئين العروب مخيّم حتى جنوبا ً وتمتدًّ

 ذلًك على عالوة وهي جنوبا ، ومناطقها الخليل وعًن شمال ً القدس عن لحم بيت منطقة يفصل حاجزا ً تشّكل بحيث

 إضافًة. مستقبال ً لحم بيت مدينة تطوير تمنع أنّها كما البعض بعضها عن قراها فتعزل نفسها لحم بيت منطقة تقّطع

 إلًى الغربيّة الضفة شمال من الّرئيسيًّ المرور شريان هو الذي 60 شارع على الستيطانيّتان الكتلتان تسيطر ذلك إلى

 . الغربيّة الضفة جنوب بمناطق لحم وبيت القدس ويربط وبالعكس جنوبهًا

 البلدات بين الجغرافيًّ التواصل وتمنًع عْرضيّا ً الغربيّة الضفة شمال الغربيّة الضفة وسًط مستوطنات كتلة تقطع -

 الزراعيًّة المناطق أخصب أحد في بهما المحيطة الستيطانيّة والبؤر" ًوشيل"-و" عيلي" مستوطنتا أقيمت. الفلسطينيّة

 من أجيال امتداد على سّكانها اعتاش التي فلسطين ريف نطقةم وهي أل سّكانيّة كثافًة وأكثرها الغربيّة الضفة في

 الزراعيًّة األراضي من الّدونمات آلف الفلسطينيّين من المستوطنات هذه سّكان نهب رويدا ً رويدا ً. المكثّفة الفالحة

 . رزقهم مصادر وسلبوا

 الّدونمات آلف مساحة على الممتّدة الزراعيّة همأراضي إلى الفلسطينيّين طريق قُطعت الستيطانيّة الكتل هذه إقامة أعقاب في

 قبًَل من المدعوم المستوطنين ُعنف جّراء وإّما مثال ، عسكريّة بأوامر إغالقها أو" دولة أراضي" إعالنها عبر مباشر بشكل إّما

 10,000 إلى تصل مساحات نالفلسطينيّي أمام ُسّدت الطرق بهذًه. أراضيهم إلى الذهاب بسببه الفلسطينيّون يخشى والذي الّدولة

-و" شياًل" مستوطنتي منطقة في دونم 26,500 الـ تقارب أخرى ومساحات" نوكديًم"-و" تقوع" مستوطنتي منطقة في دونم

 . بهما المحيطة الستيطانيّة والبؤر" عيلي"

 أبارتهايًد كنظام إسرائيل في لنظاما عّرفت والتًي مؤّخرا ً بتسيلم نشرتها التي الموقف ورقة خلفيّة على التقريًر هذا قراءًة ينبغي

 هذًه المكان تهويًد سياسة. والبحر النهر بين الممتّدة األراضي كافّة في اليهوديًّ التفّوق وإدامة تحقيق إلى يسعى أنّه حيًث من

 والبحر، النهًر بين الممتّدًة األراضي كافّة فًي وإنّما التقرير يتناولهما اللّتين يتيًنًناطيسًتال نكتلتيال فًي فقط ليًس إسرائيًل تطبّقها

 التصّور لهذا تبعا ً. شيء كلًّ وقبل أّول ً اليهوديًّ الجمهور لخدمة ُوجد موردا ً األرض يعتبر تصّور على تقوم سياسة وهي

 وتدحرهم أراضيهم طينيّينالفلس تسلًب ذلك موازاة وفي وتوسيعها وتطويرها يهوديّة بلدات إلقامة األرض إسرائيل تخّصص

 تطبّقها 1967 العام ومنذ السياديّة حدودها داخل هذه األراضي سياسة إسرائيل تطبًّق 1948 العام منذ. ومكتّظة ضيّقة معازل إلى

 . العام ذلك في احتلّتها التي المناطق في أيضا ً

. مجّددا ً الحاليًّ التقرير عليه يؤّكد ما وهو الواقع في ا ًشيئ يغيّر ًل ولكنّه صحيح هذا رسميّا ، الغربيّة الضفة إسرائيل تضمًّ لم

 الّسنين عشرات منذ مثيل له يُشهد لم نطاق على تحتيّة بُنى وتمديد بناء ورشات الغربيّة الضفة أنحاًء شتّى في مؤّخرا ً تنشط

 عددهًم يصل أن المستوطنين دةقا يتوقّع - الغربيّة الضفة في المستوطنين عدد في أخرى قفزة إحداث إلى تهدف إنشاءات وهي

 . المنظور المستقبل في مليون إلى
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 التي المدى بعيدًة األهداف وتكشًف فأكثر أكثًر هناًك أقدامها تثبّت الغربيّة الضفة في إسرائيل توّظفهًا التي الطائلة األموال هذه

 عن عاجزين ةوالحماي الحقوق من ّردينمج رعايا مكانة فًي فلسطينيًّ مليونًي إبقاء وبضمنها اإلسرائيليًّ النظام إليهًا يرمي

 هذا قلب ومن .الوقت بمرور فأكثر أكثر عليهم وتضيق اقتصاديّا ً مستضعفة ضيّقة معازل في مدحورين مستقبلهم، في التأثير

 21الـ القرن من الثاني العقد انبالج مع. التحتيّة بُناها وتطوير اليهوديّة البلدات وإقامة أراضيهم من المزيد سلب يشهدون البؤس

 األراضي جميًع في األبارتهايد نظام وترسيخ تكريًس على أكبر بعزم القادمة العقود في المضيًّ على مصّرة إسرائيل أنًّ يبدو

 .سيطرتها تحت الواقعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * ** 

ُكتبت هذه المادة بدعم من السفارة النرويجية. بتسيلم وكيرم نابوت المسؤولتان حصرا عن المحتوى والذي ال يعكس بالضرورة 

 موقف الحكومة النرويجية. 

% من مصادر  69سنّت الكنيست قانونا يعتبر أن تلقي التمويل األجنبي يعكس عدم الوالء. نود اإلشارة في هذا الصدد أن  

هي من دول أجنبية وهناك تفصيل ألسماء هذه الدول )ضمن معلومات أخرى( في موقع مراقب   2019تمويل بتسيلم في العام  

ظل والء بتسيلم للنضال من أجل حقوق اإلنسان والحرية والديمقراطية وإنهاء الجمعيات اإللكتروني أيضا. في كل األحوال سي

 االحتالل. 

كان معظم تمويلها من مصادر أوروبية تدعم النضال من أجل حقوق اإلنسان.    2020تفخر كيرم نابوت بأن تعلن أنه وفي العام  

 نا شركاء عملُهم يستحق الدعم.يسرنا أن نكون شركاء لكافة الجهات التي تدعمنا ونفخر بأنها ترى في


