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ــة  ــه بصم ــت ل ــن كان ــكل م ــكر ل ــه بالش ــكر اهللا، أتوج ــاس ال يش ــكر الن ــن ال يش م

ــن مل  ــني، الذي ــني مرشفــني، مشــاورين وأكاديمي ــاب مــن أســاتذة جامعي يف هــذا الكت

ــور. ــي الن ــل األكاديم ــذا العم ــرص ه ــى أب ــم حت ــم وآرائه ــيلّ بمالحظاهت ــوا ع يبخل

كــام أتوجــه بالشــكر لـــ أكاديميــة دراســات الالجئــني التــي أخــذت عــىل عاتقهــا نــرش 

هــذا الكتــاب واحلــرص عــىل إيصالــه إىل مجهــور الطلبــة واألكاديميــني مــن املهتمــني 

بدراســة القضيــة الفلســطينية.
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تصــدر أكاديميــة دراســات الالجئــني كتاهبــا (االســتيطان «اإلرسائيــيل» يف األرايض املحتلــة مــن 
وجهــة نظــر القانــون الــدويل) بعــد عــرش ســنوات مــن إطالقهــا، بالتزامــن مــع مــرور ثــالث 
وســبعني ســنة عــىل نكبــة فلســطني؛ التــي غــدت عالمــة شــاهدة عــىل مأســاة شــعب بأكملــه، 
ا، ومل يــرد  ذاك الشــعب الــذي مل حيفــظ لــه القانــون الــدويل إال القليــل مــن حقوقــه املغتصبــة حــربً

ــاً مــن كراماتــه. ــا منهــا أو حيفــظ لــه أيّ لــه املجتمــع الــدويل أيً

ــة  ــطيني عام ــعب الفلس ــوق الش ــالل حلق ــل االحت ــن قب ــة م ــاكات املتواصل ــل االنته ــي ظ فف
ــطيني  ــعب الفلس ــه الش ــام يواج ــتويات، وفي ــىل كل املس ــان ع ــتهدف األرض واإلنس ــي تس والت
آليــات االحتــالل وأدواتــه؛ بصمــودٍ وتشــبثٍ بــاألرض وتصديــه للمامرســات االســتيطانية بــكل 

ــه.  إمكانيات

ــىل  ــة ع ــيطرة واهليمن ــاء الس ــا إلرس ــع هب ــتوطنات والتوس ــاء املس ــات بن ــتمر عملي ــث تس حي
ــوالن  ــة اجل ــالل يف هضب ــا االحت ــي ضمه ــك األرايض الت ــة، وكذل ــطينية املحتل األرض الفلس
الســورية، وســيناء املرصيــة وبــات يعتربهــا جــزءاً مــن دولــة االحتــالل، بدوافــع أيديولوجيــة 
ــدة  ــة واالســتغالل االقتصــادي لفائ عــت اهليمن ــة االســتيطان التــي رشّ ــة.  عملي ــة وعنرصي ديني



االحتــالل دون أي وجــه حــق إال مــا كان حتــت عنــوان «أرض بــال شــعب»، وهــو كــذب حمــض 
بــق البــؤر  كــون كل األرايض التــي متــت هبــا عمليــات االســتيطان والتوســع مأهولــة، حتــى مل تُ

االســتيطانية يف الضفــة الغربيــة مــا يصلــح إلقامــة حــي ســكني، فكيــف بدولــة تقــام فيهــا؟

ــر  ــه واالدعــاءات املختلفــة لتربي ــات االســتيطان وتارخيــه، أهداف ــاب يف عملي بحــث هــذا الكت
هــذه العمليــات والــرد عليهــا، فيــام تابــع بإيضــاح وجهــة نظــر القانــون الــدويل مــن عمليــات 
ــدث  ــذي حت ــارش، وال ــكل مب ــتيطان بش ــن االس ــة ع ــل» الدولي ــؤولية «إرسائي ــتيطان ومس االس
عــن سياســة التوســع االســتيطاين وتأثريهــا عــىل مســتقبل «الســالم» يف ضــوء القانــون الــدويل، 
ــا أن مــا أخــذ بالقــوة ال يســرتد إال هبــا، وإنــام  حيــث نعــرج يف ختــام هــذا التصديــر بالتأكيــد دومً
املامرســة الدوليــة مــا فتئــت تؤكــد أن هــذا املــراد بقــي حــرباً عــىل ورق، والتــي ترتبــط بــاإلرادة 
الدوليــة وآليــات تنفيــذ ناجعــة تضمــن للشــعب الفلســطيني اســتعادة حقوقــه وأرضــه كاملــة 

التــي أحتلــت عــام 1948م.

أكاديمية دراسات الالجئني
عنهم مهند عبد الرحيم
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حصــل هــذا الكتــاب عــىل درجــة املاجســتري يف القانــون الــدويل بدرجــة امتيــاز، ويــأيت ثمــرة   .1
جوانــب  بكافــة  لتحيــط  الســنة  ونصــف  ســنتني  مــن  ألكثــر  اســتمرت  وأبحــاث  جهــود 
ومباحــث  مســائل  عــىل  الكتــاب  جــاء  حيــث  املحتلــة،  األرايض  يف  "اإلرسائيــيل"  االســتيطان 
جديــدة مل تطــرح يف الكتــب واملقــاالت الســابقة التــي بحثــت هــذا املوضــوع، ورشح إشــكالية 
االســتيطان "اإلرسائيــيل" بشــكل مفصــل، وأحــاط بجوانبهــا القانونيــة بشــكل عميــق ودقيــق.

ــيل  ــي تسلس ــيل منهج ــكل عم ــني بش ــني واملهتم ــني القانوني ــتيطان للباحث ــة االس ــاب قضي ــرح الكت يط  .2
ــة  ــة وكيفي ــذ نشــأهتا وخلفياهتــا التارخيي ــع املرتبطــة باالســتيطان من بتــدرج، مــن خــالل بحــث املواضي
تطورهــا، واحليثيــات واألهــداف واملســائل التــي رافقتهــا حتــى وصوهلــا إىل املرحلــة التي هــي عليها اآلن 
مــن زوايــا خمتلفــة، ويركــز عــىل اجلانــب القانــوين الــذي يعــد حمــور البحــث الرئيــس يف هــذا الكتــاب. 

يتضمــن آخــر التطــورات املتعلقــة بقضيــة االســتيطان حتــى يومنا هــذا مــن قوانــني، إحصائيــات، تقارير   .3
وأبحــاث ترصــد عمليــات االســتيطان يف األرايض املحتلــة، وتأثريهــا عــىل حقــوق اإلنســان الرئيســة، 
وحيــاة املجتمعــات الفلســطينية املتأثــرة مــن املســتوطنات، باإلضافــة إىل انتهــاكات القوانــني واملقــررات 

الدوليــة الناشــئة عــن هــذه العمليــات. 



ـز هـذا الكتاب يف طياته عىل اسـتخدام األلفاظ واملصطلحـات القانونية املناسـبة، لتوصيف االنتهاكات  ركّ  .4
والتجـاوزات التـي قامـت هبـا دولـة االحتـالل توصيفـاً علميـاً دقيقـاً يف إطـار عملياهتـا االسـتيطانية. 

ــاً األرايض  ــن أيض ــل تضم ــط؛ ب ــطني فق ــيل" يف فلس ــتيطان "اإلرسائي ــألة االس ــاب مس ــث الكت مل يبح  .5
ــظ األرايض  ــتخدم لف ــث اس ــد أن الباح ــك نج ــوري)، لذل ــوالن الس ــات اجل ــة (مرتفع ــورية املحتل الس
ــف  ــة وخمتل ــن الفرعي ــيل والعناوي ــوان األص ــر يف العن ــام يظه ــورية، ك ــطني وس ــمل فلس ــة لتش املحتل

ــاب.  ــذا الكت ــة يف ه ــر املدرج ــاث األخ األبح
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قــرن مــن الزمــن مــىض عــىل طــرح القوانــني املتعلقــة بتنظيــم الوضــع القانــوين لالحتــالل، خــالل هــذه الفــرتة 
ــود  ــالل تع ــرة االحت ــة ظاه ــامل. إن أمهي ــول الع ــدول واألرايض ح ــالل ال ــات احت ــن عملي ــد م ــت العدي وقع
إىل تعارضهــا مــع مبــدأ االســتقالل والســيادة، حيــث اســرتعت هــذه الظاهــرة اهتــامم احلقوقيــني واملفكريــن 
القانونيــني، وبقيــت حمــوراً مركزيــاً يف أبحــاث القانــون الــدويل عــرب قــرن مــن الزمــن، وتطــورت وتبلــورت 
ــا إىل  ــل مواطنيه ــة بنق ــة املحتل ــام الدول ــرب قي ــة. يعت ــات احلقوقي ــكار والنظري ــرة باألف ــة متأث ــا القانوني أبعاده
أرايض الدولــة التــي احتلتهــا وإخــراج الســكان األصليــني مــن أراضيهــم خــالل فــرتة االحتــالل؛ مــن األفعــال 

التــي تنتهــك املعاهــدات الدوليــة وقواعــد القانــون الــدويل العــريف. 

ــعي  ــر التوس ــده، أن الفك ــوين وبع ــان الصهي ــام الكي ــل قي ــطني قب ــودي يف فلس ــتيطان اليه ــخ االس ــف تاري كش
ونظريــة االســتيالء عــىل كافــة األرايض الفلســطينية؛ هــي فكــرة قديمــة التــزال قائمــة إىل يومنــا هــذا، ويتــم 
العمــل عليهــا بشــكل ممنهــج ومســتمر، كيــان دولــة االحتــالل "اإلرسائييل" منــذ قيامــه وإىل يومنــا هــذا مل ينكفّ 
عــن انتهــاك القانــون الــدويل فيــام يتعلــق باحتاللــه لــألرايض يف كل مــن فلســطني وســورية، كــام أقــام عليهــا 
ــع أوصاهلــا وغــريّ تركيبتهــا الديموغرافيــة  املســتوطنات وفــرض قوانينــه العســكرية عــىل تلــك األرايض، وقطّ
واجلغرافيــة، إن النشــاط االســتيطاين "اإلرسائيــيل" يف كل مــن فلســطني ومرتفعــات اجلــوالن الســوري املحتــل 
ال يعــد فقــط انتهــاكاً للــامدة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة والعديــد مــن قــرارات األمــم املتحــدة والقانــون 
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الــدويل العــريف، بــل ويصنَّــف عــىل أنــه جريمــة حــرب أيضــاً. 
ــوة  ــة لق ــة األرايض املحتل ــال ملكي ــدم انتق ــل ع ــالل وألص ــة االحت ــة حلال ــررات الناظم ــني واملق ــق القوان وف
ــا  ــىل عاتقه ــع ع ــن يق ــة، ولك ــم األرايض املحتل ــا حتك ــىل أهن ــا ع ــر إليه ــة ال ينظ ــوة املحتل ــإن الق ــالل؛ ف االحت
ــم  ــد الناظ ــذي يع ــاين وال ــدويل اإلنس ــون ال ــالل. القان ــرتة االحت ــوال ف ــذه األرايض ط ــة هل ــة اإلدارة املؤقت مهم
األســايس لترصفــات القــوة املحتلــة خــالل فــرتة االحتــالل؛ ســعى إىل تقييــد صالحيــات قــوة الدولــة القائمــة 
باالحتــالل وفــرض عليهــا العديــد مــن االلتزامــات والتعهــدات فيــام يتعلــق بتوفــري احلاميــة لســكان األرايض 

ــانية.  ــم اإلنس ــم وكرامته ــىل حقوقه ــاظ ع ــة واحلف املحتل

اســتمرار عمليــات االســتيطان "اإلرسائيــيل" يف األرايض املحتلــة ينضــوي عــىل نتائــج خطــرية تتمثــل برتســيخ 
فكــرة االحتــالل، باإلضافــة إىل مــا حتملــه مــن آثار ســلبية إنســانية تنشــأ مــن هتجــري الفلســطينيني مــن أراضيهم 
ــرم الفلســطينيني مــن حقهــم يف تقريــر مصريهــم، والــذي كفلتــه هلــم  وجلــب املســتوطنني بــدالً منهــم، كــام حيَ

القوانــني واملقــررات الدوليــة وفــق منشــور األمــم املتحــدة. 
يكتســب هــذا املوضــوع أمهيتــه مــن خــالل توضيــح أن عمليــات االســتيطان "اإلرسائيلية" التوســعية واملســتمرة 
يف األرايض املحتلــة يف كل مــن فلســطني وســورية؛ هتــدد حقــوق اإلنســان األساســية بشــكل مســتمر وتنتهــك 
القانــون الــدويل اإلنســاين، كــام هتــدد األمــن والســلم الدوليــني، اللذيــن يعتــربان جوهــر ميثــاق األمــم املتحــدة 
وأحــد األهــداف الرئيســة التــي أسســت األمــم املتحــدة مــن أجلهــا، حيــث ينبغــي عــىل كافــة الــدول األعضــاء 
يف األمــم املتحــدة أن تتخــذ التدابــري الالزمــة يف مواجهــة أي أعــامل تنتهــك القوانــني واملقــررات الدوليــة، وهتدد 

الســالم واألمــن الدوليــني.
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ــاً  ــة عميق ــطينية يف األرايض املحتل ــات الفلس ــىل املجتمع ــة" ع ــتوطنات "اإلرسائيلي ــلبي للمس ــري الس ــرب التأث يعت
جــداً، حيــث أوجــد بيئــة غــري صاحلــة للحيــاة اإلنســانية، دفعــت الفلســطينيني إىل مغــادرة أراضيهم ومســاكنهم 
بســبب االنتهــاكات املســتمرة التــي يتعرضــون هلــا مــن قبــل قــوات االحتــالل واملســتوطنني اليهــود، ومــا يزيــد 
األمــور ســوءاً وتعقيــداً أن "إرسائيــل" تعتــرب نفســها دولــة فــوق القانــون، وتــرضب بقــرارات جملــس األمــن 
واجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة عــرض احلائــط، بــل وتذهــب أكثــر مــن ذلــك بإعطــاء األوامــر ملؤسســاهتا 
لبنــاء املزيــد مــن املســتوطنات ورشعنــة البــؤر االســتيطانية يف حتــدٍّ وقــح وصــارخ للرشائــع والقوانــني الدوليــة 

والعرفيــة واإلنســانية. 

املباحث واملواضيع التي سيتم حتليلها واحلديث عنها يف هذا الكتاب عىل الشكل التايل: 
املبحث األسايس:

 يدور حول رشعية املستوطنات "اإلرسائيلية" يف األرايض املحتلة من وجهة نظر القانون الدويل، وهل تشكل هذه 
املستوطنات انتهاكاً للقانون الدويل والقانون الدويل اإلنساين؟! 

املباحث الفرعية:
وفقــاً للقانــون الــدويل، هــل متتلــك "إرسائيــل" أي ســيادة عــىل األرايض املحتلة؟ وهــل القوانــني واملعاهدات   .1

الدوليــة قابلــة للتطبيــق عــىل األرايض املحتلة؟ 
ــتوطناهتا يف األرايض  ــبب مس ــيل" بس ــالل "اإلرسائي ــة االحت ــىل دول ــة ع ــؤولية دولي ــب أي مس ــل ترتت ه  .2

ــدويل؟  ــون ال ــد القان ــن قواع ــرةٍ م ــدةٍ آم ــاً لقاع ي ــاكاً جدّ ــتيطان انته ــرب االس ــل يعت ــة؟ وه املحتل
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هــل هتــدد املســتوطنات "اإلرسائيليــة" األمــن والســلم الدوليــني؟ وهــل تقــيض عــىل أي فرصــة لنجــاح حــل   .3
الدولتــني وإهنــاء النــزاع؟ 

الفرضية األساسية:
بنــى عليهــا البحــث يف هــذا الكتــاب هــي أن "إرسائيــل" بــام تقــوم بــه مــن عمليــات  الفرضيــة األساســية التــي يُ
اســتيطانية يف األرايض املحتلــة تنتهــك القانــون واملعاهــدات الدوليــة، كاملــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، 
ــة، وطــرد الســكان  ــالل إىل األرايض املحتل ــة القائمــة باالحت ــي الدول ــي تتحــدث عــن حظــر نقــل مواطن والت
ــادة 85 يف  ــدت امل ــام أك ــذه األرض، ك ــم يف ه ــدالً عنه ــة ب ــوة املحتل ــراد الق ــني أف ــألرض، وتوط ــني ل األصلي
ــذا  ــىل ه ــام 1977 ع ــف لع ــة جني ــايف األول التفاقي ــول اإلض ــن الربوتوك ــع م ــا الراب ــن بنده ــف م ــم أل القس
احلظــر، واعتــربت ذلــك انتهــاكاً صارخــاً للقانــون الــدويل، املــادة 46 مــن اتفاقيــة الهــاي لعــام 1907 كذلــك 

حظــرت عــىل قــوة االحتــالل مصــادرة األمــالك واألرايض الواقعــة حتــت احتالهلــا.

ــد 135 مــن رأهيــا االستشــاري حــول جــدار الفصــل العنــرصي لعــام 2004 حمكمــة العــدل الدوليــة يف البن
وباالســتناد إىل املــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة -وبنــاءً عــىل التقاريــر التــي لدهيــا- اعتربت بأن سياســات 
ــادة 49 مــن  ــدويل، وتنتهــك امل ــون ال ــة تعــد انتهــاكاً للقان وأعــامل االســتيطان "اإلرسائيــيل" يف األرايض املحتل
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة. جيــب اإلشــارة إىل أن جملــس األمن يف األمــم املتحــدة يف قرارتــه التاليــة: (1979)446، 
ــتيطانية يف األرايض  ــات االس ــل" العملي ــىل "إرسائي ــر ع (1979)452، (1980)465، و(2016)2334، حظ
ــن  ــك األرايض م ــكان تل ــرد س ــف ط ــة، ووق ــتوطنيها إىل األرايض املحتل ــل مس ــف نق ــا بوق ــة وطالبه املحتل
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مناطقهــم. مــن جهــة أخــر اعتــربت حمكمــة العــدل الدوليــة بــأن أعــامل االســتيطان "اإلرسائيليــة" يف األرايض 
املحتلــة ليــس هلــا أي اعتبــار قانــوين، وتعــد انتهــاكاً للقوانــني واملقــررات الدوليــة. بالنظــر إىل اســتمرار عمليات 
االســتيطان يف األرايض املحتلــة؛ فــإن حقــوق اإلنســان الرئيســة تتعــرض لالنتهاك بشــكل مســتمر وتــؤدي خللق 
بيئــة غــري مالئمــة للحيــاة بالنســبة للفلســطينيني، وتدفعهــم يف املحصلــة إىل مغــادرة أراضيهــم وهتــدد الســلم 

واألمــن يف املنطقــة والعــامل. 

اهلــدف الرئيــس مــن البحــث الــذي ينطــوي عليــه هــذا الكتــاب ومــا يتضمنــه مــن حتليــل قانــوين؛ هــو توضيــح 
وجهــة نظــر القانــون الــدويل مــن املســتوطنات "اإلرسائيليــة" وتبيــني املســؤولية الدوليــة التــي ترتتــب عــىل دولــة 
االحتــالل "اإلرسائيــيل" جــراء هــذه العمليــات وتأثــري ذلــك عــىل مســتقبل الصلــح واألمــن والســلم يف املنطقــة 

والعامل. 

يعتمــد الكتــاب عــىل املنهــج التوصيفــي التحليــيل فيــام يطرحــه مــن مواضيــع يف فصولــه الثالثــة، حيــث يتحدث 
ــر  ــة لتربي ــة" املختلف ــاءات "اإلرسائيلي ــه واالدع ــيل" وأهداف ــتيطان "اإلرسائي ــخ االس ــن تاري ــل األول ع يف الفص
اســتيطاهنا يف األرايض املحتلــة، والــرد عــىل هــذه االدعــاءات، بينــام يبحــث الكتــاب يف فصلــه الثــاين موقــف 
القانــون الــدويل مــن املســتوطنات "اإلرسائيليــة" واملســؤولية الدوليــة التــي ترتتب عــىل "إرسائيل" جــراء عمليات 
االســتيطان يف األرايض املحتلــة، حيــث يناقــش الفــرع األول مــن الفصــل الثــاين ســيادة "إرسائيل" عــىل األرايض 
املحتلــة، ويف الفــرع الثــاين يتــم بحــث األســس احلقوقيــة والقانونيــة التــي تعتــرب االســتيطان "اإلرسائيــيل" خمالفــاً 
للقانــون الــدويل بنــاءً عــىل القواعــد املندرجــة يف املقــررات الدوليــة، العــرف الــدويل، الســوابق القضائيــة ســواء 
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ــري  ــتيطان والتغي ــة االس ــن سياس ــة" م ــا "اإلرسائيلي ــة العلي ــف املحكم ــة، وموق ــة أم الداخلي ــم الدولي يف املحاك
اجلغــرايف والديمغــرايف احلاصــل يف األرايض املحتلــة جــراء عمليــات االســتيطان، بينــام يبحــث الفــرع الثالــث 
مــن الفصــل الثــاين إمكانيــة تطبيــق القانــون الــدويل عــىل األرايض املحتلــة، وســيتم احلديــث يف الفــرع الرابــع 
مــن نفــس الفصــل عــن املســؤولية الدوليــة التــي ترتتــب عــىل "إرسائيــل" جــراء عملياهتــا االســتيطانية والنتائــج 
ــتيطانية  ــعية االس ــة التوس ــول السياس ــث ح ــور البح ــث يتمح ــل الثال ــؤولية. يف الفص ــذه املس ــىل ه ــة ع املرتتب
لدولــة االحتــالل وتأثريهــا عــىل مســتقبل الصلــح واألمــن والســلم الدوليــني يف املنطقــة، حيــث يناقــش الفــرع 
األول مــن الفصــل اإلجــراءات "اإلرسائيليــة" املتخــذة لتوســيع نطــاق االســتيطان، ويف الفــرع الثــاين يســتعرض 
ــيل"،  ــتيطاين "اإلرسائي ــع االس ــىل التوس ــرد ع ــار ال ــدويل يف إط ــع ال ــا املجتم ــي اختذه ــراءات الت ــاب اإلج الكت
بينــام يبحــث الفــرع الثالــث مــن نفــس الفصــل تأثــري اســتمرار االســتيطان ومــا ينطــوي عليــه مــن توســع عــىل 

مســتقبل الصلــح واألمــن والســلم الدوليــني يف املنطقــة والعــامل.    
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تعــد املســتوطنات "اإلرسائيليــة" يف األرايض املحتلــة طريقــة فعالــة لالســتيالء عــىل األرايض يف كل مــن فلســطني 
وســورية، والتوســع بــام حيقــق اهلــدف الرئيــس الــذي تصبــو إليــه دولــة االحتــالل، أال وهــو فــرض ســيطرهتا 
الكاملــة عــىل األرايض املحتلــة. املســتوطنات "اإلرسائيليــة" يف األرايض املحتلــة يف كل مــن فلســطني وســورية 
(اجلــوالن الســوري) تعتــرب إحــد السياســات املتجــذرة واألساســية التــي رافقــت قيــام هــذا الكيــان، باإلضافة 
لكوهنــا عامــالً مهــامً واســرتاتيجياً يف حســاباته. منــذ تأســيس الكيــان الصهيــوين إىل اليــوم كان للمســتوطنات 

"اإلرسائيليــة" دور فعــال وكبــري يف حفــظ أمــن هــذا الكيــان، وحتكيــم ســلطته عــىل األرايض املحتلــة(1). 

ــان  ــر الكي ــة نظ ــن وجه ــة م ــطني املحتل ــدود فلس ــداد ح ــول وامت ــىل ط ــة" ع ــتوطنات "اإلرسائيلي ــاء املس إنش
الصهيــوين؛ يمكــن أن يكــون إجــراءً وقائيــاً ودفاعيــاً مقابــل اهلجــامت املحتملــة مــن البلــدان العربيــة املجــاورة، 
أو حــركات املقاومــة ضــد املراكــز احليويــة يف العمــق "اإلرسائيــيل"، حيــث إنــه عنــد حــدوث اهلجــوم الــربي 
مــن قبــل دولــة أخــر تقــوم هــذه املســتوطنات بوظيفــة دفاعيــة، ومتنــع القــوات املهامجــة مــن التوغــل يف عمــق 
ــر وتعيــق تقــدم القــوات املهامجــة حتــى تصــل قــوات الدعــم الصهيونيــة إىل  األرايض املحتلــة، أو يمكــن أن تؤخّ

(1) - دوعر، غسان محمد، المستوطنون الصهاینة في الضفة الغر��ة االعتداء على األرض واإلنسان، مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات، ص.7 (2010).



 ����� ����� �������� ��� ������ �������� "���� ����" ��
������ ������ ،������ ،"��� ����" �������� ������ 22

املنطقــة، ومــن ناحيــة أخــر تعــد عمليــة نقــل اليهــود إىل فلســطني والتوســع االســتيطاين يف األرايض املحتلــة؛ 
ــة  ــرب إلقام ــة أك ــم برسع ــن أن تدفعه ــالم، ويمك ــات الس ــرب يف مفاوض ــىل الع ــة“  ع ــط ”إرسائيلي ــة ضغ ورق

.(2) الصلــح وتطبيــع العالقــات مــع "إرسائيــل"

ــتناد إىل  ــة إىل االس ــتيطاين يف األرايض املحتل ــع االس ــة التوس ــتمرار يف عملي ــل االس ــن أج ــل" م ــد "إرسائي تعم
ادعــاءات خمتلفــة ألجــل تربيــر هــذه العمليــات، وإضفــاء املرشوعيــة عليهــا كاالدعــاءات التارخييــة، الدينيــة 
والقانونيــة، والتــي تلتقــي مــع عمليــات االســتيطان يف األرايض املحتلــة 

بعــدم اســتنادها ألي مــربر قانــوين أو منطقــي.

ــيل" ــتيطان "اإلرسائي ــخ االس ــنبحث تاري ــة ًس ــل بداي ــذا الفص يف ه
واألوضــاع احلاليــة لالســتيطان يف األرايض املحتلــة، ثــم ســنتطرق 
ألهــداف العمليــات االســتيطانية، ويف هنايــة الفصــل ســنقوم 
بدراســة االدعــاءات "اإلرسائيليــة" املختلفــة لتربيــر عمليــات 

ــا.  ــاءات ودحضه ــذه االدع ــل ه ــوم بتحلي ــتيطان، ونق االس

(2) - عید، جالل، الجغرا��ا الس�اس�ة للمستوطنات "اإلسرائیل�ة"  في الضفة الغر��ة، صامد االقتصاد�، العدد 111، ص.128.
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الكيــان الصهيــوين الغاصــب يقــوم عــىل مســاحة 20770 كيلومــرتاً مربعــاً (3) مــن األرايض املحتلــة، وإن عــدم 
امتالكــه لعمــق جغــرايف جيعلــه عرضــة للخطــر أمــام هجــامت الــدول العربيــة املجــاورة وحــركات املقاومــة، 
لــذا كان البــد مــن االعتــامد عــىل التوســع االســتيطاين ألجــل ســد نقطــة الضعــف هــذه، وحتقيــق عمــق جغرايف 

نــه مــن الدفــاع عــن نفســه أمــام اهلجــامت املحتملــة.  أكــرب يمكّ

ــتوطنات  ــوري إىل املس ــوالن الس ــات اجل ــطني ومرتفع ــا لفلس ــنوات احتالهل ــوال س ــل" وط ــأت "إرسائي جل
كوســيلة لتنفيــذ خطــة منظمــة وطويلــة األمــد، تتمثــل باحتــالل وهتويــد كامــل األرايض الفلســطينية. وألجــل 
ــة  ــع طبيعي ــىل مناب ــوي ع ــي حتت ــرتاتيجية، والت ــق االس ــالل املناط ــل" الحت ــأت "إرسائي ــة جل ــذه اخلط ــق ه تطبي
مهمــة (كامليــاه، الرتبــة اخلصبــة، املوقــع االســرتاتيجي، املؤديــة إىل البحــر والتــي حتتــوي عــىل أماكــن ومــزارات 
دينيــة)، وأقامــت املســتوطنات اليهوديــة فيهــا، وعملــت عــىل إقامــة مشــاريع ســكنية ضخمــة ألجــل نقــل أكرب 
عــدد ممكــن مــن اليهــود إليهــا وتوطينهــم هبــا. توطــني اليهــود املهاجريــن يف هــذه املســتوطنات مــن وجهــة نظــر 

الكيــان الصهيــوين؛ هــو أبــدي قطعــي وغــري قابــل للنقــاش. 
ــوة  ــر ق ــا أكث ــل موقفه ــا؛ جيع ــيع رقعته ــة وتوس ــتوطنات يف األرايض املحتل ــاء املس ــل" أن إنش ــد "إرسائي تعتق
وصالبــة يف أي مفاوضــات ســالم مســتقبلية حلــل الــرصاع العــريب "اإلرسائيــيل"، ويعطيهــا أفضليــة يف حســم 

(3) - السعد�، غاز�، ملفات ساخنة -3 أضواء على الح�ومة (33) والكن�ست (19) و�رامجهما، دار الجلیل للنشر والدراسات واأل�حاث الفلسطین�ة، 
ص.22(2013).
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ــتوطنات  ــر يف املس ــل" ت ــإن "إرسائي ــذا ف ــا، ل ــريب معه ــع الع ــة التطبي ــع حرك ــا وترسي ــات لصاحله املفاوض
املنتــرشة عــىل طــول احلــدود مــع الــدول العربيــة املجــاورة وســيلة فعالــة يف حفــظ أمنهــا الداخــيل، وتضعــف 
الطموحــات الفلســطينية يف احلصــول عــىل أراضٍ أكــرب يف أي مفاوضــات ســالم ممكنــة، وجتعلهــم يرضخــون 
لألمــر الواقــع، كــام أن املســتوطنات "اإلرسائيليــة" تعمــل عــىل تفتيــت النســيج االجتامعــي واجلغــرايف للمناطــق 

ــق(4). ــك املناط ــة لتل ــة الديموغرافي ــري الرتكيب ــؤدي إىل تغي ــطينية، وت الفلس

يف هذا الفرع سنقوم بدراسة تاريخ االستيطان "اإلرسائييل"، والذي يشتمل عىل حقبتني: 
- احلقبة األوىل: هجرة اليهود وتوطينهم يف فلسطني قبل تأسيس الكيان الصهيوين. 
- احلقبة الثانية: هجرة اليهود وتوطينهم يف فلسطني بعد تأسيس الكيان الصهيوين. 

ومن ثم سندرس األوضاع احلالية لالستيطان "اإلرسائييل" يف األرايض املحتلة يف فلسطني وسوريا.

»"���������" �������� ����� – ��
توطــني املهاجريــن اليهــود يف فلســطني يعــد إحــد أقــدم السياســات الصهيونيــة وأكثرهــا جتــذراً وثباتــاً. جلــأ 
ــة  ــة هيودي ــكيل أم ــدف تش ــطني هب ــامل يف فلس ــاء الع ــن يف أنح ــتتني واملنترشي ــود املش ــع اليه ــة إىل جتمي الصهاين
ــة  ــة الصهيوني ــت احلرك ــالدي قام ــرش املي ــع ع ــرن التاس ــذ الق ــدة، من ــة اجلدي ــة اليهودي ــواة للدول ــون ن تك
بتشــجيع اليهــود حــول العــامل باهلجــرة إىل فلســطني، ومنــذ ذلــك الزمــن تــم تشــكيل صنــدوق خــاص ألجــل 

(4) - غسان محمد دوعر، المصدر نفسه، ص34.
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توفــري الدعــم واملــال الالزمــني إلســكان اليهــود املهاجريــن يف فلســطني. بــدأت سياســة االســتيطان بالتزامــن 
ــود  ــن هي ــة م ــت جمموع ــالدي قام ــام 1878 مي ــي ع ــطني، فف ــة إىل فلس ــرة اليهودي ــات اهلج ــذ سياس ــع تنفي م
القــدس وبعــد حصوهلــم عــىل دعــم مــايل خارجــي مــن إقامــة مســتوطنة بتــاح تكفــا(5)، ومنــذ تأســيس الكيــان 
الصهيــوين عــام 1948 إىل يومنــا هــذا؛ اســتمرت العمليــة االســتيطانية يف األرايض املحتلــة بمنحنــى تصاعــدي 

حتــى وصلــت إىل احلــال الــذي هــي عليــه اليــوم.  
ماكــس نــوردو والــذي يعــد مــن قــادة احلركــة الصهيونيــة، كان أول مــن طــرح مفهــوم األرايض اخلاليــة مــن 
ــة يف  ــرة اليهودي ــة اهلج ــامل عملي ــر مع ــدأت تظه ــة األوىل ب ــرب العاملي ــل احل ــك وقب ــىل ذل ــاءً ع ــكان(6)، وبن الس

فلســطني.

خــالل تأســيس الكيــان الصهيــوين وصــل عــدد املســتوطنات إىل 277 مســتوطنة. بعــد عــام 1948 قامــت إدارة 
الكيــان الصهيــوين وباالســتناد إىل القوانــني أحاديــة اجلانــب باالســتيالء عــىل 40 يف املئــة مــن منــازل الســكان 
العــرب ومصادرهتــا بحجــة أن ســكان هــذه البيــوت غائبــون عنهــا، يف الوقــت الــذي نجــد فيــه أن ســكان هــذه 

البيــوت قــد غادروهــا رغــامً عنهــم بســبب اهلجــامت اهلمجيــة التــي قادهتــا العصابــات الصهيونيــة

(5) - بتاح تکفا 11 �یلومترًا شمال شرق �افا تعد إحد� أقدم المستوطنات الزرا��ة الصهیون�ة است، والتي تش�لت في تار�خ 8 /1878/8 على أید� 
مجموعات صهیون�ة دین�ة، والتي زعمت أنها جاءت بهدف العمل في الزراعة إلى فلسطین ولكن قصدهم الح��قي �ان االست�طان.
(6) - - نوفل، أحمد سعید، دور "إسرائیل"  في تفتیت الوطن العر�ي، مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات، ص.110 (2010).
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 ضــد مناطقهــم، وســعت مــن خالهلــا إىل بــث الرعــب واخلــوف بــني صفوفهــم لتجربهــم عــىل تــرك بيوهتــم 
ومنازهلــم، ليصــار إىل مصادرهتــا فيــام بعــد. ونقــرأ تأكيــداً واضحــاً عــىل هــذه السياســات يف الترصيــح الشــهري 
لرئيســة وزراء الكيــان الصهيــوين الســابقة جولــدا مائــري والتــي قالــت " ليــس هنــاك حــدود معينــة إلرسائيــل 

وحــدود "إرسائيــل" تصــل إىل املــكان الــذي يقيــم يف اليهــود"(7).

ــىل  ــت ع ــن األرايض، وعمل ــد م ــالل العدي ــام 1967 باحت ــتة أي ــرب الس ــاب ح ــل" ويف أعق ــت "إرسائي  قام
ــة  ــن وجه ــكل م ــتوطنات تش ــذه املس ــا. ه ــي احتلته ــيل يف األرايض الت ــكل عم ــتيطاين بش ــر االس ــق الفك تطبي
ــاورة(8)،  ــة املج ــدول العربي ــل ال ــن قب ــة م ــة واالحتاملي ــامت املفاجئ ــام اهلج ــاً أم ــداً ومانع ــة س ــر الصهيوني النظ
وبنــاءً عــىل ذلــك منــذ عــام 1967 بــدأت إدارة الكيــان الصهيــوين، ويف ســعيها لتوســيع العمليــة االســتيطانية 
وتوطــني اليهــود يف األرايض املحتلــة بتطبيــق املــرشوع االســتيطاين الكبــري واملســمى بمــرشوع (ايغــال ألــون)(9). 
يف عــام 1970 ميــالدي كان هلــذه املســتوطنات طابــع شــبه عســكري، وبعــد عــام 1980 ميــالدي حتولــت إىل 

مســتوطنات ســكنية.
(10)؛  يف عــام 1993 ميــالدي واملصــادف لتوقيــع اتفاقيــة أوســلو، ووفقــاً لسياســات حــزب العمــل "اإلرسائيــيل"

(7) - دوعر، غسان محمد، المصدر نفسه، ص.7 (2010).
(8) - قسم األرش�� والمعلومات، االست�طان "اإلسرائیلي"  في الضفة الغر��ة 1993-2011، مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات، ص.9 (2012)

(9) - �انت خطة آلون خطة لتقس�م الضفة الغر��ة بین "إسرائیل" والمملكة األردن�ة الهاشم�ة، إقامة دولة درز�ة في هض�ة الجوالن الواقعة تحت االحتالل 
"اإلسرائیلي"، و�عادة غالب�ة ش�ه جز�رة سیناء إلى الس�طرة العر��ة وص�غت الخطة من قبل الوز�ر "اإلسرائیلي" إ�غال آلون �عد فترة وجیزة من حرب 1967 في 

یونیو، وقد تم تصم�م الخطة لتشمل أقل عدد مم�ن من العرب وأكبر عدد مم�ن من األراضي إلسرائیل.
(10) - (�العبر�ة: מפלגת העבודה הישראלית) حزب �سار� علماني، وأحد األحزاب الرئ�سة في "إسرائیل"، وأكثرها وصوًال إلى السلطة. تأسس عام 1930
من مجموعة من االتحادات ذات الطا�ع االشتراكي تحت اسم ما�ا�. س�طر منذ بدا�اته على الحر�ة الصهیون�ة العالم�ة، ونشأت تحت مظلته منظمتا الهاجاناه 

وال�الماخ المتورطتان �ارتكاب العدید من المجازر �حق الفلسطینیین وش�لتا نواة الج�ش "اإلسرائیلي" ��ما �عد.
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فــإن عمليــات االســتيطان مل تتوقــف وبلــغ تعــداد املســتوطنني اليهــود يف األرايض املحتلــة حتــى ســنة 1996
-وفقــاً لتقريــر منظمــة الســالم اآلن "اإلرسائيليــة" - 145 ألــف مســتوطن بزيــادة كبــرية عــن الســنة التــي قبلهــا 

(أي قبــل توقيــع اتفاقيــة أوســلو)(11)، حيــث بلــغ عددهــم عــام 1992 بحــدود 107 آالف مســتوطن(12).
خــالل فــرتة حكومــة بنيامــني نتنياهــو بــني (1996 إىل 1999 ميــالدي) ازدادت عمليــة التوســع االســتيطاين 
ــأن سياســة االســتيطان تعــد  واالســتيالء عــىل أرايض الفلســطينيني، حيــث رصح نتنياهــو يف ذلــك الوقــت "ب
إحــد السياســات املهمــة والفعالــة يف حفــظ أمــن "إرسائيــل"، ولذلــك اســتمرت عمليــات مصــادرة األرايض 

الفلســطينية ألجــل توســيع املســتوطنات وربطهــا ببعضهــا البعــض(13). 

ــان الصهيــوين إهيــود  ــة التوســع االســتيطاين خــالل فــرتة حكومــة رئيــس وزراء الكي كذلــك اســتمرت عملي
ــة  ــرارات احلكوم ــيحرتم ق ــه س ــات بأن ــوزه يف االنتخاب ــد ف ــن وبع ــث أعل ــى 2001)، حي ــاراك (1999 حت ب
ــة االســتيطانية، حيــث  ــع ســري العملي ــدوره إىل ازدهــار وترسي الســابقة ويقــوم بتنفيذهــا، وهــذا األمــر أد ب
وصلــت إىل زيــادة وقدرهــا 81 يف املئــة خــالل الثالثــة أشــهر األوىل مــن عــام 2000 ميــالدي عــن الســنة التــي 
قبلهــا 1999 ميــالدي، حيــث كان عــدد املســتوطنات يف عــام 1999 ميــالدي 550 مســتوطنة تقريبــاً، ووصــل 

عددهــا إىل حــدود ألــف مســتوطنة يف العــام 2000 ميــالدي.(14)

(11) - اتفاق سالم وقعته "إسرائیل" ومنظمة التحر�ر الفلسطین�ة في مدینة واشنطن األمر���ة في 13 سبتمبر 1993 �اإلضافة لمجموعة من التفاهمات بین 
ح�ومة "إسرائیل" ومنظمة التحر�ر الفلسطین�ة، تضم إعالن الم�ادئ حول ترتی�ات الح�م الذاتي االنتقالي (المشهور �اتفاق أوسلو).

(12) - قسم األرش�� والمعلومات مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات، المصدر السابق، ص.36 (2012)
(13) - قسم األرش�� والمعلومات مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات، المصدر السابق، ص.36 (2012)

(14) - المصدر ذاته، ص37-36(2012).
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يف عــام 2003 ميــالدي ووفقــاً لقــرار رئيــس وزراء دولــة االحتــالل يف ذلــك الوقــت أرئيــل شــارون، تــم بنــاء 
ــادة يف  ــدوث زي ــات إىل ح ــري اإلحصائي ــزة. تش ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــدة يف الضف ــتيطانية جدي ــدة اس 185 وح
ــكان األرايض  ــيل لس ــكاين املح ــو الس ــط النم ــف متوس ــادل ضع ــي تع ــدار 2.5 % والت ــتوطنني بمق ــداد املس أع

املحتلــة.(15)

يف الفقــرات التاليــة ســنقوم بدراســة تاريــخ ووقائــع االســتيطان "اإلرسائيــيل" قبل احتالل فلســطني، 
ومــن ثــم بعــد االحتــالل الصهيــوين لفلســطني والــذي بــدوره ينقســم إىل عدة فــرتات زمنيــة وهي:

(15) - المصدر ذاته

فرتة ما بعد احتالل 
فلسطني وتأسيس 
الكيان الصهيوين

 عام 2000 ميالدي عام 1987 ميالدي عام 1967 ميالدي عام 1948 ميالدي

فرتة ما بعد 
حرب األيام 

الستة

فرتة االنتفاضة 
األوىل

فرتة ما بعد 
انتفاضة األقىص 01

02

03

04
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1. االستيطان اليهودي قبل عام 1948م (قبل احتالل فلسطني)
قبــل تأســيس احلركــة الصهيونيــة، مل يكــن هنــاك برنامــج إلســكان اليهــود يف فلســطني، وكان اليهــود يتمركزون 
-حيــث كان عددهــم ال يتجــاوز 25 ألــف هيــودي-  يف جتمعــات صغــرية، وعــىل وجــه اخلصــوص يف مدينــة 
القــدس، طربيــا وصفــد، وكانــوا يقيمــون يف هــذه املــدن طبقــاً العتقــادات دينيــة ليــس هلــا أي ارتبــاط باحلركــة 
ــا  ــام 1878 عندم ــرة يف ع ــذه الظاه ــدأت ه ــة، وب ــتوطنات زراعي ــدن مس ــذه امل ــن يف ه ــة(16). مل يك الصهيوني

قامــت جمموعــة مــن هيــود القــدس وبدعــم مــايل خارجــي بإنشــاء مســتوطنة بتــاح تكفــا هنــاك.

مــع ظهــور حركــة أصدقــاء الصهيونيــة(17)، وبــدء موجــات اهلجــرة اليهوديــة واالنتقــال إىل فلســطني يف عــام 
1880 ميــالدي، أصبــح مــن املمكــن تأســيس عــدد مــن املســتعمرات الزراعيــة، ففــي عــام 1882 تــم إنشــاء 
ــود  ــتعمرات يس ــاء مس ــم إنش ــام 1883 ت ــا، ويف ع ــوب وروش بين ــرون يعق ــيون، زخ ــون لتس ــتعمرة ريش مس

مهعــال واكــرون، ويف عــام 1884 تــم إنشــاء مســتوطنة جديــرا(18).

ــنَّ  ــار، ولك ــة لالهني ــت معرض ــرية، وكان ــائر كب ــتعمرات خلس ــذه املس ــت ه ــى تعرض ــري حت ــض الكث مل يم
ــا  ــىل أقدامه ــف ع ــا تق ــتوطنات؛ جعله ــذه املس ــايل هل ــم امل ــه الدع ــيلد وتقديم ــد روتش ــارون ادمون ــلَ الب تدخُّ
ــام 1890 ــس ع ــه أس ــتمرار؛ فإن ــتوطنات باالس ــذه املس ــاعد ه ــم س ــذا الدع ــة إىل أن ه ــتمر. باإلضاف وتس

(16) - المسیر�، عبد الوهاب، موسوعة الیهود والیهود�ة والصهیون�ة (المجلد السا�ع)، دار الشروق، ص.64 (1999).
(17) - مجموعة من المؤسسات الصهیون�ة والتي تأسست في مایو عام 1882 في أعقاب صدور قوانین مایو والتي تمنع الیهود أن ینشطوا في الحر�ة 

الس�اس�ة في روس�ا ال��صر�ة، مما شجع الیهود الروس على الهجرة إلى الخارج وفلسطین.
(18) - المسیر�، عبد الوهاب، المصدر السابق، ص64.
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إلنشــاء مســتوطنات جديــدة مثــل رحوفــوت، مشــامر هايــردن واخلضــرية. مــع تأســيس مؤسســات اإلســكان 
الصهيونيــة منــذ عــام 1891 انتهــى دور البــارون روتشــيلد، وأســندت مســؤولية إدارة هــذه املســتعمرات إىل 
ــة عــىل  ــم املســاعدات للمســتعمرات الصهيوني ــكا)، حيــث أخــذت بتقدي ــة (بي ــة االســتعامرية اليهودي اجلمعي
شــكل قــروض، باإلضافــة لــإلرشاف عــىل املســتعمرات الزراعيــة القائمــة، وتقديــم املســاعدة والعون للســكان 

اليهــود العاملــني هبــا، والعمــل عــىل دعمهــم وتقويتهــم.(19)

حتــى عــام 1898 تــم إنشــاء 22 مســتعمرة هيوديــة (جممــوع مســاحتها 1000000 مــرت مربــع وتعــداد ســكاهنا 
ــم تأســيس  ــاءً عــىل اقــرتاح هرمــان شــابريا ت ــك الوقــت حــدود 4600 مســتوطن). يف عــام 1903 وبن يف ذل
ــة  ــق املليك ــي ح ــطني تعط ــر يف فلس ــدف رشاء أراضٍ أكث ــت) هب ــرين كييم ــودي (الك ــي اليه ــدوق القوم الصن
ــن  ــتيعاب املهاجري ــاً اس ــدوق أيض ــذا الصن ــام ه ــن مه ــم، م ــاً هل ــكاً أبدي ــح مل ــا وتصب ــود عليه ــة لليه الدائم

ــة هلــم.(20) ــة والتعليمي اليهــود اجلــدد، وتوفــري فــرص العمــل واخلدمــات الصحي

ــاط  ــارع النش ــي (1907_1908) تس ــني عام ــني(21) ب ــر روب ــة آرث ــطني برئاس ــب فلس ــيس مكت ــع تأس وم
االســتيطاين، حيــث عمــد هــذا املكتــب إىل إنشــاء أول خططــه عــام 1908 واملتمثلــة بإنشــاء مزرعــة أم جوين يف 
الضفــة الغربيــة لنهــر األردن وجنــوب بحــرية طربيــا، وفيــام بعــد رشقــي النهــر يف املســتوطنات التــي أصبحــت 

(19) - المصدر ذاته.

(20) - المصدر ذاته.
(21) - عالم اجتماع واقتصاد، قائد صهیوني ومسؤول تنظ�م عمل�ات االست�طان الزراعي. 
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حتمــل اســم (كينــرت دجانيــا). ومــع بدايــة احلــرب العامليــة األوىل عــام 1914 كان هنــاك 47 مســتوطنة هيودية 
يف فلســطني أقيمــت منهــا 14 بدعــم مــن املنظمــة الصهيونيــة بــإرشاف مكتــب فلســطني.(22)

ــة، فبعــد صــدور وعــد بلفــور  ــة للصهيوني ــة الذهبي ــداب الربيطــاين عــىل فلســطني املرحل ــة االنت تعتــرب مرحل
ــرة  ــة اهلج ــة موج ــوين، وبداي ــرشوع الصهي ــوي للم ــا الق ــة دعمه ــة الغربي ــوة اإلمربيالي ــح الق ــام 1917 ومن ع
الصهيونيــة الثالثــة عــام 1919م، وإعــالن رشعيــة اهلجــرة عــام 1921، وتأســيس قســم االســتيطان يف املنظمــة 
ــعت  ــة؛ توس ــة الصهيوني ــيايس للحرك ــود الس ــي الوج ــطني، وتنام ــب فلس ــل مكت ــل حم ــذي ح ــة ال الصهيوني
النشــاطات االســتيطانية واكتســبت أبعــاداً أيديولوجيــة مــع تبلــور األنــامط األساســية الثالثــة للمســتوطنات، 

ــطة.(25) ــة املتوس ــات الطبق ــة أوتعاوني ــر التعاوني ــاف(24)، والق ــس(23)، املوش الكيبوت
ــر عمليــات  وقــد أخــذت النوايــا السياســية لعمليــات االســتيطان يف االتضــاح للفلســطينيني، األمــر الــذي فجّ
املقاومــة، حيــث هوجــم عــدد مــن املســتوطنات التــي أقيمــت يف اجلليــل األعــىل "تــل حــاي وكفــار جلعــادي"، 
وبــدأت عــام 1920 أول دراســة علميــة خلدمــة أغــراض التخطيــط االســتيطاين عــىل املســتو القطري.(26)ومع 
صــدور الكتــاب األبيــض(27) عــام 1930م؛ قــررت املنظمــة الصهيونيــة اإلرساع يف عمليــات االســتيطان، ويف 

(22) - المسیر�، عبد الوهاب، المصدر السابق، ص64.
(23) - وتعني مستوطنة زرا��ة وعس�ر�ة، وهي تجمع س�ني تعاوني �ضم مجموعة من العمال والمزارعین الیهود الذین ���شون و�عملون سو�ًا، و�لغ عددهم ما 

بین 40 و1500 عضو.
(24) - مصطلح عبر� و�عني قر�ة زرا��ة تكّون فیها اُألسر وحدات اقتصاد�ة تدیر قطعة من األرض �ش�ل خاص بها، وتعود ملك�ة الموشاف للصندوق القومي 

الیهود�. 
(25) - المسیر�، عبد الوهاب، المصدر السابق، ص65.

(26) - المصدر ذاته.
(27) - مجموعة من األسناد والوثائق والتقار�ر الس�اس�ة والتي تدور حول موضوع خاص وتقدمها الح�ومة البر�طان�ة إلى البرلمان لمناقشتها، �ان لهذه الوثاق 

والتقار�ر دور مهم و�ارز في تحلیل تار�خ االنتداب البر�طاني على فلسطین.
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إقامــة نقــاط قويــة يف املناطــق التــي مل يســكنها املســتوطنون الصهاينــة يف الســابق، وذلــك هبــدف خلــق خريطــة 
ســكانية هيوديــة تشــمل أوســع مســاحة جغرافيــة ممكنــة لالســتعداد الحتــامل طــرح تقســيم فلســطني، حيــث 
ــذايت  ــاء ال ــة االكتف ــاعدة يف عملي ــة للمس ــة املختلط ــدأ الزراع ــاع مب ــتيطان باتب ــات االس ــز عملي ــر تركي ج
ــت  ــي أقيم ــتوطنات الت ــىل املس ــق ع ــطني. ويطل ــل فلس ــاع داخ ــأزم األوض ــاب ت ــتوطنة يف أعق ــي للمس الغذائ
ــك  ــكري لتل ــع العس ــاً للطاب ــدال" وصف ــا وجم ــة: خوم ــربج) "بالعربي ــور وال ــم (الس ــرتة اس ــك الف ــالل تل خ

ــام 1963م.(28) ــطينية ع ــورة الفلس ــة الث ــع بداي ــت م ــي ترافق ــتوطنات الت املس
ــت  ــرب، اجته ــاء احل ــد انته ــتوطنة. وبع ــو94 مس ــت نح ــا، أقيم ــة وبعده ــة الثاني ــرب العاملي ــون احل ويف غض
اجلهــود االســتيطانية للتوســع اجلغــرايف الســتيطان منطقــة النقــب يف عامــي 1946 و1947، ومــرت أنابيــب 
امليــاه إىل هــذه املســتوطنات مــن املناطــق الوســطى يف فلســطني. ونشــطت الوكالــة اليهوديــة يف فــرتة االنتــداب 
يف تنظيــم عمليــات االســتيطان، وأقامــت لذلــك عــدداً مــن املشــاريع االســتيطانية اخلاصــة ابتــداءً مــن ســنة 
عــام 1930 وحتــى احلــرب العامليــة الثانيــة. ومــن هــذه املشــاريع مــرشوع األلــف عائلــة الــذي تــم بمقتضــاه 
ــام  ــاب ع ــن يف أعق ــود املرشدي ــني اليه ــاريع توط ــك مش ــاحيل، وكذل ــهل الس ــتوطنات يف الس ــدة مس ــة ع إقام

1933م.(29)
واســتمرت حمــاوالت االســتيالء عــىل األرايض يف أيــة بقعــة يمكــن الوصــول إليهــا، إال أن الرتكيــز كان عــىل 
املناطــق الســهلية بشــكل عــام، حيــث تتميــز األرايض باجلــودة ووفــرة امليــاه. وحتــى عــام 1948، كانــت حوايل 

25 % مــن املســتوطنات اليهوديــة موجــودة يف منطقــة ســهول اخلضــرية، ونســبة %12 منهــا يف ســهول يافــا، 

(28) - المصدر ذاته.
(29) - المصدر ذاته. 
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و17 % يف ســهول طربيــا واحلولــة وبيســان، و%11 يف ســهل اجلليــل األســفل ومــرج ابــن عامــر، و4 % يف كل 
مــن منطقتــي اجلليــل األعــىل ومرتفعــات القــدس. أمــا منطقــة النقــب، فقــد بلغــت نســبة املســتوطنات اليهودية 
فيهــا %9 تقريبــاً مــن إمجــايل املســتوطنات اليهوديــة. وبلغــت مســاحة اجلــزر التــي أقيمــت عليهــا "إرسائيــل" يف 
فلســطني حســب خطــوط اهلدنــة عــام 1947 حــوايل 20.700000 دونــم منهــا 425 ألــف دونــم مســطحات 

مائيــة.(30)
ــتوطنها 5210 ــتوطنة اس ــح 22 مس ــني 1882 و1899 ليصب ــا ب ــرتة م ــتوطنات يف الف ــدد املس ــد ع ــد تزاي وق
ــتوطن، وزاد  ــعت ل 7000 مس ــتوطنة اتس ــح 27 مس ــني 1900 إىل 1907 ليصب ــرتة ب ــتوطنني، وزاد يف الف مس
ليصبــح 47 مســتوطنة يف الفــرتة بــني 1908 إىل 1914، حيــث ضمــت 12 ألــف مســتوطن. وارتفــع العــدد 
إىل 71 مســتوطنة يف عــام 1922 اســتوعبت 14.920 مســتوطناً. ويف عــام 1944، وصــل عــدد املســتوطنات 
إىل 259 مســتوطنة ضمــت 143.000 مســتوطن. وعنــد قيــام الكيــان الصهيــوين كان عــدد املســتوطنات قــد 

ــتوطنة.(31) ــل إىل 277 مس وص

2. االستيطان "اإلرسائييل" بعد 1948م (بعد احتالل فلسطني)
ــني  ــن القوان ــلة م ــرب سلس ــتيطاين ع ــع االس ــم التوس ــام 1967 ت ــى ع ــام 1948 حت ــن ع ــرتة م ــالل الف خ
ــة  ــني املرتوك ــالك الغائب ــون أم ــني: قان ــك القوان ــم تل ــن أه ــطينيني. وم ــد الفلس ــفية ض ــراءات التعس واإلج
"1950" والــذي يتيــح للحكومــة "اإلرسائيليــة" أن تســتويل عــىل األرض التــي هجرهــا ســاكنوها الالجئــون، 

(30) - المصدر ذاته.

(31) - المصدر ذاته.
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ــام  ــادر ع ــتمالك األرايض الص ــون اس ــم، وقان ــن أراضيه ــم ع ــم وإجالؤه ــم إرهاهب ــن ت ــون الذي ــم النازح ث
"1952"، وقانــون التــرصف الصــادر عــام "1953" الــذي يتيــح للحكومــة "اإلرسائيلية" احلصول عــىل األرايض 

نهــا القانــون األول مــن االســتيالء عليهــا حتــت دعــو طلبهــا ألغــراض الدفــاع والتوطــني إذا مل  التــي مل يمكّ
ــاً يف األرض، وقانــون مــرور الزمــن الصــادر عــام "1957". وينــص  يتــرصف صاحــب األرض املطلوبــة فعلي
دســتور الصنــدوق القومــي اليهــودي عــىل أن األرايض الفلســطينية التــي يســتويل عليهــا الصنــدوق تعتــرب ملــكاً 

للشــعب اليهــودي ال جيــوز التــرصف هبــا. (32)

ــة عــىل االحتــالل الــذي  ــزوع املــرشوع الصهيــوين إىل إضفــاء الرشعي ت القوانــني املذكــورة عــن ن وقــد عــربَّ
ــة" مــن اســتخدام أمــالك العــرب الفلســطينيني الذيــن  ــم بفعــل القــوة، وقــد متكنــت الســلطات "اإلرسائيلي ت
غــادروا بيوهتــم وتركــوا أمالكهــم، وعينــت قيّــامً أو حارســاً عــىل أمالكهــم لتتمكــن مــن خــالل ســتار األمــن 
ــالك  ــاب األم ــربت أصح ــد اعت ــم. وق ــم وأحيائه ــودة إىل قراه ــن الع ــني م ــع الغائب ــن من ــة م ــة العام واملصلح
الذيــن أجــربوا عــىل االبتعــاد عنهــا مــن الغائبــني، وقامــت ســلطات االحتــالل "اإلرسائيليــة" باســتخدام تلــك 
ــن  ــتعمرات م ــة إىل املس ــق الريفي ــض األرايض يف املناط ــت بع ــود، وضم ــن اليه ــكان املهاجري ــالك إلس األم
موشــفات وكيبوتســات جمــاورة لتلــك القــر، واعتــربت املواطنــني العــرب الفلســطينيني يف حكــم الغائبــني، 
حتــى لــو كانــوا يقيمــون عــىل بعــد بضــع كيلومــرتات مــن قراهــم األصليــة. وفــوق ذلــك امتــد تطبيــق قانــون 
أمــالك الغائبــني ليشــمل أمــالك الوقــف اإلســالمي، حيــث أصبــح احلــارس عــىل أمــالك الغائبــني مســؤوالً 

(32) - المصدر ذاته.
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عــن تأجــري واســتخدام أمــالك الوقــف اإلســالمي، وتبلــغ نســبتها يف حوانيــت بعــض املــدن أكثــر مــن 70%
مــن جممــوع تلــك احلوانيــت(33). وتنفيــذاً ملبــدأ مصــادرة األرايض صــادرت ســلطات التجمــع الصهيــوين بعــد 
40 % مــن األرايض التــي يملكهــا الســكان العــرب حتــت ذريعــة أهنــا أمــالك غائبــني، وموضــوع  عــام 1948
األمــالك املرتوكــة هــو الــذي جعــل "إرسائيــل" دولــة ذات مقومــات، فمن بــني جممــوع 370 مســتعمرة؛ أقيمت 
ــدد  ــث ع ــام 1954 كان ثُل ــي 1948 و1953. ويف ع ــني عام ــني ب ــىل أرايض الغائب ــا ع ــتعمرة منه 350 مس
ســكان "إرسائيــل" وثلــث املهاجريــن يقيمــون عــىل أرايض الغائبــني. وقــد اســتولت ســلطات االحتــالل عــىل 
مــا يقــارب 20.5 مليــون دونــم مــن جممــوع مســاحة أرايض فلســطني بأكملهــا. ومــن الذرائــع التــي اختذهتــا 
ســلطات دولــة االحتــالل مصــادرة األرايض ألغــراض التدريبــات العســكرية والذريعــة األمنيــة، إمــا لقرهبــا 
مــن معســكرات اجليــش أو لقرهبــا مــن إحــد املســتعمرات أو لوقوعهــا يف مــكان اســرتاتيجي. باإلضافــة إىل 

مصــادرة األرايض األمرييــة(34) بحجــة أن ملكيتهــا تعــود للدولــة وليســت للعــرب.(35)
ويالحــظ أن املســتوطنات الزراعيــة املتباعــدة كانــت متثل أســاس االســتيطان الصهيــوين ووســيلته. إال أن ظاهرة 
التجمــع يف املــدن بــدأت تأخــذ زمخــاً أكــرب وشــهدت ارتفاعــاً مســتمراً، حيــث يبــدو أن املســتوطنات مل تعــد 
مطمــح الصهاينــة االســتيطانيني، حيــث إنــه حتــى عــام 1978 أصبــح حــوايل %90 مــن اليهــود يف "إرسائيــل"

مــن ســكان املــدن.(36)

(33) - المصدر ذاته.
(34) - هي األراضي التي تقع خارج نطاق البلد�ات أو خارج جذر القر�ة فهذه تعتبر أمیر�ة إذا �ان هناك لشخص حق التصرف فیها، وهذه األراضي �انت 

مملو�ة للسلطان العثماني، وأراد أن ینتفع الشعب بها و�التالي سمح لهم �التصرف فیها فأص�حت ه�ذا إلى أن اقتر�ت من الملك�ة، وتقر��ا أص�ح حق التصرف 
مثل حق الملك�ة، ولكن ال زال هناك فرق بینها یتمثل في أن األراضي األمیر�ة ال �جوز وقفها وال الوص�ة بها.

(35) - المصدر ذاته، ص 66.

(36) - المصدر ذاته، ص 66.
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3. االستيطان "اإلرسائييل" بعد حرب األيام الستة 1967 (النكسة)
ــد مــن األرايض،  بعــد انتهــاء حــرب ال 67 اســتمرت "إرسائيــل" بسياســتها املتمثلــة بالتوســع واحتــالل املزي
فعــىل ســبيل املثــال حيظــر احلاكــم العســكري عــىل الفلســطينيني تســجيل األرايض منــذ عــام 1976، وهــو مــا 
يمنــع الفلســطينيني الذيــن ال يقيمــون يف الضفــة وغــزة حاليــاً مــن وراثــة األرض. وجيــب أن يصــادق احلاكــم 
العســكري عــىل مجيــع صفقــات األرايض، كــام أن ســجالت ملكيــة األرايض حتــت ســيطرته، ويمكــن أن يكــون 
التبليــغ بشــأن مصــادرة األرايض شــفوياً. ومــن املحظــور تقديــم التــامس إىل املحاكــم املحليــة، والســبيل الوحيد 
لالعــرتاض هــو تقديــم التــامس إىل املحكمــة "اإلرسائيليــة" العليــا أو إىل جلنــة اعرتاضــات استشــارية عســكرية.
ونتيجــة تطبيــق تلــك اإلجــراءات بلغــت نســبة األرايض التــي اســتولت عليهــا قــوات االحتــالل الصهيونيــة 
%70 مــن مســاحة أرايض الضفــة الغربيــة، يف حــني بلغــت النســبة %42 يف قطــاع غــزة، باإلضافــة إىل مســاحة 
ــلطات  ــه س ــتولت علي ــا اس ــأن م ــا ب ــتعمرة. وإذا علمن ــا 30 مس ــت عليه ــث أقيم ــوالن، حي ــن اجل ــرية م كب
ومنظــامت الكيــان الصهيــوين عــام 1948 بلــغ حــوايل %80 مــن جممــوع مســاحة فلســطني؛ فــإن هــذا يعنــي 
أن %20 فقــط هــو مــا تبقــى مــن مســاحة فلســطني، والتــي هــي مســاحة الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. ومــا 

ــر مــن 70 % مــن مســاحتها.(37) ــه ســلطات االحتــالل فيهــا وصــل إىل أكث اســتولت علي
ــف  ــىل 400 أل ــالوة ع ــة ع ــة الغربي ــدس والضف ــن الق ــم م ــف دون ــادرة 350 أل ــت مص ــام 1967 مت ــد ع فبع
دونــم هــي أرايض الغائبــني، فضــالً عــن إغــالق أكثــر مــن مليــون دونــم بأوامــر عســكرية. ويف قطــاع غــزة؛ 
ــم مــن  ــم، منهــا 40 ألــف دون متــت مصــادرة مــا نســبته 33 % مــن جممــوع مســاحته البالغــة 400 ألــف دون

(37) - المصد ذاته، ص 66.
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ــة إىل  ــة، باإلضاف ــري واضح ــة غ ــالل ذات ملكي ــلطات االحت ــا س ــم تعتربه ــف دون ــة، و93 أل األرايض العام
ــم.(38) ــة آالف دون ــوايل ثامني ــدر بح ــي تق ــني الت ــالك الغائب أم

ــراخ(39) ــم املع ــرتة حك ــي ف ــن -ه ــن الزم ــد م ــالل عق ــة خ ــة الغربي ــتوطنات يف الضف ــدد املس ــل ع ــد وص وق
1967 إىل - حــوايل 22 مســتوطنة أنشــأهتا ألويــة تابعــة للحــركات االســتيطانية العامليــة، وتركــزت يف غــور 
األردن (14 مســتوطنة) ويف غــوش عتصيــون (6 مســتوطنات)، هــذا باســتثناء منطقــة القــدس التــي صــادرت 
ــي  ــوت، نف ــا "رام ــية عليه ــتيطانية األساس ــي االس ــت الضواح ــم، وأقام ــف دون ــراخ 17 أل ــة املع ــا حكوم فيه
يعقــوب، رامــات إشــكول، ســنهدريا املوســعة، غفعــات مهفاتــري، التلــة الفرنــيس، قــرص املنــدوب". وانتهــى 
عهــد املعــراخ يف قطــاع غــزة عــام 1977 مــع إقامــة 6 مســتوطنات. أمــا مرتفعــات اجلــوالن يف هــذه الفــرتة؛ 
فقــد أقيمــت فيهــا 11 مســتوطنة (9 يف اجلنــوب و2 يف القنيطــرة) بعــد عــام واحــد مــن االحتــالل. ويف هنايــة 
عــام 1972 كان قــد تــم إقامــة 15 مســتوطنة منهــا 7 كيبوتســات يســتوطنها حــوايل 1727 مســتوطناً، وبعــد 

حــرب 1973 متكــن املعــراخ مــن إنشــاء 26 مســتوطنة.(40)
ــري  ــود الفق ــة "العم ــي خط ــارون وه ــل ش ــة أرئي ــتيطان إىل خط ــة االس ــتندت عملي ــود اس ــد الليك ويف عه
املــزدوج"، والتــي تتضمــن خطــني متوازيــني ســاحيل وداخــيل، تربــط بينهــام شــبكة مــن املواصــالت الطويلــة 

(38) - المصد ذاته.
(39) - المعراخ (�العبر�ة: המערך) (همعراخ �معنى التجمع العمالي) هو تجمع حز�ي ”إسرائیلي“ تش�ل نت�جة لوحدة حزب العمل "اإلسرائیلي" مع حزب ما�ا� 

عام 1969، وأمسك بزمام الح�م فیها حتى عام 1977. وعاد ل�فوز عامي 1981 و1984. وفي انتخا�ات الكن�ست عام 1988 دخل االنتخا�ات ضمن تجمع 
جدید لحزب العمل وفاز بـ 39 مقعدًا.

(40) - المسیر�، عبد الوهاب، المصدر السابق، ص66.
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والعرضيــة، حيــث يمتــد اخلــط الرشقــي مــن اجلــوالن شــامالً حتــى رشم الشــيخ جنوبــاً، أمــا اخلــط الســاحيل 
ــل".(41) ــكان "إرسائي ــن س ــن %75 م ــر م ــوي أكث فيحت

وحينــام تــوىل أرئيــل شــارون وزارة الدفــاع عــام 1981، انطلــق مــن رضورة تثبيــت "العمــق االســرتاتيجي" مــن 
أجــل وضــع نظــام دفاعــي إقليمــي مكــون مــن املســتوطنات املحيطــة بحــدود "إرسائيــل" يف الضفــة الغربيــة 
ــت  ــي أقيم ــتوطنات الت ــن املس ــة ع ــا خمتلف ــب، باعتباره ــل والنق ــوالن واجللي ــات اجل ــزة ومرتفع ــاع غ وقط

ــة.(42) ــة أو اقتصادي ألســباب ديني

أمــا اخلطــة األكثــر خطــورة فهي خطــة متتياهــو دوربلــس الرئيس الثــاين لقســم االســتيطان يف الوكالــة اليهودية، 
15 مســتوطنة ســنوياً الســتيعاب 100-150 ألــف مســتوطن خــالل 5 ســنوات.  – وترمــي خطتــه إىل بنــاء 10
واســتهدفت هــذه اخلطــة إقامــة املســتوطنات بــني املــدن والتجمعــات العربيــة، وأن تكــون املســتوطنات كتــالً 
مرتاصــة عــن طريــق االســتيطان املختلــط، بــام يســمح بتعــدد أنــامط اإلنتــاج بــني صناعــيٍّ وزراعــي وخدمــات، 
وذلــك هبــدف جعــل قيــام دولــة غــري هيوديــة يف الدولــة مهمــة مســتحيلة واقعيــاً. وقــد ركــزت خطــة الليكــود 
عــىل الضفــة الغربيــة وغــزة بعــد توقيــع اتفاقيــة كامــب ديفيــد لتــاليف احتــامل إخــالء مســتوطنات منهــا كــام 
حــدث يف ســيناء. وتــم تكثيــف االســتيطان يف القــدس الرشقيــة، وبخاصــة بــني األحيــاء العربيــة لتحويلهــا إىل 

جــزر صغــرية يف بحــر املســتوطنات الصهيونيــة.(43)

(41) - المصد ذاته.
(42) - المصدر ذاته.

(43) - المصد ذاته، ص 67.
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1984 تــم يف األربعــة أعــوام األوىل فقــط إقامــة 51 مســتوطنة أخــر، ووصــل  ويف عهــد الليكــود -1977
ــة  ــك يف الضف ــام 1984، وكان ذل ــول ع ــتوطن بحل ــف مس ــرتة إىل 45 أل ــك الف ــا يف تل ــتوطنني فيه ــدد املس ع
باســتثناء القــدس. كــام أقيمــت يف قطــاع غــزة مخــس مســتوطنات يف تلــك الفــرتة تركــزت يف فــرتة الثامنينيــات. 
ويف عــام 1981 قــرر الكنيســت ضــم اجلــوالن. ويف فــرتة حكــم الليكــود تأسســت 9 مســتوطنات، وبلــغ عــدد 
املســتوطنني يف اجلــوالن 8000 مســتوطن. ويف هــذه الفــرتة بدأت األصــوات تتعــاىل داخل "إرسائيل" الســتيطان 
وهتويــد أرايض اجلليــل التــي أصبحــت ذات أغلبيــة عربيــة. وابتــداءً مــن عــام 1977، رشع الكيــان الصهيوين يف 
1992 ومــرشوع دروبلــس  عمليــة هتويــد واســعة للجليــل الغــريب تضمنهــا مرشوعــا كل مــن فايتــس -1977
1984 ومهــا مرشوعــان للتوطــني، كان هيــدف أوهلــام لتعزيــز االســتيطان يف مناطــق اجلليــل والنقــب  – 1979

وغــزة، أمــا الثــاين فــكان هيــدف إىل تعزيــز االســتيطان بإقامــة 30 نقطــة مراقبــة اســتيطانية يف اجلليــل.(44)

4. االستيطان "اإلرسائييل" بعد االنتفاضة األوىل 1987 (انتفاضة احلجارة)
ــراخ  ــني املع ــالف ب ــة االئت ــرتة حكوم ــالل ف ــاءت خ ــي ج ــام 1987 والت ــة األوىل يف ع ــدء االنتفاض ــع ب وم
ــه كان ومهــاً، حيــث حرصــت  ــد االســتيطان إال أن والليكــود "1984-1990"، كان ثمــة قــرار يقــيض بتجمي
احلكومــة عــىل تعزيــز املســتوطنات القائمــة، وتضمــن الربنامــج احلكومــي إقامــة 5 إىل 6 مســتوطنات خــالل 
عــام واحــد، وبلــغ عــدد املســتوطنات التــي أسســت يف هــذه الفــرتة 25 مســتوطنة تركــز أغلبهــا يف اجلليــل. 
ــف  ــا 90 أل ــتوطنة يقطنه ــو 150 مس ــدس" نح ــتثناء الق ــة "باس ــة الغربي ــام 1990 كان يف الضف ــة ع ــع هناي وم

(44) - المصد ذاته، ص 67.
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ــام  ــام ع ــح ي ــا: رفي ــزة مه ــاع غ ــتوطنتَني يف قط ــيس مس ــم تأس ــها ت ــرتة نفس ــاً. ويف الف ــودي تقريب ــتوطن هي مس
1984، ودوجيــت عــام 1990 يقطنهــام 200 مســتوطن. ومل حتــدث زيــادة يف عــدد مســتوطنات اجلــوالن حتــى 
أوائــل التســعينيات. ومــع تدفــق املهاجريــن الســوفييت يف أوائــل التســعينيات، تبنــى الليكــود خطــة اســتيطانية 
جديــدة يف األرايض املحتلــة مثــل اخلطــة االســتيطانية اخلمســية الشــاملة، وخطــة الكواكــب الســبعة التــي كانت 

هتــدف إىل حمــو اخلــط األخــرض، وإدخــال عــازل بــني الفلســطينيني بإقامــة مســتوطنات عــىل جانبيــه.(45)

ــل عقــد مؤمتــر مدريــد ســنة 1991 واملفاوضــات التــي تلتــه دون اســتمرار النشــاط  ُ ومــن جهــة أخــر، مل حيَ
ــام بمثــل هــذا النشــاط. وغــداة عــودة حــزب العمــل إىل  ــل إن املؤمتــر نفســه كان مناســبة للقي االســتيطاين، ب
ــمل  ــق، ش ــاء يف املناط ــد البن ــراراً بتجمي ــدة ق ــة اجلدي ــذت احلكوم ــنة 1992، اخت ــف س ــم، يف صي ــدة احلك س
6681 وحــدة ســكنية. لكــن القــرار تضمــن اســتثناءين مهمــني: أجــزاء معينــة مــن الضفــة "وغريهــا"، يعتربهــا 
ــكنية يف  ــدة س ــو10 آالف وح ــرب"، ونح ــدس الك ــا "الق ــة" وضمنه ــق "أمني ــاً، مناط ــل، تقليدي ــزب العم ح
مناطــق خمتلفــة، بدعــو أهنــا يف مراحــل متقدمــة مــن البنــاء. وقــد تــم "التجميــد" عــىل خلفيــة التمييــز الــذي 
يتصــف تصــور احلــزب بــه، بــني مســتوطنات "أمنيــة" وأخــر "سياســية"، وهــو تصــور ينســجم إىل حــد بعيــد 
مــع مــرشوع ألــون، ويشــمل أساســاً القــدس الكــرب وغــور األردن وغــوش عتصيــون. وممــا يقلــل مــن أمهيــة 
ــدي  ــىل أي ــة، ع ــوام طويل ــذ أع ــم، من ــح يت ــتوطنات أصب ــاء يف املس ــامل البن ــن أع ــرياً م ــزءاً كب ــد أن ج التجمي

ــني واملســتوطنني أنفســهم.(46) ــاء اخلاصــة واملقاول رشكات البن

(45) - المصدر ذاته، ص 67.
(46) - المصدر ذاته.
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لقــد ارتفــع عــدد املســتوطنني اليهــود يف عهــد احلكومــة العامليــة بــني عامــي 1992 و1996 مــن حــوايل مائــة 
ألــف يف يونيــو 1992 إىل 152 ألــف مســتوطن يف يونيــو 1996، ثــم وصــل إىل حــوايل 180 ألــف مســتوطن 
يف هنايــة عــام 1997. ويف يوليــو 1993 كان عــدد املســتوطنني اليهــود يف القــدس الرشقيــة قــد بلــغ 160 ألــف 
شــخص يتوزعــون عــىل ثامنيــة أحيــاء اســتيطانية، مقابــل 155 ألــف فلســطيني يعيشــون يف املدينــة، يضــاف إىل 
هــذه األحيــاء تلــك النقــاط االســتيطانية داخــل أســوار املدينــة القديمــة، واملســتوطنات الواقعــة ضمــن نطــاق 
ضعــت خطــة يف هنايــة عــام 1994 ترمــي إىل زيــادة عــدد ســكان القــدس مــن اليهــود  القــدس الكــرب. وقــد وُ

بنحــو130 ألــف نســمة أخــر يف املدينــة فقــط.(47)
 وبلــغ عــدد املســتوطنات عــام 1992 مــع هنايــة حكــم الليكــود 16 مســتوطنة، باإلضافــة إىل كفاريــام التــي ال 
تعتــرب مســتوطنة بحســب بعــض التعريفــات، عــالوة عــىل جممــع إيــرز الصناعــي. وذكر جملــس املســتعمرات أن 
عــدد املســتوطنني وصــل يف أواخــر عــام 1993 إىل 5900 مســتوطن يف غــزة، يف حــني بلــغ عدد املســتعمرات يف 
اجلــوالن يف نفــس التاريــخ 38 مســتوطنة يقطنهــا 13 ألــف مســتوطن. ويوجــد يف األرايض العربيــة الفلســطينية 

والســورية املحتلــة حتــى عــام 1995 حــوايل 210 مســتوطنات، تضــم حــوايل 300 ألــف مســتوطن.(48)

(47) - المصدر ذانه..
(48) - المصدر ذاته، ص 68.
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ــة إىل أن  ــات العربي ــة الدراس ــط يف مجعي ــر إدارة اخلرائ ــي مدي ــل التفكج ــور خلي ــري الدكت ويش
ــي:  ــية ه ــق أساس ــع مناط ــز يف أرب ــة ترتك ــة الغربي ــتوطنات الضف مس

ــامل  ــرم ش ــة وطولك ــس وقلقيلي ــق نابل ــررواً بمناط ــون، م ــق آل ــة بطري ــور األردن املعروف ــة غ 1. منطق
ــة. ــة الغربي الضف

2. منطقة اللطرون املحصورة بني شامل غرب مدينة القدس وغرب مدينة رام اهللا. 
3. منطقة مستوطنات شمرون وأرييل املحصورة بني جنوب نابلس وشامل رام اهللا.

ــة  ــوب الضف ــل وجن ــم واخللي ــت حل ــدن بي ــني م ــرشة ب ــون املنت ــوش عتصي ــتوطنات غ ــة مس 4. منطق
ــة.(49) الغربي

ويمكــن النظــر إىل هــذه املســتوطنات كمســتوطنات ذات أمهيــة اســرتاتيجية وعســكرية، بينــام تتــوزع نحــو70
مســتوطنة صغــرية مبعثــرة بــني التجمعــات الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة.

ــة يف  ــة هيودي ــت أغلبي ــس، أصبح ــرب نابل ــوب غ ــة يف جن ــتيطانية الضخم ــة االس ــة أن الكتل ــن مالحظ ويمك
قلــب هــذه املنطقــة، وتضــم مســتعمرات هــذه الكتــل، مســتعمرات أورونيــت. فســكان هــذه املجموعــة مــن 

املنطقــة أصبحــوا أكــرب مــن املجمــوع العــام للســكان العــرب، ومــن ضمنهــا مدينــة قلقيليــة. 
هــذا اخلــط مــن املســتعمرات الــذي يمتــد مــن كفــار ســابا مــن الناحيــة الغربيــة باجتــاه منطقــة زعــرتة "جنــوب 
ــة  ــن منطق ــرج م ــان خي ــويب. وأي إنس ــاميل وجن ــن ش ــة إىل جزأي ــة الغربي ــم الضف ــرشق؛ يقس ــاه ال ــس" باجت نابل

(49) - المصدر ذاته، ص68.
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كفــار ســابا باجتــاه الغــور يشــعر بأنــه داخــل "إرسائيــل" وليــس داخــل الضفــة الغربيــة نتيجــة وجــود أغلبيــة 
ــة إىل الشــوارع العريضــة. أمــا عــن  ــق، باإلضاف ــي الطري ــة عــىل جانبــي اخلــط ومســتعمرات عــىل جانب هيودي
منطقــة غــوش عتصيــون التــي تقــع جنــوب القــدس بــني مــدن بيــت حلــم واخلليــل وجنــوب الضفــة؛ فهــي 

ــة إىل إنشــاء القــدس الكــرب "املرتوبوليتــان".(50) تفصــل بيــت حلــم عــن اخلليــل، وتــؤدي يف النهاي

ــو،  ــد مــن منطقــة اللطــرون عمــواس يال ــي يطلــق عليهــا نجــوم شــارون الســبع متت ــة االســتيطانية الت والكتل
وتتجــه شــامالً بمحــاذاة اخلــط األخــرض بحيــث أن جــزءاً مــن هــذه املســتوطنات تــم بنــاؤه داخــل "إرسائيــل"
ــدود  ــة" وح ــدود "اإلرسائيلي ــن احل ــة ع ــدود األردني ــل احل ــت تفص ــي كان ــرام الت ــة احل ــر يف املنطق ــزءاً آخ وج
الضفــة الغربيــة. ويف منطقــة اللطــرون فــإن أكــرب مســتوطنة تنشــأ اآلن يطلــق عليهــا "مودعــني"، والتي ســتصبح 

ثــاين أكــرب مدينــة مــا بــني تــل أبيــب والقــدس.(51)
واختيــار هــذه املنطقــة جــاء ليخــدم توســع "تــل أبيــب" التــي إذا توســعت فإهنــا البــد أن تتوســع باجتــاه الــرشق 
أو الغــرب، أمــا جهــة الغــرب فالتوســع مســتحيل أو مكلــف جــداً، بســبب البحــر، أو باجتــاه الــرشق، وهــي 
ــال  ــدام جب ــو أق ــز نح ــرس، أي القف ــاء ج ــم بن ــد ت ــايل فق ــل" وبالت ــه "إرسائي ــا ترفض ــو م ــة، وه ــق زراعي مناط
الضفــة الغربيــة لبنــاء مســتعمرات ضخمــة تــأكل مــن الضفــة الغربيــة التــي متتــد مــن منطقــة اللطــرون جنوبــاً 
حتــى منطقــة أم الفحــم أو منطقــة جنــني يف املنطقــة الشــاملية، ومــن هنــا جــاء مــرشوع يــويس الفــرات يضــم 
%11 مــن مســاحة الضفــة الغربيــة باجتــاه "إرسائيــل" ، ألن هــذه الكتــل االســتيطانية التــي تــم تشــكيلها عــىل 

(50) - المصدر ذاته.

(51) - المصدر ذاته.
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طــول اخلــط األخــرض مــن اجلنــوب باجتــاه الشــامل، شــكلت حــدوداً جديــدة بحيــث أن يوئيــل زنغــر املستشــار 
ــأن الســلطات "اإلرسائيليــة" ــة أثنــاء حكومــة العمــل الســابقة؛ اعــرتف ألول مــرة ب القانــوين لــوزارة اخلارجي

تبنــي فــوق اخلــط األخــرض جنــوب مدينــة قلقيليــة.(52)

ــات يف  ــكل ختفيض ــون دوالر يف ش ــوايل 300 ملي ــتوطنات ح ــي للمس ــنوي احلكوم ــم الس ــم الدع ــغ حج ويبل
الرضائــب عــىل الرواتــب واخلدمــات الســكنية، فمــن يشــرتي بيتــاً يف "إرسائيــل" عليــه أن يدفــع رضيبــة مقدارها 
ــد االســتثامر يف  ــام تصــل النســبة إىل %0.5 يف األرايض املحتلــة. وكل "إرسائيــيل" يري %5 مــن قيمــة البيــت، بين
الضفــة وغــزة؛ يمكنــه أن حيصــل عــىل %38 مــن قيمــة االســتثامر أو إعفــاء مــن الرضائــب ملــدة عــرش ســنوات، 
أو عــىل ضــامن مــن الدولــة لثلثــي قيمــة املبلــغ املســتثمر، وهــذه التســهيالت تثــري حفيظــة بعــض القطاعــات 

داخــل "إرسائيــل" مثــل رجــال الصناعــة.(53)
ــط  ــرب اخلط ــة ع ــتوطنات يف األرايض املحتل ــتيطان واملس ــرش االس ــم ون ــل دع ــن أج ــة م ــود املبذول ــم اجله ورغ
واملشــاريع االســتعامرية املختلفــة، فقــد واجهــت احلركــة االســتيطانية املعضلــة األساســية واملتمثلــة يف غيــاب 
املســتوطنني، وإحجــام اليهــود عــن اهلجــرة إىل "إرسائيــل" رغــم الدعــم الكبــري الــذي تلقتــه احلركــة الصهيونيــة 
مــن خــالل هجــرة اليهــود الســوفييت، ممــا يشــري إىل عــدم الرغبــة اليهوديــة يف اإلقامــة يف املســتوطنات رغــم 
ــة" للمســتوطنني. فاملســتوطن اليهــودي  ــة "اإلرسائيلي ــذي تقدمــه احلكوم ــة والدعــم الســخي ال ــز املادي احلواف
الســوفييتي أو غــريه مــن األرايض العربيــة؛ مل يــأت إىل فلســطني كــي حيــارب أو يناضــل مــن أجــل غايــة معينــة، 

(52) - المصدر ذاته.

(53) - المصدر ذاته.
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ــة يف  ــة األمريكي ــه القنصلي ــذي أعدت ــر ال ــر التقري ــد ذك ــة. وق ــة مرفه ــاة اقتصادي ــتمتع بحي ــاء ليس ــه ج ولكن
القــدس يف مايــو عــام 1997 أن 25 % مــن املنــازل يف املســتعمرات "اإلرسائيليــة" يف الضفــة الغربيــة و56 % يف 
قطــاع غــزة و28 % يف اجلــوالن خاليــة مــن الســكان، ويكشــف هــذا التقريــر عــن مشــاكل نقــص املعلومــات 
بــل تناقضهــا بشــأن االســتيطان، فآخــر إحصــاء رســمي "إرسائيــيل" وارد يف كتــاب اإلحصــاء الســنوي لعــام 
1996، والــذي يــورد أرقــام عــام؛ 1995 أشــار إىل أن املســتوطنات تضــم 33610 منــازل، منهــا 4066 منزالً 
خاليــاً، أي بنســبة %12. يف الضفــة الغربيــة هنــاك 31763 منــزالً منهــا 3312 منــزالً خاليــاً بنســبة 10.4 %، 
ويف قطــاع غــزة 1847 منــزالً منهــا 754 منــزالً خاليــاً، ويف اجلــوالن الســوري املحتــل 880 منــزالً منهــا 880

منــزالً فارغــاً.(54)
ــذا  ــكونة، ه ــري مس ــة وغ ــا فارغ ــاء بكامله ــدت أحي ــة وج ــا امليداني ــالم اآلن أن طواقمه ــة الس ــرت حرك وذك
ــة  ــدور أن "غالبي ــة ســايل مري ــة اليهودي ــام رصح رئيــس شــعبة االســتيطان يف الوكال ــة. بين ــوت املتفرق عــدا البي
، وتلــك التــي يوجــد فيهــا منــازل  املســتوطنات اليهوديــة يف الضفــة الغربيــة ال يوجــد فيهــا بيــت واحــد خــالٍ

ــة وليــس بســبب نقــص يف الســكان.(55) ــة ألســباب فني فارغــة ال تصــل نســبتها إىل 5 %، معظمهــا خالي
أمــا يف مرحلــة حكومــة الليكــود 1998/1996 فقــد أوجــز رئيــس احلكومــة آنــذاك بنيامــني نتنياهــو سياســة 
االســتيطان بأهنــا "تســتند إىل أفــكار التســوية النهائيــة، وهــي وســيلة هامــة لتحديــد حــدود "إرسائيــل" واحلفــاظ 
عــىل األمــن"، وأضــاف "كــام نؤيــد بنــاء املســتوطنات عــىل طــول الشــوارع االلتفافيــة، وجيــب أن تتطــور عــىل 
جوانبهــا وليــس عــىل رؤوس اجلبــال. وبنــاء املســتوطنات عــىل طوهلــا يمكنهــا مــن الوصــل اجلغــرايف وتشــكيل 

(54) - المصدر ذاته، ص 69.
(55) - المصدر ذاته.
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كتــل اســتيطانية". وهكــذا مــا إن انتهــت حكومــة الليكــود عــام 1998؛ حتــى تــم اســتكامل بنــاء 5870 وحــدة 
ســكنية وارتفــع عــدد املســتوطنني إىل 165 ألفــاً.(56)

وجــاءت حكومــة العمــل برئاســة إهيــود بــاراك لتســتمر يف سياســة إقامــة املســتوطنات اجلديــدة وتوســيع القائم 
منهــا. فخــالل عامــي 1998 و1999 تــم االنتهــاء مــن بنــاء 5760 وحــدة ســكنية، كــام طــرأ ارتفــاع حــاد يف 
بنــاء املســتوطنات خــالل الربــع األول مــن عــام 2000 بنســبة %81 حســبام جــاء يف معطيــات املكتــب املركــزي 
لإلحصــاء، ففــي الشــهور الثالثــة األوىل مــن عــام 2000 كان هنــاك ألــف بدايــة بنــاء، مقابــل 550 بدايــة بنــاء 
يف الربــع األخــري مــن عــام 1999. أمــا يف البنــاء اخلــاص فكانــت نســبة االرتفــاع عاليــة جــداً، حيــث وصلــت 
إىل %141 أي 410 بدايــات بنــاء مقابــل 170. علــامً بأنــه يف هنايــة واليــة حكومــة الليكــود طــرأ انخفــاض يف 
عــدد بدايــات البنــاء يف املســتوطنات مــن 750 يف الربــع األول عــام 1999 إىل 490 يف الربــع الثــاين مــن العــام 

نفســه. وتتمتــع املســتوطنات بأفضليــة قوميــة، وبامتيــازات يف البنــاء واإلســكان.(57)
وهكــذا نالحــظ بــأن االرتفــاع يف عــدد املســتوطنني أثنــاء العــام 1999 قــد ازداد بنســبة %125 وســجل أعــىل 
ــتيطانية  ــات االس ــر الدراس ــب آخ ــة. وحس ــا أو األصولي ــة منه ــة العلامني ــتوطنات املدني ــات يف املس االرتفاع
الصــادرة عــن املجلــس اإلقليمــي لالســتيطان؛ فــإن ارتفــاع عــدد املســتوطنني يف منطقــة القــدس الكــرب -التي 
ســتبقى يف داخــل حــدود "إرسائيــل" يف إطــار التســوية الدائمــة- بلــغ 67 ألــف نســمة يشــكلون حــوايل 30%

http://www.aljazeera.net/specialfiles/ ،(56) - التفكجي، خلیل، االست�طان "اإلسرائیلي"  في األراضي المحتلة.. واقع و�ش�ال�ات، الجز�رة نت
9d44568276c5-9557-48e5-pages/27e2c46e-0609

(57) - المصدر ذاته.
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50 ــل" ــع "إرسائي ــتبقى م ــي س ــس) الت ــامرة (نابل ــرب الس ــة غ ــغ يف منطق ــود، وبل ــكان اليه ــوع الس ــن جمم م
ألــف نســمة يشــكلون أكثــر مــن ربــع الســكان اليهــود. ويســكن يف املناطــق التــي تعتــرب "مناطــق إمجــاع قومــي"
ــد  ــي ق حــوايل 250 ألــف هيــودي، يف حــني يســكن حــوايل 45 ألــف نســمة يف املناطــق أو قــرب املناطــق الت

تنتقــل إىل الفلســطينيني حســب خطــة حكومــة بــاراك.(58)

5. االستيطان "اإلرسائييل" بعد االنتفاضة الثانية 2000 (انتفاضة األقىص)
بعــد بــدء انتفاضــة األقــىص وبالرغــم مــن أن املشــكالت األمنيــة التــي واجهتهــا "إرسائيــل" قــد ازدادت يف تلــك 
الفــرتة، إال أن سياســة االســتيطان مل تتوقــف وأخــذت باالســتمرار. حيــث رصح رئيــس الــوزراء "اإلرسائيــيل"
ــو مــن عــام 2003 أن "املســتوطنات  ــخ 22 يوني ــه يف تاري ــه حلكومت ــل شــارون يف خطاب ــك الوقــت أرئي يف ذل
ســتُقام وليــس هنــاك حاجــة للنقــاش حــول ذلــك، ويف أي وقــت تــرون أن هنــاك حاجــة لبنــاء مســتوطنات 
ــم يف عــام  ــاءً عــىل توجيهــات شــارون ت ــدون أي نقــاش"، وبن ــامت الالزمــة لذلــك ب ــدة أصــدروا التعلي جدي

2003 بنــاء 185 وحــدة ســكنية اســتيطانية يف املســتوطنات "اإلرسائيليــة" يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
مؤسســة الســالم يف الــرشق األوســط يف تقريرهــا اخلــاص أفــادت بــأن عدد املســتوطنات عــام 2002 بلــغ حدود 
ــإن عــدد املســتوطنني  ــي الفلســطيني ف ــات الصــادرة عــن املركــز اإلحصائ ــق اإلحصائي 130 مســتوطنة. وطب
تضاعــف 40 مــرة بــني عــام 1972 وعــام 2010 ووصــل عددهــم إىل حــوايل 519 ألــف مســتوطن يقيمــون 

يف 144 مســتوطنة. 

(58) - المصدر ذاته. 
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ــدد  ــغ ع ــام 2012 بل ــا يف ع ــي نرشهت ــة" والت ــة "اإلرسائيلي ــن وزارة الداخلي ــادرة ع ــات الص ــق اإلحصائي طب
ــام بلــغ عددهــم  ــة، بين املســتوطنني 350150 مســتوطناً يســكنون يف 121 مســتوطنة رســمية يف الضفــة الغربي

ــل.(59) ــوري املحت ــوالن الس ــتوطن يف اجل ــف مس ــة، و20 أل ــدس الرشقي ــتوطن يف الق ــف مس 250 أل
ويف ديســمرب مــن العــام 2016 صــدر قــرار جملــس األمــن 2334 والــذي أدان األنشــطة االســتيطانية 
الدوليــة،  والقــرارات  للقوانــني  وخمالفتهــا  رشعيتهــا  بعــدم  وأفــاد  املحتلــة،  األرايض  يف  "إلرسائيــل" 

رد  أمــا   ،1967 عــام  بعــد  املحتلــة  األرايض  يف  االســتيطانية  األنشــطة  إيقــاف  إىل  "إرسائيــل"  ودعــا 
ــس  ــن جمل ــدر ع ــا ص ــرتاث مل ــدم االك ــتوطنات، وع ــدد املس ــادة ع ــالً بزي ــكان متمث ــيل" ف ــل "اإلرسائي الفع
ــب،  ــول ترام ــذ وص ــري من ــكل كب ــتيطان ازدادت بش ــات االس ــالم اآلن فـــ "إن خمطط ــاً للس ــن. ووفق األم
حليــف حكومــة بنيامــني نتنياهــو، إىل احلكــم يف مطلــع عــام 2017. ومنــذ ذلــك الوقــت، وافقــت 
الســلطات "اإلرسائيليــة" عــىل بنــاء أكثــر مــن 15 ألــف وحــدة ســكنية يف الضفــة الغربيــة املحتلــة. 

تشــري إحصائيــات اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء "اإلرسائيــيل" إىل أن 6.4 يف املئــة مــن ســكان "إرسائيــل" يعيشــون 
حاليــاً يف الضفــة الغربيــة املحتلــة باســتثناء القــدس الرشقيــة. تــم العمــل خــالل النصــف األول من عــام 2017
عــىل إنشــاء حــوايل 8 آالف وحــدة اســتيطانية يف الضفــة الغربيــة، بــام فيهــا القــدس الرشقيــة، هــذا العمــل جــاء 
عــىل عــدة مراحــل مــن عمليــات التخطيــط والتنفيــذ، ولقــد تــم الرتويــج حلــوايل مخســة آالف وحــدة ســكنية 

.(2018/11/http://alwaght.com/fa/News/123664 (10 :(59) - الوقت، بررسی روند شهرک ساز� ها در فلسطین اشغالی از آغاز تا �نون، در
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مــن خــالل املخططــات، وتــم العمــل عــىل حــوايل ثالثــة آالف وحــدة ســكنية مــن خــالل العطــاءات، وســوف 
ــن هــذا النمــو خــالل بِضــع ســنوات أكثــر مــن 30 ألــف مســتوطن "إرسائيــيل" مــن االنتقــال إىل الضفــة  يمكّ

الغربيــة املحتلــة، بــام فيهــا القــدس الرشقيــة.(60)
ــدد  ــل ع ــام يص ــة، بين ــدس الرشقي ــون يف الق ــيل" يعيش ــوايل 208 آالف "إرسائي ــايل ح ــت احل ــد يف الوق يوج
ــوايل 399 ــة، ح ــدس الرشقي ــتثناء الق ــة، باس ــة املحتل ــة الغربي ــن الضف ــة "ج" م ــتوطنني يف املنطق ــكان املس الس
ــة.(61) ــدس الرشقي ــك الق ــام يف ذل ــف ب ــوايل 600 أل ــتوطنني إىل ح ــكان املس ــدد الس ــل ع ــذا يص ــاً، هب ألف

ــتوطن(62).  ــف مس ــا 23 أل ــم فيه ــتوطنة يقي ــتوطنات 33 مس ــدد املس ــغ ع ــل بل ــوري املحت ــوالن الس ويف اجل
ــة  ــداث 750 مزرع ــل إح ــيكل ألج ــون ش ــوايل 375 ملي ــل" ح ــت "إرسائي ــام 2018 خصص ــة ع ويف بداي
ــم  ــف دون ــوايل 30 أل ــت ح ــل، وخصص ــوري املحت ــوالن الس ــون يف اجل ــن يقطن ــتوطنني الذي ــدة للمس جدي
مــن األرايض إلنجــاز هــذه العمليــة، باإلضافــة إىل إحــداث عمليــات توســعة يف شــبكات الــري. (63)

ــي  ــة وقطــاع غــزة عــام 1967 بلــغ جممــوع مســاحات األرايض الفلســطينية الت ــة الغربي ــالل الضف ــذ احت ومن
أعلنتهــا ســلطات االحتــالل أرايض دولــة حــوايل 1700 كــم2، أي مــا نســبته 30 % مــن جممــل أرايض الضفــة 
الغربيــة، هــذه األرايض تــم ختصيــص أجــزاء منهــا إلقامــة املســتوطنات، أو وضعــت حتــت تــرصف املســتوطنني 

(60) - م�تب ممثل االتحاد األورو�ي (الضفة الغر��ة وقطاع غزة، األونروا)، تقر�ر لستة أشهر عن المستوطنات "اإلسرائیل�ة"  في الضفة الغر��ة �ما فیها القدس 
الشر��ة، ص1(2017).
(61) - المصدر ذاته.

https://geroun.net/archives/96500 ،(62) - أبو جبل، أ�من، ز�ادة %30 في عدد س�ان مستوطنة ”كتسر�ن“ "اإلسرائیل�ة"  في الجوالن المحتل
(آخر ز�ارة للموقع: 2018/11/10).

(63) - موقع عرب 48، "إسرائیل"  تز�ل األلغام في الجوالن للتوسع االست�طاني، https://www.arab48.com (آخر ز�ارة للموقع: 2018/11/10)
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أو تركــت كاحتياطــي لالحتياجــات املتزايــدة للمــرشوع االســتيطاين. كــام صــادق املجلــس األعــىل للتخطيــط 
ــت  ــك قام ــكنية، كذل ــدة س ــف وح ــارب 13 أل ــا يق ــم م ــاً يض ــىل 174 خمطط ــام 2017 ع ــيل" يف ع "اإلرسائي
ــدات  ــاء آالف الوح ــمل بن ــتوطنة، وتش ــة يف 14 مس ــرح 25 مناقص ــة" بط ــكان "اإلرسائيلي ــاء واإلس وزارة البن

الســكنية.(64)
ومؤخــراً وافقــت الســلطات "اإلرسائيليــة" يف 22 أغســطس 2018 عــىل خطــط لبنــاء أكثــر مــن ألــف وحــدة 
ــة، هــي  ــة املحتلــة، وفــق مــا أفــادت حركــة «الســالم اآلن» غــري احلكومي ســكنية اســتيطانية يف الضفــة الغربي
ــاء  ــط بن ــة. وخط ــة األمريكي ــب الرئاس ــد ترام ــويل دونال ــذ ت ــذت من ــة اخت ــرارات مماثل ــلة ق ــدث يف سلس األح
1004 وحــدات ســكنية، التــي أقرهتــا جلنــة وزارة الدفــاع هــي يف مراحــل خمتلفــة، وفــق «الســالم اآلن» التــي 

ــة".(65) تراقــب أنشــطة االســتيطان "اإلرسائيلي
ــام  ــتيطان لع ــة االس ــن األرض ومقاوم ــاع ع ــطيني للدف ــي الفلس ــب الوطن ــر املكت ــاء يف تقري ــا ج ــىل م ــاءً ع بن
2019؛ ثالثــة مشــاريع اســتيطانية ضخمــة تنفذهــا احلكومــة "اإلرسائيلية"، وتســعى عربهــا إىل إحكام الســيطرة 
عــىل مدينــة القــدس، وفصلهــا عــن حميطهــا شــامل وجنــوب الضفــة الغربيــة مــن خــالل إقامــة حــي اســتيطاين 
جديــد عــىل أرايض مطــار قلنديــا املهجــور لتوســيع مســتوطنة "عطــروت" شــامل القــدس، ويشــمل بنــاء 11

ألــف وحــدة ســكنية متتــد عــىل نحــو600 دونــم صادرهــا االحتــالل منــذ مطلــع الســبعينيات.(66)

(64) - عابد، ماهر، ملخص انتهاکات االحتالل "اإلسرائیلي"  في األراضي الفلسطین�ة خالل عام 2017، مر�ز رؤ�ة للتنم�ة الس�اسة (2017).
(65) - الح�اة، "إسرائیل"  توافق على خطط بناء ألف وحدة است�طان�ة في الضفة، http://www.alhayat.com/article/4599394 (آخر ز�ارة للموقع 

في 2018/11/10)
(66) - الجز�رة، وصفت �الهجوم االست�طاني الكشف عن ثالثة مشار�ع ضخمة لتغییر معالم القدس، https://www.aljazeera.net (آخر ز�ارة للموقع في 

(2020/04/10
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ومنــذ بدايــة عــام 2020، ازدادت وتــرية االســتيطان عــىل نحــو متســارع اســتكامالً ملخططــات وضعــت مســبقاً 
ــاً  ــك واضح ــة، وكان ذل ــدس والضف ــطينية يف الق ــن األرايض الفلس ــد م ــادرة املزي ــالل ملص ــة االحت ــن دول م
ــدس  ــة للق ــة الرشقي ــىل املنطق ــيطرة ع ــيل"، إىل الس ــط "اإلرسائي ــدف املخط ــتيطاين، وهي ــرشوع "E1" االس يف م
املحتلــة، وعزهلــا عــن الضفــة الغربيــة املحتلــة، بربــط سلســلة جتمعــات ومســتوطنات كبــرية ببعضهــا، وهــي 
"معاليــه أدوميــم، ونيشــور أدوميــم، وكفــار أدوميــم" حســب مــا جــاء يف تقريــر الباحــث الفلســطيني املختــص 

ــة  ــة يف املنطق ــر الواقع ــتيطاين الق ــرشوع االس ــوق امل ــش.(67) ويط ــادي حنت ــد اهل ــتيطان عب ــؤون االس يف ش
ــد  ــري ديموغــرايف ضمــن سياســة هتوي باملســتوطنات، وحيــولُ دون أي توســع فلســطيني، هبــدف إحــداث تغي
القــدس وتأســيس مــا تســمى "القــدس الكــرب" بعدمــا أقــر رئيــس اإلدارة األمريكيــة دونالــد ترامــب، يف هنايــة 

2017، أن القــدس املحتلــة عاصمــة موحــدة وأبديــة لـ("إرسائيــل" ).(68)

(67) - فلسطین أونالین، في القدس والضفة المحتلَتْین حنتش لـ"فلسطین": مشار�ع االست�طان تضاعفت فيhttps://felesteen.ps ،2020 (آخر ز�ارة 
للموقع في 2020/04/10)

(68) - المصدر ذاته 
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1. الوضع احلايل لالستيطان "اإلرسائييل" يف الضفة الغربية باستثناء القدس الرشقية 
لكــي نحصــل عــىل إدراك أفضــل للوضــع احلــايل لالســتيطان يف الضفــة الغربيــة؛ جيــب يف البدايــة 

أن نــدرس التقســيامت اجلغرافيــة للضفــة الغربيــة ونرشحهــا.

����: هــي املنطقــة الواقعــة يف الضفــة الغربيــة لنهــر األردن بمســاحة تبلــغ 5879 كيلومــرتاً ����� ������
مربعــاً بــني األردن وفلســطني املحتلــة، والغالبيــة العظمــى مــن ســكاهنا مــن الفلســطينيني. عــدد ســكان الضفــة 
الغربيــة اليــوم حــوايل املليــون ونصــف، وتشــمل 11 حمافظــة (القــدس، اخلليــل، قلقيليــة، طوبــاس، ســلفيت، 

أرحيــا، بيــت حلــم، جنــني، طولكــرم، رام اهللا ونابلــس).

بعــد اهنيــار اإلمرباطوريــة العثامنيــة وهزيمتهــا يف احلــرب العامليــة األوىل مــن قبــل بريطانيــا العظمــى، وضعــت 
احلكومــة الربيطانيــة يف 25 إبريــل عــام 1921 يدهــا عــىل الضفــة الغربيــة وباقــي املــدن الفلســطينية، وأسســت 
نظــام حكــم انتــدايب وضــع الضفــة الغربيــة وســائر مــدن فلســطني األخــر حتــت نظــام االنتــداب الربيطــاين. 
بعــد النكبــة الفلســطينية يف عــام 1948 وتأســيس "إرسائيــل" عــىل مســاحة مــن األرايض التــي كانــت واقعــة 
ــة عــام 1949 بــني "إرسائيــل" وكل مــن  ــة هدن ــع اتفاقي حتــت ســيطرة حكومــة االنتــداب الربيطــاين تــم توقي
مــرص واألردن وســورية، وبنــاء عــىل ذلــك تــم ترســيم خطــوط هدنــة بــني القــوات "اإلرسائيليــة" والقــوات 

األردنيــة- العراقيــة، ووفقــاً خلطــوط اهلدنــة تــم وضــع الضفــة الغربيــة حتــت الســيطرة األردنيــة.
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 واســتمرت الســيطرة األردنيــة عــىل الضفــة الغربيــة حتــى بدايــة حــرب األيــام الســتة عــام 1967، 
ــة  ــالل الضف ــل" باحت ــت "إرسائي ــرب قام ــاركة يف احل ــة املش ــوش العربي ــا اجلي ــي تلقته ــارة الت ــبب اخلس وبس
ــلو  ــة أوس ــوالن. يف اتفاقي ــات اجل ــة ومرتفع ــيناء املرصي ــة إىل س ــطني باإلضاف ــن فلس ــى م ــا تبق ــة وم الغربي
ــة  ــا جمموع ــىل إعطائه ــاق ع ــطينية، واالتف ــلطة الفلس ــيس الس ــالن تأس ــم إع ــادئ) ت ــالن املب األوىل 1993 (إع
1995 (اتفاقيــة طابــا) التــي أبرمتهــا منظمــة التحريــر  مــن الصالحيــات، ووفقــاً التفاقيــة أوســلو2
الفلســطينية مــع "إرسائيــل" وبنــاءً عليهــا، تــم تقســيم الضفــة الغربيــة إىل 3 مناطــق (ألــف- ب- ج) كالتــايل: 
- املنطقــة ألــف: وختضــع أمنيــاً وإداريــاً للســلطة الفلســطينية، ومســاحتها %18 مــن مســاحة الضفــة 
الغربيــة، ال يوجــد أي حضــور للمســتوطنني أو املســتوطنات يف هــذه املنطقــة، وســكاهنا بالكامــل مــن 
ــة"،  ــني "اإلرسائيلي ــب القوان ــوع حس ــني" ممن ــكل "اإلرسائيلي ــة ل ــذه املنطق ــول إىل ه ــطينيني، والوص الفلس
بعمليــات  يقــوم  ولكــن  املنطقــة،  هــذه  يف  "اإلرسائيــيل"  للجيــش  حضــور  أي  يوجــد  ال  أنــه  كــام 
الفلســطينيني.(69) والناشــطني  املقاومــني  بعــض  اعتقــال  هبــدف  األحيــان  بعــض  يف  للمنــازل  دهــم 

ــل، ومســاحتها 21 % مــن مســاحة الضفــة  ــاً إلرسائي ــاً للســلطة الفلســطينية وأمني - املنطقــة ب: ختضــع إداري
الغربيــة، تشــمل العديــد مــن قــر ومــدن الضفــة الغربيــة، وال يوجــد فيهــا أي مســتوطنات ”إرسائيليــة“ .(70)

(69) - New York Times, Israel Seeks Army Use of West Bank Area, at: https://www.nytimes.com/201224/07//world/
middleeast/israel-seeks-army-use-of-west-bank-area.html(last accessed 102018/11/).
(70) - Ibid.
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- املنطقــة ج: وختضــع أمنيــاً وإداريــاً بالكامــل للســيطرة "اإلرسائيليــة"، ومســاحتها %61 مــن مســاحة الضفــة 
الغربيــة، تقــع فيهــا كل املســتوطنات "اإلرسائيليــة"  باإلضافــة لــألرايض املجــاورة هلــا، والطــرق والشــوارع التي 
تصــل املســتوطنات ببعضهــا البعــض (حيــث إن اســتعامل هــذه الطــرق يكــون بصــورة حرصيــة للمســتوطنني 

"اإلرسائيليــني"، وال يســمح للفلســطينيني باســتعامهلا)، كــام تشــمل املناطــق األمنيــة االســرتاتيجية.(71)

(71) - Ibid.
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توضح اخلريطة التقسيامت اجلغرافية للضفة الغربية واملناطق ألف، ب وج:  (72)

.www.ochaopl.org، Feb 2011 ،(72) - م�تب األمم المتحدة للشؤون اإلنسان�ة
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ــاً  ــران -2017 ارتفاع ــرشت يف 19 حزي ــي ن ــة"، الت ــاء "اإلرسائيلي ــة لإلحص ــرة املركزي ــات الدائ ــت معطي بيّن
ــدأ العمــل ببنائهــا يف املســتوطنات املقامــة عــىل أرايض  يصــل إىل %70.4 يف عــدد الوحــدات الســكنية التــي ب
الضفــة الغربيــة، مقارنــة مــع الفــرتة املوازيــة الســابقة. فإنــه يف الفــرتة املمتــدة بــني نيســان/ إبريــل مــن العــام 
2016 وحتــى آذار/مــارس مــن العــام احلــايل 2017 بــدأ العمــل ببنــاء 2758 وحــدة ســكنية، مقابــل 1619
وحــدة ســكنية يف الفــرتة مــا بــني نيســان/ إبريــل مــن العــام 2015 وحتــى آذار/مــارس مــن العــام 2016.(73)
وأشــارت املعطيــات أيضــاً إىل أنــه منــذ مطلــع العــام احلــايل بــدأ العمــل ببنــاء 344 وحــدة ســكنية يف الضفــة 
ــى  ــر وحت ــن األول/ أكتوب ــني ترشي ــدة ب ــرتة املمت ــا يف الف ــم بناؤه ــكنية ت ــدة س ــاف إىل 839 وح ــة؛ تض الغربي
كانــون األول/ ديســمرب مــن العــام 2016، و478 وحــدة ســكنية بــدأ العمــل ببنائهــا بــني متــوز/ يوليــو2016
وحتــى أيلول/ســبتمرب مــن العــام نفســه؛ و1097 وحــدة ســكنية بــدأ العمــل ببنائهــا بــني نيســان/ إبريــل مــن 
العــام 2016 وحتــى متــوز/ يوليــو مــن العــام نفســه. وجــاء أيضــاً أنــه منــذ مطلــع العــام احلــايل أنجــز بنــاء 
403 وحــدات ســكنية اســتيطانية يف الضفــة الغربيــة. يشــار إىل أن معطيــات حركــة الســالم اآلن تشــري إىل أنــه 
يف العــام 2016 بــدأ العمــل ببنــاء 1814 وحــدة ســكنية يف املســتوطنات؛ وهــو مــا يشــكل ارتفاعــاً بنســبة 34%

مقارنــة بالعــام 2015.(74)

http://www.wafainfo.ps/atemplate. ،2017  "(73) - مر�ز المعلومات الوطني الفلسطیني، االست�طان مؤشرات إحصائ�ة "إسرائیل�ة
(2018/11/aspx?id=20043(last accessed: 10

(74) - المصدر ذاته.
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وفــی عــام 2017 أصــدرت ســلطات االحتــالل أمــراً بإعــالن 977 دونــامً مــن أرايض قــر "ســنجل، اللبــن 
ــالل  ــوات االحت ــامً أن ق ــة، عل ــري مزروع ــا غ ــة أهن ــك بحج ــة، وذل ــوت" أرايض دول ــاوية، قري ــة، الس الرشقي
ــا  ــا، أم ــة فيه ــجار املزروع ــاء باألش ــا واالعتن ــني لفالحته ــا املزارع ــول أصحاهب ــع وص ــي متن ــي الت ــها ه نفس
الســبب احلقيقــي هلــذه اخلطــوة فهــو وقــوع هــذه األرايض يف قلــب التكتــل االســتيطاين "شــيلو" والــذي يضــم 
مســتوطنات (شــيلو، معــايل فونــا، عيــيل، جفعــات هارئيــل، هروئيــه، هيوفيــال، نــوف هريــم، بلغــي مايــم) 

ــة عــن جنوهبــا ووســطها.(75) ــل الــذي يعمــل عــىل فصــل شــامل الضفــة الغربي وهــو التكت
وعــىل صعيــد أوامــر وضــع اليــد عــىل األرايض اخلاصــة ألغــراض عســكرية؛ فقــد قامــت ســلطات 
دونــامً   45670 مســاحتها  بلغــت  أراضٍ  عــىل  اليــد  وضــع  أوامــر  بنــرش   2017 العــام  يف  االحتــالل 
بلغــت  مســاحة  عــىل  يــدٍ  وضــعِ  أمــرَ   116 رسيــان  مــددت  كــام  الفاصــل،  اجلــدار  جانبــي  عــىل 
ــكرية  ــراض عس ــا ألغ ــده عليه ــالل ي ــع االحت ــي وض ــاحة الت ــغ املس ــك تبل ــر، وبذل ــامً أخ 9130 دون
الغربيــة. الضفــة  عمــوم  يف  مربــع  كــم   1200 حــوايل   2017 أواخــر  حتــى   1967 العــام  منــذ 

وعــىل صعيــد البــؤر االســتيطانية فيفيــد التقريــر بــأن االحتــالل قــام برشعنــة 20 بــؤرة اســتيطانية، وجعلهــا 
ــدة يف  ــتيطانية جدي ــؤر اس ــة 7 ب ــة إىل إقام ــة، باإلضاف ــة احلكومي ــة واملتابع ــى بالعناي ــمية حتظ ــتوطنات رس مس

ــة.(76) ــا أرايض دول ــابقاً بأهن ــن س ــطينية أعل ــىل أراضٍ فلس ــام 2017 ع الع

(75) - عابد ماهر، مصدر سابق، ص7.
(76) - المصدر ذاته.
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بدعــم  املتعلقــة   ،2017 العــام  يف  واملقرتحــة  املعتمــدة  القوانــني  ومشــاريع  للقوانــني  بالنســبة  وأمــا 
ــاك 18 مــرشوع قانــون يف طــور املناقشــة.  االســتيطان وترســيخه، فقــد تــم إقــرار 3 قوانــني، فيــام اليــزال هن

القوانني الثالثة التي تم إقرارها خطرية وذات أبعاد اسرتاتيجية أمهها(77): 
ــؤر  ــاء الب ــة بن ــىل رشعن ــل ع ــون يعم ــذا القان ــامرة": ه ــودا والس ــتيطاين يف هي ــاء االس ــوية البن ــون "تس 1.  قان
االســتيطانية بأثــر رجعــي، ومنــع هــدم أي مبنــى اســتيطاين مقــام عــىل أراضٍ فلســطينية خاصــة، وتثبيــت 

ــطينيني. ــا الفلس ــن مالكيه ــارات م ــادرة األرايض والعق مص
2.  القانــون الثــاين "متديــد صالحيــة لوائــح الطــوارئ يف الضفــة الغربيــة": هــذا القانون يمنــح الواليــة القضائية 
للمحاكــم "اإلرسائيليــة" عــىل الفلســطينيني واملســتوطنني يف الضفــة الغربيــة والقــدس، وهــو مــا يعنــي ضــامً 

فعليــاً للضفــة لكيــان االحتــالل. 
القانــون الثالــث "مركــز تــراث حــرب األيــام الســتة، حتريــر وتوحيــد القــدس": وهيــدف هــذا القانــون إىل   .3

ــدس. ــتيطاين يف الق ــف االس ــيع املتح توس

 وعــىل صعيــد التحويــالت املاليــة املقدمــة للمســتوطنات فيفيــد التقريــر الســنوي الصــادر عــن هيئــة مقاومــة 
جــدار الفصــل العنــرصي واالســتيطان؛ بــأن متوســط مــا حصــل عليــه كل مســتوطن يف عــام 2017 أكثــر ب 
3.7 مقارنــة مــع معــدل مــا حيصــل عليــه "اإلرسائيــيل" املقيــم يف املناطــق املحتلــة عــام 1948، ويبــني التقريــر 

(77) - المصدر ذاته. 
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أن قيمــة التحويــالت التــي جــر املصادقــة عليهــا مــن جلنــة املاليــة يف كنيســت دولــة االحتــالل، تصــل إىل مــا 
يقــارب مــن 2.5 مليــار شــيكل، وهــي خمصصــة ألغــراض متنوعــة مثــل حتصــني املســتوطنات وإقامــة مشــاريع 

خدماتيــة ومشــاريع البنيــة التحتيــة وســكك احلديــد، واملشــاريع الزراعيــة واملشــاريع الثقافيــة والتعليميــة.(78)
ــتوطنات  ــإن املس ــدس؛ ف ــع يف الق ــات الواق ــج للدراس ــز أري ــن مرك ــادرة ع ــر الص ــاً للتقاري ــوم ووفق الي
"اإلرسائيليــة" حتتــل نســبة %42 مــن مســاحة الضفــة الغربيــة، وطبقــاً لتقريــر ممثليــة االحتــاد األورويب يف قطــاع 
ــتثناء  ــا باس ــة وحده ــة الغربي ــتوطنون يف الضف ــتوطن يس ــف مس ــوايل 400 أل ــإن ح ــة ف ــة الغربي ــزة والضف غ

ــة(79). ــدس الرشقي الق

ــإن  ــر؛ ف ــة التحري ــع ملنظم ــتيطان التاب ــة االس ــن األرض ومقاوم ــاع ع ــي للدف ــب الوطن ــر املكت ــب تقري حس
ســلطات االحتــالل بصــدد املصادقــة عــىل خمططــات اســتيطانية يف الضفــة الغربيــة خــالل عــام 2020، تقــيض 
ببنــاء أكثــر مــن 1900 وحــدة، غالبيتهــا يف املســتوطنات املقامــة عــىل أرايض رام اهللا، وذلــك قبــل انتخابــات 
ــة 930 ــاً قراب ــكنها حالي ــي يس ــيل"، الت ــتوطنة "عي ــدة يف مس ــدة جدي ــاء 600 وح ــيتم بن ــث س ــت، حي الكنيس
ــتوطنة  ــدة يف مس ــاء 534 وح ــتوطنني، وبن ــدد املس ــيضاعف ع ــد س ــاء اجلدي ــط البن ــي أن خمط ــا يعن ــة، م عائل
"شــفوت راحيــل"، مــا يعنــي توســيع املســتوطنة مخســة أضعــاف. وذكــر التقريــر أن حكومــة االحتــالل تســعى 

لتقويــض الســيطرة الفلســطينية عــىل املناطــق املصنفــة "ب" وفقــاً التفــاق أوســلو، وتســعى الختــاذ خطــوات 

(78) - عابد ماهر، مصدر سابق، ص4.
(79) - م�تب ممثل االتحاد األور�ي (الضفة الغر��ة وقطاع غزة، األونروا)، مصدر سابق، ص.1.
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ــاء الفلســطيني فيهــا.(80) عمليــة عــىل هــذا الصعيــد ألول مــرة، لــذا قــرر بينيــت حظــر البن
تواجــه املنطقــة ج مــن الضفــة الغربيــة والتــي تشــكل تقريبــاً مــا نســبته 60 يف املئــة مــن مســاحة الضفــة الغربيــة 
ــت  ــر املي ــامل البح ــتوطنات ش ــم مس ــل بض ــذي يتمث ــوار)، وال ــم األغ ــري (ض ــتيطاين كب ــرشوع اس ــر م خط
ــا  ــة أهن ــت اإلدارة األمريكي ــا أعلن ــة، بعدم ــرن األمريكي ــة الق ــار صفق ــة" يف إط ــيادة "اإلرسائيلي ــوار للس واألغ
ســتعرتف بمشــاريع الضــم هــذه وســتؤيدها، يتمثــل خطــر هــذا املــرشوع بالقضــاء عــىل أي آمــال للفلســطينيني 
بإقامــة دولــة مســتقلة هلــم يف املســتقبل، ويقــيض عــىل مــرشوع حــل الدولتــني مــن خــالل قضــم اجلــزء األكــرب 
مــن مســاحة الضفــة الغربيــة، والــذي يعــد األغنــى باملــوارد الطبيعيــة واملائيــة كــام يعــزل الضفــة عــن األردن، 

ويضــع الفلســطينيني يف حالــة مــن العــزل اجلغــرايف عــن حميطهــم املجــاور هلــم.  

2.ا لوضع احلايل لالستيطان "اإلرسائييل" يف القدس الرشقية 
القــدس الرشقيــة تطلــق عــىل القســم الرشقــي مــن مدينــة القــدس، خــالل احلــرب التــي نشــبت بــني العــرب 
ــت  ــطني. كان ــاحة فلس ــم مس ــىل معظ ــل" ع ــيطرة "إرسائي ــة وس ــدوث النكب ــت بح ــي انته ــل" والت و"إرسائي
مباحثــات رسيــة تــدور رحاهــا يف ذلــك الوقــت بــني األردن و"إرسائيــل"، والتــي متحورت حــول إعطــاء األردن 
الســيطرة عــىل القــدس الرشقيــة، والحقــاً خرجــت هــذه املباحثــات إىل العلــن ليتــم توقيــع اتفاقيــة رســمية بــني 

(80) - الم�تب الفلسطیني لإلعالم، المشروع االست�طاني على أراضي قلند�ا �عزل القدس، https://www.palinfo.com، (آخر ز�ارة للموقع في 
(2020/04/10
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األردن و"إرسائيــل"(81)، تعطــي األردن الســيطرة عــىل القــدس الرشقيــة(82)، ويف األشــهر الالحقــة لتوقيــع هــذه 
االتفاقيــة متــت املصادقــة عليهــا مــن قبــل الكنيســت "اإلرسائيــيل" والربملــان األردين. بعــد نشــوب حــرب األيــام 
الســتة عــام 1967، اســتطاعت "إرسائيــل" احتــالل القــدس الرشقيــة والســيطرة عليهــا، ويف عــام 1980 قامــت 
بضمهــا لــألرايض التــي احتلهــا عــام 1948 لتصبــح جــزءاً مــن أراضيهــا باإلضافــة لألماكــن املقدســة لألديــان 
ــة عاصمــة  ــر الفلســطينية عــام 1988 القــدس الرشقي ــة. وعــىل الرغــم مــن إعــالن منظمــة التحري اإلبراهيمي
لدولــة فلســطني، لكــن "إرسائيــل" مل توافــق عــىل ذلــك كــام مل تعــرتف بــه. يف بدايــات 1980 ميــالدي قامــت 
"إرسائيــل" باعتبــار كل مــن اجلــزء الرشقــي والغــريب ملدينــة القــدس جــزءاً واحــداً وال يتجــزأ مــن أراضيهــا، 
ولكــن جملــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة يف قــراره رقــم (478) اعتــرب اإلجــراء الــذي قامــت "إرسائيــل" من 
خاللــه باحتــالل القــدس الرشقيــة وضمهــا لــألرايض الواقعــة حتــت ســيطرهتا؛ غــري قانــوين وخيالــف القانــون 
الــدويل، ودعــا "إرسائيــل" لالنســحاب الفــوري مــن القــدس الرشقيــة وإعادهتــا للفلســطينيني. "إرسائيــل" إىل 
يومنــا هــذا مل تنصــع لقــرار جملــس األمــن ودائــامً ســعت إىل إعــالن القــدس املوحــدة بجزأهيــا الرشقــي والغــريب 
ــرتف  ــل" مل تع ــع "إرسائي ــمية م ــط رس ــات ورواب ــا عالق ــي هل ــة الت ــدول الغربي ــم ال ــن معظ ــا، ولك ــة هل عاصم
بالقــدس عاصمــة "إلرسائيــل"، بســبب النــزاع الســيادي القائــم عليهــا، واكتفــت باالعــرتاف بـــ (تــل أبيــب) 

عاصمــة هلــا، بينــام اكتفــى البعــض اآلخــر بافتتــاح قنصليــة لبــالده يف القــدس.

(81) - توحید الضفتین في إثر مؤتمر أر�حا و�جراء االنتخا�ات الن�اب�ة فیهما بتار�خ ١٩٥٠/٤/١١، التي �رست الس�ادة األردن�ة على الضفة الغر��ة والقدس 
الشر��ة 

(82) - سخنیني، عصام، "فلسطین الدولة: جذور المسألة في التار�خ الفلسطیني" (ع�ا: دار األسوار، الط�عة الثان�ة، ١٩٨٦، (ص ١٩٩ – ٢١٣).
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حيث شجع قرار ترامب «إرسائيل» عىل منح املزيد من الرتاخيص إلقامة 
مستوطنات جديدة يف القدس الرشقية وقام الكابينت «اإلرسائييل» مبارشة بعد 
قرار ترامب بإعطاء الضوء األخرض للموافقة عىل بناء 14 ألف وحدة سكنية 

استيطانية يف القدس الرشقية.

مؤخــراً أعطــى رئيــس الواليــات املتحــدة األمريكــي دونالــد ترامــب يف تاريــخ 6 ديســمرب عــام 2017 -وبنــاءً 
عــىل القــرار الــذي صــدر عــن الكونغــرس األمريكــي عــام 1995 بخصــوص نقــل ســفارة الواليــات املتحــدة 
ــة  ــمي عاصم ــكل رس ــدس وبش ــرب الق ــرار، واعت ــذا الق ــراء ه ــل إج ــامت ألج ــدس- التعلي ــة إىل الق األمريكي
"إلرسائيــل". اجلديــر بالذكــر أن جملــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة ويف أعقــاب حــرب األيــام الســتة عــام 

ــر  ــة لنه ــة الغربي ــزة والضف ــاع غ ــوري وقط ــوالن الس ــرب اجل ــذي اعت ــم (242)، وال ــرار رق ــدر الق 1967 أص
األردن، والتــي تشــكل القــدس الرشقيــة؛ أراضٍ حمتلــة، وعــىل "إرسائيــل" أن تقــوم باالنســحاب الفــوري منهــا. 
قــرار ترامــب هــو أيضــاً نقــض واضــح وصــارخ لقــرار جملــس األمــن (2334) الصــادر يف ديســمرب 2016، 
والــذي حــث عــىل وضــع هنايــة للمســتوطنات "اإلرسائيليــة" يف األرايض املحتلــة، وطالــب القــرار "إرسائيــل"

بوقــف االســتيطان يف الضفــة الغربيــة بــام فيهــا القــدس الرشقيــة، ودعاهــا لالنســحاب منهــا. 

(83)                                                                                                                                                                  

http://parstoday.com/fa/middle_ (2018/11/last accessed:11) ،(83) - �ارس تود�، ترامپ، قدس اشغالی وحقوق بین الملل/تحلیل
east-i108581
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توضح اخلريطة تقسيامت القدس بني رشقية وغربية 
وتوضح كذلك توزع املستوطنات "اإلرسائيلية" يف القدس الرشقية: (84)

(84) - ISRAELI SETTLEMENTS AND PALESTINIAN NEIGHBORHOODS IN EAST JERUSALEM, 2000 - http://www.
passia.org/maps/view/61(last accessed:112018/1/).



 ����� ����� �������� ��� ������ �������� "���� ����" ��
������ ������ ،������ ،"��� ����" �������� ������ 64

أعلنــت وزارة البنــاء واإلســكان "اإلرسائيليــة" عــن مــرشوع خطــة ذي أبعــاد اســرتاتيجية، هــذا املــرشوع عبــارة 
عــن إحــداث 1100 وحــدة ســكنية اســتيطانية شــامل القــدس الرشقيــة، ورصحــت صحيفــة هآرتــس العربيــة 
أن اهلــدف مــن هــذا املــرشوع هــو تقطيــع أوصــال التجمعــات الســكنية الفلســطينية وقطــع االرتبــاط اجلغــرايف 
بــني القــدس الرشقيــة ورام اهللا، هــذا املــرشوع يعمــل عــىل توســيع نطــاق االســتيطان باجتــاه الــرشق ويصــل 

مســتوطنة "نافيــه يعكــوف" بمســتوطنة "فيفــا بنيامــني" التــي تقــع رشق جــدار الفصــل العنــرصي.

يف الوقــت احلــايل ووفــق التقريــر الصــادر عــن مكتــب ممثــل االحتــاد األوريب يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة؛ 
فــإن عــدد املســتوطنني يف القــدس الرشقيــة قــد وصــل إىل 300 ألــف مســتوطن(85). تــم مؤخــراً الكشــف عــن 
مــرشوع بعنــوان إنشــاء وحــدات ســكنية يف القــدس عاصمــة "إرسائيــل" ، ومل تتوفر أيــة معلومات حــول األمكنة 
"التــي ســتقام عليهــا هــذه الوحــدات االســتيطانية، املــرشوع املذكــور يعترب جــزءاً من مــرشوع "القــدس الكرب
والــذي أعلــن عنــه يف وقــت ســابق مــن قبــل حكومــة دولــة االحتــالل، هبــدف ضــم املســتوطنات "اإلرسائيليــة"
الواقعــة يف القــدس الرشقيــة املحتلــة وأطرافهــا إىل القــدس(86). اإلحصائيــات اجلديــدة تتحــدث عــن مشــاريع 

بنــاء 300 ألــف وحــدة ســكنية جديــدة يف القــدس الرشقيــة املحتلــة.(87)

(85) - م�تب ممثل االتحاد األور�ي (الضفة الغر��ة وقطاع غزة، األونروا)، مصدر سابق، ص.1.
(86) - حسب التقر�ر التلفز�وني للقناة "اإلسرائیل�ة"  العاشرة بنقل عن وز�ر اإلس�ان والبناء "اإلسرائیلي"  یواف غالنت.

palestine-israel-/25/12/https://arabic.euronews.com/2017 ،(87) - "إسرائیل"  تعتزم بناء 300 ألف وحدة است�طان�ة جدیدة في القدس
(2108/11/new-setlement-jerusalem-trump-reax (last accessed: 11
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بنــاءً عــىل مــا جــاء يف تقريــر املكتــب الوطنــي للدفــاع عــن األرض ومقاومــة االســتيطان التابــع ملنظمــة التحريــر 
يف عــام 2020؛ فــإن مرشوعــاً اســتيطانياً جيــري العمــل عليــه مــن قبــل ســلطات االحتــالل "اإلرسائيــيل" ليصار 
ــا شــامل القــدس املحتلــة، هيــدف إىل عــزل املدينــة عــن حميطهــا بالكامــل.  إىل تنفيــذه عــىل أرض مطــار قلندي
ــة" رشعــت بإعــداد اخلطــط  "اإلرسائيلي ــره األســبوعي الســبت أن "وزارة اإلســكان" وأوضــح املكتــب يف تقري
اً فاصــالً  لبنــاء مســتوطنة جديــدة عــىل أرايض املطــار، وصــوالً إىل جــدار الضــم والتوســع، الــذي ســيكون حــدّ
بــني املســتوطنة اجلديــدة واملناطــق الفلســطينية يف حميــط القــدس لعزهلــا بالكامــل. حيــث إن املــرشوع يقــوم عــىل 
نحــو 1200 دونــم، ليشــمل أكثــر مــن 6 آالف وحــدة اســتيطانية، باإلضافــة إىل مراكــز جتاريــة بمســاحة 300

ألــف مــرت مربــع، و45 ألــف مــرت مربــع ســتُخصص لـــمناطق تشــغيل، وفنــدق، وخزانــات ميــاه وغريهــا مــن 
املنشــآت. وقامــت ســلطات االحتــالل بوضــع إشــارات محــراء عــىل 21 منــزالً فلســطينياً قائــامً منــذ ســنوات 
طويلــة ســيجري هدمهــا، متهيــداً إلقامــة أجــزاء مــن املــرشوع االســتيطاين فوقهــا، كــام ســيتم انتــزاع ملكيــة 
ــة هلــذا  ــازل، ليشــملها هــذا املــرشوع االســتيطاين. وتشــمل اخلطــة التطويري األرايض املقامــة عليهــا تلــك املن
ــنوات  ــون س ــتيطانية يف غض ــدة اس ــف وح ــتوطنات إىل 11 أل ــدد املس ــع ع ــىل رف ــام 2030، ع ــرشوع لع امل
قليلــة، حيــث إن هــذه املســتوطنة ستشــكل تكتــالً اســتيطانياً ضخــامً عــىل غــرار "معاليــه أدوميــم" رشق املدينــة، 

والتجمــع االســتيطاين "كفــار عتصيــون" جنوبــاً.(88)

(88) - الم�تب الفلسطیني لإلعالم، المشروع االست�طاني على أراضي قلند�ا �عزل القدس، مصدر سابق. 



 ����� ����� �������� ��� ������ �������� "���� ����" ��
������ ������ ،������ ،"��� ����" �������� ������ 66

3. الوضع احلايل لالستيطان "اإلرسائييل" يف مرتفعات اجلوالن السوري
مرتفعــات اجلــوالن منطقــة جبليــة تقــع يف أقــىص اجلنــوب الغــريب مــن ســورية، قامــت "إرسائيــل"

1981 قامــت بضمهــا إىل أراضيهــا  1967، ويف عــام  باحتالهلــا أعقــاب حــرب األيــام الســتة عــام 
قانونيــة.  غــري  واعتربهــا  الضــم  بعمليــة  يعــرتف  مل  الــدويل  املجتمــع  ولكــن  رســمي،  بشــكل 

ــوالن،  ــات اجل ــام يف مرتفع ــعة لأللغ ــح واس ــف ومس ــة تنظي ــراء عملي ــيل" بإج ــش "اإلرسائي ــام اجلي ــراً، ق مؤخ
ــة وبعضهــا لتوســيع املنشــآت الســياحية،  ــام بمرشوعــات زراعي ــح أراضٍ للمســتوطنني للقي اهلــدف منهــا من
ــة مــن أرايض اجلــوالن املحتــل حتــت ســيطرة  والتــي يصــب مجيعهــا يف إطــار التوســع االســتيطاين. 60 يف املئ
اجليــش "اإلرسائيــيل"، وتعــد بمثابــة مناطــق عســكرية وتدريبيــة يســتفيد منهــا اجليــش "اإلرسائيــيل" . بينــام الـــ 

ــة.(89) ــاريع الســياحية والزراعي ــة املش ــاء املســتوطنات وإقام ــتخدم لبن ــر تس ــة األخ %40 املتبقي
ــرشوع  ــتيطان. امل ــرة االس ــيع دائ ــو توس ــل ه ــوالن املحت ــا يف اجل ــن عنه ــة" املعل ــداف "اإلرسائيلي ــد األه أح
ــق  ــك يرمــي إىل حتقي ــة أعــداد املســتوطنني، كذل ــه هيــدف إىل مضاعف ــة لكون االســتيطاين يف اجلــوالن باإلضاف

ــائح.(90) ــون س ــون إىل 5 ملي ــن 3 ملي ــياح م ــدد الس ــادة يف ع زي
اإلحصائيــات األخــرية حــول أعــداد املســتوطنات "اإلرسائيليــة" يف اجلــوالن املحتــل تتحــدث عن 24 مســتوطنة 
يســتوطن هبــا أكثــر مــن 23 ألــف مســتوطن. اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس األمــن أكــدا يف أكثــر 

http://iuvmpress.com/fa/25070 (last accessed:،اهداف "إسرائیل"  از تشدید فعالیت ها در بلند� ها� جوالن ،iuvmpress - (89)
(2018/11/13

(90) - المصدر ذاته.
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ــري  ــي غ ــوري ه ــوالن الس ــا اجل ــن ضمنه ــة وم ــة" يف األرايض املحتل ــتوطنات "اإلرسائيلي ــرار(91) أن املس ــن ق م
قانونيــة وفقــاً للقانــون الــدويل ورفضــت التوســع املســتمر هلــا. وعــىل الرغــم مــن ذلــك تســعى "إرسائيــل" إىل 

زيــادة عــدد املســتوطنني يف اجلــوالن الســوري املحتــل يف الـــ 5 ســنوات القادمــة إىل 100 ألــف مســتوطن.(92)

•"���������" �������� ����¢ :� �£�� �¡���
ــذ  ــرب، من ــاحات أك ــالل مس ــة، واحت ــد األرايض املحتل ــق لتهوي ــو طري ــه ه ــيل" يف حقيقت ــتيطان "اإلرسائي االس
ــن  ــه م ــه متكن ــرتاتيجية يف معادالت ــية واس ــيلة أساس ــتوطنات وس ــت املس ــوم كان ــان وإىل الي ــذا الكي ــيس ه تأس
تثبيــت أمنــه الداخــيل واالســرتاتيجي، وتقطيــع أوصــال املناطــق الفلســطينية جغرافيــاً هبــدف عزهلا عــن بعضها 
البعــض، ممــا يســهل بالنتيجــة مراقبتهــا والســيطرة عليهــا أمنيــاً عندمــا تدعــو احلاجــة لذلــك، باإلضافــة لذلــك 
إعاقــة املقاومــني الفلســطينيني مــن التواصــل فيــام بينهــم لتنفيــذ أي عمليــات حمتملــة ضــد أهــداف ”إرسائيلية“، 
وتســهيل مطاردهتــم وتعقــب حركتهــم عنــد ارتكاهبــم ألي عمليــات. كــام أن عمليــات االســتيطان وتوســعها 
املســتمر مــن وجهــة النظــر "اإلرسائيليــة" تعطــي أفضليــة إلرسائيــل يف كســب أراضٍ أكثــر يف أي مفاوضــات 
صلــح حمتملــة يف املســتقبل، وتزيــد الضغــط عــىل العــرب والفلســطينيني للقبــول بــأي طــرح قــد تتقــدم بــه يف 

املســتقبل. 

(91) - S.C.Res. 2334, 23 Dec 2016 , S.C.Res. 465 1 march 1980, G.A.Res.3788/ C, 8 Dec.1982, G.A.Res.7089/
Des 2015.
(92) - Illegal settlements , Arab Human Rights Center In Golan Heights,at: http://golan-marsad.org/topic/illegal-
settlements/(last accessed:132018/11/)
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ــة  ــزء إىل ثالث ــذا اجل ــة يف ه ــيل" يف األرايض املحتل ــتيطان "اإلرسائي ــداف االس ــيم أه ــنقوم بتقس س
ــايل:  ــل كالت ــكل مفصّ ــدة وبش ــىل ح ــا ع ــة كل منه ــام، ودراس أقس
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"إرسائيــل" بتمركزهــا عــىل 20700 كيلومــرت مربــع مــن األرايض املحتلــة، وعــدم امتالكهــا للعمــق اجلغــرايف 
االســرتاتيجي جيعلهــا مكشــوفة ومعرضــة للخطــر بشــكل كبــري أمــام أي هجــوم حمتمــل مــن البلــدان العربيــة 
املجــاورة أو املجموعــات املقاومــة، وهلــذا فــإن إقامــة املســتوطنات "اإلرسائيليــة" عــىل طــول احلــدود ويف املناطق 
اهلامــة يمكــن أن يعــد بمثابــة إجــراء وقائــي ودفاعــي أمــام أي هجــامت حمتملــة، وتعمــل عــىل إعاقــة أي قــوات 
مهامجــة هدفهــا القيــام هبجــامت يف العمــق "اإلرسائيــيل"، ومتنعهــا مــن التقــدم حتــى وصــول القــو العســكرية 

الداعمــة ملســاندهتا.(93)

أوري ميلشــتاين (كاتــب "إرسائيــيل" مشــهور) عنــد حديثــه عــن األمهية االســرتاتيجية العســكرية للمســتوطنات 
"اإلرسائيليــة" يقــول "املســتوطنات احلدوديــة خــالل حــرب االســتقالل (يعنــي احلــرب العربيــة "اإلرسائيليــة") 
كانــت بمثابــة قواعــد قويــة لقيــادة القــوات اليهوديــة، ومل يقتــرص عملهــا عــىل كوهنــا حواجــز ومواقــع تفتيش". 
لذلــك نصــل إىل قناعــة بــأن الوظيفــة الدفاعيــة والعمليــة االســتيطانية يكمــل كل منهــام اآلخــر، وال يمكــن أن 
يتحقــق أي منهــام إال بوجــود اآلخــر، فلتحقيــق األمــن الداخــيل واالســرتاتيجي يســتلزم إحــداث املزيــد واملزيد 
مــن املســتوطنات وخاصــة يف األماكــن احلدوديــة التــي تشــكل درعــاً وســداً أمــام أي هجــامت حمتملــة، ومــن 
ناحيــة أخــر وجــود املســتوطنات بحــد ذاتــه يعتــرب صــامم أمــان وعامــالً دفاعيــاً مهــامً يف املعــادالت العســكرية 
واألمنيــة هلــذا الكيــان. أضــف إىل ذلــك كــام ذكرنــا مســبقاً أن إجيــاد املســتوطنات يعمــل عــىل تفتيــت املناطــق 

(93) - دوعر، غسان محمد، المستوطنون الصهاینة في الضفة الغر��ة االعتداء على األرض واإلنسان، مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات، (2010).
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الفلســطينية جغرافيــاً، ويمــزق نســيجها االجتامعــي وحيوهلــا إىل جتمعــات صغــرية متفرقــة وعاجــزة ال يمكــن 
أن تشــكل أي خطــر عــىل هــذا الكيــان. ويف هــذا اخلصــوص قامــت احلكومــات "اإلرسائيليــة" املتعاقبــة بتطبيــق 
هــذه االســرتاتيجية مــن خــالل إحــداث املســتوطنات يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث تــم إنشــاء أربــع 
ــة تكــون وظيفتهــا التصــدي ألي أحــداث غــري متوقعــة كاالنتفاضــات  جممعــات اســتيطانية يف الضفــة الغربي
وعمليــات املقاومــة الشــعبية، وهــذه املســتوطنات هــي (الــون موريــه وشــاكيد قــرب جنــني، قرنيــه شــمرون 
ومســتوطنة ارئيــل)، باإلضافــة إىل عــدد مــن املســتوطنات الزراعيــة حوهلــا. كل مــن هــذه املســتوطنات يتمتــع 
بإمكانيــات متطــورة وحديثــة كشــبكات مــن االتصــاالت الالســلكية املتطــورة وعــدد مــن اخلرائــط وخطــوط 
هاتفيــة خاصــة تعمــل ليــالً هنــاراً، باإلضافــة لقــوات دفــاع حمليــة مســلحة بأحــدث أنــواع األســلحة من ســكان 

املســتوطنات نفســها. (94)

األســلحة والتجهيــزات العســكرية التــي متتلكهــا هــذه التجمعــات االســتيطانية يتــم تأمينهــا عــن طريــق جيــش 
االحتــالل "اإلرسائيــيل"، وكل مســتوطن مــن ســكان هــذه املســتوطنات يمكنــه امتــالك الســالح الــذي حيتاجــه 
بمجــرد تعبئتــه الســتامرة بســيطة. أضــف لذلــك يوجــد يف كل مســتوطنة خمــزن أســلحة وذخــرية متكــن قــوات 
الدفــاع املحــيل والوحــدات التــي يتــم اســتقدامها إىل هنــاك يف حــال وقــوع أي اشــتباك مســلح مــن الدفــاع عــن 
نفســها، كــام يتوفــر يف كل مســتوطنة خدمــات عموميــة أخــر مثــل ســيارات اإلســعاف واإلطفــاء وغريهــا 

مــن الوســائل املتطــورة التــي حتــرم منهــا املناطــق الفلســطينية املجــاورة هلــذه املســتوطنات.(95)

(94) - المصدر ذاته. 
(95) - المصدر ذاته.
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يمكننــا القــول ووفقــاً ملــا عرضنــاه مســبقاً بــأن اهلــدف "اإلرسائيــيل" مــن إجيــاد املســتوطنات يف األرايض املحتلــة 
هــو تســهيل الســيطرة عــىل األرايض التــي احتلهــا بعــد حــرب عــام 1967 واالحتفــاظ هبــا، وتأمــني األمــن 
ــان،  ــي احتلهــا عــام 1948. حتقــق األمــن الداخــيل واالســرتاتيجي هلــذا الكي ــة لــألرايض الت ــة الكامل واحلامي
ــة  ــت املراقب ــطينيني حت ــركات الفلس ــع حت ــع مجي ــتوطنني، ووض ــني واملس ــة للمحتل ــتقرار واحلامي ــني االس تأم
"اإلرسائيليــة"، ومنــع الفلســطينيني مــن أي انتفاضــة أو هجــامت حمتملــة، يكمــن بإجيــاد نســيج ذكــي، مربمــج 

وخمطــط لــه مــن املســتوطنات "اإلرسائيليــة"، األمــر الــذي بالفعــل تــم ويتــم العمــل عليــه. 

»"���������" ������� " ��������� – �������" �� �� -�
ــامل،  ــود الع ــع هي ــواء مجي ــىل احت ــادرة ع ــون ق ــن تك ــا ل ــة فإهن ــطني املحتل ــرية لفلس ــاحة الصغ ــر إىل املس بالنظ
ــة" ــة "اإلرسائيلي ــن السياس ــتيعاهبم، وضم ــة الس ــل طريق ــو أفض ــة" ه ــتوطنات "اإلرسائيلي ــاد املس ــك إجي لذل
التــي تنتهجهــا يف إحــداث املســتوطنات، وتأمــني اخلدمــات العامــة والتســهيالت الكبــرية هلــا لتشــجيع اليهــود 
حــول العــامل للقــدوم إليهــا والعيــش هبــا، وضعــت قدمــاً جديــدة عــىل طريــق توســيع رقعــة االســتيطان وزيــادة 
ــتها يف األرايض  ــرب سياس ــل" وع ــك "إرسائي ــة. لذل ــطني املحتل ــن إىل فلس ــود املهاجري ــتوطنات واليه ــدد املس ع
ــادة  ــامً لزي ــعت دائ ــم، س ــود مكاهن ــب اليه ــادرة وجل ــىل املغ ــطينيني ع ــام الفلس ــة بإرغ ــا واملتمثل ــي احتلته الت
عــدد املســتوطنات واملــيض قدمــاً بعمليــات التوســع وترسيعهــا لكــي تســتطيع أن تســتجيب للعــدد املتزايــد مــن 
اليهــود يف كافــة أنحــاء العــامل الراغبــني باهلجــرة لالســتيطان يف فلســطني املحتلــة، ومــن ناحيــة أخــر القضــاء 
عــىل املاهيــة الديموغرافيــة للمناطــق الفلســطينية عــن طريــق هــدم العديــد مــن منــازل الفلســطينيني وختريــب 
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أراضيهــم الزراعيــة واقتــالع أشــجارهم وإحــراق حمصوالهتــم، وإجبارهــم عــىل املغــادرة وإقامــة مســتوطنات 
مــكان أراضيهــم وإســكان مســتوطنني مكاهنــم، والتــي يف املجمــوع هتــدف إىل تقليــل فــرص الفلســطينيني يف 
عــون  ــن يدّ ــن تبقــى أراض أو أمــالك للفلســطينيني الذي ــأس لدهيــم. وبذلــك ل ــة مــن الي العــودة وختلــق حال
ــة  ــن جه ــا م ــك أهن ــد بذل ــل" تعتق ــإن "إرسائي ــايل ف ــطني. وبالت ــكن يف فلس ــودة والس ــذه األرض للع ــة ه ملكي
قامــت بإضعــاف العقيــدة الفلســطينية يف البقــاء داخــل فلســطني لــد الفلســطينيني الذيــن مل تســتطع إخراجهم 
وإجبــار البقيــة عــىل اهلجــرة ومغــادرة فلســطني، ومــن جهــة أخــر تكــون يف مأمــن مــن االدعــاءات القادمــة 
مــن الفلســطينيني الذيــن لدهيــم أراض هنــاك ولكنهــم مقيمــون يف اخلــارج بفعــل احلــرب والنــزوح، وكل مــن 
هذيــن األمريــن مــن وجهــة النظــر "اإلرسائيليــة" يشــكالن يف املحصلــة عامــل ضغــط كبــري عــىل الفلســطينيني 
لدفعهــم للقبــول بــأي عمليــة تســوية سياســية يمكــن أن تطرحهــا "إرسائيــل" ، وإال فإهنــم معرضــون خلســارة 

أراض أكــرب.(96)

(96) - المصدر ذاته.
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ــة  ــات خمتلف ــة) وثقاف ــكا وإفريقي ــيا، أمري ــا، آس ــة (أوروب ــراق خمتلف ــون إىل أع ــود ينتم ــن اليه ــام أن املهاجري ب
وجــاؤوا مــن جمتمعــات خمتلفــة، فــإن مســألة دجمهــم يف جمتمــع واحــد وإدارهتــم يعتــرب حتديــاً صعبــاً وال يمكــن 
ــن يف  ــؤالء املهاجري ــكان ه ــىل إس ــة ع ــالل املتعاقب ــة االحت ــات دول ــدت حكوم ــك عم ــهولة، لذل ــاوزه بس جت
جممعــات اســتيطانية تتمتــع بأحــدث الوســائل اخلدميــة والتعليميــة والرتفيهيــة، وتضعهــم عــىل اتصــال مبــارش 
مــع كافــة املؤسســات "اإلرسائيليــة" التــي تلبــي كافــة احتياجاهتــم، وعــن طريــق ذلــك يمكــن حقنهــم بالثقافــة 
اليهوديــة اجلديــدة التــي ســتجعل منهــم جمتمعــاً متجانســاً يكــون التحكــم بــه ســهالً. تعمــد "إرسائيل" أيضــاً إىل 
إســكان املســتوطنني املتطرفــني يف جــوار املناطــق الفلســطينية لتنمــي وترســخ ثقافــة الكراهيــة والعــداء لدهيــم 
ــامل  ــل أع ــر بفع ــطينية أكث ــات الفلس ــىل املجتمع ــق ع ــدوره يضيّ ــذي ب ــرب، وال ــكل أك ــطينيني بش ــاه الفلس جت
ــكات  ــري املمتل ــطينيني، تدم ــة للفلس ــل الزراعي ــة واملحاصي ــراق األرايض الزراعي ــني (كإح ــتوطنني املتطرف املس
اخلاصــة والعامــة للفلســطينيني وختريبهــا، التعــرض لألطفــال يف طريقهــم إىل املدرســة..الخ)، وجيربهــا عــىل 
تــرك تلــك املناطــق للمســتوطنني، وخــري مثــال عــىل ذلــك مســتوطنات " كريــات أربــع، ايلــون، موريــه وعفــره 

" الواقعــة جــوار مــدن نابلــس، اخلليــل ورام اهللا.(97)
فلســطني املحتلــة بمســاحتها الصغــرية وحمدوديــة املناطــق الصاحلــة للزراعــة فيهــا ال يمكــن أن تلبــي احتياجات 
ــىل  ــتوطنات ع ــة املس ــل" إىل إقام ــدت "إرسائي ــك عم ــة، لذل ــة والغذائي ــوالت الزراعي ــن املحص ــل" م "إرسائي
ــاً ملجتمعاهتــا  ــاً حملي ــن ناجتــاً غذائي األرايض الفلســطينية اخلصبــة والصاحلــة للزراعــة لتســد هــذا العجــز وتؤمّ

(97) - المصدر ذاته.
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ــة  ــق الزراعي ــذه املناط ــلب ه ــإن س ــك ف ــف إىل ذل ــتمرار، أض ــم باس ــد أعداده ــن تتزاي ــتوطنني، الذي وللمس
اخلصبــة مــن الفلســطينيني وحتويلهــا لصالــح املســتوطنني جيعــل مــن املجتمعــات الفلســطينية جمتمعــات فقــرية 
ــاً ويزيــد الضغــط عليهــا إلجبارهــا  ــاً مــن املحصــوالت الزراعيــة املحليــة، ويدمرهــا اقتصادي ال متتلــك خمزون
عــىل الرحيــل وتــرك هــذا املناطــق، والبحــث عــن مناطــق أخــر لتعيــش هبــا وربــام تــرك فلســطني، وهــذا هــو 
أحــد األهــداف الرئيســة لالســتيطان الــذي تعمــل عليــه "إرسائيــل" بشــكل منظــم وخمطــط لتقويــة مســتوطنيها 
ــة  ــن جه ــرساً م ــم ق ــم وهتجريه ــط عليه ــادة الضغ ــطينيني وزي ــري الفلس ــة، وتدم ــن جه ــياً م ــاً ومعيش اقتصادي

(98).أخــر
ــي تعــود  ــع الت ــة املعامــل واملصان ــي أقيمــت عليهــا املســتوطنات خصــص إلقام ــن األرايض الت جــزء آخــر م
بالنفــع عــىل اقتصــاد االحتــالل، وتــدر عليــه األمــوال الطائلــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــر ختلق فــرص عمل 
جديــدة للمســتوطنني، وتشــجع الراغبــني باهلجــرة واالســتيطان يف فلســطني املحتلــة أكثــر، أضــف إىل ذلــك فإن 
ــود يف  ــز املوج ــد العج ــاهم يف س ــد تس ــة ق ــة الدول ــىل خزين ــع ع ــل واملصان ــذه املعام ــا ه ــي تدره ــوال الت األم
الســوق "اإلرسائيليــة" لبعــض املــواد الغذائيــة واحلاجــات األساســية التــي تضطــر "إرسائيــل" الســتريادها مــن 
حلفائهــا يف اخلــارج، كــام توفــر األمــوال الالزمــة لتوفــري املعــدات األمنيــة والعســكرية التــي تســاهم يف حفــظ 
وتدعيــم بقائهــا، ومتكنهــا مــن مواجهــة أي هجــامت حمتملــة ضدهــا، ومتنحهــا الدعــم لالســتمرار يف املــرشوع 

االســتيطاين والتوســع بــه.      

(98) - المصدر ذاته.
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مــن األهــداف االقتصاديــة األخــر لالســتيطان "اإلرسائيــيل" يف األرايض املحتلــة هــو تدمــري وختريــب اقتصــاد 
املجتمعــات الفلســطينية، فكــام ذكرنا مســبقاً فــإن عمليات الســيطرة عــىل األرايض الزراعيــة اخلصبة الفلســطينية 
وســلبها مــن املزارعــني الفلســطينيني حيوهلــا إىل جمتمعــات فقــرية غــري قــادرة عــىل تلبيــة احتياجاهتــا األساســية 
ــادي  ــردود م ــدون أي م ــم يفق ــم وجيعله ــية عليه ــورة املعيش ــد الفات ــاً، ويزي ــة حملي ــوالت الزراعي ــن املحص م
يمكــن أن يســاعدهم يف االســتمرار يف احليــاة والبقــاء يف مناطقهــم، وبالنتيجــة يعطــي األفضليــة للمســتوطنني 
هيــم وتزيــد "بجاحتهــم" ضــد الفلســطينيني وتدعــم فــرص  عليهــم ويعــود عليهــم بمــردودات ماديــة هائلــة تقوّ
ــن املســتوطنني مــن الســيطرة عــىل  بقائهــم. أضــف إىل ذلــك تــم اختيــار مواقــع إنشــاء املســتوطنات بحيــث متكّ
املصــادر املائيــة وحتويلهــا خلدمــة مشــاريعهم الزراعيــة، وقطعهــا عــن التجمعــات الفلســطينية كورقــة ضغــط 

إضافيــة تزيــد مــن معانــاة الفلســطينيني، وتضعِــف فــرص بقائهــم وجتربهــم عــىل املغــادرة مــن مناطقهــم.(99)

(99) - المصدر ذاته.



 ����� ����� �������� ��� ������ �������� "���� ����" ��
������ ������ ،������ ،"��� ����" �������� ������ 76

• ���������� �����
� ���¤¡©�� ������ª
�� "������������" �«����§�� :¬����£�� �¡����� 
 ������
�� ����� ����

يؤمــن اليهــود أن فلســطني هــي جــزء مــن األرض املوعــودة وفقــاً العتقاداهتــم الدينيــة، إضافــة إىل أن 
ــة  ــرتة حكوم ــالل ف ــا خ ــي هل ــق أعط ــي ح ــطني ه ــن فلس ــا م ــي احتلته ــىل أن األرايض الت ــرص ع ــل" ت "إرسائي
ــا باهلجــرة إىل فلســطني  ــم بريطاني ــداب الربيطــاين عــىل أرض فلســطني عــام 1922، حيــث ســمحت هل االنت

ــا.(100) ــتيطان هب ــك األرايض واالس ومتل
 تعتقــد "إرسائيــل" أيضــاً أن عــدم تشــكيل دولــة ذات ســيادة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة قبــل حــرب الســتة 
أيــام عــام 1967 يعنــي بــأن األرايض التــي ســيطرت عليهــا بعــد هــذه احلــرب ال تعتــرب أراضٍ حمتلــة، وحضــور 
"إرسائيــل" يف تلــك املناطــق يعتــرب مــن قبيــل الدفــاع املــرشوع عــن النفــس ضــد اهلجــامت احلربيــة مــن الــدول 
العربيــة املجــاورة.(101) "إرسائيــل" ووفقــاً للقانــون الــدويل تعتــرب دولــة احتــالل يف املناطــق التــي تتواجــد فيهــا 
واحتلتهــا بعــد حــرب األيــام الســتة عــام 1967، وقيامهــا بإنشــاء املســتوطنات عــىل هــذه األرايض يعــد خمالفــاً 

للقانــون واملقــررات واألعــراف الدوليــة.
يف هــذا الفــرع نقــوم بدراســة االدعــاءات "اإلرسائيليــة" املختلفــة مــن دينيــة، تارخييــة وقانونيــة، والتــي تســتند 
إليهــا "إرسائيــل" لتربيــر احتالهلــا لــألرايض يف فلســطني وســورية، ثــم نقــوم بالرد عــىل هــذه االدعــاءات باألدلة 

العلميــة واملنطقيــة ونقــوم بتفنيدهــا. 

(100) - بر�ات، نظام، مو�� القانون الدولي من االست�طان "اإلسرائیلي" في القدس، جامعة الیرموك، ص.6 (2009).
(101) - الشد�فات، شاد� & الجبرة، علي، مو�� القانون الدولي من المستوطنات "اإلسرائیل�ة" على األراضي الفلسطین�ة، المنارة، المجلد21، العدد 4/ ب، 

ص. 293(2015).
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ــي تســتند إليهــا "إرسائيــل" يف تربيرهــا لالســتيطان يف األرايض  ــة الت ــة والديني االدعــاءات التارخيي
املحتلــة هــي كالتــايل: 

1. االدعاءات التارخيية التي حتتج هبا "إرسائيل" لتربير عمليات االستيطان: 
تنطلــق االدعــاءات "اإلرسائيليــة" بــأن اليهود كانــوا يعيشــون يف األرايض التي تشــكل اليوم األرايض الفلســطينية 

املحتلــة عــىل مــد آالف الســنني دون تشــكيل دولة، بالــكاد ال يمكــن تربيــره كمطالبة قانونيــة.(102)
عــالوة عــىل ذلــك، فــإن "إرسائيــل" تتمســك بحقهــا يف األرايض الفلســطينية املحتلــة املســتمد مــن االنتــداب 
عــىل فلســطني عــام (103)1922، والــذي يتضمــن اهلجــرة اليهوديــة واالســتيطان مــن خــالل التفويــض املمنــوح 
مــن قبــل عصبــة األمــم منــذ أكثــر مــن 90 عامــاً، والــذي ال يــزال ســاري املفعــول إىل يومنــا هــذا. يف فتواهــا 
ــزال  ــة ال ي ــة أن نظــام الوالي ــة(104)؛ أقــرت حمكمــة العــدل الدولي بشــأن املركــز الــدويل جلنــوب غــرب إفريقي
ــة  ــة األمــم مل تعــد موجــودة بعــد اهنيارهــا مــع بــدء احلــرب العاملي ســاري املفعــول عــىل الرغــم مــن أن عصب

الثانيــة.

(102) - In 1977 the Likud government claimed that “the Jewish people have an eternal, historic right to the land of 
Israel“., See Mallison, Jr.,W. T., and Mallison, S.V., A juridical Analysis of the Israeli Settlements in the Occupied 
Territories, Palestine Yearbook of International Law, Birzeit University, P. 9 (1998).
(103) - See Rostov, Eugene V., “Palestinian Self-Determination“, Possible Futures for the Unallocated Territories of 
the Palestine Mandate, Yale Studies in World Public Order, Yale, Yale Law School, PP. 1571979) 158-).
(104) - See International Court of Justice, International status of South‐West Africa, Advisory Opinion: I.C.J. 
Reports 1950, p. 136. Moreover, the rights of states and people are safeguarded under Article 80 of the United 
Nations Charter.
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2. االدعاءات الدينية التي حتتج هبا "إرسائيل" لتربير عمليات االستيطان: 
Eretz) "ــل ــة وأرض "إرسائي ــة اليهودي ــاً للرشيع ــودة وفق ــن األرض املوع ــزء م ــطني ج ــود أن فلس ــن اليه يؤم

ــم  ــط وجوده ــدوا ويرتب ــام وج ــود أين ــة لليه ــي أرض مقدس ــوراة، وه ــط بالت ــامرة" ترتب ــودا والس Yisreal) هي

الروحــي بوجودهــم الســيايس يف فلســطني، وبالتــايل مــن حقهــم الســيطرة عليهــا واالســتيطان فيهــا باعتبارهــا 
ــع  ــطني ومجي ــدس وفلس ــن الق ــرب م ــكان الع ــرد الس ــب ط ــل جي ــة"، ويف املقاب ــل" الكامل ــل أرض "إرسائي متث

ــود.(105) ــة لليه ــيادة الكامل ــامن الس ــة لض األرايض املحتل

وقــد تأكــد هــذا املوقــف خــالل الفــرتة األخــرية التــي تــوىل فيهــا الليكــود احلكــم منــذ عــام 2009، حيــث 
ظهــرت القــو الدينيــة واليمينيــة يف تغليــب االعتبــارات الدينيــة عــىل عمليــات االســتيطان(106)، فقــد أصدرت 
جمموعــة "حاخامــات أرض "إرسائيــل" بقيــادة ســلوم دوف ويلفــا بيانــاً تــرد فيــه عــىل مطالبــات املجتمــع الدويل 
ــع  ــارض م ــامرة تتع ــودا والس ــتيطان يف هي ــك االس ــطينية وتفكي ــة فلس ــه: "إن دول ــول في ــتيطان تق ــف االس بوق

األمــر اإلهلــي بــأن أرض "إرسائيــل" هــي ملــك لشــعب "إرسائيــل" ، ومــن يمســها يمــس عــني اخلالــق".(107)

(105) - بر�ات، نظام، المصدر السابق، ص.4.
(106) - المصدر ذاته. 

(107) - Donald Will, Zionist settlement Ideology and its Ramifications for the Palestinian People, p.34.
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ــتيطان يف األرايض  ــا لالس ــل" يف تربيره ــا "إرسائي ــتند إليه ــي تس ــة الت ــاءات احلقوقي ــمل االدع تش
املحتلــة جوانــب خمتلفــة كاألرايض املقامــة عليهــا املســتوطنات، واملســائل املتعلقــة بالبعــد الســكاين 

لالســتيطان.
1. البعد املتعلق باألرايض:

ــق  ــمية "مناط ــا تس ــق عليه ــة وتطل ــام 1967 أراضٍ حمتل ــة ع ــار األرايض املحتل ــل" اعتب ــض "إرسائي 1. 1. رف
ــالل  ــن خ ــرر إال م ــن أن يق ــتقبلها ال يمك ــذه األرايض ومس ــري ه ــد مص ــرب أن حتدي ــا"، وتعت ــازع عليه متن

املفاوضــات.(108)
وتــر "إرسائيــل" أن مناطــق الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مل ختضــع لســيطرة وســيادة رشعيــة معــرتف هبــا مــن 
أي دولــة قبــل حــرب 1967، وأن األردنيــني واملرصيــني احتلــوا هــذه املناطــق يف حــرب عدوانيــة اســتهدفوا من 
خالهلــا تدمــري "دولــة "إرسائيــل" الناشــئة "، فضــالً عــن أن عــدم نشــوء أي دولــة ذات ســيادة يف الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة قبــل حــرب 1967 معنــاه؛ أن هــذه املناطــق ال يمكــن اعتبارهــا أراض حمتلــة مــن قبــل "إرسائيــل"، 
وأن التواجــد "اإلرسائيــيل" يف هــذه املناطــق املتنــازع عليهــا إنــام جــاء نتيجــة حــرب " دفــاع مــرشوع عــن النفس"

قامــت هبــا "إرسائيــل" ضــد األعــامل العدائيــة، التــي بارشهتــا الــدول العربية املجــاورة ضــد "إرسائيــل".(109)

(108) - بر�ات، نظام، المصدر السابق، ص.6.
(109) - المصدر ذاته. 
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وأن القانــون الــدويل ال يديــن كافــة أنــواع االحتــالل إىل درجــة أن القانــون الــدويل ذاتــه حيــاول تنظيــم حــاالت 
ــع  ــام جــاء لدواف ــالل إن ــة االحت ــة، وأن االدعــاء بعــدم رشعي ــات دولي ــق واتفاقي ــالل بمواثي ــة مــن االحت معين
سياســية وال يدعمهــا القانــون الــدويل وال االتفاقيــات املربمــة بــني "إرسائيــل" والســلطة الفلســطينية، كــام أن 
قــرار جملــس األمــن (242) الــذي صــدر أعقاب حــرب الـــ 67 يرتــب التزامات مشــرتكة عــىل أطــراف النزاع، 
فهــو ال يدعــو "إرسائيــل" إىل انســحاب مــن جانــب واحــد مــن أرض حمتلــة، وإنــام يعــرتف بحــق "إرسائيــل"

يف العيــش يف حــدود آمنــة ومعــرتف هبــا، وهــذا يتطلــب بــدوره الوصــول إىل اتفاقيــات ســلمية لتحقيــق هــذا 
اهلــدف، وذلــك يســتدعي تقديــم تنــازالت متبادلــة بــني العــرب واإلرسائيليــني.(110)

2. 1. بنــاءً عــىل املوقــف "اإلرسائيــيل" الســابق مــن االحتــالل تــر "إرسائيــل" بــأن اتفاقيــات جنيــف األربــع 
ال تنطبــق عــىل االســتيطان يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ألن هــذه االتفاقيــات تتعامــل فقــط مــع األرايض 

املحتلــة وال تنطبــق عــىل األرايض املتنــازع عليهــا، وهــذه هــو حــال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.(111)
وقــد اعرتضــت "إرسائيــل" عــىل التطبيــق الكامــل التفاقيــة جنيــف الرابعــة لســنة 1949 عــىل األرايض املحتلــة 
يف حــرب الـــ ،67 وأن "إرسائيــل" اختــذت قــراراً طوعيــاً بااللتــزام باألحــكام اإلنســانية التفاقيــات جنيــف عــىل 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ووافقــت حمكمــة العــدل "اإلرسائيليــة" بانطبــاق بعــض أحــكام القانــون الــدويل 
العــريف عــىل هــذه األرايض، حيــث تعــرتف بتطبيــق قواعــد قانــون االحتــالل الــواردة يف اتفاقيــات الهــاي ســنة 

(110) - المصدر ذاته. 
(111) Settlements in the West Bank are Legal both under International Law and the agreement between Israel and 
the Palestinians, doc.,2010.



������ ������ �� ���� �� ������� ����� �� ��� ���� ��������81

1907 باعتبــاره جــزءاً مــن القانــون الــدويل العــريف.(112)
كــام تــر "إرسائيــل" أن االتفاقيــات املربمــة ســنة 1993 (أي اتفاقيــة أوســلو ومــا بعدهــا)؛ ال حتتــوي عــىل أي 
حظــرٍ عــىل بنــاء املســتوطنات أو توســيعها، وتركــت حتديــد موضــوع االســتيطان ملفاوضــات الوضــع الدائــم، 
لكــن "إرسائيــل" وافقــت عــىل مبــادرات لتجميــد طوعــي لالســتيطان عــدة مــرات بوضعهــا مســامهة يف بنــاء 

الثقــة مــع العــرب، ولتشــجيع عمليــات التســوية السياســية يف املنطقــة.(113)
"إرسائيــل" صــادرت هــذه األرايض املتنــازع عليهــا وهــي يف حالــة دفــاع عــن النفــس، وكانــت  إن 
ألغــراض  املحتلــة  املناطــق  يف  واملبــاين  لــألرايض  املؤقــت  االســتخدام  وأن  مكشــوفة،  حدودهــا 
عليهــا  املتنــازع  األرايض  هبــذه  ســتحتفظ  "إرسائيــل"  وأن  األمنيــة،  الــرضورة  حتــت  جائــز  خمتلفــة 
مهــددة.(114) وغــري  رشعيــة  وبصــورة  هبــا  معــرتف  جديــدة  حــدود  عــىل  التفــاوض  يتــم  أن  إىل 

ــىل األرايض  ــة وع ــري رشعي ــة غ ــا بطريق ــم بناؤه ــد ت ــتوطنات؛ ق ــض املس ــأن بع ــل" ب ــرتف "إرسائي 3. 1. تع
ــل  ــا مث ــن إزالته ــا، ويمك ــة" العلي ــة "اإلرسائيلي ــام املحكم ــكو أم ــع للش ــذه ختض ــة، وه ــكات اخلاص واملمتل
ــه  ــتيطان التوج ــن االس ــن م ــطينيني املترضري ــىل الفلس ــة، وأن ع ــة الغربي ــة يف الضف ــتيطانية املقام ــؤر االس الب

ــم.(115) ــة" إلنصافه ــدل "اإلرسائيلي ــة الع ملحكم

(112) - بر�ات، نظام، المصدر السابق، ص.7.
(113) - http://www.IsraelunityCoalition.org , Israeli Settlements. Pdf,2010.

(114) - بر�ات، نظام، المصدر السابق، ص.7.
(115) - المصدر ذاته.
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2. البعد املتعلق بالسكان واملستوطنني:
ــوان  ــت عن ــة حت ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــادة 49 م ــواردة يف امل ــكان وال ــل الس ــألة نق ــق بمس ــام يتعل 1. 2. في
ــه  ــا مل تقــم ب ــع النقــل القــرسي للســكان املدنيــني، وهــذا م ــادة إىل من ــل والنقــل واإلخــالء، هتــدف امل الرتحي
"إرسائيــل" يف عمليــات االســتيطان يف القــدس ومناطــق الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وأن "إرسائيــل" مل تنقــل 
مواطنيهــا قــرساً إىل املناطــق املحتلــة، وأن اتفاقيــة جنيــف ال تفــرض قيــوداً أو حظــراً عــىل انتقــال األفــراد طوعاً، 

وحقهــم يف اختيــار مــكان إقامتهــم.(116)

ــكان  ــل الس ــرب، ألن نق ــم احل ــد جرائ ــت بن ــتيطاين حت ــاط االس ــل" إدراج النش ــض "إرسائي ــك ترف 2. 2. كذل
املدنيــني يف األرايض املحتلــة ال يمكــن تكييفــه كجريمــة حــرب مثــل اهلجــامت عــىل مراكــز الســكان املدنيــني 
أو القتــل اجلامعــي، وأن االجتــاه لتجريــم انتقــال املســتوطنني للعيــش يف الضفــة الغربيــة؛ هــو ســوء اســتخدم 

ــة ألغــراض سياســية. (117) لقــرارات حمكمــة العــدل الدولي

ــري  ــتيطاين غ ــاط االس ــار النش ــأن اعتب ــل" ب ــي "إرسائي ع ــرصي، تدّ ــز العن ــة التميي ــوص هتم ــا بخص 3. 2. أم
ــن  ــكالً م ــد ش ــل" ؛ يع ــتوطنني إىل "إرسائي ــادة املس ــرد وإع ــتوطنات وط ــك املس ــو لتفكي ــوين، وأن الدع قان
أشــكال التطهــري العرقــي ضــد اليهــود، ألنــه حتــى داخــل "إرسائيــل"، فــإن العــرب واليهــود يعيشــون جنبــاً 

(116)- المصدر ذاته.
(117)- المصد ذاته، ص8.
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ــون إرسائيليــون" إىل جنــب، وأن العــرب يف "إرسائيــل" يشــكلون %20 مــن ســكان "إرسائيــل"، وهــم "مواطن
ويتمتعــون باملســاواة يف احلقــوق، ولذلــك مــن حــق اليهــود املســتوطنني العيــش إىل جانــب العــرب يف الضفــة 

ــدس.(118) ــة والق الغربي

» ¡���� �� �������� ������ ����� ������� "���������" �������� ¢�� – £
����� ����� ������

ــة  ــة، الديني ــاءات التارخيي ــىل االدع ــرد ع ــة بال ــة واملنطقي ــة العلمي ــنقوم باألدل ــم س ــذا القس يف ه
ــة. ــتيطانية يف األرايض املحتل ــا االس ــر عملياهت ــل" لتربي ــا "إرسائي ــذرع هب ــي تت ــة الت واحلقوقي

1. الــرد عــىل االدعــاءات التارخييــة والدينيــة التــي تتــذرع هبــا "إرسائيــل" لتربيــر اســتيطاهنا يف األرايض 
املحتلــة

1. 1. الرد عىل االدعاءات التارخيية
ولــو ســلمنا جــدالً باالدعــاء التارخيــي الــذي يتمســك بــه اليهــود عــىل األرايض الفلســطينية؛ فــإن هــذا االدعــاء 
ليــس لــه ســند مــن الواقــع أو املنطــق أو القانــون الــدويل، ألن صلــة اليهــود بفلســطني قــد انقطعــت ســنة 135
ميــالدي عندمــا طردهــم هادريــان إمرباطــور الدولــة الرومانيــة، واســتمروا بعدهــا منترشيــن خــارج فلســطني 

طــوال أكثــر مــن ثامنيــة عــرش قرنــاً.(119)

(118) - المصد ذاته، ص8.
(119) - محمد، محسن، القض�ة الفلسطین�ة خل��اتها وتطوراتها حتى سنة 2001، ص.13 (2012).



 ����� ����� �������� ��� ������ �������� "���� ����" ��
������ ������ ،������ ،"��� ����" �������� ������ 84

 ®��� �����
¯� ������� �°��± ®��� �����¯  
ً
����ª¤³�� ®����¥�� ���� ´������ µ����� ��

:����� ���������
أوالً- الفتح(120):

 والــذي يعــد أحــد أقــدم وســائل ملكيــة اإلقليــم يف القانــون الــدويل، فقــد اســتطاع العــرب املســلمون فتــح 
فلســطني ومتكنــوا مــن إحلــاق اهلزيمــة بجيــش الــروم يف القــرن الســابع امليــالدي (638) ميــالدي، ويف تلــك 

ــة لتملــك األرض.(121) ــام كانــت الفتوحــات تعتــرب وســيلة قانوني األي
ثانياً- كذلك التنازل الطوعي(122):

ــم  ــن اإلقلي ــم ع ــوس) بأحقيته ــادة (صفروني ــار بقي ــازل النص ــد تن ــم فق ــة لإلقلي ــائل امللكي ــد وس ــو أح  وه
ــة.(123) ــدة العمري ــت بالعه ــد عرف ــام بع ــي في ــه، والت ــاب ريض اهللا عن ــن اخلط ــر ب ــة عم للخليف

ثالثاً- حق التقادم(124):
 مــن احلقــوق التــي يكتســب هبــا اإلقليــم يف القانــون الــدويل إذ إن العــرب طــوال ثالثــة عــرش قرنــاً اســتوطنوا 
فلســطني، وتأكــدت بذلــك الســلطة السياســية للعــرب واملســلمني طيلــة تلــك القــرون. اســتطاع الصليبيــون 
احتــالل فلســطني عقــب احلمــالت الصليبيــة يف أواخــر القــرن احلــادي عــرش (1099 ميــالدي) ملــدة قصــرية، 

(120) - Breven, C. Parsons, Moving the Law of Occupation into the Twenty-First Century, Naval Law Review, 
published by U.S. Naval Justice School, P. 21 (2009).

(121) - الرقب، صالح حسین، ل�س للیهود حق دیني، مجلة الجامعة اإلسالم�ة، المجلد السادس- العدد األول (1998م).
(122) - Gilbert, Jérémie, Indigenous Peoples' Land Rights under International Law: From Victims to Actors, P. 22, 
(2006).

(123) - الطبر�، أبو جعفر، تار�خ الرسل والملوك، تحقیق محمد أبي الفضل إبرا��م، ط�عة المعارف، 1386ه1963-م.
(124) - Benvenisti, Eyal, The International Law of Occupation, Princeton University Press P. 34, (2004).
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حيــث اســتطاع الســلطان اململوكــي "األرشف خليــل بــن قــالوون" القضــاء عــىل آخــر معقــل للصليبيــني يف 
1291 ميــالدي، وبذلك  ســاحل عــكا وبقيــة معاقلهــم وقالعهــم عــىل امتــداد الســاحل يف عــام 690 هجــري –

تــم مــن جديــد تأكيــد الســلطة والســيطرة للعــرب واملســلمني عــىل فلســطني (125). 

2. 1. الرد عىل االدعاءات الدينية 
ــذه  ــوراة، وه ــاء يف الت ــا ج ــاً مل ــودة طبق ــود املوع ــي أرض اليه ــطني ه ــون" أن أرض فلس ــي "اإلرسائيلي يدع
ــرية  ــات كب ــد حتقيق ــان بع ــامء األمل ــاً العل ــارص، وخصوص ــم املع ــة: العل ــة التالي ــاً لألدل ــة وفق ــاءات باطل االدع
ــوراة  ــي ت ــوم ه ــودة الي ــوراة املوج ــوا إىل أن الت ــات؛ توصل ــم اللغ ــخ، وعل ــة، التاري ــار القديم ــعة يف اآلث وواس
حمرفــة وليســت تلــك التــوراة التــي أنزلــت عــىل ســيدنا موســى عليــه الســالم، وأن جوهــر تــوراة اليــوم هــو 

ــان.(126) ــات والكه ــض احلاخام ــات بع كتاب
ــى،  ــم، موس ــيدنا إبراهي ــن س ــكل م ــبة ل ــة" بالنس ــار غرب ــرب دي ــطني تعت ــوراة أن "أرض فلس ــاء يف الت ــد ج لق
يعقــوب وإســحاق عليهــم الســالم، ويف الكتــاب املقــدس "التــوراة" يعتربهــم غريبــني عــن هــذه األرض (أرض 
فلســطني). وهنــاك الكثــري مــن النصــوص يف كل مــن ســفر اخلــروج وســفر التكويــن تؤيــد ذلــك، نذكــر منهــا 

التــايل: 

(125)- ابن �ثیر، الحافظ، البدا�ة والنها�ة، م�ت�ة المعارف- بیروت- الط�عة الرا�عة 1982م،322/1-319، عاشور، سعید عبد الفتاح، الحر�ة الصلیب�ة-- 
صفحة مشرقة في تار�خ الجهاد العر�ي في العصور الوسطى- القاهرة، 1963م.

(126) ر�تشارد دس�مون، التار�خ النقد� للعهد القد�م 1678م & جان استروك، دراسة نقد�ة عن التـوراة (1753م) & یولیـوس فلهـاوزن & أ�خهـورن 
(ت1782م) & ال�احث فاتر& إیلجین & مور�س بو�ا�.
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"وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك، كل أرض كنعان ملكاً أبدياً. وأكون إهلهم"(127)

"ويعطيك بركة إبراهيم لك ولنسلك معك، لرتث أرض غربتك التي أعطاها اهللا إلبراهيم"(128)

" وأيضا أقمت معهم عهدي أن أعطيهم أرض كنعان أرض غربتهم التي تغربوا فيها"(129)

2. الرد عىل االدعاءات القانونية التي تتذرع هبا "إرسائيل" لتربير استيطاهنا يف األرايض املحتلة
1. 2. فيــام يتعلــق برشعيــة االحتــالل واملناطــق املتنــازع عليهــا؛ إن تقريــر الســيادة عــىل أرايض فلســطني تــم 
إقــراره يف قــرار التقســيم الصــادر عــن األمــم املتحــدة لســنة 1947، والــذي أعطــى للعــرب %43 مــن أرايض 
فلســطني زمــن االنتــداب مقابــل %56 لليهــود و%1 القــدس توضــع حتــت اإلدارة الدوليــة، وأن قيــام "إرسائيل"
ــىل  ــذه األرايض وال ع ــىل ه ــيادة ع ــق الس ــا ح ــنة 48 ال يعطيه ــطني س ــن أرايض فلس ــوايل %77 م ــالل ح باحت
ــريب  ــب الع ــدة اجلان ــت يف عه ــي بقي ــىل األرايض الت ــيادة ع ــألة الس ــا مس ــطينية، أم ــن األرايض الفلس ــا م غريه
مــن فلســطني؛ فتوزعــت بــني األردن ومــرص وفــق ترتيبــات معينــة، منهــا إعــالن وحــدة الضفتــني بــني األردن 
والضفــة الغربيــة وخضــوع قطــاع غــزة للحكــم املــرصي، وأصبحــت تلــك األوضــاع بعــد ســنة 1948 أمــراً 
واقعــاً تــم االعــرتاف بــه دوليــاً، وهــذا يشــمل املناطــق املحتلــة ســنة 1948 والتــي عرفــت باســم "إرسائيــل"

فيام بعــد.(130)

(127) - سفر التكو�ن، 17: 8.

(128) - سفر التكو�ن، 28: 4.
(129) - سفر الخروج، 6: 4.

(130) - بر�ات، نظام، المصدر السابق، ص.9-8.



������ ������ �� ���� �� ������� ����� �� ��� ���� ��������87

ــام  ــة ع ــتيطان يف األرايض املحتل ــىل االس ــع 1949 ع ــف األرب ــات جني ــاق اتفاقي ــوص انطب ــا بخص 2. 2. أم
1967؛ فلــم يــرتك القانــون الــدويل األمــر للــدول لتحديــد مــد انطبــاق اتفاقيــات جنيــف عــىل حــاالت دون 

أخــر، بــل وضــع األمــر بيــد املرجعيــات الدوليــة.

3. 2. إن ادعــاء "إرسائيــل" بأهنــا كانــت مهــددة وأهنــا اســتولت عــىل األرايض املحتلــة وهــي يف حالــة دفــاع عــن 
النفــس، ثبــت عــدم صحتــه؛ ألن مجيــع الوثائــق والتقاريــر الدوليــة تثبــت كــذب "إرسائيــل" بأهنا كانــت معرضة 
ــني  ــني والعاملي ــامء اإلرسائيلي ــم الزع ــرات معظ ــر ومذك ــة وتقاري ــق الالحق ــنة 1967م، وأن الوثائ ــوم س هلج
تثبــت وتؤكــد أن "إرسائيــل" هــي التــي بــدأت احلــرب ســنة 1967م، وأن "إرسائيــل" حتــاول الســيطرة عــىل هذه 
األرايض مــن خــالل االســتيطان، وخلــق وقائــع جديــدة لرســم حــدود للســيادة "اإلرسائيليــة" تتخطــى حــدود 
الـــ 67.(131) أضــف إىل ذلــك حتــى إذا فرضنــا بــأن "إرسائيــل" كانــت يف حالــة دفــاع مــرشوع عن النفــس"؛ فإن 
قيامهــا باحتــالل أراض يف فلســطني وســورية هــو عمــل غــري قانــوين وال يــربره القانــون الــدويل، ألن الدفــاع 
املــرشوع عــن النفــس جيــب أن يكــون متناســباً مــع حجــم االعتــداء، ويف احلــال التــي يكــون فيهــا الدفــاع عــن 
النفــس غــري متناســب مــع حجــم االعتــداء؛ فــإن مقــدار اخلســائر واخلــراب والتدمــري الــذي سينشــأ عــن حالــة 
الدفــاع عــن النفــس ســيكون أكثــر مــن حجــم التدمــري واخلســائر الناجتــة عــن االعتــداء، ويف هــذه احلالــة فــإن 

ــف عــىل أنــه اعتــداء.(132) الدفــاع املــرشوع يفقــد ماهيتــه ووصفــه احلقوقــي ويوصَ

(131) - المصدر ذاته.
(132) - ترور و دفاع مشروع، پژوهش�ده تح��قات اسالمی،نشر زمزم هدایت (1386) ص 89-101.
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ــام يتعلــق بموضــوع "املســتوطنني والســكان" التــي تتــذرع هبــا "إرسائيــل" ــرد عــىل االدعــاءات في 3. ال
لتربيــر اســتيطاهنا يف األرايض املحتلــة

1. 3. إن نقــل الســكان اليهــود املســتوطنني للعيــش يف املناطــق املحتلــة عــام 1967م يشــكل حســب منظمــة 
العفــو الدوليــة (Amnesty) انتهــاكاً حلقــوق اإلنســان الفلســطيني، ألن وجــود املســتوطنات يتطلــب مصــادرة 
ــوق  ــادرة رضراً بحق ــذه املص ــق ه ــث تلح ــة، حي ــة أو عام ــة خاص ــة ملكي ــواء اململوك ــطينية س األرايض الفلس
ــود  ــام أن وج ــه. ك ــكان إقامت ــن م ــرده م ــؤدي إىل ط ــن أن ت ــده، ويمك ــزاً ض ــرب متيي ــطيني وتعت ــعب الفلس الش
املســتوطنات قــد خلــق قيــوداً عــىل حريــة التنقــل وســفر املواطنــني الفلســطينيني يف بالدهــم، وأن الطــرق التــي 
بنتهــا "إرسائيــل" يف الضفــة مقصــورة عــىل خدمــة املســتوطنات واملســتوطنني، وأهنــا مغلقــة أمــام الســيارات 

ــطينية.(133) الفلس

2. 3. إن وجــود املســتوطنات يف حــد ذاتــه يشــكل انتهــاكاً حلقــوق الشــعب الفلســطيني الــذي أقيمــت هــذه 
املســتوطنات عــىل أرضــه، كــام أن هــذه املســتوطنات حتتــاج إىل أراض جمــاورة لتعطيهــا القــدرة عــىل التــرصف 
ــريه  ــر مص ــطيني يف تقري ــعب الفلس ــق الش ــان ح ــن يعرض ــة، وكال األمري ــة يف املنطق ــوارد الطبيعي ــة يف امل بحري

Jus مــن قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين.(134) cogens للخطــر، وهــذا احلــق يشــكل قاعــدة آمــرة

(133) - بر�ات، نظام، المصدر السابق، ص.9.
(134) - المصدر ذاته.
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3. 3. إن وجــود املســتوطنات يشــكل نموذجــاً للتمييــز العنــرصي ضــد الشــعب الفلســطيني، حيــث يعيــش 
الفلســطينيون واملســتوطنون اليهــود داخــل األرايض الفلســطينية املحتلــة، فبينــام خيضــع الفلســطينيون للنظــام 
ــون  ــاص القان ــون الختص ــني خيضع ــإن اإلرسائيلي ــة" ؛ ف ــكرية "اإلرسائيلي ــر العس ــه األوام ــذي متثل ــي ال القمع
ــم  ــل". وحياك ــون يف "إرسائي ــن يعيش ــني الذي ــة لإلرسائيلي ــوق املمنوح ــس احلق ــع نف ــادي م ــيل" الع "اإلرسائي
الفلســطينيون أمــام املحاكــم العســكرية "اإلرسائيليــة"، بينــام حياكــم املســتوطنون اإلرسائيليــون أمــام املحاكــم 

ــة" .(135) ــة "اإلرسائيلي املدني

(135) - المصدر ذاته، ص10.
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مــن وجهــة نظــر القانــون الــدويل وبتأييــد األمــم املتحــدة، تعتــرب "إرسائيــل" قــوة احتــالل قائمــة عــىل األرايض 
ــق  ــىل عات ــب ع ــك يرتت ــىل ذل ــاءً ع ــورية، وبن ــطني وس ــرب الـــ 1967 يف فلس ــد ح ــا بع ــيطرت عليه ــي س الت
"إرسائيــل" جمموعــة مــن االلتزامــات جتــاه ســكان املناطــق املحتلــة، وكذلــك جتــاه املناطــق املحتلــة كوهنــا تعتــرب 

قــوة احتــالل يف هــذه األرايض.(136)

ــامً  ــون دائ ــؤولون اإلرسائيلي ــك املس ــة، وكذل ــة" املتعاقب ــات "اإلرسائيلي ــإن احلكوم ــك ف ــن ذل ــم م ــىل الرغ وع
ــريات  ــاد تغي ــدون إىل إجي ــط، ويعم ــرض احلائ ــا ع ــون هب ــة ويرضب ــررات الدولي ــني واملق ــون القوان ــا يتجاهل م
ــرد، وهــذه  ســا جوهببجوهريــة يف املناطــق املحتلــة مــن خــالل بنــاء املســتوطنات وزيــادة عددهــا بشــكل مطّ
السياســات االســتيطانية التــي تقــوم هبــا "إرسائيــل" يف األرايض املحتلــة ال تســتند ألي تأييــد قانــوين عــىل كافــة 

ــدويل اإلنســاين. ــون ال ــة أو حقــوق اإلنســان والقان األصعــدة ســواء يف املحافــل الدولي
يف هــذا الفصــل مــن الكتــاب ســنقوم بدراســة موقــف القانــون الــدويل مــن عمليــات االســتيطان "اإلرسائيليــة"
يف األرايض املحتلــة، وكذلــك مســؤولية "إرسائيــل" الدوليــة الناشــئة عــن هــذه العمليــات، يف البدايــة ســنقوم 

(136) - الشامي، عبد الکر�م، س�اسة االست�طان واإل�عاد "اإلسرائیلي"  في األراضي الفلسطین�ة المحتلة في ظل أح�ام القانون الدولي اإلنساني، دن�ا الوطن، 
(2018/12/https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/186809.htm (Last accessed: 1
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بتحليــل ودراســة حــق الســيادة عــىل فلســطني مــن وجهــة نظــر القانــون الــدويل يف ضــوء القــرار 181 الصــادر 
عــن اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة والقــرار 242 الصــادر عــن جملــس األمــن، ثــم ســننتقل إىل دراســة الوضع 
القانــوين للمســتوطنات "اإلرسائيليــة" يف األســناد واملقــررات الدوليــة، وكذلــك يف العــرف الــدويل والســوابق 
القضائيــة، وبعدهــا ســنبحث قابليــة تطبيــق االتفاقيــات واملقــررات الدوليــة عــىل األرايض املحتلــة يف فلســطني 
وســورية، ويف النهايــة ســندرس مســؤولية "إرسائيــل" الدوليــة الناشــئة عــن عملياهتــا االســتيطانية يف األرايض 

املحتلــة، ونتائــج حتريــك هــذه املســؤولية وأشــكال التعويــض وإصــالح الــرضر (املــادي واملعنــوي).  

• ��������°� ��� � ���� ¶��·���� ®����¥�� ����� ¸§����¥�� ���� :���� �¡�����
������
�� ����� ���� "�����������"

بعــد صــدور حكــم االنتــداب الربيطــاين عــىل أرض فلســطني؛ كان أول يشء فعلــه اليهــود حينهــا هــو تأســيس 
الصنــدوق القومــي اليهــودي، ووظيفتــه األصليــة رشاء األرايض يف فلســطني مــن املــالك الذيــن يقيمــون خــارج 
ــام  ــة، يف ع ــة الثاني ــرب العاملي ــى احل ــطني حت ــة رشاء األرايض يف فلس ــاوالت الصهاين ــتمرت حم ــطني، اس فلس
ــرض  ــا أي ع ــطني لرفضه ــة يف فلس ــداب الربيطاني ــوات االنت ــع ق ــة م ــات الصهيوني ــتبكت العصاب 1947 اش
مــن احلكومــة الربيطانيــة يمنــح الفلســطينيني دولــة مســتقلة عــىل أرض فلســطني، لتعلــن احلكومــة الربيطانيــة 
انتهــاء فــرتة انتداهبــا عــىل فلســطني يف نفــس العــام، وتســند أمــر إدارة وتقريــر مصــري فلســطني لألمــم املتحــدة. 
ــث  ــطني، بحي ــة يف فلس ــة فيدرالي ــيس دول ــب تأس ــه جي ــر أن ــا ي ــان، أحدمه ــاك رأي ــدة كان هن ــم املتح يف األم
 ــر ــام ي ــة)، بين ــذا كان رأي األقلي ــة (وه ــذه الدول ــم ه ــت حك ــب حت ــاً إىل جن ــود جنب ــرب واليه ــش الع يعي
اآلخــرون (األكثريــة) أنــه جيــب أن يتــم تقســيم أرض فلســطني إىل قســمني، قســم لليهــود وقســم للفلســطينيني 
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يقيــم كل منهــام عليــه دولتــه املســتقلة، وقــد تــم تأييــد هــذا الطــرح يف كل مــن قــرار اجلمعيــة العامــة لألمــم 
ــن 242.  ــس األم ــرار جمل ــدة 181، وق املتح

فيــام يتعلــق بمســألة الســيادة عــىل أرض فلســطني؛ فقــد صــدر كــام ذكرنــا قــراران مهــامن عــن األمــم املتحــدة 
يف هــذا الشــأن، القــرار 181 والصــادر عــن اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ويســمى بـــ "قرار تقســيم فلســطني"

ــن  ــن هذي ــة كل م ــنقوم بدراس ــث س ــرب 1967، حي ــن يف 22 نوفم ــس األم ــن جمل ــادر ع ــرار 242 الص والق
القراريــن بشــكل مفصــل يف القســم األول مــن هــذا الفــرع.

ــات  ــني، املعاهــدات، االتفاقي ــة فإهنــا تقــوم بخــرق القوان "إرسائيــل" ببنائهــا للمســتوطنات يف األرايض املحتل
والعهــود الدوليــة، ويف العــرف الــدويل فإهنــا تقــوم بنقــض حقــوق اإلنســان والقانون الــدويل اإلنســاين، وقوانني 
احلــرب هبــذه األفعــال. بنــاء املســتوطنات "اإلرسائيليــة" عــىل األرايض املحتلــة يعــد نقضــاً واضحــاً التفاقيــات 
جنيــف األربــع 1949 ولربتوكوهلــا اإلضــايف الصــادر عــام 1977، وكذلــك اتفاقيــة الهــاي 1907، باإلضافــة 
ــك  ــدويل(137). كل ذل ــون ال ــاً للقان ــرب" وفق ــة ح ــة "جريم ــتوطنات يف األرايض املحتل ــاء املس ــد بن ــك يع لذل
ســنقوم بدراســته وحتليلــه يف ضــوء القــرارات، املعاهــدات، العــرف الــدويل، االتفاقيــات والقوانــني الدوليــة يف 

القســم الثــاين مــن هــذا الفــرع.  

(137) - امین زاده، الهام & س�اه رستمی, هاجر. (( ممنوعیت اخراج س�نه فلسطینی و ساخت شهرک ها� یهود� نشین از دید�اه حقوق بین الملل )). 
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 40،(2)، ص.46(2010).
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مــن الــالزم يف بدايــة األمــر أن نقــوم بدراســة مســألة حــق الســيادة عــىل أرض فلســطني، لكــي نســتطيع حتليــل 
مرشوعيــة عمليــات االســتيطان "اإلرسائيــيل" يف األرايض املحتلــة مــن وجهــة نظــر القانــون الــدويل. كــام حتدثنــا 

ســابقاً هنــاك قــراران صــدرا عــن األمــم املتحــدة يف هــذا الشــأن مهــا القــرار 181 والقــرار 242.
ــرار 181،  ــدة الق ــم املتح ــة لألم ــة العام ــدرت اجلمعي ــام 1947، أص ــرب ع ــن نوفم ــن م ــع والعرشي يف التاس
والــذي عــرف حينهــا بـــ "قــرار تقســيم فلســطني"، والــذي يمكــن اعتبــاره البدايــة الفعليــة لـــ "دولــة "إرسائيل"، 
يف ذاك العــام (1947) كان عــدد الســكان العــرب يف فلســطني يبلــغ %70 بينــام كان عــدد اليهــود يبلــغ 30%، 
يقيمــون عــىل مســاحة %10 مــن أرض فلســطني فقــط. وعــىل الرغــم مــن ذلــك فقــد جــاء التقســيم يف قــرار 
ــود،  ــطينيني و55 % لليه ــرب الفلس ــايل: 45 % للع ــكل الت ــىل الش ــدة 181 ع ــم املتح ــة لألم ــة العام اجلمعي
ــه(138).  ــح ل ــذي من ــه املســتقلة عــىل هــذا اجلــزء مــن األرايض ال ــاء دولت ــث يقــوم كل منهــام بتشــكيل وبن حي
الفلســطينيون رفضــوا قــرار اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ورفضــوا تشــكيل دولــة عىل الـــ %45 مــن األرايض 
املعطــاة هلــم وفــق قــرار التقســيم، وبعــد أن فقــدوا األمــل مــن تســوية تعرضهــا األمــم املتحــدة ذهبــوا خليــار 
ــطينيني  ــد الفلس ــرب ض ــل" احل ــت "إرسائي ــاً خاض ــر أيض ــرف اآلخ ــن الط ــل"(139)، وم ــد "إرسائي ــرب ض احل

81%http://www.palqa.com/%D8%A7%D8%AA%D9،(138) - فلسطین سؤال وجواب، قرار 181: ما هو مشروع قرار تقس�م فلسطین
85%D8%A7-%181-%D9-82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D9%%D8%A7%D9

82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%88%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88-%D9%87%D9%%D9
9F(last%86%D8%8A%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%81%D9%85-%D9%8A%D9%82%D8%B3%D9%%D8%AA%D9

/(2018/12/accessed:1
http://righteousjudge.parsiblog.com/Posts/9 ( last ،(139) - عادل، قاضي، تحلیل حقوقی حاکمیت سرزمین فلسطین

(2018/12/accessed:1
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ــا يقــارب 80 ــة الفلســطينيني واحتــالل "إرسائيــل" مل ــة ونكب ــي انتهــت هبزيمــة اجليــوش العربي والعــرب والت
% مــن مســاحة فلســطني. وبالنظــر إىل مــا حــدث عمــدت مــرص إىل ضــم قطــاع غــزة لســيطرهتا وقيــام األردن 
ــني  ــرض" ب ــط األخ ــدود "اخل ــم احل ــة ورس ــة هدن ــع اتفاقي ــا توقي ــم بعده ــيطرهتا، وت ــة لس ــة الغربي ــم الضف بض
"إرسائيــل" والعــرب، واســتمرت األمــور عــىل هــذا احلــال حتــى انــدالع حــرب عــام 1967 والتــي ســميت 
بحــرب النكســة بســبب انتكاســة اجليــوش العربيــة أمــام "إرسائيــل" آنــذاك، وانتهــاء احلــرب هبزيمــة العــرب 
واحتــالل "إرسائيــل" لكامــل فلســطني التارخييــة باإلضافــة لســيناء يف مــرص ومرتفعــات اجلــوالن يف ســورية. 
بعــد انتهــاء احلــرب أصــدر جملــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة قــراره (242) والــذي يديــن فيــه "إرسائيــل"
ويدعوهــا لالنســحاب الكامــل والفــوري مــن األرايض التــي احتلتهــا بعــد حــرب عــام 1967. قــرار جملــس 
األمــن أدان االحتــالل "اإلرسائيــيل" لــألرايض بعــد حــرب عــام 1967 فقــط، بمعنــى آخــر ومــن وجهــة نظــر 
نظــر إليهــا عــىل  األمــم املتحــدة فــإن األرايض التــي قامــت باحتالهلــا "إرسائيــل" قبــل حــرب الـــ 1967 مل يعــد يُ
أهنــا أراضٍ حمتلــة ولذلــك فقــط الـــ 20 % املتبقيــة مــن مســاحة فلســطني هــي التــي تعتــرب أراضٍ حمتلــة وفقــاً 
للقانــون الــدويل. "إرسائيــل" بعــد صــدور قــرار اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 181 الــذي رســم هلــا حــدوداً 
معينــة، وكذلــك قــرار جملــس األمــن 242 الــذي ألزمهــا باخلــروج مــن األرايض التــي احتلهــا بعــد حــرب عــام 

1967؛ اســتمرت بعمليــات االســتيطان واحتــالل األرايض، ومل تلتــزم بــأي مــن تلــك القــرارات.    
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1. قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 181 لعام 1947
ــا  بالتزامــن مــع املعــارك الدائــرة بــني املقاومــني الفلســطينيني واملجموعــات الصهيونيــة، بعثــت دولــة بريطاني
برســالة إىل األمــني العــام لألمــم املتحــدة حينهــا، تطلــب منــه فيهــا بحــث موضــوع املعــارك املســتمرة والقائمــة 
ــة  ــوع القضي ــع موض ــدة أن تض ــم املتح ــة لألم ــة العام ــن اجلمعي ــت م ــطينيني، وطلب ــة والفلس ــني الصهاين ب
الفلســطينية عــىل رأس جــدول أعامهلــا، كــام طالبــت احلكومــة الربيطانيــة األمــني العــام لألمــم املتحــدة أن يقــوم 
بتشــكيل جلنــة خاصــة مهمتهــا حتليــل ودراســة األوضــاع يف فلســطني، عــىل أن تتــم مناقشــة التقاريــر والنتائــج 
التــي تتوصــل إليهــا اللجنــة بشــكل ســنوي يف جلســة عاديــة للجمعيــة العامــة يف األمــم املتحــدة. قامــت هــذه 
ــة العامــة باملوافقــة عــىل  ــة العامــة لألمــم املتحــدة، لتقــوم اجلمعي ــرار عــىل اجلمعي ــة بعــرض مــرشوع ق اللجن
ــذا  ــاً هل ــطني. ووفق ــيم فلس ــرار تقس ــهور بق ــرار 181 واملش ــم الق ــت رق ــراره حت ــوم بإق ــرار، وتق ــرشوع الق م
ــع  ــرب، وتوض ــم للع ــود وقس ــى لليه ــم يعط ــمني، قس ــة إىل قس ــطني التارخيي ــيم أرض فلس ــم تقس ــرار يت الق
مدينــة القــدس حتــت اإلدارة الدوليــة.(140) التقريــر الــذي ســلمته "اللجنــة املؤقتــة لقضيــة فلســطني" للجمعيــة 

العامــة لألمــم املتحــدة يف تاريــخ 31 أغســطس 1947 كان ينطــوي عــىل اقرتاحــني:

- االقــرتاح األول، وهــو رأي األكثريــة، يــر بوجــوب تقســيم أرض فلســطني التارخييــة إىل دولتــني مســتقلتني 
هيوديــة وأخــر عربيــة، ووفقــاً هلــذا االقــرتاح توضــع مدينــة القــدس حتــت اإلدارة الدوليــة، واجلهــاز الــذي 

http://sdpn.ir/DesktopModules/News/NewsView.aspx?T ،(140) - عابد�، آرش، نقد� بر قطعنامه 181مجمع عمومی سازمان ملل متحد
(2018/12/abID=1&Site=douranportal&Lang=ar-SA&ItemID=2165&mid=14661&wVersion=Staging (last accessed:3
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يتــوىل إدارهتــا هــو األمــم املتحــدة، لكــون كل هــذه األقســام الثالثــة (الدولــة اليهوديــة، الدولــة العربيــة، مدينــة 
القــدس) متحــدة اقتصاديــاً.(141)

- االقــرتاح الثــاين، ويمثــل رأي األقليــة، يــر بوجــوب تشــكيل دولــة فدراليــة تتكــون مــن إقليــم عــريب وآخــر 
هيــودي وتكــون القــدس عاصمــة الدولــة الفدراليــة، كــم تــم التأكيــد عــىل وجــوب إهنــاء االنتــداب الربيطــاين 

عــىل أرض فلســطني.(142)
بعــد العديــد مــن املباحثــات واالجتامعــات، قامــت اللجنــة املؤقتــة لقضيــة فلســطني بتوصيــة االقــرتاح األول 
ــي بدورهــا اعتمــدت هــذا االقــرتاح ويف 29 نوفمــرب  ــة العامــة لألمــم املتحــدة، والت ــة) للجمعي (رأي األكثري
1947 وبـــ 33 رأيــاً موافقــاً و31 رأيــاً خمالفــاً و10 آراء ممتنعــة؛ أصــدرت القــرار 181 والــذي يقــيض بتقســيم 
أرض فلســطني التارخييــة إىل دولتــني هيوديــة وعربيــة. وبنــاءً عــىل قــرار التقســيم ختصــص %56،47من مســاحة 
فلســطني إلقامــة الدولــة اليهوديــة بعــدد ســكان يشــمل 498 ألــف هيــودي و497 ألــف عــريب، بينــام خصــص 
%42،88 مــن مســاحة فلســطني التارخييــة وبعــدد مــن الســكان يشــمل عــىل 710 آالف فلســطيني و10 آالف 
هيــودي. مجيــع األعضــاء الدائمــني ملجلــس األمــن وافقــوا عــىل هــذا القــرار باســتثناء بريطانيــا. ووفقــاً هلــذا 
القــرار تــم اعتبــار مدينــة القــدس مدينــة دوليــة ووضعــت حتــى 10 ســنوات حتــت الوصايــة الدوليــة. كذلــك 
تعــد مدينــة القــدس مــن الناحيــة االقتصاديــة متاحــة أمــام حركــة العبــور والزيــارة الدينيــة لــكل مــن اليهــود 

(141) - المصدر ذاته.

(142) - المصدر ذاته.
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واملســلمني واملســيحيني.(143)
ــه  ــن كون ــر م ــطينية أكث ــة الفلس ــيايس للقضي ــل س ــن ح ــرب ع ــياً ويع ــرب سياس ــع يعت ــرار 181 يف الواق إن الق
حقوقيــاً، كــام أن اإلرسائيليــني أثبتــوا عــدم التزامهــم بــه عــن طريــق قيامهــم بمواصلــة عمليــات االســتيطان، 
صــص هلــم وفقــاً هلــذا القــرار. إن القــرار 181 باإلضافــة  ومصــادرة واحتــالل مقــدار أراضٍ أكــرب مــن الــذي خُ
ــه وبشــكل صــارخ ينقــض حــق  ــاق األمــم املتحــدة، فإن ــد مــن املــواد التــي ختالــف ميث ــه عــىل العدي الحتوائ

ــر املصــري للشــعب الفلســطيني.(144) تقري

(143) - - بر�ت، سید مصطفي، طرح ها� مهم صلح خاورم�انه، �زارش اداره اول خاورم�انه عر�ي وشمال آفر�قا، ش 308/2060، مورخ 1364/12/14، 
ص 2. 

(144) - عابد�، آرش، المصدر السابق.

هنــا البــد مــن طــرح الســؤال التــايل: هــل القــرار 181 واملعــروف 
بقــرار «تقســيم فلســطني» وطبقــاً مليثــاق األمــم املتحــدة يتعــارض 
ــذي  ــيادة ال ــق الس ــل ح ــة؟ وه ــني الدولي ــررات والقوان ــع املق م
ــة  ــطني التارخيي ــاحة فلس ــن مس ــىل %56 م ــل» ع ــي «إلرسائي أعط

يعــد معتــرباً قانونيــاً؟  
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إن قــرار اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة (181) واملعــروف ب "قــرار تقســيم فلســطني" يعتــرب فاقــداً لرشعيتــه 
القانونيــة وفقــاً لألدلــة التاليــة(145):

ــرب  ــم؛ يعت ــىل أرضه ــطينيني ع ــيادة الفلس ــق س ــق بح ــام يتعل ــطيني في ــعب الفلس ــوق الش ــال حق أوالً- إن إمه
انتهــاكاً صارخــاً ويســلب حــق تقريــر املصــري مــن الشــعب الفلســطيني، فقــد جــاء يف البنــد الســابع مــن املــادة 
رقــم 2 مليثــاق األمــم املتحــدة "أنــه يمنــع عــىل األمــم املتحــدة التدخــل يف الشــؤون الداخليــة للــدول"، وتقريــر 
مصــري احلكومــة املســتقبلية لفلســطني هــو أمــر خيــص الشــعب الفلســطيني وال حيــق لألمــم املتحــدة أن تتدخــل 

فيــه عــىل اإلطــالق.(146)

ثانيــاً- إن القــرار 181 يفتقــر لالعتبــار والصحــة القانونيــة، ألن اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ال متلــك حــق 
التدخــل يف شــؤون الــدول التــي تقــع حتــت نظــام االنتــداب، وفلســطني مــن مجلــة هــذه الــدول، وقــد أوجــدت 
ــام  ــث إن نظ ــم، حي ــة األم ــته عصب ــذي أسس ــداب ال ــام االنت ــل نظ ــل حم ــة ليح ــام الوصاي ــدة نظ ــم املتح األم
الوصايــة يتــم إعاملــه بنــاءً عــىل اتفاقيــة بــني األمــم املتحــدة والدولــة صاحبــة العالقــة (التــي ســتصبح حتــت 
الوصايــة الحقــاً)، وجــاء يف ميثــاق األمــم املتحــدة أنــه "حتــى التوصــل إىل اتفاقيــة الوصايــة تبقــى االتفاقيــات 
الدوليــة الســابقة ســارية املفعــول"، بمعنــى أن اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة كان يتوجــب عليهــا أوالً مناقشــة 
وضــع فلســطني حتــت نظــام الوصايــة، وثــم بعدهــا يتــم إهنــاء فــرتة حكومــة االنتــداب الربيطــاين عىل فلســطني 

(145) - المصدر ذاته.
(146) - هنر�،کتان، فلسطین و حقوق بین الملل بررسي حقوقي برخورد اعراب و اسرائیل، انتشارات امیر �بیر، ص 64. 
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بعــد أن يتــم التأكــد أهنــا حققــت األهــداف التــي وضعــت مــن أجلهــا.
ــة  ــة العام ــرار اجلمعي ــة ق ــول قانوني ــري ح ــكيك كب ــاك تش "هن ــرار 181 ــول الق ــق ح ــا) يعل ــيل اليت (كوي
باعــرتاض  التشــكيك  يمكننــا  وبــال شــك بصعوبــة  فلســطني،  تقســيم  181 حــول  املتحــدة  لألمــم 
العــرب األصليــني حــول هــذا القــرار"، كــام تــم تأكيــد هــذا القــول مــن قبــل (اي بــرون يل) حيــث 
ــا،  ــة م ــىل دول ــيادة ع ــاء الس ــة إلعط ــك الصالحي ــدة ال متل ــم املتح ــأن األم ــد ب ــك بالتأكي ــاك ش ــال "هن ق
ألن األمــم املتحــدة ليــس مــن صالحياهتــا التدخــل يف الشــؤون الداخليــة واألمــور الســيادية للــدول. 
ــات  ــن صالحي ــس م ــه لي ــل أن ــن املحتم ــطني م ــيم فلس ــا لتقس ــذي دع ــرار 181 ال ــإن الق ــه ف ــاءً علي وبن
األمــم املتحــدة، وإذا كان كذلــك فإنــه قــرار غــري ملــزم للــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة."(147)

ثالثــاً- ال يوجــد يف منشــور األمــم املتحــدة أســاس قانــوين يمنــح اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة احلق بــأن تقوم 
بتقســيم دولــة هلــا حــدود حمــددة ومعينــة مــن وجهــة نظــر املجتمع الــدويل، بــام خيالــف رأي ســكان هــذه الدولة.

رابعــاً- قــرار اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 181 يعــد خمالفــاً لصــك عصبــة األمــم وميثــاق األمــم املتحــدة، 
ألن القــرار 181 نقــض األصــول املندرجــة يف املــادة 22 مــن صــك االنتــداب، والتــي تنص عىل "وجــوب إعالن 
اســتقالل الدولــة اخلاضعــة لالنتــداب بمجرد انتهــاء فرتة األخــري"، وأن اقرتاح جلنة قضية فلســطني حول تقســيم 
فلســطني هــو خمالــف لــرشوط االنتــداب ويعــد انتهــاكاً لألصــول واألهــداف الرصحيــة التــي جــاءت يف صــك 

(147) - هنر�،کتان، المصدر السابق، ص61.



������ ������ �� ���� �� ������� ����� �� ��� ���� ��������101

عصبــة األمــم. القــرار 181 أيضــاً خيالــف ميثــاق األمــم املتحــدة، حيث جــاء يف املــادة رقم 1 مــن امليثــاق أنه يقع 
عــىل عاتــق األمــم املتحــدة "أن تعتمــد مبــادئ العــدل والقانون الــدويل، حلــل املنازعــات الدولية"، وكذلــك "إنامء 
العالقــات الوديــة بــني األمــم عىل أســاس احــرتام املبــدأ الــذي يقــيض بالتســوية يف احلقوق بــني الشــعوب، وبأن 
يكــون لــكل منهــا تقريــر مصريهــا". لذلــك ووفقــاً هلــذه املبــادئ فــإن قــرار تقســيم فلســطني هــو خمالــف لرغبــة 
الغالبيــة العظمــى مــن ســكان فلســطني، وال ينطبــق مــع األصــول التــي جــاءت يف ميثــاق األمــم املتحــدة.(148)

ــون  ــكان األصلي ــم الس ــطينيني ه ــث إن الفلس ــرار 181، حي ــة يف الق ــول العدال ــاة أص ــم مراع ــاً- مل يت خامس
لفلســطني وأرض فلســطني تعــود هلــم، نــر أن القــرار 181 أعطــى لليهــود الذيــن يبلــغ عددهــم حينهــا أقــل 
مــن الثلــث ويملكــون مــا مســاحته 6 % مــن أرض فلســطني التارخييــة؛ مســاحة تقــدر بـــ 14،500 كيلومــرت 
ــة التــي جــاءت يف ميثــاق األمــم  ــة، لذلــك فــإن أصــول العدال مربــع أي %56 مــن مســاحة فلســطني التارخيي

املتحــدة مل يتــم مراعاهتــا كذلــك.(149)
ــدوره  ــني ص ــدويل وح ــون ال ــر القان ــة نظ ــن وجه ــيم 181 م ــرار التقس ــإن ق ــاه ف ــا ذكرن ــكل م ــة ل باإلضاف
ــذا  ــق هل ــدة. وال حي ــم املتح ــور األم ــن منش ــارشة م ــامدة الع ــاً لل ــدر وفق ــي"، ص ــري إلزام ــراراً "غ ــرب ق يعت
القــرار أو التوصيــة أن تلحــق الــرضر باحلقــوق املرشوعــة للشــعب الفلســطيني، وممــا يثــري التعجــب 
وواجــب  ملزمــاً  قانونيــاً  ســنداً  باعتبــاره  القــرار  هــذا  إىل  يســتندون  وحلفاءهــا  "إرسائيــل"  أن  هنــا 

(148) - عابد�،آرش، المصدر السابق.
(149) - ش�خ نور�، محمد امیر، صهیون�سم و نقد تار�خ نگار� معاصر غرب، سازمان انتشارات پژوهش�اه فرهنگ و اند�شه اسالمي، چاپ اول، ص 263-

.(1388)255
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التطبيــق، بينــام ال يعــريون أي اهتــامم للعديــد مــن القــرارات الصــادرة عــن جملــس األمــن واجلمعيــة 
إلــزام. أي  تنطــوي عــىل  ويعتربوهنــا كتوصيــة ال  "إرسائيــل"  تديــن  والتــي  املتحــدة،  لألمــم  العامــة 

"إرسائيــل" ذهبــت إىل أبعــد مــن ذلــك، فباإلضافــة لكــون القــرار 181 ينطــوي عــىل العديــد مــن 
األخطــاء واملغالطــات مــن ناحيــة اعتبــاره القانــوين، وعــدم مراعاتــه ألصــول العدالــة وحــق تقريــر 
ــت  ــم؛ رشع ــة األم ــك عصب ــة يف ص ــول املدرج ــك لألص ــدة، وكذل ــم املتح ــور األم ــواردة يف منش ــري ال املص
التــي  األرايض  نســبة  وصلــت  حتــى  املســتوطنات  وإنشــاء  األرايض  احتــالل  بعمليــات  "إرسائيــل" 
احتلتهــا إىل حــدود %80 مــن مســاحة فلســطني بعــد ســنة واحــدة عــىل صــدور قــرار التقســيم.(150)
لذلــك فــإن عمليــات احتــالل األرايض التــي قامــت هبــا "إرسائيــل" يف عــام 1948 والتــي بلغــت حــوايل 80%

مــن مســاحة فلســطني تعــد غــري قانونيــة بنــاءً عــىل الدليلــني التاليــني: 

الدليــل األول: وفقــاً لألدلــة التــي ذكرناهــا يف األعــىل، فــإن القــرار 181 يعــد انتهــاكاً صارخــاً وواضحــاً حلــق 
ســيادة الشــعب الفلســطيني عــىل أرضــه فلســطني، باإلضافــة لكونــه يســلب حــق تقريــر املصــري مــن الشــعب 
الفلســطيني الــذي ضمنــه لــه ميثــاق األمــم املتحــدة، لذلــك فــإن الســيادة التــي أعطيــت "إلرسائيــل" عــىل 56%

مــن مســاحة فلســطني هــي غــري قانونيــة وليــس هلــا أي اعتبــار.

%56 من مســاحة  الدليــل الثــاين: إذا ســلمنا جــدالً بقبــول القــرار 181، نــر أن هــذا القــرار أعطــى "إرسائيــل"

(150)- �رمي �ام�ار، محمد، بررسي ش�ل �یر� ح�ومت و نیروها� مسلح اسرائیل، ماهنامه زمانه، ش 20، اردیبهشت سال 1383.
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فلســطني بينــام "إرسائيــل" قامــت باحتــالل %80 مــن مســاحة فلســطني أي بزيــادة بلغــت %24 عــىل املســاحة 
ــل" ــا "إرسائي ــي احتلته ــة (%24) الت ــاحة اإلضافي ــذه املس ــإن ه ــك ف ــيم، لذل ــرار التقس ــا ق ــا هل ــي خصصه الت

أيضــاً غــري قانونيــة وفقــاً للقــرار 181 وليــس هلــا اعتبــار قانــوين.     

2. قرار جملس األمن 242 لعام 1967
صــدر القــرار 242 عــن جملــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة يف 22 مــن شــهر نوفمــرب عــام 1967 م باإلمجــاع، 
وطالــب القــرار "إرسائيــل" باالنســحاب مــن األرايض التــي احتلتهــا يف أعقــاب حــرب عــام (151)1967، يف هذا 
القــرار أشــار جملــس األمــن فقــط لــألرايض التــي احتلتهــا "إرسائيــل" عــام 1967، بعبــارة أخر فــإن األرايض 
الفلســطينية التــي احتلتهــا "إرسائيــل" عــام 1948 مل تعــد األمــم املتحــدة تنظــر إليها عــىل اعتبارهــا أراض حمتلة، 
ــرتف هبــا عــىل أهنا  "، وفقــط الـــ 20 % املتبقيــة مــن مســاحة فلســطني هــي التــي اعُ وتعتربهــا "أراض ”إرسائيليــة“

أراض ٍ فلســطينية، ومجيــع املباحثــات واملذكــرات التــي تــدور اليــوم هــي حول هــذه الـــ %20 املتبقيــة. (152)
181 القــرار  كــام  املتحــدة  لألمــم  التابــع  األمــن  جملــس  عــن  الصــادر   242 القــرار  فــإن  بالتأكيــد 
الصــادر عــن اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة؛ حيتــوي إشــكاالت وخمالفــات قانونيــة عديــدة وهــي: 

أوالً- بالتأكيــد إن قــرار جملــس األمــن 242 مل يكــن مرضيــاً للفلســطينيني، ألنه يلــزم "إرسائيل" باالنســحاب من 
األرايض التــي احتلتهــا عــام 1967 فقط، وال يلزمها باالنســحاب من األرايض التي احتلتها عــام 1948. وبالتايل 

(151) - S/Res/242, http://www.unic-ir.org/res/S-Res-242.htm.
(152) - عادل، قاضي، المصدر السابق. 
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فــإن قــرار جملــس األمــن 242 الــذي اعتــرب فقــط األرايض التــي احتلــت بعــد حــرب 1967 هــي أراض حمتلــة؛ 
يعتــرب تأييــداً ضمنيــاً لســيادة "إرسائيــل" عــىل باقي مســاحة فلســطني ويعطيهــا الرشعية. وهــذا بدوره يعــد نقضاً 
صارخــاً حلــق تقريــر املصــري للشــعب الفلســطيني عــىل أراضيه، كــام القــرار 181 الصــادر عــن اجلمعيــة العامة. 
"إرسائيــل" ووفقــاً لقــرارات األمــم املتحــدة تعتــرب دولــة احتــالل يف األرايض التــي احتلتهــا  ثانيــاً- 
ــات  ــن الواجب ــلة م ــا سلس ــب عليه ــه يرتت ــالل فإن ــة احت ــرب دول ــا تعت ــام أهن ــام 1967، وب ــرب ع ــد ح بع
ــع  ــي ختض ــورية والت ــطني وس ــة يف فلس ــا يف األرايض املحتل ــد هب ــب أن تتقي ــي جي ــة الت ــات الدولي وااللتزام
ــتوطنات  ــاء املس ــأت إىل إنش ــة، وجل ــوة حمتل ــا كق ــا وتعهداهت ــزم بوظائفه ــل" مل تلت ــيطرهتا. إال أن "إرسائي لس
ــا،  ــة منه ــق املحتل ــكان املناط ــرت س ــا وهج ــة هب ــتوطنيها لإلقام ــت مس ــا، وجلب ــي احتلته يف األرايض الت
ــت الكثــري منهــا لــألرايض  كــام عمــدت إىل تغيــري الرتكيبــة الســكانية يف املناطــق التــي احتلتهــا وضمّ
ــة 1949 ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــكل م ــاً ل ــاكاً صارخ ــرب انته ــا يعت ــذا م ــام 1948، وه ــا ع ــي احتلته الت
ــن 242 ــس األم ــرار جمل ــام 1907، وق ــاي لع ــة اله ــك اتفاقي ــايف األول 1977 وكذل ــا اإلض وبروتوكوهل
ــي احتلتهــا،  ــالل باخلــروج مــن األرايض الت ــة احت ــزم "إرسائيــل" باعتبارهــا دول ــة تل ــات تنفيذي مل يتضمــن آلي
ــرب 1967.   ــد ح ــا بع ــي احتلته ــة يف األرايض الت ــوة حمتل ــلوكها كق ــة لس ــات مراقب ــن آلي ــى مل يتضم وحت



������ ������ �� ���� �� ������� ����� �� ��� ���� ��������105

»���	�
� ����� �� "���������" ������� ������� ���� -�
إذا أردنــا دراســة الوضــع القانــوين للمســتوطنات يف "إرسائيــل" جيــب أن نقــوم بتســليط الضــوء عــىل الوضــع 
القانــوين لالحتــالل يف املصــادر القانونيــة الدوليــة، املصــادر القانونيــة الدوليــة للمقــررات التــي تســلط الضــوء 
عــىل موضــوع االحتالل تشــتمل عــىل االتفاقيــات الدوليــة (كاتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 وبروتوكوهلا 
اإلضــايف األول 1977 واتفاقيــة الهــاي لعــام 1907)، القانــون الــدويل العــريف، القــرارات الصــادرة عــن جملس 
األمــن واجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، كذلــك األحــكام واآلراء الصــادرة عــن املحاكــم الدوليــة والســوابق 

 . ئية لقضا ا
ــراف  ــررات واألع ــت املق ــة، نقض ــتمرة يف األرايض املحتل ــتيطانية املس ــا االس ــالل عملياهت ــن خ ــل" وم "إرسائي
الدوليــة بشــكل صــارخ وخصوصــاً اتفاقيــة جينيــف الرابعــة لعــام 1949، والتــي تتعلــق بحاميــة املدنيــني وقت 
احلــرب.(153) عــىل الرغــم مــن أن املجتمــع الــدويل طالــب "إرسائيــل" مرات ومــرات باالنســحاب مــن األرايض 
التــي احتلتهــا يف أعقــاب حــرب الـــ 67، وأن تلتــزم بــام جــاء يف اتفاقيــة جنيــف الرابعــة واتفاقيــة الهــاي لعــام 
1907 وقــرارات كل مــن جملــس األمــن واجلمعيــة العامــة التابعــني لألمــم املتحــدة؛ إال أن "إرسائيــل" رضبــت 
بــكل هــذه االتفاقيــات والقــرارات عــرض احلائــط، بــل واســتمرت باحتــالل األرايض وإقامــة املســتوطنات 
عليهــا وتغيــري الرتكيبــة الديموغرافيــة واجلغرافيــة لــألرايض املحتلــة، دون أن تتحمــل مســؤولياهتا وتعهداهتــا 
ــى  ــي تعن ــة" والت ــن "اإلرسائيلي ــش دي ــة يي ــاً ملنظم ــدويل.(154) وفق ــع ال ــدويل واملجتم ــون ال ــاه القان ــة جت الدولي

(153) - الشامي، عبد الكر�م، المصدر السابق. 
(154) - المصدر ذاته. 
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بحقــوق اإلنســان، فــإن املحكمــة العليــا "اإلرسائيليــة" عمــدت إىل اســتخدام مصطلحــني خمتلفــني فيــام يتعلــق 
ــة  ــاء الرشعي ــا إلضف ــة منه ــة، يف حماول ــري القانوني ــتوطنات غ ــة واملس ــتوطنات القانوني ــا املس ــتيطان، ومه باالس
ــا "اإلرسائيليــة" املســتوطنات  ف املحكمــة العلي عــىل قســم مــن املســتوطنات دون اآلخــر. ووفقــاً لذلــك تعــرّ
ــوين صــدر  ــم بناؤهــا وفــق إذن قان ــي ت ــة هــي تلــك املســتوطنات الت ــايل: املســتوطنات القانوني ــة كالت القانوني
وفــق قــرار جملــس الــوزراء "اإلرسائيــيل". وبالتــايل فــإن املســتوطنات غــري القانونيــة هــي التــي تــم بناؤهــا دون 

احلصــول عــىل إذن قانــوين مــن جملــس الــوزراء أو املحاكــم "اإلرسائيليــة" .(155)
ســنقوم يف هــذا القســم بتحليــل الوضــع القانــوين للمســتوطنات "اإلرسائيليــة" يف كل مــن األســناد واملعاهــدات 
ــن  ــادرة ع ــدة، اآلراء الص ــم املتح ــة لألم ــة العام ــن واجلمعي ــس األم ــرارات جمل ــدويل، ق ــرف ال ــة، الع الدولي

ــة "اإلرسائيليــة" والســوابق القضائيــة. املحاكــم الدوليــة واملحاكــم الداخلي

1. الوضع القانوين لالستيطان "اإلرسائييل" يف األسناد الدولية 
يف هــذا اجلــزء ســنقوم ببحــث الوضــع القانــوين لالســتيطان "اإلرسائيــيل" يف كل مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 
ــن  ــس األم ــة وجمل ــة العام ــن اجلمعي ــن كل م ــادرة ع ــرارات الص ــام 1907، والق ــاي لع ــدة اله 1949 ومعاه

التابعــني لألمــم املتحــدة.

ttps://www.yesh- (2019/07/last accessed:25) ،(155) - ی�ش دین، المستوطنات والبؤر االست�طان�ة في الضفة الغر��ة – قاموس المصطلحات
.din.org/ar
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1. 1. الوضع القانوين لالستيطان "اإلرسائييل" يف معاهدة الهاي لعام 1907
ــة  ــة املحتل ــات الدول ــات والتزام ــر واجب ــىل ذك ــام 1907 ع ــاي لع ــدة اله ــواد يف معاه ــض امل ــاءت بع ج
ــرب  ــد ح ــل" بع ــا "إرسائي ــي احتلته ــورية الت ــطينية والس ــام أن األرايض الفلس ــالل، وب ــدة االحت ــالل م خ
ــم  ــن األم ــادرة ع ــرارات الص ــاً للق ــدويل، ووفق ــع ال ــر املجتم ــة نظ ــن وجه ــة م ــرب أراضٍ حمتل الـــ 67 تعت
املتحــدة. وبــام أن مقــررات معاهــدة الهــاي لعــام 1907 تعتــرب عرفيــة، وجــزءاً مــن القانــون العــريف 
وســورية،  فلســطني  مــن  كل  يف  املحتلــة  األرايض  عــىل  للتطبيــق  قابلــة  فهــي  لذلــك  الــدويل(156)، 
نورمــربغ  حمكمــة  أن  إىل  باإلضافــة  املعاهــدة.  مــن  و46   43 املادتــني  عليــه  جــاءت  مــا  وخصوصــاً 
ــرضة.(157) ــم املتح ــع األم ــا مجي ــة وقبلته ــاي عرفي ــدة اله ــررات معاه ــأن مق ــل ب ــن قب ــت م ــكرية رصح العس

ــالك  ــادر األم ــة أن تص ــة املحتل ــن للدول ــيل: ال يمك ــام ي ــام 1907 ب ــاي لع ــدة اله ــن معاه ــادة 46 م ــد امل تفي
الواقعــة حتــت احتالهلــا، وطبقــاً لذلــك فــإن مصــادرة األرايض يف كل مــن فلســطني وســورية، ومــا يليهــا مــن 
ــري  ــي غ ــة ه ــاي، وبالنتيج ــدة اله ــن معاه ــادة م ــذه امل ــاً هل ــة وفق ــري قانوني ــي غ ــا ه ــتيطان عليه ــات اس عملي

ــدويل.  ــون ال ــاً للقان ــة وفق رشعي
مــن املعــروف يف القانــون الــدويل أن طبيعــة احلكــم العســكري للقــوة املحتلــة هــو مؤقــت، وجيــب أن ينتهــي 
ويــزول يف الوقــت الــذي ينتهــي فيــه االحتــالل، وأن حضــور احلكومــة العســكرية للقــوة املحتلــة يف املناطــق 

(156)- الشامي، عبد الكر�م، المصدر السابق.
(157) - see the "Place of customary international law" on pages 5–6 of International Law in Domestic Courts: Israel, 
by Dr. David Kretzmer and Chapter 2 "Application of International Law", in The Occupation of Justice, by David 
Kretzmer
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املحتلــة جيــب أن يكــون للمحافظــة عــىل األمــن يف تلــك املناطــق، ولتأمــني مصالــح ســكان األرايض املحتلــة، 
وال يســمح لدولــة االحتــالل أن حتقــق أي منافــع (قوميــة، اجتامعيــة واقتصاديــة) ملصلحتهــا يف األرايض التــي 
حتتلهــا مــا مل تكــن هــذه املنافــع الزمــة لتحقيــق األمــن يف األرايض املحتلــة. وطبقــاً لذلــك فــإن دولــة االحتــالل 
ال يســمح هلــا ببنــاء أي مســتوطنة عــىل األرايض املحتلــة، وحتــى ال يســمح هلــا أن تشــق طريقــاً ألجــل أن خيــدم 
مســتوطناهتا، وجيــب أن تلتــزم بالقوانــني الناظمــة لالحتــالل عــىل هــذه األرايض(158) طبقــاً ملــا جــاء يف املــادة 43
مــن اتفاقيــة الهــاي لعــام 1907 والتــي تقــرر مــا يــيل: إذا انتقلــت ســلطة القــوة الرشعيــة بصــورة فعليــة إىل يــد 
قــوة االحتــالل، يتعــني عــىل هــذه األخــرية، قــدر اإلمــكان، حتقيــق األمــن والنظــام العــام وضامنــه، مــع احــرتام 

القوانــني الســارية يف البــالد، إال يف حــاالت الــرضورة القصــو التــي حتــول دون ذلــك. 

2. 1. الوضــع القانــوين لالســتيطان "اإلرسائيــيل" يف اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 وبروتوكوهلــا 
اإلضــايف األول لعــام 1977

إن سياســة "إرسائيــل" يف بنــاء املســتوطنات يف األرايض العربيــة املحتلــة يشــكل خرقــاً التفاقيــة جنيــف الرابعــة، 
والتــي موضوعهــا محايــة املدنيــني يف وقــت احلــرب، يف حــني يوجــد القانــون الــدويل بأحكامــه وقواعــده لوضــع 
احلــل القانــوين الــدويل يف هــذا الشــأن، حيــث شــكلت اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 القاعــدة القانونيــة 
الدوليــة لتبــنيّ حقــوق وواجبــات الســلطة املحتلــة يف اإلقليــم املحتــل. حيــث كان الغــرض مــن اتفاقيــة جنيــف 
الرابعــة 1949؛ هــو جتنــب تكــرار الفظائــع وأشــكال احلرمــان اجلامعــي مــن حقــوق اإلنســان، التــي فرضــت 

(158) - الشامي، عبد الكر�م، المصدر السابق.
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ــا والعســكريني اليابانيــني يف  ــة مــن قبــل النازيــني يف أوروب ــة الثاني ــاء احلــرب العاملي عــىل الســكان املدنيــني أثن
آســيا. أمــا احلكومــات "اإلرسائيليــة" املتعاقبــة ويف نقــض صــارخ للمقــررات الدوليــة ومضامــني القانــون الدويل 
اإلنســاين وضعــت دائــامً الربنامــج االســتيطاين يف رأس أولوياهتــا، ومل تكــفّ عــن املــيض قدمــاً يف التوســع وبنــاء 

مســتوطنات جديــدة.(159)

إن املســتوطنات "اإلرسائيليــة" يف األرايض املحتلــة تتجــاوز حقــوق القــوة املحتلــة التــي نصــت عليهــا اتفاقيــة 
جنيــف الرابعــة 1949، وتشــكل خرقــاً رصحيــاً للقانــون الــدويل، وقــد ســاندت هيئــات دوليــة عديــدة الــرأي 
القانــوين القائــل بانطبــاق اتفاقيــة جنيــف عــىل األرايض املحتلــة، ومــن بينهــا جلنــة الصليــب األمحــر الدوليــة، 
والتــي تــر أن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة تنطبــق عــىل األرايض العربيــة املحتلــة(160)، وكذلــك اللجنــة الدوليــة 
لفقهــاء القانــون الــدويل واجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس األمــن وجلنــة حقــوق اإلنســان، واللجنــة 
اخلاصــة املعنيــة بالتحقيــق يف املامرســات "اإلرسائيليــة" التــي متــس حقــوق اإلنســان لســكان األرايض املحتلــة، 
ــا  ــه: إن كل م ــاء في ــاع، وج ــذ باإلمج ــذي اخت ــؤرخ يف 1980/3/1، وال ــم 465 امل ــن رق ــس األم ــرار جمل وق
تتخــذه "إرسائيــل" مــن تدابــري لتغيــري الطابــع املــادي أو التكويــن الديموغــرايف أو اهليــكيل أو املركــز املؤســس 
لــألرايض الفلســطينية وســائر األرايض العربيــة املحتلــة منــذ عــام 1967م  بــام يف ذلــك القــدس، أو أي جــزء 
منهــا؛ ليــس لــه أي صحــة قانونيــة وأن سياســة "إرسائيــل" وممارســتها املتمثلــة يف توطــني قطاعــات مــن ســكاهنا 
ــة  ــة بحامي ــة املتعلق ــف الرابع ــة جني ــديداً التفاقي ــاكاً ش ــكل انته ــذه األرايض تش ــدد يف ه ــن اجل ــن املهاجري وم

(159) - المصدر ذاته. 
(160) - األمم المتحدة، الوضع القانوني للضفة الغر��ة وغزة، نیو�ورك 1982، ص. 20
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ــة أمــام حتقيــق ســلم شــامل وعــادل ودائــم يف الــرشق  األشــخاص املدنيــني وقــت احلــرب، كــام تشــكل عقب
ــط.(161) األوس

إن األســاس القانــوين لالعــرتاض عــىل اإلجــراءات "اإلرسائيليــة" فيــام يتعلــق باســتمالك ومصــادرة 
واكتســاب العقــارات يف األرايض العربيــة املحتلــة؛ هــو جمموعــة املبــادئ وأحــكام القانــون الــدويل 
التــي أشــارت إليهــا جلنــة األمــم املتحــدة اخلاصــة بالتحقيــق يف املامرســات "اإلرسائيليــة" واملتمثلــة 

يف اآليت(162): 
حظر نقل سكان الدولة املحتلة إىل األرايض املحتلة. •
إن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 1949 مبنيــة عــىل افــرتاض أن االحتــالل العســكري مؤقــت، وال يعطــي احلــق للقــوة •

املحتلــة بالتــرصف باإلقليــم املحتــل.
إن املــادة 46 مــن األنظمــة امللحقــة باتفاقيــة الهــاي ســنة 1907م حتظــر مصــادرة األمــالك اخلاصــة، واملــادة 55 مــن •

اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 1949 جتعــل الســلطة املحتلــة قــارصة عــىل إدارة األمــالك العامــة اململوكــة للدولــة املعادية.

ــا يف فقــرات ســابقة أن "إرسائيــل" مــن وجهــة نظــر القانــون الــدويل، وكذلــك املجتمــع  ــه وكــام أرشن ــام أن وب
ــد  ــا بع ــي احتلته ــطني الت ــورية وفلس ــن س ــة م ــة" يف األرايض العربي ــوة حمتل ــا "ق ــىل أهن ــا ع ــر إليه نظ ــدويل؛ يُ ال
حــرب الـــ 67، ووفقــاً لذلــك يرتتــب عــىل عاتقهــا باعتبارهــا قــوة حمتلــة جمموعــة مــن االلتزامــات والوظائــف 

(161) - الشامي، عبد الكر�م، المصدر السابق.
(162) - المصدر ذاته. 
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ــايف  ــا اإلض ــام 1949 وبروتوكوهل ــة لع ــف الرابع ــة جني ــق اتفاقي ــا وف ــر عليه ــا، وحيظ ــد هب ــب أن تتقي ــي جي الت
األول لعــام 1977 مــا يــيل:

- وفقــاً للبنــد األول مــن املــادة الـــ 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949: "حيظــر القيــام بعمليــات نقــل 
ــة إىل أرايض  ــن األرايض املحتل ــني م ــخاص املحمي ــاد األش ــات إبع ــك عملي ــة، وكذل ــة أو مجاعي ــة فردي قرسي
الدولــة القائمــة باالحتــالل، أو إىل أرايض أي بلــد آخــر حمتــالً كان أو غــري حمتــل بغــض النظــر عــن الدافــع وراء 

هــذه العمليــات. 

ــاد  ــة اإلبع ــل" لسياس ــاع "إرسائي ــدة أن اتب ــم املتح ــة لألم ــق والتابع ــة بالتحقي ــة اخلاص ــدت اللجن ــد أك - وق
ــة،  ــكان األرايض املحتل ــبة لس ــان بالنس ــوق اإلنس ــاً حلق ــد خرق ــاين، ويع ــري إنس ــراء غ ــرب إج ــري يعت والتهج
وفــرست املــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بأهنــا حتظــر أعــامل اإلبعــاد حظــراً مطلقــاً مهــام كانــت دواعيــه. 
وهكــذا أغلقــت البــاب أمــام أيــة ادعــاءات مهــام كانــت، ومــن ضمنهــا دواعــي األمــن الــذي طاملــا تشــبثت بــه 

ــر أوامــر اإلبعــاد. ســلطات االحتــالل "اإلرسائيــيل" لتربي

- كذلــك منحــت املــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949، عنايــة خاصــة لــألرايض املحتلــة مــن 
ــس  ــل أي لب ــوص ال تقب ــاً وبنص ــر متام ــث حتظ ــالل، حي ــلطات االحت ــن س ــني م ــكان املدني ــة الس ــل محاي أج
إقامــة قــوات االحتــالل املســتوطنات املدنيــة يف األرايض املحتلــة، بغــض النظــر عــن طبيعــة هــذه املســتوطنات، 
ــل أو تنقــل بعــض أفــراد شــعبها مــن املدنيــني إىل األرايض  وأشــارت إىل أنــه "ال جيــوز للقــوة املحتلــة أن ترحّ
التــي حتتلهــا ". كــام جــاء التأكيــد عــىل هــذا احلظــر يف البنــد الرابــع املــادة 85 مــن الربوتوكــول اإلضــايف األول 
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ــاً  ــاً صارخ ــة خرق ــا إىل األرايض املحتل ــن أفراده ــض م ــل بع ــة بنق ــوة املحتل ــام الق ــاره قي ــام 1977، باعتب لع
ــول. للربوتوك

ــتوطنيها  ــب مس ــم وجل ــادرة أراضيه ــىل مغ ــة ع ــكان األرايض املحتل ــار س ــل" بإجب ــام "إرسائي ــإن قي ــك ف لذل
ــف  ــة جني ــكام اتفاقي ــاكاً ألح ــكل انته ــوين ويش ــاس القان ــر إىل األس ــا؛ يفتق ــي احتلته ــة يف األرايض الت لإلقام
ــن  ــد م ــدة، والعدي ــم املتح ــرارات األم ــة ق ــىل األرايض املحتل ــا ع ــىل تطبيقه ــت ع ــي أمجع ــة 1949، الت الرابع

ــدة. ــم املتح ــة لألم ــان التابع ــوق اإلنس ــة حق ــة، وجلن ــر الدولي ــب األمح ــة الصلي ــل مجعي ــة مث ــات الدولي اهليئ

3. 1. الوضع القانوين لالستيطان "اإلرسائييل" يف قرارات األمم املتحدة
باعتبــار أن املســتوطنات "اإلرسائيليــة" ووفقــاً للعديــد مــن األســناد الصــادرة عــن األمــم املتحــدة تعتــرب انتهــاكاً 
لقواعــد القانــون الــدويل، كــام جــاء يف قــرار جملــس األمــن األخــري 2016/2344، وعقبــة يف طريــق الســالم 
يف املنطقــة، فــإن األمــم املتحــدة وضمــن ســعيها الدائــم للحفــاظ عــىل الســالم واألمــن الدوليــني، أصــدرت 

العديــد مــن القــرارات التــي تؤكــد مــن خالهلــا عــىل عــدم قانونيــة ومرشوعيــة املســتوطنات "اإلرسائيليــة" .
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1. 3. 1. قرارات جملس األمن التابع لألمم املتحدة حول االستيطان "اإلرسائييل"
لقــد أصــدر جملــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة العديــد مــن القــرارات التــي تديــن املســتوطنات "اإلرسائيليــة"
وتطالــب بإزالتهــا، يف األعــوام بــني 1979و1980 أعلــن جملــس األمــن أن "إرسائيــل" اختــذت إجــراءات مــن 
ــا، وأن  ــتوطنات فيه ــن املس ــد م ــاء العدي ــالل بن ــن خ ــة م ــألرايض املحتل ــكانية ل ــة الس ــري الرتكيب ــأهنا أن تغ ش
هــذه اإلجــراءات تعتــرب غــري قانونيــة وختالــف اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وتعــد عقبــة يف طريــق الســالم، هــذه 
ــران  ــرار 467/ حزي (164)، والق ــوز 1979 ــرار 452/ مت (163)، الق ــرار 446/ آذار 1979 ــي، الق ــرارات ه الق

(166) .(165) 1980

(167)والــذي كان موضوعــه "سياســات  جملــس األمــن ويف قــراره 465 والــذي تــم إقــراره يف 1 آذار عــام 1980
توطــني اليهــود يف األرايض املحتلــة"، أعلــن أن مجيــع اإلجــراءات "اإلرسائيليــة" التــي هتــدف لتغيــري اخلصائــص 
ــة  ــة املحتل ــطني واألرايض العربي ــوين لفلس ــع القان ــة أو الوض ــة التنظيمي ــكانية، والبني ــة الس ــة، الرتكيب املادي
ــة واألداء  ــاف؛ السياس ــوين، وأض ــار قان ــا أي اعتب ــس هل ــدس، لي ــا الق ــام فيه ــام 1967 ب ــذ ع ــر من األخ
اإلرسائيليــان املتمثــالن بتوطــني قســم مــن أفرادهــا واملهاجريــن اجلــدد يف األرايض املحتلــة؛ تعــد نقضــاً صارخاً 
التفاقيــة جنيــف الرابعــة، وعقبــة يف طريــق حتقيــق الســالم والصلــح يف الــرشق األوســط ويف املنطقــة. كذلــك 

(163) - S.C.Res. 446, 30 march 1979.
(164) - S.C.Res. 452, 20 July 1979.
(165) - S.C.Res. 476, 30 June 1980.

(166) - امین زاده، الهام & س�اه رستمی، هاجر، المصدر السابق، ص.44.
(167) - S.C.Res. 465, 1 march 1980.
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ــه  طلــب جملــس األمــن مــن مجيــع الــدول عــدم تقديــم الدعــم للمــرشوع االســتيطاين "اإلرسائيــيل"، ورأ أن
مــن الــرضوري إجــراء دراســات وأبحــاث تتعلــق ببحــث وضــع املنابــع املائيــة والطبيعيــة يف األرايض املحتلــة 

ــي تــرضرت مــن االســتيطان "اإلرسائيــيل".(168) الت
ــام  (169)، أن قي ــام 1981 ــون األول لع ــراره يف كان ــم إق ــذي ت ــرار 497 وال ــن يف الق ــس األم ــد جمل ــك أكّ كذل
"إرسائيــل" بإجــراء قوانينهــا ومتكــني حكومتهــا عــىل مرتفعــات اجلــوالن الســوري املحتلــة، غــري قانــوين وليــس 
ــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 والتــي  ــأنّ اتفاقي ــار مــن وجهــة نظــر القانــون الــدويل، ويضيــف ب ــه أي اعتب ل
تتعلــق بحاميــة املدنيــني يف وقــت احلــرب، قابلــة للتطبيــق عــىل مرتفعــات اجلــوالن الســورية املحتلــة مــن قبــل 

"إرسائيــل" بعد حــرب الـــ 67.(170)
(171)، للتأكيــد  كــام عــاد جملــس األمــن جمــدداً ويف قــراره 2334 الــذي تــم إقــراره يف كانــون األول لعــام 2016
عــىل عــدم قانونيــة املســتوطنات "اإلرسائيليــة" وطالــب "إرسائيــل" بإهنــاء كافــة مظاهــر االســتيطان يف األرايض 
ــة" يف  ــتيطانية "اإلرسائيلي ــطة االس ــتمرار األنش ــرب أن اس (172)، واعت ــام 1967 ــرب ع ــد ح ــا بع ــي احتلته الت
ــس  ــن جمل ــدر ع ــرار يص ــرار (2334) أول ق ــد الق ــدويل"(173). يع ــون ال ــارخ للقان ــض ص ــة "نق األرايض حمتل

(168) - امین زاده، الهام& س�اه رستمی، هاجر، المصدر السابق، ص.44.
(169) - S.C.Res. 497, 17 Dec 1981.
(170) - A/71355/, Report of the UN Secretary General on Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory 
including East Jerusalem, and the occupied Syrian Golan, UN Doc(2016).
(171) - S.C.Res. 2334, 23 Dec 2016.
(172) - Full text of UNSC resolution, approved Dec. 23, demanding Israel stop all settlement activity". Retrieved 24 
December 2016.
(173) - UN Calls Israeli Settlements A 'Flagrant Violation' Of International Law". The Associated Press. 23 December 
2016. Retrieved 25 December 2016.
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(174)، وأول قــرار يديــن املســتوطنات "اإلرسائيليــة" منــذ  األمــن حــول فلســطني و"إرسائيــل" منــذ عــام 2009
(175). يف هــذا القــرار تــم اإلعــالن رصاحــةً بــأن املســتوطنات "اإلرسائيليــة" إقــرار القــرار 465 يف عــام 1980

يف األرايض الفلســطينية ومــن ضمنهــا القــدس الرشقيــة، والتــي قامــت "إرسائيــل" باحتالهلــا منــذ عــام 1967، 
ــة  ــة، وعقب ــوين وتعــد نقضــاً واضحــاً ورصحيــاً للقــرارات والقوانــني الدولي ــار قان ليــس هلــا أي قيمــة أو اعتب
كبــرية يف طريــق حــل الدولتــني(176). كــام طالــب القــرار (2334) "إرسائيــل" بإزالــة كافــة املســتوطنات التــي 
ــدون رشوط وبشــكل كامــل، وأن تفــي بتعهداهتــا  ــة وب ــام فيهــا القــدس الرشقي ــة ب بنتهــا عــىل األرايض املحتل
يف هــذا الشــأن. كــام جــاء يف أحــد بنــود هــذا القــرار أن التوقــف الكامــل للمــرشوع االســتيطاين "اإلرسائيــيل"

يف األرايض املحتلــة هــو احلــل الوحيــد لتطبيــق حــل الدولتــني، وطالــب جملــس األمــن مجيــع أعضــاء األمــم 
املتحــدة أن تفــرق يف التعامــل مــع "إرسائيــل" بــني األرايض املحتلــة بعــد حــرب عــام 1967، وباقــي األرايض 
التــي احتلتهــا والتــي تعــرف ب "إرسائيــل"، وأن تتعامــل مــع هــذه األرايض بأهنــا أراض حمتلــة وليســت جــزءاً 

مــن "إرسائيــل".(177)
ــل" ــزام "إرسائي ــوب الت ــىل وج ــد ع ــاء للتأكي ــة" ج ــوة املحتل ــح " الق ــرار (2334) ملصطل ــتخدام الق إن اس
وباعتبارهــا قــوة احتــالل بتعهداهتــا الدوليــة وفقــاً التفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949. كــام أدان القــرار مجيــع 
اإلجــراءات "اإلرسائيليــة" الناقضــة للقوانــني واملقــررات الدوليــة مــن قبيــل تغيــري املاهيــة اجلغرافيــة والرتكيبــة 

(174) - UN passes resolution on ending Israeli settlements". www.aljazeera.com. Retrieved 23 December 2016.
(175) - Ravid, Barak; Khoury, Jack (201610-12-). "Palestinians Try to Sway Obama Not to Veto UN Resolution on 
Israeli Settlements". Haaretz. Retrieved 201624-12-.

(176) - عابد�، آرش، تحلیلی بر قطعنامه 2334 شورا� امنیت سازمان ملل متحد، خبر�زار� قدس ، شناسه مطلب 221542 (1395).
(177) - المصدر ذاته. 
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الســكانية يف األرايض املحتلــة الفلســطينية والقــدس الرشقيــة، وكذلــك االســتمرار يف عمليــة بنــاء املســتوطنات 
ــكان  ــام الس ــازل وإرغ ــب املن ــادرة األرايض، ختري ــتوطنات، مص ــم يف املس ــود وتوطينه ــل اليه ــيعها، نق وتوس

الفلســطينيني عــىل تــرك أماكــن إقامتهــم عــىل األرايض املحتلــة.(178)

1. 3. 2. قرارات اجلمعية العامة التابعة لألمم املتحدة حول االستيطان "اإلرسائييل"
 اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة أدانــت عــدة مــرات يف العديــد مــن قرارهتــا؛ عمليــات االســتيطان "اإلرسائيــيل"
يف األرايض املحتلــة واعتربتــه غــري قانــوين. قامــت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف عــام 1980 بتأســيس جلنة 
خاصــة مهمتهــا متابعــة وحتليــل آثــار االســتيطان "اإلرسائيــيل" عــىل وضــع حقــوق اإلنســان يف األرايض املحتلــة 
يف فلســطني وســورية. عقــب صــدور العديــد مــن التقاريــر عــن هــذه اللجنــة؛ أدانــت اجلمعيــة العامــة لألمــم 
ــة "C 88/37 صــادر يف 9 ــاء املســتوطنات يف األرايض املحتلــة يف القــرارات التالي ــام "إرسائيــل" ببن املتحــدة قي

ديســمرب C 174 ،1982(179)/36 صــادر يف 16 ديســمرب D 79 ،(180)1981/38 صــادر يف 15 ديســمرب لعــام 
D 95 ،1983/39 صــادر يف 14 ديســمرب لعــام 1984 وD 161/40 صــادر يف 7 ديســمرب لعــام 1985(181)، 
ــمرب  ــادر يف 9 ديس ــرار 89/ 70 ص (182) والق ــر 2003 ــوب 22 فرباي ــرار 54/78 مص ــر يف الق ــك األم كذل
ــة ومــن ضمنهــا  ــاء املســتوطنات يف األرايض املحتل ــة العامــة لألمــم املتحــدة أن بن (183) أعلنــت اجلمعي 2015

(178) - المصدر ذاته. 
(179) - G.A.Res.3788/ C, 8 Dec.1982
(180) - G.A.Res.17436/ C, 16 Dec.1981
(181) - G.A.Res.40161/ D, 16 Dec.1985
(182) - G.A.Res. 5478/ Feb.2003.
(183) - G.A.Res. 7089/ Des.2015. 
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مرتفعــات اجلــوالن الســوري املحتــل والقــدس، وإســكان املســتوطنني فيهــا هــو فعــل غــري قانــوين، وطالبــت 
ــارع إىل  ــوص، وأن تس ــه اخلص ــىل وج ــادة 49 ع ــة وبامل ــف الرابع ــة جني ــررات اتفاقي ــزام بمق ــل" االلت "إرسائي

إيقــاف كافــة أشــكال االســتيطان وعمليــات بنــاء املســتوطنات يف األرايض املحتلــة (184).  
إن عمليــات االســتيطان "اإلرسائيــيل" يف األرايض املحتلــة أدت إىل طــرد ســكان األرايض املحتلــة من مســاكنهم، 
وحــل مكاهنــم املســتوطنون، ويف هــذه الســياق أصــدرت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة عــدة قــرارات مثــل 
ــام (186)1974،  ــمرب ع ــادر يف 14 ديس ــرار 3318 الص (185)، الق ــمرب 1970 ــادر يف ديس ــرار 2675 الص الق
ــف  ــا أن توق ــن خالهل ــل" م ــب "إرسائي (187)، تطال ــام 1981 ــمرب ع ــادر يف 16 ديس ــرار D 147/36 الص والق
عمليــات طــرد ســكان األرايض املحتلــة مــن أراضيهــم ومســاكنهم، وأن هتيــئ الظــروف لعودهتــم وتكــررت 
E 95 ،(188)/39 صــاد يف  هــذه املطالبــات يف القــرارات التاليــة أيضــاً: D 88/37 الصــادر يف 9 ديســمرب 1982

ــمرب 1985(190).  ــادر يف 16 ديس ــرار E 161/40 الص (189)والق ــمرب 1984 14 ديس

(184) - امین زاده، الهام & س�اه رستمی، هاجر، من�ع پ�شین، ص.44.
(185) - G.A.Res.2675, 9 Des.1970. 
(186) - G.A.Res.3318, 14 Des.1974
(187) - G.A.Res.17436/ C, 16 Dec.1981.
(188) - G.A.Res.3788/ D, 9 Des.1982
(189) - G.A.Res.3995/ E, 14 Des.1984
(190)- G.A.Res.40161/ E, 16 Des.1985
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2.الوضع القانوين لالستيطان "اإلرسائييل" يف العرف الدويل
بنــاءً عــىل املقــررات والقوانــني التــي تعنــى بموضــوع االحتــالل وأصــل عــدم نقــل ملكيــة األرايض املحتلــة 
ــا  ــىل عاتقه ــب ع ــل يرتت ــة، ب ــألرايض املحتل ــي ل ــم الرشع ــرب احلاك ــة ال تعت ــوة املحتل ــإن الق ــة، ف ــوة املحتل للق
ــك  ــة ال متتل ــوة املحتل ــإن الق ــك ف ــالل، لذل ــرتة االحت ــالل ف ــة خ ــألرايض املحتل ــة ل ــؤولية اإلدارة املؤقت مس
الصالحيــات إلحــداث تغيــريات عميقــة وجوهريــة يف األرايض املحتلــة، وجيــب أن تتامشــى عملياهتا العســكرية 
ــات  ــم(191). إن عملي ــىل أراضيه ــة ع ــكان األرايض املحتل ــوق س ــة حق ــوم محاي ــع مفه ــة م يف األرايض املحتل
ــا  ــكري، ومنه ــالل العس ــون االحت ــررات قان ــا مق ــق عليه ــة تنطب ــيل" يف األرايض املحتل ــتيطان "اإلرسائي االس
اتفاقيــة الهــاي 1907 واتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 التــي تعنــى بحاميــة املدنيــني يف وقت احلــرب.(192)

(191) - امین زاده، الهام & س�اه رستمی، هاجر، المصدر السابق، ص.39.
(192) - المصدر ذاته.

ــاي،  ــة اله ــررات اتفاقي ــل مق ــياق ه ــذا الس ــم يف ه ــؤال امله الس
ــن أن  ــل يمك ــة؟ وه ــة العرفي ــبتا الصف ــة اكتس ــف الرابع وجني
ــا  ــي احتلته ــىل األرايض الت ــق ع ــالً للتطبي ــاً قاب ــاً دولي ــربا عرف تعت

ــام 1967؟ ــرب ع ــد ح ــل» بع «إرسائي
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"إرسائيــل" ملزمــة بتطبيــق مقــررات اتفاقيــة الهــاي لعــام 1907، واتفاقيــة جنيــف الرابعــة 1949 يف األرايض 
ــه  ــدول تطبيق ــع ال ــىل مجي ــب ع ــذي يتوج ــدويل(193)، وال ــريف ال ــون الع ــن القان ــزءاً م ــرب ج ــا تعت ــة، ألهن املحتل
ــة  ــة" (HCJ) يف قضي ــا "اإلرسائيلي ــة العلي ــرار املحكم ــك ق ــد ذل ــا يؤي ــه، وم ــواً في ــن عض ــو مل تك ــه ول واحرتام
Beit، عندمــا أقــرت أن مقــررات اتفاقيــة الهــاي تعتــرب جــزءاً مــن القانــون العــريف  El case (1978) بيــت ايــل
ــدويل يف  ــر ال ــب األمح ــة الصلي ــاً جلن ــة(194)، أيض ــىل األرايض املحتل ــق ع ــة للتطبي ــا قابل ــي أهن ــا يعن ــدويل، مم ال
جمموعتهــا "القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف"(195)، والــذي يــأيت عــىل ترشيــح القواعــد العرفيــة للقانــون الدويل 
ــورة  ــه املذك ــون يف جمموعت ــل؛ عن ــدة دالئ ــىل ع ــتناده ع ــة، باس ــة عرفي ــدة قانوني ــب 161 قاع ــاين يف قال اإلنس
أعــاله أن "مقــررات اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، والتــي ترتبــط بــه محايــة املدنيــني يف زمــن احلــرب، متتلــك املاهيــة 
ــة أم ال.(196) ــع الــدول بــرصف النظــر عــن كــون تلــك الــدول عضــواً يف االتفاقي ــة وتعــد ملزمــة جلمي العرفي
ــون العــريف  ــاً للقان ــة -ووفق ــاء املســتوطنات يف األرايض املحتل ــة ببن ــة" املتمثل ــإن السياســات "اإلرسائيلي ــذا ف ل

الــدويل- تعتــرب غــري قانونيــة وال رشعيــة هلــا. 

(193) - الشامي، عبد الكر�م، المصدر السابق. 
(194) - The Palestine-Israel Journal, The Settlement Process: A Study in Illegality, Vol.7 Nos. 3 & 4, 2000.
(195) - Henckaerts, Jean-Marie, and Louise Doswald-Beck. Customary international humanitarian law. Vol. 1. 
Cambridge University Press, p. 323(2005).

(196)- امین زاده، الهام & س�اه رستمی، هاجر، المصدر السابق، ص.46. 
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3. الوضع القانوين لالستيطان "اإلرسائييل" يف السوابق القضائية 
ــذه  ــكان ه ــراج س ــة أدت إىل إخ ــيل" يف األرايض املحتل ــتيطان "اإلرسائي ــات االس ــإن عملي ــابقاً ف ــا س ــام ذكرن ك
األرايض مــن منازهلــم وأراضيهــم، وحــل مكاهنــم املســتوطنون اليهــود. لقــد أكــدت اهليئــات القضائيــة وشــبه 
القضائيــة الدوليــة عــىل منــع إخــراج ســكان األرايض املحتلــة مــن أراضيهــم، وعــدم قبــول انتقــال أفــراد القــوة 
املحتلــة إىل هــذه األرايض، ويف هــذا الشــأن أصــدرت املحكمــة العليــا "اإلرسائيليــة" قــرارات متناقضــة، حيــث 
قامــت بتطبيــق القــرارات واالتفاقيــات الدوليــة املرتبطــة هبــذا الشــأن بشــكل انتقائــي بــام يتفــق مــع منافعهــا 

ومصلحتهــا الشــخصية.

1. 3. الــرأي االستشــاري ملحكمــة العــدل الدوليــة الصــادر عــام 2004 م حــول اآلثــار القانونيــة 
لبنــاء جــدار الفصــل العنــرصي 

ــة  ــة باإلجاب ــة؛ قامــت حمكمــة العــدل الدولي ــداء رأهيــا يف القضي ــات إلب بعــد التأكــد مــن امتالكهــا الصالحي
عــىل الســؤال املطــروح مــن قبــل اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، حيــث كان الســؤال عــىل الشــكل التــايل "مــع 
األخــذ بعــني االعتبــار قواعــد وأصــول القانون الــدويل ومنهــا اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949، والقرارات 
املرتبطــة والصــادرة عــن اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن التابعــني لألمــم املتحــدة هبــذا الشــأن، مــا هــو رأيكــم 
يف اآلثــار القانونيــة املرتتبــة عــىل بنــاء جــدار الفصــل العنــرصي مــن قبــل دولــة االحتــالل "اإلرسائيــيل" عــىل 

األرايض املحتلــة الفلســطينية، بــام فيهــا القــدس الرشقيــة؟ 
ــرق  ــة أن تتط ــا يف البداي ــب عليه ــؤال جي ــذا الس ــىل ه ــب ع ــي جتي ــة لك ــدل الدولي ــة الع ــد أن حمكم ــن املؤك م
ــاً  ــاً وناقض ــرب خمالف ــدار يعت ــاء اجل ــل بن ــح ه ــدار، وأن توض ــذا اجل ــاء ه ــة بن ــدم رشعي ــة أو ع ــوع رشعي ملوض
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للقوانــني واملقــررات الدوليــة أم ال، وبعــد ذلــك تبــدي رأهيــا باآلثــار املرتتبــة عــىل بنــاء اجلــدار. حمكمــة العــدل 
الدوليــة وبشــكل قاطــع أعلنــت أن قيــام "إرسائيــل" ببنــاء هــذا اجلــدار عــىل األرايض الفلســطينية املحتلــة يعــد 
انتهــاكاً ونقضــاً للقوانــني واملواثيــق الدوليــة، ويؤكــد عــىل ذلــك يف الفقــرات التاليــة مــن رأيــه الصــادر عــام 
81-84-91-92-93-95-98-99-101-109و..)، ويف هنايــة القــرار يف الفقــرة  2004 (الفقــرات -78
6/ ص 63 وبأغلبيــة ســاحقة، 14 رأيــاً موافقــاً مقابــل رأي خمالــف، يقــر بــأن بنــاء اجلــدار ناقــض وخمالــف 

للقانــون الــدويل: 
''The construction of the wall being built by Israel, the occupying power, in the occupied 
Palestinian Territory, including in and around East Jerusalem, and its associated regime 
are contrary to international law''.

قبــل كل يشء جيــب أن نذكــر أن اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف ســؤاهلا الــذي وجهتــه إىل حمكمــة العــدل 
ــة  ــوة حمتل ــا ق ــىل أهن ــل" ع ــت "إرسائي ــرصي؛ وصف ــل العن ــدار الفص ــاء ج ــول بن ــرأي ح ــداء ال ــة إلب الدولي
ــاي  ــة اله ــررات اتفاقي ــتندت إىل مق ــة اس ــدل الدولي ــة الع ــك حمكم ــرة 163. كذل occupying) يف الفق Power)
لوصــف "إرسائيــل" بالقــوة املحتلــة، وأكــدت أن األرايض التــي احتلتهــا "إرسائيــل" بعــد حــرب عــام 1967

ــالالً.(197) ــرب التواجــد "اإلرسائيــيل" فيهــا احت ــة، وتعت هــي أراض حمتل

إن مــن أكثــر األخطــار جديــة والناشــئة عــن بناء جــدار الفصــل العنــرصي هــو ترشيــد الفلســطينيني وإجبارهم 

(197) - قر�ان ن�ا، ناصر، آثار حقوقي ساخت دیوار حایل در سرزمین ها� اشغالي فلسطین، مجله اند�شه تقر�ب،رقم 1(1389).
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ــن  ــا م نه ــل" متكّ ــة "إلرسائي ــة ذهبي ــد فرص ــام تع ــة، ك ــة الغربي ــم يف الضف ــم ومنازهل ــن مناطقه ــروج م ــىل اخل ع
مصــادرة مســاحات أكــرب مــن األرايض وبنــاء مســتوطنات أكثــر، وزيــادة عــدد املســتوطنني يف الضفــة الغربيــة. 
ــل  ــدار الفص ــول ج ــام 2004 ح ــادر ع ــاري الص ــا االستش ــن رأهي ــرة 135 م ــة يف الفق ــدل الدولي ــة الع حمكم
العنــرصي، وباالســتناد إىل املــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة رصحــت بأنــه؛ "بنــاء عــىل املعلومــات التــي 
ــىل  ــة ع ــتوطنات اليهودي ــاء املس ــة ببن ــتها املتمثل ــارشت بسياس ــام 1967 ب ــذ الع ــل" من ــإن "إرسائي ــا ف بحوزتن
األرايض التــي احتلتهــا بعــد حــرب عــام 1967، والتــي تُعــدّ خمالفــة وناقضــة للــامدة 48 مــن اتفاقيــة جنيــف 
الرابعــة عــام 1949". اجلديــر بالذكــر أن جملــس األمــن التابــع لألمم املتحــدة يف قرارتــه الســابقة 1979/446، 
ــام بنقــل مســتوطنيها  ــاء املســتوطنات والقي 1979/452، 1980/465 طالــب "إرسائيــل" بالتوقــف عــن بن
إىل األرايض املحتلــة. كذلــك فــإن حمكمــة العــدل الدوليــة اعتــربت اإلجــراءات "اإلرسائيليــة" واملتمثلــة ببنــاء 

املســتوطنات ال تتمتــع بــأي اعتبــار قانــوين، وتعــد نقضــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين.(198)

(198) - ICJ Rep. case of Legal consequences of the construction of a wall in the occupied Palestine territory, 
Advisory Opinion of 9 July 2004, para.135.
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 أوالً- حق تقرير املصري 
ــطيني،  ــعب الفلس ــري للش ــر املص ــق تقري ــاكاً حل ــرب انته ــدر يعت ــاء اجل ــأن بن ــدت ب ــة أك ــدل الدولي ــة الع حمكم
ــم  ــعوب األرض، وت ــة ش ــا كاف ــع هب ــب أن تتمت ــي جي ــا الت ــلّم هب ــية واملس ــوق األساس ــن احلق ــرب م ــذي يعت وال
ــرة 88).  ــك (الفق ــزم بذل ــل" أن تلت ــىل "إرسائي ــب ع ــة، وجي ــات دولي ــناد واتفاقي ــدة أس ــره يف ع ــه وذك تدوين

ــرة 149) (199).  ــطيني (الفق ــعب الفلس ــري للش ــر املص ــق تقري ــرتام ح ــة باح ــل" ملزم "إرسائي

ثانياً- حق حرية التنقل 
  املبعــوث اخلــاص للجنــة حقــوق اإلنســان املعنيــة بدراســة آثــار بنــاء جــدار الفصــل العنــرصي عــىل مدينــة 
Mass)، حتــاط مدينــة  forcible transfer) قلقيليــة وصــف هــذه اآلثــار عــىل أهنــا إخــراج إجبــاري وواســع النطــاق
ــي تضــم أربعــني ألــف شــخص بجــدار الفصــل العنــرصي بشــكل كامــل، ويمكــن لســكاهنا  ــة، والت قلقيلي
ــاءً  ــابعة مس ــاً إىل الس ــابعة صباح ــاعة الس ــن الس ــكرية م ــش عس ــة تفتي ــن حمط ــط م ــادرة فق ــول أو املغ الدخ

ــرة 133). (الفق

(199) - "Israel is bound to comply with its obligation to respect the right of the Palestinian people to self-
determination".
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يشــري تقريــر بريتينــي، وهــو أبــرز تقريــر لألمــم املتحــدة حــول الوضــع اإلنســاين يف فلســطني، إىل أن بنــاء اجلدار 
وإنشــاء حكومــة عســكرية وإنشــاء حمطــات التفتيــش وحصــار الفلســطينيني؛ هــي بــال شــك اســرتاتيجيات 
ذات تأثــري عــىل احلــق يف حريــة احلركــة والتنقــل، باإلضافــة إىل تأثريهــا عــىل منــاحٍ أخــر كالصحــة، العمــل 
والتعليــم (200). ويؤكــد التقريــر: يتعــرض الفلســطينيون إىل حصــار متنوع األشــكال، مــن احلكم العســكري إىل 
إغــالق الطــرق ووضــع العديــد مــن القيــود التــي أدت إىل االهنيــار االقتصــادي للفلســطينيني، ارتفــاع معدالت 
البطالــة، ارتفــاع الفقــر، احلــد مــن النشــاط التجــاري، حمدوديــة فــرص احلصــول عــىل اخلدمــات األساســية مثل 
امليــاه والرعايــة الطبيــة والصحيــة والتعليــم، وخدمــات الطــوارئ وزيــادة االعتــامد عــىل املســاعدات اإلنســانية. 
أثــرت هــذه القيــود عــىل مجيــع األنشــطة احلياتيــة تقريبــاً وتســببت يف حرمــان معظــم الفلســطينيني مــن التمتــع 

ضتهــم ومــا زالــت للحرمــان واإلهانــة لكرامتهــم وإنســانيتهم.(201) بحيــاة طبيعيــة، وعرّ

ثالثاً - احلصانة من انتهاك حظر النقل اإلجباري:
تنــص املــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 عــىل أنــه "ال جيــوز لســلطة االحتــالل نقــل أجــزاء 
مــن ســكاهنا املدنيــني إىل األرايض املحتلــة. مــن املعــروف بشــكل عــام أن املســتوطنات "اإلرسائيليــة" يف قطــاع 
غــزة والضفــة الغربيــة تنتهــك هــذه املــادة. اعتمــد جملــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة قــراراً يف عــام 1980
ينــص عــىل أن "سياســة "إرسائيــل" وممارســاهتا يف إعــادة توطــني أجــزاء مــن الســكان واملســتوطنني اجلــدد يف 

األرايض املحتلــة بعــد عــام 1967؛ تعــد خرقــاً واضحــاً التفاقيــة جنيــف الرابعــة".

(200) - Bertini, Catherine: Personak humani tarian envoy of the secretary - General Mission Report, 2002.
(201) - Ibid.
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يف عــام 1982، أصــدرت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، يف إشــارة إىل اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، قــراراً: "يديــن 
تأســيس مســتوطنات ”إرسائيليــة“  جديــدة وتوســيع نطاقهــا ليشــمل األرايض العامــة واخلاصــة للعــرب، ونقــل 

ــتوطنيها إليها..». مس
ــد إىل  ــدار يمت ــري اجل ــة إىل أن تأث ــدل الدولي ــة الع ــت حمكم ــذاك، خلص ــدة آن ــم املتح ــام لألم ــني الع ــاً لألم وفق
النقــل اإللزامــي للســكان املدنيــني، واعتربتــه خمالفــاً للــامدة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، ورفضــت ادعــاء 
ــوق  ــي بحق ــاص املعن ــوث اخل ــدد املبع ــك (202). يش ــب ذل ــكرية تتطل ــرضورة العس ــأن ال ــل ب ــل" القائ "إرسائي
ــرب النــاس يف األرايض املحتلــة، بســبب فقــدان األريض الزراعيــة  اإلنســان عــىل أنــه نتيجــة لتشــييد اجلــدار؛ جيُ

ــاه، عــىل مغــادرة أماكــن إقامتهــم.(203) واملي

رابعاً- احلق يف العمل:
ــة  ــوق االقتصادي ــاص باحلق ــدويل اخل ــد ال ــان والعه ــوق اإلنس ــي حلق ــالن العامل ــن اإلع ــد يف كل م ــم التأكي  ت
"لــكل شــخص احلــق يف العمــل، واختيــار عملــه  ــة والثقافيــة. بموجــب املــادة 23 مــن اإلعــالن، واالجتامعي

ــة ". ــن البطال ــة م ــع باحلامي ــه، وأن يتمت ــة لعمل ــة ومرضي ــرشوط عادل ــة ب ــة، واملطالب بحري

تقــر املــادة 6 مــن العهــد بــأن احلــق يف العمــل هــو حــق كل شــخص يف تدبــر معيشــته وأمــوره احلياتيــة مــن 
ــن  ــة م ــة خصوب ــر األرايض الزراعي ــاع أكث ــيؤدي إىل اقتط ــرصي س ــل العن ــدار الفص ــاء ج ــل. بن ــالل العم خ

(202) - Paragraphs 134 and 135.
(203) - Paragraphs 133.
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الفلســطينيني لصالــح املســتوطنني، وأكثــر مــن ذلــك ســيتم حرمــان ســكان أكثــر مــن 50 قريــة مــن إمكانيــة 
الوصــول إىل مزارعهــم، وممــا ال شــك فيــه أن هــذا الوضــع يتعــارض بشــكل رصيــح مــع احلــق يف العمــل، كــام 
هــو معــرتف بــه يف صكــوك حقــوق اإلنســان. خلصــت حمكمــة العــدل الدوليــة كذلــك وبنــاءً عــىل املادتــني 6
و7 مــن العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة، فضــالً عــن مــواد مــن اتفاقيــة 

حقــوق الطفــل؛ بــأن بنــاء اجلــدار يتعــارض مــع احلــق يف العمــل (الفقــرات 130 و131 و134).

2. 3. االستيطان يف ممارسات املحاكم الدولية واملحاكم املحلية
أعلنــت حمكمــة اجلنائيــة الدوليــة ليوغســالفيا الســابقة يف قضيــة Kuperskic يف عــام 2000 أن الرتحيــل القــرسي 
للجامعــات املدنيــة وفقــاً للــامدة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة يعــد جريمــة ضــد اإلنســانية(204). كــام تطرقــت 
هــت للمتهمــني هتــم تفيــد  جّ املحكمــة ذاهتــا هلــذا املوضــوع يف قضيــة Krstic عــام 2001، ويف هــذه القضيــة وُ

بارتكاهبــم جرائــم ضــد اإلنســانية بحــق مســلمي البوســنة وطردهــم ونقلهــم قرسيــاً مــن أراضيهــم.(205)
(206) بــأن طــرد املدنيــني من قبل القــوة املحتلة  Zimmerman يف عــام 1949، قضــت املحكمــة اهلولنديــة يف قضيــة
ــه نفــذ األوامــر العســكرية  ــه بأن ألراضيهــم يعتــرب جريمــة حــرب، كــام رفضــت املحكمــة دفــاع املدعــى علي
ــني  ــاً للقوان ــكل خرق ــال تش ــذه األفع ــع أن ه ــد اجلمي ــوم ل ــن املعل ــه م ــرت أن ــه، وذك ــن قيادت ــادرة ع الص
الدوليــة، ولذلــك كان يتوجــب عليهــم بــأن يعلمــوا أن هــذه األفعــال غــري قانونيــة. يف موضــع آخــر أدانــت 

(204) - The Prosecutor v.Zoran Kuperskic and others, Judgment, Trial Chamber II, 14Jan 2000, case No,IT-95-
16-T.,para.566)

(205) - امین زاده، الهام & س�اه رستمی، هاجر، المصدر السابق، ص.40.
(206) - Netherlands, Spelial Court of Cassation, Zimmerman case , Judgment of 21 Nov. 1949.
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Takashi)، طــرد  sakai) حمكمــة جرائــم احلــرب العســكرية يف الصــني يف عــام 1946، يف قضيــة تــاكايش ســاكاي
املدنيــني وحكمــت عــىل املتهــم بارتكابــه جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية إلعطائــه األوامــر ملتبوعيــه 
ــة  ــات القضائي ــات املؤسس ــد ممارس ــام تؤك ــا(207). ك ــي احتلوه ــق الت ــن املناط ــني م ــكان املدني ــراج الس بإخ
وشــبه القضائيــة الدوليــة عــىل عــدم القبــول بقانونيــة نقــل ســكان الدولــة القائمــة باالحتــالل لــألرايض التــي 
ــة  ــة يف قضي ــة يف نورمــربغ عــام (1945) يف دعواهــا اجلنائي ــة الدولي احتلتهــا، حيــث أكــدت املحكمــة اجلنائي
حماكمــة جمرمــي احلــرب الرئيســيني، حــول "(أملنــة األرايض املحتلــة): عــىل مــا يــيل: (يف بعــض األرايض التــي تم 
ضمهــا إىل أملانيــا، حــاول املتهمــون مــن خــالل رســم املخططــات وإعــداد اخلرائــط إىل تغيــري بنيــة املناطــق التــي 
احتلوهــا مــن الناحيــة السياســية، الثقافيــة، االقتصاديــة واالجتامعية وجعلهــا مشــاهبة لرتكيبــة األرايض األملانية. 
كــام ســعى املتهمــون إىل تدمــري ماهيــة وطبيعــة هــذه املناطــق، ومــن أجــل حتقيــق هــذه اهلــدف ســعى املتهمــون 
إىل طــرد الســكان غــري األملــان مــن هــذه املناطــق، وتــم إقامــة اآلالف مــن املســتوطنات لتحتــوي املســتوطنني 
الوافديــن األملــان عــىل هــذه األرايض، وكان الغــرض مــن كل هــذا هــو حتقيــق الســيطرة االقتصاديــة، والتفــوق 
الســكاين لألملــان يف املناطــق التــي حيتلوهنــا ليصــار إىل إحلاقهــا بأملانيــا بصــورة رســمية فيــام بعــد. تعتــرب هــذه 
ــررات  ــاكاً ملق ــك انته ــام 1907، وكذل ــاي لع ــة اله ــن اتفاقي ــواد 43،46،55 و56 م ــاكاً للم ــال انته األفع
وقوانــني احلــرب الدوليــة، ونقضــاً للقواعــد األساســية للقوانــني اجلنائيــة وكذلــك املقــررات والقوانــني اجلنائية 
الداخليــة للبلــدان التــي وقعــت فيهــا هــذه اجلرائــم، والفقــرة "ب" مــن املــادة 6 مليثــاق حمكمــة نورمــربغ، التــي 

تعتــرب هــذه األفعــال جرائــم حــرب).(208)

(207) - امین زاده، الهام & س�اه رستمی، هاجر، المصدر السابق، ص.40.
(208) - Trial of The Major War Criminals befor the International Military Tribunal.
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3. 3. املحكمة العليا "اإلرسائيلية"
تبنــت املحكمــة العليــا أراءً خمتلفــة ومتناقضــة يف ردهــا عــىل الشــكاوی املقدمــة مــن الســكان الفلســطينيني يف 
Abu)املناطــق املحتلــة فيــام خيــص أوامــر الطــرد الصــادرة بحقهــم. فقــد قضــت املحكمــة يف قضيــة أبــو عــوض
ــق  ــباب تتعل ــراد ألس ــض األف ــرد بع ــىل ط ــق ع ــف ال تنطب ــة جني ــن اتفاقي ــادة 49 م ــام 1979 أن امل Awad) ع

بالنظــام واألمــن العــام، وإنــام تنطبــق فقــط عــىل عمليــات الطــرد اجلامعــي عــىل الطريقــة النازيــة (209).
Kawasme)(210) يف عــام 1980، قضــت املحكمــة بــأن املــادة 49 مــن  and others) يف قضيــة قواســمة وآخريــن
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 ليســت عرفيــة بالكامــل، وبالتــايل فــإن طــرد مواطنــي اخلليــل وحلحــول 
ليــس انتهــاكاً للقانــون الداخــيل إلرسائيــل، الــذي قضــت بــه حمكمــة ”إرسائيليــة“ . كــام عــادت املحكمــة العليــا 
"اإلرسائيليــة" لتؤكــد مــن جديــد أن املــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف ال تنطبــق عــىل طــرد بعــض األفــراد ألســباب 
تتعلــق بالنظــام واألمــن العــام، وإنــام تنطبــق فقــط عــىل عمليــات الطــرد اجلامعــي عــىل الطريقــة النازية.وقضــت 
Nazzal) (211)عــام 1985، بــأن  and other) يف قضيــة نــزال وآخريــن املحكمــة العليــا "اإلرسائيليــة" مــرة أخــر
ــإن أوامــر  ــه ف ــاءً علي ــدويل العــريف، وبن ــون ال ــف الرابعــة ال تعــد جــزءاً مــن القان ــة جني ــادة 49 مــن اتفاقي امل
الطــرد الصــادرة بحــق املواطنــني الفلســطينيني ال تشــكل انتهــاكاً للقانــون الداخــيل "اإلرسائيــيل" . كــام ذكــرت 
Abd)(212) يف عــام 1988 أن طــرد األشــخاص ال يتعــارض  al A�o)املحكمــة يف قضيــة عبــد النــارص عبــد العفــو

(209) - Israeil High Court, Abu Awad v.Commander of the Judea and Samaria Region,case H.C9779/, Judgement of 
12 Nov.1979.
(210) - Israel High Court,Kawasma et al.v.Minister of Defence et al.case H.C.69880/,Judgment of 4 Dec.1980.
(211) - Israel High Court,Nazal et al. V.IDf commander of Judea and Samaria Region,.case H.C.51385/,Judgment of 
29 Sep.1985.
(212) - Israel High court, Abd al Affo et al. v. commander of IDF forces in the west bank et al.,case H.C 
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ــة  ــی الطريق ــي عل ــرد اجلامع ــىل الط ــادة إال ع ــذه امل ــق ه ــة، وال تنطب ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــادة 49 م ــع امل م
ــه املنفصــل واملســتقل، املرفــق يف التصويــت أن طــرد األشــخاص  ــاخ (Bach) يف رأي ــة. أعلــن القــايض ب النازي
ــة.  ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــامدة 49 م ــاكاً لل ــد انته ــذه األرض يع ــدود ه ــارج ح ــة خ ــن األرايض املحتل م
ــة  ــة العرفي ــادة غــري متفــق عليهــا يف "إرسائيــل"، ومل تكتســب الصف ــرب م ــادة 49 تعت ومــع ذلــك، نظــراً ألن امل
الدوليــة، لذلــك فهــي ليســت جــزءاً مــن القانــون "اإلرسائيــيل"، وال يمكــن التــذرع هبــا مبــارشة أمــام املحاكــم 
ــي،  ــردي أو اجلامع ــرسي الف ــل الق ــامت كالنق ــن كل ــج م ــة، مزي ــادة 49 واضح ــاف: "امل ــة" . وأض "اإلرسائيلي
وكذلــك الطــرد، ملحقــة بعبــارة (بغــض النظــر عــن دافعــه) ال يــرتك أدنــى جمــاالً للشــك بــأن هــذه املــادة ال 
تتعلــق فقــط بعمليــات الطــرد والنقــل اجلامعــي، ولكــن أيضــاً تشــمل طــرد األفــراد، وعبــارة (بغــض النظــر 

عــن دافعــه) القصــد منهــا بــأن احلظــر عــام وغــري مــرشوط".

78587/87,945/ and 2788/ Judgement of 10 April 1988.

بالنظر إىل األحكام الصادرة عن املحاكم «اإلرسائيلية»، يمكن القول إن 
املعاهدات والقوانني الدولية التي قبلت هبا «إرسائيل» تستخدمها فقط حلامية 

مستوطنيها، وبشكل انتقائي خلدمة منافعها وحتقيق أهدافها.
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املقــررات واالتفاقيــات الدوليــة التــي حتكــم االســتيطان "اإلرسائييل" فــی األرايض املحتلــة هي القانون اإلنســاين 
الــدويل. هنــاك صــكان دوليــان رئيســيان يف هــذا الصــدد، يتعلقــان بمعاملــة املدنيــني خــالل احلــرب، اتفاقيــة 

الهــاي (1907) واتفاقيــة جنيــف الرابعــة (1949).(213)

»���	�
� ����� ¡�� (١٩٠٧) ©�� ����ª�� «��¤� £���� ������ -��
Beit)، اعتــربت املحكمــة العليــا "اإلرسائيليــة" مقــررات اتفاقيــة الهــاي  El case in 1978) يف قضيــة بيــت إيــل
لعــام 1907 جــزءاً مــن القانــون الــدويل العــريف، الــذي يعــد جــزءاً مــن مبــادئ الســلوك التــي تنطبــق عــىل 
مجيــع البلــدان. يتــم تطبيــق القانــون الــدويل العــريف عــىل نطــاق واســع ألنــه يعكــس سياســة قانونيــة واحــدة 
بالنســبة ملعظــم الــدول حــول مــا هــو مســموح ومــا هــو حمظــور، كــام يوضــح القانــون الــدويل اإلنســاين مــا هــو 
مســموح بــه يف احلــرب ومــا هــو حمظــور. إذاً عندمــا تعــرتف املحكمــة العليــا "اإلرسائيليــة" بــأن بنــود اتفاقيــة 
الهــاي هــی انعــكاس للقانــون الــدويل العــريف، فإهنــا ســتكون عرضــة للمســاءلة القانونيــة عــن خرقهــا لبنــود 

هــذه االتفاقيــة.(214)

(213) - The Palestine-Israel Journal; ((The Settlement Process: A Study in Illegality)); at: http://www.pij.org/details.
php?id=256. ( last accesed: 7.8.2018 )
(214) - Ibid.
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»���	�
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رصح املجتمــع الــدويل أن إنشــاء املســتوطنات "اإلرسائيليــة" يف األرايض املحتلــة غــري قانــوين بموجــب القانــون 
الــدويل، حيــث إن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 حتظــر نقل الســكان املدنيــني بالقــوة املحتلــة إىل األرايض 

(215 املحتلة.(
تقــول "إرسائيــل" إهنــا متتثــل للقانــون الــدويل (216)، ألهنــا ال توافــق عــىل أن اتفاقيــة جنيــف الرابعة قابلــة للتطبيق 

عــىل األرايض التــی احتلتهــا يف حــرب األيام الســتة عــام 1967.(217)
رصح جملــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة واجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجلنــة الصليــب األمحــر الدوليــة 
وحمكمــة العــدل الدوليــة واألطــراف يف اتفاقيــة جنيــف؛ أن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة تنطبــق عــىل األرايض التــي 
حتتلهــا "إرسائيــل"(218). تعتقــد احلكومــات "اإلرسائيليــة" املتعاقبــة أن مجيــع املســتوطنات قانونيــة متامــاً وتلتــزم 
ــة،  ــف الرابع ــة جني ــق اتفاقي ــل" تطبي ــل "إرسائي ــة، ال تقب ــة العملي ــة(219). يف املامرس ــح الدولي ــد واللوائ بالقواع

ولكنهــا أعلنــت أهنــا تطبــق املســائل اإلنســانية مــن هــذه االتفاقيــة، دون أي إشــارة إىل أي منهــا.(220)

(215) - Barak-Erez, Daphne (2006). "Israel: The security barrier—between international law, constitutional law, and 
domestic judicial review". International Journal of Constitutional Law. Oxford University Press. 4 (3): 548.

(216) - Israeli Ministry of Foreign Affairs (1 November 2007). "Israel, the Conflict and Peace: Answers to frequently 
asked questions"
(217) - Ibid.
(218) - Roberts, Adam. "Prolonged Military Occupation: The Israeli-Occupied Territories Since 1967". The American 
Journal of International Law. American Society of International Law. 84(1): 69.
(219) - Gregory S. Mahler. Politics and government in Israel: the maturation of a modern state. Rowman & 
Littlefield. (2004).p. 314.
(220) - Gerson, Allan. Israel, the West Bank, and International law, Routledge, Sept 28, 1978 , p. 82.
- Roberts, Adam, "Decline of Illusions: The Status of the Israeli-Occupied Territories over 21 Years" in International 
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تعتقــد املحكمــة العليــا "اإلرسائيليــة" أن اتفاقيــة جنيــف يتــم تفســريها يف صــورة قانــون قائــم عــىل املعاهــدة، 
وهــي ملزمــة فقــط للــدول األطــراف يف هــذه االتفاقيــة ("إرسائيــل" ليســت مــن بينهــا). ونظــراً ألن الكنيســت 
ــا يف  ــدم تطبيقه ــة" ع ــا "اإلرسائيلي ــة العلي ــررت املحكم ــد ق ــة؛ فق ــف الرابع ــة جني ــىل اتفاقي ــد ع ــادق بع مل يص

ــة.(221) املحاكــم املحلي

» �� "®������" (������ ¯��	) �����	� ��° "����������" �����
� ���� -�
���	�
� ����� ¡�� ������ ���� ����ª�� ¯�����

تدعــي بتســيلم(222) أنــه يتعــني عــىل املحكمــة العليــا "اإلرسائيليــة" أن تــدرس وحتلــل اتفاقيــة جنيــف الرابعة من 
أجــل حتديــد مــا إذا كانــت جــزءاً مــن القانــون الــدويل العــريف أم ال؟ نظــراً للوقائــع التاليــة(223)، مــن الرضوري 

ــا ييل: ــة م مالحظ
- معظم الدول وقعت اتفاقيات جنيف.

- تؤيــد الغالبيــة العظمــى مــن الــدول أحــكام اتفاقيــة جنيــف الرابعــة (عــىل ســبيل املثــال، يف قــرارات اجلمعيــة 
العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس األمــن، بــام يف ذلــك القــرارات ضــد العــراق وإرسائيــل).

ا. - مل تدعي أي دولة أو خبري قانوين أن االمتثال هلذه اللوائح ليس مطلوبً

Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944–), Vol. 64, No. 3. (Summer, 1988), pp. 345–359., p. 35
(221) - The Palestine-Israel Journal, Op.cit.
(222) - non-profit organization whose stated goals are to document human rights violations in the Israeli-occupied 
territories.
(223) - The Palestine-Israel Journal,OP.cit.
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ــات  ــىل اتفاقي ــري ع ــد كب ــور إىل ح ــذا التط ــتند ه ــور، ويس ــع والتط ــتمر بالتوس ــاين مس ــدويل اإلنس ــون ال القان
جنيــف، وال ســيام الربوتوكــوالت التــي متــت إضافتهــا إليهــا يف عــام 1977، والتــي أصبحــت غالبيــة بلــدان 

العــامل عضــواً فيهــا.
تتفــق بيتســيلم متامــاً مــع موقــف منظــامت حقــوق اإلنســان واملجتمــع الــدويل بشــأن رضورة امتثــال "إرسائيــل"

التفاقيــة جنيــف، وأن هــروب احلكومــة "اإلرسائيليــة" مــن قبــول تطبيــق اتفاقيــة جنيــف الرابعــة عــىل األرايض 
املحتلــة هــو هــروب خطــري مــن التزامهــا كعضــو يف املجتمــع الــدويل(224). ولتقديــم ربــط قانــوين دقيــق حــول 

ذلــك، ســنقدم األدلــة التاليــة التــي تعــزز هــذا املوقــف:

أوالً، االمتثال التام التفاقية جنيف بشكل كامل كاتفاقية واحدة وواجبة التطبيق
إن التــزام "إرسائيــل" باالمتثــال لألحــكام "اإلنســانية" مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة يعنــي تقســيم اتفاقيــة جنيــف 
ــت  ــانية، ليس ــا إنس ــرتض أهن ــي ال يف ــك الت ــاراك، وتل ــايض ب ــاً للق ــانية" وفق ــري إنس ــانية وغ ــام إنس إىل "أقس

ــة.(225) ملزم
يعتــرب القانــون الــدويل اإلنســاين، بــام يف ذلــك اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وفقــاً لتعريفــه وطبيعتــه، إنســانياً بالكامل 
ــتؤدي  ــرب. س ــاالت احل ــدان وح ــني البل ــات ب ــق بالعالق ــام يتعل ــاالت في ــر احل ــب وأخط ــع أصع ــل م ويتعام
احلــرب ال حمالــة إىل إحلــاق الــرضر بالنــاس وحقوقهــم. وتعمــد اتفاقيــات حقــوق اإلنســان إىل احلفــاظ عــىل 
احلــد األقــىص مــن احلقــوق األساســية لألفــراد ومحايــة الكرامــة اإلنســانية يف أقســى حــاالت احلــرب. موقــف 

(224) - Ibid.
(225) -Ibid.
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ــذه  ــارض ه ــا؛ يع ــدود وجتاهله ــذه احل ــاك ه ــة انته ــروف معين ــل ظ ــوز يف ظ ــه جي ــد أن ــي تعتق ــل"، الت "إرسائي
املبــادئ وجيــب رفضــه مبــارشة(226). باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن تقســيم اتفاقيــة جنيــف إىل قطاعــات "إنســانية"

ــة بالتهــرب مــن التزاماهتــا وحتــدد أي األقســام مــن  و"غــري إنســانية" قــد يســمح ألي دولــة طــرف يف االتفاقي
االتفاقيــة جيــب أن تطبــق وأهيــا ال.(227)

ثانياً، عدم تأثُر تطبيق اتفاقية جنيف بسيادة السلطة السابقة 
ال يتطلــب تطبيــق القوانــني املتعلقــة باحتــالل األرايض أو "االحتــالل العســكري" وجــود ســيادة لســلطة معرتف 
هبــا يف تلــك املنطقــة قبــل احتالهلــا(228). اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، ال تبحــث موضوعــات مثــل مــن الــذي بــدأ 
ف  احلــرب؟ ومــن الطــرف املحــق يف احلــرب؟ وأيضــاً ال تتنــاول وضــع اإلقليــم املحتــل مــا قبــل احلــرب. تُعــرّ
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة "األشــخاص املشــمولون باحلاميــة" عــىل النحو التــايل: "األشــخاص املشــمولون بموجب 
االتفاقيــة هــم أولئــك الذيــن، يف حلظــة معينــة وبــأي شــكل مــن األشــكال، يف حالــة حــدوث اعتــداء أو نــزاع 
مســلح، جيــدون أنفســهم وقعــوا بيــد طــرف مــن أطــراف النــزاع أو قــوة احتــالل ليســوا هــم مــن رعاياهــا.(229)
ونتيجــة لذلــك، فــإن موقــف "إرسائيــل" اســتناداً إىل احلجــة القائلــة إن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ال تنطبــق عــىل 

إقليــم مل يكــن حتــت ســيطرة ســلطة ســيادية أخــر قبــل احتالهلــا ليــس منطقيــاً.(230)

(226) - Ibid.
(227)-  Ibid.
(228) - Ibid.
(229) - Ibid.
(230) -Ibid.
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ثالثاً- توافق دويل شامل يف اآلراء حول انطباق اتفاقيات جنيف عىل األرايض املحتلة
ــة.  ــىل األرايض املحتل ــق ع ــة تنطب ــف الرابع ــة جني ــىل أن اتفاقي ــدويل ع ــع ال ــراف املجتم ــني أط ــاع ب ــاك إمج هن
ويشــمل هــذا اإلمجــاع أيضــاً أقــرب أصدقــاء "إرسائيــل"، ويتجســد هــذا واضحــاً يف قــرار اجلمعيــة 
ــط. ــدة فق ــة واح ــة دول ــة ومعارض ــة 141 دول ــدر بموافق ــذي ص ــام 1981، ال ــدة لع ــم املتح ــة لألم العام

 تأخــذ جلنــة الصليــب األمحــر الدوليــة عــىل عاتقهــا مســؤولية تنفيــذ اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، هــذه االتفاقيــة 
ــدم  ــل" بع ــدويل. "إرسائي ــون ال ــرباء القان ــة خ ــك غالبي ــار لذل ــام أش ــة، ك ــىل األرايض املحتل ــق ع ــة للتطبي قابل
تطبيقهــا التفاقيــة جنيــف الرابعــة يف األرايض املحتلــة فقــط. تســتند لتفســري القــايض شــمجار، الــذي يعارضــه 
أيضــاً معظــم علــامء القانــون يف "إرسائيــل". إذا كانــت "إرسائيــل" ال تنــوي إيــذاء ســكان األرايض املحتلــة يف 
عــدم رغبتهــا لتطبيــق اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، فــال يوجــد ســبب لعــدم إنفــاذ مجيــع أحكامهــا بالكامــل. إن 
فشــل "إرسائيــل" يف تعريــف أحــكام اتفاقيــة جنيــف، والتــي تقســمها إىل "أجــزاء إنســانية وغــري إنســانية"، يعــزز 

الشــك يف أن موقفهــا فقــط ملنــع تطبيــق أحــكام االتفاقيــة عــىل األرايض املحتلــة.(231)

(231) - Ibid
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تــؤدي عمليــات االســتيطان "اإلرسائيليــة" يف األرايض املحتلــة إىل طــرد ســكان األرايض املحتلــة مــن أراضيهــم، 
ونقــل أفــراد القــوة املحتلــة إىل األرايض التــي احتلتهــا. ووفقــاً للقوانــني التــي حتكــم حالــة االحتــالل، وأصــل 
عــدم انتقــال ملكيــة األرض املحتلــة ال جتعــل مــن القــوة املحتلــة حاكــامً لــألرايض التــي احتلتهــا، ولكــن خــالل 
فــرتة االحتــالل املحــدودة، يكــون املحتــل مســؤوالً بصــورة مؤقتــة عــن إدارة األرض املحتلــة. لذلك، ال يُســمح 
للمحتــل بإجــراء تغيــريات عميقــة وجذريــة يف األرض املحتلــة، وجيــب عليــه محايــة حقــوق ســكان األرايض 
املحتلــة خــالل ســعيه لتحقيــق أهدافــه العســكرية، وكذلــك االلتــزام باحلفــاظ عــىل الرتكيبــة الســكانية لــألرض 
املحتلــة خــالل فــرتة االحتــالل. عــىل الرغــم مــن وجــود هــذه القواعــد يف القانــون الــدويل، والتــي حتظــر عــىل 
القــوة املحتلــة القيــام بالعديــد مــن األفعــال كــام ذكرنــا أعــاله، لكــن ولألســف فــإن "إرسائيــل" كقــوة حمتلــة 
حاولــت دائــامً تغيــري الرتكيبــة الديموغرافيــة واجلغرافيــة لــألرايض املحتلــة بطــرد املواطنــني مــن أراضيهــم التــي 
احتلتهــا مــن جهــة، وبنــاء املســتوطنات ونقــل مســتوطنيها إىل األرايض املحتلــة مــن جهــة أخــر. لطاملــا كانت 
هــذه املامرســات "اإلرسائيليــة" مــورد انتقــاد مــن قبــل العديــد مــن الــدول واملنظــامت الدوليــة، واعتُــربت عــىل 

أهنــا انتهــاكات صارخــة للقوانــني واملعاهــدات الدوليــة.(232)
يف هــذا الفــرع مــن الكتــاب، ســيتم بحــث األســس القانونيــة حلظــر هــذه املامرســات بنــاءً عــىل القواعد الــواردة 

يف الوثائــق واملقــررات الدولية.

.37 (232) - امین زاده, س�اه رستمی, & هاجر، المصدر السابق، ص -36
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تــم حظــر قــوة االحتــالل مــن الطــرد أو النقــل القــرسي لســكان األرايض املحتلــة للمــرة األوىل يف قانــون ليــرب 
عــام 1863.(233) ويف عــام 1945، ذكــرت حمكمــة نورمــربغ العســكرية الدوليــة، يف املــادة 6 مــن ميثاقهــا بــأن 
طــرد الســكان املدنيــني مــن أرضهــم إىل خارجهــا أو إىل منطقــة أخــر داخلهــا بغــرض الســخرة أو أي غــرض 
ــة  ــت اتفاقي ــام نص ــرب(234). ك ــة ح ــه جريم ــىل أن ــف ع ــرب ويصن ــراف احل ــني وأع ــاكاً لقوان ــد انته ــر يع آخ
جنيــف الرابعــة لعــام 1949، يف الفقــرة األوىل مــن املــادة 49، رصاحــةً عــىل مــا يــيل: "حيظــر النقــل القــرسي 

اجلامعــي أو الفــردي، وكذلــك طــرد األشــخاص املحميــني مــن 
ــد  ــالل أو إىل أرض أي بل ــوة االحت ــة إىل أرض ق األرايض املحتل

آخــر، ســواء كانــت حمتلــة أم ال، بغــض النظــر عــن الدوافــع. 
جتيــز الفقــرة الثانيــة مــن هــذه املــادة هــذا النقــل إذا ثبــت أن 
أمــن الســكان يف خطــر أو بنــاءً عــىل أســباب أمنيــة مشــددة 
ــة.  ــة أو كامل ــورة جزئي ــة بص ــة املحتل ــة املنطق ــوز ختلي جي
كــام أن املــادة 147 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 

"اعتــربت الطــرد أو النقــل غــري القانــوين لألشــخاص  1949
ــة.(235) ــة "؛ انتهــاكاً صارخــاً لالتفاقي املشــمولني باحلامي

(233) - The Lieber Code of 1863, at: http://www.civilwarhome.com/liebercode.htm(last acceced: 12.07.2018) 
(234) - Charter of the International Military Tribunal London, 8 August1945.

.38 (235) - امین زاده, س�اه رستمی, & هاجر، المصدر السابق، ص -37
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تــم تأييــد هــذا احلظــر أيضــاً يف الربوتوكــول اإلضــايف األول التفاقيــات جنيــف لعام 1977 بشــأن محايــة ضحايا 
ــاالت  ــث ح ــي تبح ــة، والت ــا الرابع ــول يف فقرهت ــذا الربوتوك ــن ه ــادة 85 م ــرب امل ــدويل. تعت ــلح ال ــزاع املس الن
انتهــاك الربوتوكــول أن: (طــرد أو نقــل جــزء أو كل ســكان األرايض املحتلــة إىل داخــل أو خــارج أراضيهــم 
وانتهــاك املــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة) يعــد انتهــاكاً صارخــاً هلــذا الربوتوكــول. وفقــاً للفقــرة 5 مــن 
املــادة 85 مــن بروتوكــول 1977، فــإن انتهــاك هــذه االتفاقيــات والربوتوكــوالت يصنــف عــىل أنــه جرائــم 
حــرب. وقــد أدت أمهيــة هــذا احلظــر أيضــاً إىل اعتــامده يف النظــام األســايس للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة عــام 
1998، ففــي الشــق 7 مــن القســم (ألــف) الفقــرة 2 مــن املــادة 8، والتــي تبحــث حــاالت انتهــاك اتفاقيــات 
 جنيــف، وكذلــك يف الشــق 8 مــن القســم (ب) الفقــرة 2 مــن املــادة 8، التــي تبحــث يف االنتهــاكات األخــر
لقوانــني وأعــراف احلــرب جــاء مــا يــيل: "طــرد أو نقــل كل أو جــزء مــن ســكان األرض املحتلــة إىل داخــل أو 
خــارج اإلقليــم املحتــل يعتــرب جريمــة حــرب".(236) باإلضافــة إىل ذلــك جــاء يف القســم (د) مــن الفقــرة 1 مــن 
املــادة 7 مــن النظــام األســايس للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، والتــي تبحــث اجلرائــم ضــد اإلنســانية، مــا يــيل 
"الطــرد أو النقــل اإللزامــي للســكان عندمــا يــأيت كجــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو منظــم ضــد أي مــن 
الســكان املدنيــني مــع وجــود النيــة للقيــام هبــذه األفعــال يعتــرب جريمــة ضــد اإلنســانية". باإلضافــة لذلــك جــاء 
ــة ليوغوســالفيا الســابقة لعــام 1993 (الفقــرة 9 مــن املــادة 2 ــة الدولي يف النظــام األســايس للمحكمــة اجلنائي
مــن النظــام األســايس) والنظــام األســايس للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا 1994 (الفقــرة د مــن املــادة 3

مــن النظــام األســايس) أن الطــرد اجلامعــي للســكان املدنيــني يعتــرب جريمــة ضــد اإلنســانية.(237)

(236) - المصدر ذاته. 
(237) - المصدر ذاته.
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قيــام القــوة املحتلــة بنقــل أفرادهــا إىل األرايض التــي احتلتهــا وطــرد الســكان األصليني مــن أراضيهــم باإلضافة 
النتهاكــه العديــد مــن احلقــوق األساســية كحــق تقريــر املصــري، وحظــر تغيــري القوانــني الســارية يف األرايض 
املحتلــة وتطبيــق القوانــني اخلاصــة بالقــوة املحتلــة؛ فإنــه يعتــرب انتهــاكاً للقواعــد التــي حتكــم حالــة االحتــالل، 
وتنظــم ســلوك القــوة املحتلــة فيــام خيــص حظــر تدمــري منــازل وممتلــكات الســكان األصليــني، وإخراجهــم مــن 

أرضهــم (املــادة 64 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة).

» ���	�
� ����� ¡
� ����� �
� �� ���	�
� ¢��� ���� ��� ��¤ -�
ظــر عــىل القــوة املحتلــة طــرد  هــذا احلظــر يكمــل احلظــر الســابق الــوارد يف اجلــزء األول. لذلــك، فكــام أنــه حيُ
ــن  ــزء م ــل ج ــا نق ــر عليه ــاً حيظ ــك أيض ــة، كذل ــورة قرسي ــا بص ــة إىل خارجه ــكان األرايض املحتل ــل س ونق
ســكاهنا إىل األرايض املحتلــة. الســبب يف هــذا احلظــر هــو احلفــاظ عــىل الرتكيبــة الســكانية لــألرض املحتلــة. 
متيــل قــوات االحتــالل عــادةً إىل بســط ســيطرهتا عــىل األرايض املحتلــة لدجمهــا وضمهــا ألراضيهــا، أو إذا كان 
ــة.  ــة عــىل األرايض املحتل مــن غــري املمكــن ضمهــا فإهنــا تســعى لنــرش ثقافتهــا وتوســيع هيمنتهــا االقتصادي
ــن  ــزء م ــل ج ــق نق ــن طري ــا ع ــة لصاحله ــألرض املحتل ــكانية ل ــة الس ــري الرتكيب ــتحاول تغي ــا س ــك، فإهن لذل
ــىل  ــا ع ــة لصاحله ــة واجتامعي ــة اقتصادي ــة ثقافي ــق هيمن ــا، وخل ــم فيه ــة وتوطينه ــكاهنا إىل األرايض املحتل س
ــل" ــت "إرسائي ــطينية، اتبع ــالل األرايض الفلس ــة الحت ــنوات الطويل ــالل الس ــني. خ ــكان األصلي ــاب الس حس

ــة عــىل هــذه األرايض.(238) سياســة نقــل مســتوطنيها إىل األرايض املحتلــة، وإنشــاء مســتوطنات هيودي
ــة جنيــف  ــادة 49 مــن اتفاقي ــة إىل األرايض املحتلــة ألول مــرة يف امل ــامد حظــر نقــل أفــراد القــوة املحتل ــم اعت ت

(238) - المصدر ذاته.



�������� �� ������� "��� ����" �������� ������ ������ �� ���� �� "��� ����" �������� ������ 140

ــني إىل األرض  ــكاهنا املدني ــن س ــزء م ــل ج ــالل نق ــة االحت ــن لدول ــه: (ال يمك ــىل أن ــص ع ــي تن ــة، الت الرابع
ــايف  ــول األول اإلض ــن الربوتوك ــادة 85 م ــن امل ــرة 4 م ــن الفق ــف م ــم أل ــص القس ــام ين ــا). ك ــي احتلته الت
لعــام 1977 عــىل أن "نقــل أجــزاء مــن ســكان القــوة املحتلــة مــن املدنيــني إىل األرايض املحتلــة يعــد 
ــايس  ــام األس ــن النظ ــادة 8 م ــن امل ــرة 2 م ــم (ب) الفق ــن القس ــق 8 م ــول". الش ــاً للربوتوك ــاكاً صارخ انته
ــوين، وال ســيام النقــل  ــات الطــرد والنقــل غــري القان ــيل: (عملي ــا ي ــة ينــص عــىل م ــة الدولي للمحكمــة اجلنائي
ــا؛ ــي حتتله ــالل إىل األرايض الت ــوة االحت ــني لق ــني التابع ــكان املدني ــن الس ــزاء م ــارش ألج ــري املب ــارش أو غ املب

 يعترب جريمة حرب).(239)

» ¡�� �ª��� ���� � ��� ���	�
� ����� �� ���³�� ����� �����´� ��µ�� ��¤ -�
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� �����

ــا لـــ جــان بيكتــك (240)، "مــن املبــادئ األساســية يف القانــون اإلنســاين الــدويل فيــام يتعلــق بــاألرايض املحتلة  وفقً
فــإن احتــالل األرايض أثنــاء احلــرب هــو يف الواقــع وضــع مؤقــت". تتضمــن الطبيعــة املؤقتــة لالحتــالل قيــوداً 
متنــع ســلطة االحتــالل مــن إجــراء تغيــريات دائمــة يف األرايض املحتلــة ســواء فيــام يتعلــق باملمتلــكات اخلاصــة 
أو العامــة(241). يقــول دينشــتني(242): "تســتند مجيــع القيــود إىل حقيقــة أن ســلطة االحتــالل يف األرايض املحتلــة 

(239) - المصدر ذاته.
(240) - legal practitioner and honorary doctorate with a profound knowledge of international humanitarian law. First 
as a secretary-jurist, and then as a senior executive and Vice-President of the International Committee of the Red 
Cross (ICRC), Pictet was instrumental in drafting the 1949 Geneva Conventions for the protection of victims of war, 
their Commentaries, and negotiating the 1977 Additional Protocols (Protocol I and Protocol II).
(241) - The Palestine-Israel Journal, Op.cit..
(242) - A scholar and Professor Emeritus at Tel Aviv University. He is a specialist on international law, and a 
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ــل، ال يمكــن لســلطة االحتــالل التــرصف مــن جانــب واحــد لضــم جــزء أو  ليســت ســلطة ســيادية". وباملث
مجيــع األرايض املحتلــة إىل أراضيهــا، كــام تعــرتف املحكمــة العليــا يف "إرسائيــل" بالطبيعــة املؤقتــة لالحتــالل، 
حيــث أكــد القــايض بــاراك(243) عــىل أن "ســلطات القائــد العســكري مؤقتــة قانونيــاً، ألن االحتــالل العســكري 
مؤقــت بطبيعتــه". نظــراً ألنــه مل يتــم الترصيــح مــن قبــل االحتــالل عــىل أنــه تــم إنشــاء املســتوطنات لصالــح 
ــم  ــه ت ــو أن ــتوطنات ه ــذه املس ــاء ه ــوين إلنش ــربر القان ــون امل ــب أن يك ــايل جي ــة، وبالت ــكان األرايض املحتل س
ــة" ــا "اإلرسائيلي ــة العلي ــت إىل املحكم دم ــي قُ ــات الت ــة(244). يف االلتامس ــات األمني ــة االحتياج ــاؤها لتلبي إنش
بشــأن املســتوطنات التــي أنشــئت عــىل أراض ملكيتهــا خاصــة، كان رد املحكمــة مطابقــاً لوجهــة نظــر احلكومــة 
"اإلرسائيليــة" بــأن املســتوطنات مؤقتــة، وأنشــئت للــرضورة العســكرية. لذلك مــن الواضــح أن قيــام "إرسائيل"
بإنشــاء مســتوطنات مدنيــة عــىل األرايض املحتلــة يتعــارض مــع القانــون الــدويل اإلنســاين، ويتعــارض مــع آراء 
العديــد مــن احلقوقيــني، وكل مــن القضــاء "اإلرسائيــيل" واملحكمــة العليــا "اإلرسائيليــة"، حيــث تــم الترصيــح 
مــن خــالل هــذه اآلراء بــأن املســتوطنات ذات طبيعــة عســكرية بحتــة ومؤقتــة، وقــد تــم إنشــاؤها لــرضورات 
أمنيــة، ولكــن يف الواقــع، هــذه املســتوطنات دائمــة وغــري عســكرية، وقــد أحدثــت تغيــريات عميقــة يف الرتكيبــة 

الســكانية لــألرايض املحتلــة.(245)

prominent authority on the laws of war.
(243) - Barak was President of the Supreme Court of Israel from 1995 to 2006. Prior to that, he served as a Justice 
of the Supreme Court of Israel (1978–95), as the Attorney General of Israel (1975–78), and as the Dean of the Law 
Faculty of the Hebrew University of Jerusalem (1974–75).
(244) - The Palestine-Israel Journal;OP.cit. ( last accesed: 7.8.2018 ).
(245) - Ibid.



�������� �� ������� "��� ����" �������� ������ ������ �� ���� �� "��� ����" �������� ������ 142

• ���� ���������� �����
� ®��� ¾��������� ��������� ����É��¥
�� -¶������� �¡�����
 ������
�� �����

بــام أن القانــون الــدويل ال يمتلــك األدوات الالزمــة لتحريــك املســؤولية اجلنائيــة الدوليــة ضــد الــدول، وبــام أن 
ذلــك يتنــاىف مــع أســاس وتركيبــة العالقــات الدوليــة التــي تعتمــد إىل حــد كبــري عــىل التعــاون ومــع املصلحــة 
التــي تقتضيهــا، وبــدالً مــن ذلــك جيــب تعزيــز مكانــة املســؤولية اجلنائيــة الفرديــة، لذلــك تــم حــذف مفهــوم 
املســؤولية اجلنائيــة الدوليــة مــن طــرح املســؤولية الدوليــة للــدول لعــام 2001، ومل يعــد لــه مــكان فيــه(246). 
كل حكومــة مســؤولة دوليــاً عــن االنتهــاكات الدوليــة التــي ترتكــب مــن قبــل أركاهنــا، مؤسســاهتا، ممثليهــا 
وأفرادهــا والتــي ختــلّ بالتزاماهتــا عــىل الصعيــد الــدويل، وجيــب أن تتحمــل الدولــة املرتكبــة لالنتهاك املســؤولية 
ــام  ــائر. قي ــن اخلس ــا ع ــوم بتعويضه ــرضرة)، وأن تق ــر (املت ــة األخ ــق بدول ــذي حل ــرضر ال ــن ال ــئة ع الناش
"إرسائيــل" ببنــاء املســتوطنات عــىل األرايض املحتلــة يعتــرب غــري قانــوين بموجــب القانــون الــدويل، ويصنــف 
عــىل أنــه انتهــاك دويل ينتــج عنــه مســؤولية دوليــة. يعالــج هــذا الفــرع مــن الكتــاب رشوط حتريــك املســؤولية 
الدوليــة إلرسائيــل بدايــة، ثــم يتــم بحــث مــد انطبــاق املســؤولية الدوليــة عــىل "إرسائيل" فيــام خيــص عملياهتا 
االســتيطانية يف األرايض املحتلــة، ويف هنايــة املطــاف يتــم دراســة نتائــج حتريــك املســؤولية الدوليــة إلرسائيــل 

وأشــكال التعويــض.

(246) - ابرا��م �ل، علیرضا (ترجمه) & س�فی، سید جمال (دی�اجه و ز�ر نظر)، مسؤولیت بین المللي دولت: متن و شرح مواد �م�سیون حقوق بین الملل، 
موسسه مطالعات و پژوهشها� حقوقی، ص.13(1395)
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القانــون  انتهــاك ملقــررات وقواعــد  إثبــات حــدوث  الدوليــة، جيــب  املســؤولية  مــن أجــل حتريــك 
ــة  ــني صف ــة ب ــؤولية الدولي ــك املس ــد حتري ــرق عن ــاً، وال ف ــور دولي ــل حمظ ــكاب فع ــالل ارت ــن خ ــدويل م ال
ــة  ــة، التنفيذي ــلطات الترشيعي ــام، كالس ــون الع ــخاص القان ــون إىل أش ــوا ينتم ــواء كان ــم س ــي اجلرائ مرتكب
والقضائيــة أو حتــى اهليئــات العســكرية وأفــراد القــوات املســلحة، املدنيــون واألشــخاص العاديــون.

1. رشوط حتريك مسؤولية "إرسائيل" الدولية
ــام 2001 ــدول لع ــة لل ــؤولية الدولي ــول املس ــدويل ح ــون ال ــة للقان ــة الدولي ــرح اللجن ــن ط ــامدة 2 م ــا لل وفقً
"يتحقــق الفعــل غــري املــرشوع وفقــاً ألحــكام القانــون الــدويل عندمــا يُنســب إىل دولــة مــا، ســواء كان فعــالً أو 

امتناعــاً عــن ممارســة فعــل، بحيــث يشــكل انتهــاكاً اللتزاماهتــا الدوليــة". 

1. 1. ارتكاب فعل غري مرشوع وفقاً للقانون الدويل
تنشــأ املســؤولية الدوليــة نتيجــة الرتــكاب فعــل حيظــر القانــون الــدويل ارتكابــه، لتناقضــه مــع أحكامــه ومبادئه 
ــري  ــالً غ ــة عم ــدات الدولي ــك التعه ــالل بتل ــد اإلخ ــث يع ــدول، بحي ــىل ال ــاً ع ــت التزام ــي رتب ــية الت األساس
ــة  ــة الدولي ــرح اللجن ــن ط ــامدة 4 م ــاً لل ــل)(247)، وفق ــرك فع ــلبياً (ت ــل) أو س ــاً ( فع ــواء كان إجيابي ــرشوع س م
ــة  ــن أركان الدول ــن م ــلوك أي رك ــربّ س "يع ــام 2001 ــدول لع ــة لل ــؤولية الدولي ــول املس ــدويل ح ــون ال للقان

(247) - الواد�ه، سامح خلیل، المسؤول�ة الدول�ة عن جرائم الحرب االسرائیل�ة، مر�ز الز�تونه للدراسات واالستشارات، ص.140 (2009).
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احلكوميــة بموجــب القانــون الــدويل عــن ســلوك تلــك الدولــة ســواء كان ركنــاً قضائيــاً، تنفيذيــاً، ترشيعيــاً أو 
يمتلــك أي صفــة أخــر وبغــض النظــر عــن املكانــة التــي يتمتــع هبــا بــني أجهــزة الدولــة وعــن كونــه جــزءاً 
مــن احلكومــة املركزيــة أو املحليــة، يف املحــور التــايل ســيتم احلديــث عــن مســؤولية "إرسائيــل" عــن األفعــال 

الصــادرة عــن أركاهنــا املختلفــة. 

1. 1. 1. مسؤولية "إرسائيل" الدولية عن أفعال سلطتها الترشيعية
يتمثــل عمــل الســلطة الترشيعيــة بإصــدار اللوائــح والقوانــني، وعندمــا تتعــارض هــذه القوانــني مــع املقــررات 
والقوانــني الدوليــة فإهنــا تعتــرب غــري مرشوعــة، وتتحمــل الدولــة املســؤولية الناشــئة عــن إصــدار هــذه القوانــني 
ــن  ــدث ع ــي تتح ــام 2001 والت ــة لع ــؤولية الدولي ــرح املس ــن ط ــة م ــادة الرابع ــت امل ــد نصّ ــررات، وق واملق

ترصفــات أجهــزة الدولــة عــىل ذلــك:
 ألــف- يعــد تــرصف أي جهــاز مــن أجهــزة الدولــة فعــالً صــادراً عــن هــذه الدولــة بمقتــىض القانــون الــدويل، 
ــاً كـــان املركــز  ســواء أكان اجلهــاز يــامرس وظائــف ترشيعيــة أم تنفيذيــة أم قضائيــة أم أيــة وظائــف أخــر، وأيّ
الــذي يشــغله فـــي تنظيــم الدولــة، وســواء أكانــت صفتــه أنــه جهــاز مــن أجهــزة احلكومــة املركزيــة أم جهــازاً 

مــن أجهـــزة وحــدة إقليميــة مــن وحــدات الدولة.
 ب - يشمل اجلهاز أي شخص أو كيان لـه ذلك املركز وفقاً للقانون الداخيل للدولة.

ــني  ــدار القوان ــالل إص ــن خ ــتيطانية م ــطتها االس ــتمرار بأنش ــىل االس ــم ع ــكل دائ ــل" وبش ــدت "إرسائي عم
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(248)، قانــون مرتفعــات اجلــوالن الســوري لعــام  واللوائــح الداخليــة مثــل (قانــون ضــم القــدس لعــام 1980
(249)) بحيــث تكــون هــذه القوانــني وســيلة لضــم "املســتوطنات غــري القانونيــة"، ومســاحات واســعة من  1981

ــيطرهتا. ــع لس ــي ختض ــة إىل األرايض الت األرايض املحتل
ــاء عــىل تطبيــق  يف عــام 2017 قامــت "إرسائيــل" بضــم 20 مســتوطنة إىل األرايض التــي ختضــع لســيطرهتا بن
القانــون بأثــر رجعــي عليهــا، كــام عمــدت يف إطــار دعــم ومتويــل املشــاريع االســتيطانية إىل إصــدار 3 قوانــني 

جديــدة بينــام ال يــزال هنالــك 18 مــرشع قانــون قيــد البحــث والدراســة. (250)
ــون • ــذا القان ــة ه ــامرا: وظيف ــودا والس ــة" يف هي ــري القانوني ــتوطنات غ ــاع املس ــوية أوض ــون تس "قان ــون األول: القان

تســوية الوضــع القانــوين للمســتوطنات التــي تــم بناؤهــا دون احلصــول عــىل ترخيــص مــن اجلهــات املختصــة بتطبيــق 
ــىل األرايض  ــا ع ــم بناؤه ــي ت ــة الت ــري القانوني ــتوطنات غ ــدم املس ــع ه ــة إىل من ــا، باإلضاف ــي عليه ــر رجع ــون بأث القان
اململوكــة ملكيــة خاصــة للفلســطينيني، وأخــرياً إحــكام ومتكــني عمليــات مصــادرة األرايض واألمــالك مــن أصحاهبــا 

ــطينيني.(251) الفلس
ــة • ــة" الصالحي ــم "اإلرسائيلي ــاء املحاك ــة وإعط ــة الغربي ــوارئ يف الضف ــون الط ــة قان ــد صالحي ــاين: متدي ــون الث القان

ــة  ــة الغربي ــم الضف ــر ض ــى آخ "بمعن ــدس(252) ــة والق ــة الغربي ــتوطنني يف الضف ــطينيني واملس ــىل الفلس ــة ع القضائي
ــل". إلرسائي

(248) - The Jerusalem Law is a common name of Basic Law: Jerusalem, Capital of Israel passed by the Knesset on 
30 July 1980 (17th Av, 5740).
(249) - The Golan Heights Law is the Israeli law which applies Israel's government and laws to the Golan Heights. It 
was ratified by the Knesset by a vote of 63―21, on December 14, 1981.

(250) - هیئة مقاومة الجدار واالست�طان، المصدر السابق، ص8(2017).
(251) - المصدر ذاته.

(252) - تمت المصادقة عل�ه في تار�خ 2017/6/26 م�الد�.
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ــاحة، • ــادة املس ــون زي ــذا القان ــن ه ــدف م ــدس، واهل ــم الق ــام وض ــتة أي ــرب الس ــراث ح ــز ت ــث: مرك ــون الثال القان
ــيل" .(253) ــالل "اإلرسائي ــيادة االحت ــع لس ــر ختض ــم أراض أكث ــدس ليض ــف الق كمتح

لذلــك وبنــاء عــىل أن قانــون ضــم القــدس 1980 وقانــون مرتفعــات اجلــوالن الســوري لعــام 1981 صنّفــا 
ــل  ــن قب ــام م ــرتاف هب ــم االع ــن 478 و497 ومل يت ــن يف القراري ــس األم ــب جمل ــني حس ــري قانوني ــام غ ــىل أهن ع
املجتمــع الــدويل أيضــاً، باإلضافــة لصــدور العديــد مــن القــرارات يف األمــم املتحــدة يف ســنة 1979 و1980؛ 
تؤكــد عــىل عــدم قانونيــة ومرشوعيــة بنــاء املســتوطنات يف الضفــة الغربيــة ورشق القــدس ومرتفعــات اجلــوالن 
الســوري، واعتبارهــا نقضــاً صارخــاً للقوانــني واملقــررات الدوليــة(254). فــإن "إرسائيــل" تكــون ارتكبــت نقضاً 
قانونيــا دوليــاً مــن خــالل ســلطتها الترشيعيــة التــي تنســب مجيــع أفعاهلــا مــن إصــدار قوانــني ولوائــح إىل دولــة 

االحتــالل وجتعلهــا تتحمــل املســؤولية الدوليــة عــن ارتــكاب هــذا الفعــل غــري املــرشوع.  

2. 1. 1. مسؤولية "إرسائيل" الدولية عن أفعال سلطتها التنفيذية
أفعــال الســلطة التنفيذيــة؛ هــي مجيــع املامرســات واألفعــال الصــادرة عــن رئيــس اجلمهوريــة، الــوزراء، رئيــس 
الــوزراء، أجهــزة الرشطــة، املوظفــني احلكوميــني، الضبــاط وقــادة اجليــش وخمتلــف التشــكيالت العســكري 

والرشطيــة.(255)

(253) - تمت المصادقة عل�ه في تار�خ 2017/5/22 م�الد�.
(254) - Roberts, Adam. "Prolonged Military Occupation: The Israeli-Occupied Territories Since 1967". The American 
Journal of International Law. American Society of International Law. 84(1): 69.

(255) - محمد الفار، عبد الواحد، م�ادئ القانون الدولي العام، دار النهضة العر��ة للنشر والتوز�ع، ص332 (1998).
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ــت املــادة الرابعــة مــن طــرح املســؤولية الدوليــة لعــام 2001 والتــي تتحــدث عــن ترصفــات أجهــزة الدولــة  نصَّ
ــىل ذلك: ع

 ألــف- يعــد تــرصف أي جهــاز مــن أجهــزة الدولــة فعــالً صــادراً عــن هــذه الدولــة بمقتــىض القانــون الــدويل، 
ــاً كـــان املركــز  ســواء أكان اجلهــاز يــامرس وظائــف ترشيعيــة أم تنفيذيــة أم قضائيــة أم أيــة وظائــف أخــر، وأيّ
الــذي يشــغله فـــي هيــكل الدولــة التنظيمــي، ســواء كانــت صفتــه أنــه جهــاز مــن أجهــزة احلكومــة املركزيــة أم 

جهــازاً مــن أجهـــزة وحــدة إقليميــة مــن وحــدات الدولة.
ــررات  ــة ملق ــة واملخالف ــري املرشوع ــة غ ــلطتها التنفيذي ــات س ــن ممارس ــة ع ــؤولية الدولي ــة املس ــل الدول تتحم

ــة. (256) ــن الدول ــض م ــات بتفوي ــذه املامرس ــب ه ــا ترتك ــدويل، عندم ــون ال القان
طــرح تقريــر ساســون(257) مســألة االنتهــاك الصــارخ للقانــون مــن قبــل املســؤولني واملؤسســات "اإلرسائيليــة". 
أكثــر مــن 100 بــؤرة اســتيطانية تــم بناؤهــا بتمويــل مــن دولــة االحتــالل، وتــم جتهيزهــا بكافــة البنــى التحتيــة 
مــن مبــانٍ ســكنية دائمــة وسلســلة طــرق باإلضافــة خلطــوط الكهربــاء. بنــاءً عــىل هــذا التقريــر تــم بنــاء العديد 
مــن البــؤر االســتيطانية عــىل األرايض ذات املليكــة اخلاصــة التابعــة للفلســطينيني بتمويــل مــن وزارة اإلســكان 
يف دولــة االحتــالل. قامــت وزارة اإلســكان يف دولــة االحتــالل بتأمــني امليزانيــة الالزمــة مــن األمــوال إلحــداث 
ــة  ــاع للمؤسســة اليهودي ــل املســؤولني يف وزارة الدف ــم منــح األرايض مــن قب ــام ت ــؤر االســتيطانية، بين هــذه الب

.(258)(�e quasi-o�cial Jewish Agency) شــبه الرســمية

(256) - الواد�ه، سامح خلیل، من�ع پ�شین، ص.140 (2009).
(257) - Summary of the Sasson Report, available from the Prime Minister of Israel's Communications Office. 
(258) - Financial Times of London, "Israeli Report Hits at Funding for Settlements", March 8, 2005.



�������� �� ������� "��� ����" �������� ������ ������ �� ���� �� "��� ����" �������� ������ 148

بنــاءً عــىل التقاريــر الــواردة مــن وزارة البيئــة يف دولــة االحتــالل فإنــه ال يوجــد شــبكة ميــاه رصف صحــي يف 
ز، ولذلــك فــإن ميــاه املجاريــر والــرصف  البــؤر االســتيطانية وغريهــا مــن املســتوطنات التــي بنيــت بــدون جمــوَّ
ــإن املصــدر األســايس  ــر ف ــاءً عــىل هــذا التقري ــة. وبن ــة يف مناطــق الضفــة الغربي ــاه اجلوفي الصحــي تلــوث املي
لتلــوث امليــاه اجلوفيــة يف الضفــة الغربيــة هــو ميــاه الــرصف الصحــي املتدفقــة مــن البــؤر االســتيطانية وليســت 

القــر الفلســطينية.(259)
ــاء املســتوطنات والبــؤر االســتيطانية يف  ــة "اإلرسائيليــة" بدعــم عمليــات بن ــام الســلطة التنفيذي لذلــك فــإن قي
األرايض املحتلــة، وتأمــني الدعــم املــايل الــالزم لبنائهــا؛ يعتــرب نقضــاً صارخــاً للقوانــني واملعاهــدات الدوليــة، 
ويرتتــب عليــه حتمــل دولــة االحتــالل للمســؤولية الدوليــة الناجتــة عــن هــذه االنتهــاكات، باإلضافــة لتحملهــا 
التعويــض عــن الــرضر املرتتــب عــىل تلويــث امليــاه اجلوفيــة واملنابــع املائيــة يف األرايض املحتلــة بنــاء عــىل تقريــر 

ساســون.

3. 1. 1. مسؤولية "إرسائيل" الدولية عن أفعال أجهزهتا القضائية
ــون  ــة والقان ــني املحلي ــتور يف القوان ــا الدس ــي يكفله ــول الت ــم األص ــن أه ــد م ــي يع ــاز القضائ ــتقالل اجله اس
ــن  ــادرة ع ــكام الص ــبب األح ــة بس ــؤولية دولي ــا مس ــب عليه ــدول ال ترتت ــي أن ال ــذا ال يعن ــن ه ــدويل، ولك ال

ــة. ــة الداخلي ــا الوطني حماكمه
ــن  ــة ع ــتيطان يف األرايض املحتل ــات االس ــم عملي ــة بدع ــاهتا املتمثل ــيض بسياس ــن امل ــل" ع ــف "إرسائي مل تتوق

(259) - Maan News Agency, "Israel: 'Illegal outposts' Contaminating West Bank Water Supplie, at: " http://www.
maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=32268 (last accessed: October 1, 2008).
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طريــق رشعنــة بؤرهــا االســتيطانية، بتطبيــق القانــون بأثــر رجعــي عليهــا. منــذ العــام 2011 قامــت ســلطات 
ــن  ــاء م ز بن ــوَّ ــىل جم ــل ع ــي مل حتص ــتيطانية الت ــؤر االس ــة الب ــة رشعن ــامل عملي ــيل" بإك ــالل "اإلرسائي االحت
مؤسســاهتا عــرب إضفــاء الرشعيــة عليهــا بتطبيــق القانــون بأثــر رجعــي بــام يتامشــى مــع قوانينهــا الداخليــة (260). 
ــي،  ــر رجع ــون بأث ــق القان ــملها تطبي ــة ش ــطينية املحتل ــتيطانية يف األرايض الفلس ــؤر االس ــع الب ــارب رب ــا يق م
ــام  ــوم ب ــة مســتمرة إىل الي ــزال هــذه العملي ــة عليهــا مــن قبــل ســلطات االحتــالل، وال ت ــم إضفــاء الرشعي وت
ــة إىل االســتيالء عــىل مــا تبقــى مــن األرايض  يتفــق مــع السياســة العامــة لالســتيطان، والتــي هتــدف يف النهاي
(261). هتــدف "إرسائيــل" مــن قيامهــا برشعنــة البــؤر  الفلســطينية املحتلــة، ووضعهــا حتــت الســيادة "اإلرسائيليــة"
االســتيطانية عــن طريــق تطبيــق القانــون بأثــر رجعــي؛ إىل االلتفــاف عــىل القوانــني واملقــررات الدوليــة التــي 

ــة. (262) ــب عليهــا مســؤولية دولي ــاء املســتوطنات، وترتّ متنعهــا مــن بن
حكــم املحكمــة العليــا "اإلرسائيليــة" والتــي تعتــرب أعــىل ســلطة قضائيــة يف دولــة االحتــالل يف قضيــة قواســمة 
(263) اعتــرب أنــه ال يمكــن اعتبــار املــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة عرفيــة  Kawasme and others واآلخريــن
بالكامــل، وبالتــايل فــإن إخــراج ســكان مدينــة اخلليــل وحلحــول مــن الفلســطينيني ال يعتــرب انتهــاكاً للقوانــني 
الداخليــة "اإلرسائيليــة"، كــام أفــادت املحكمــة العليــا "اإلرسائيليــة" يف نفــس احلكــم بــأن املــادة 49 مــن اتفاقيــة 

(260) - Stahl, Ziv, ”From occupation to annexation: the silent adoption of the Levy report on retroactive 
authorization of illegal construction in theWest Bank“, position paper (Yesh Din-Volunteers for Human Rights,2016)
(261) - Yesh Din-Volunteers for Human Rights, ”Under the radar: Israel’s silent policy of transforming unauthorized 
outposts into official settlements“, May(2015).
(262) - Assembly, G. Report of the UN Secretary General on Israeli settlements in the Occupied Palestinian 
Territory including East Jerusalem, and the occupied Syrian Golan, UN Doc. A/71355/, P 4. October (2016).
(263) - Israel High Court,Kawasma et al.v.Minister of Defence et al.case H.C.69880/,Judgment of 4 Dec.1980.
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ــاالت  ــق يف ح ــام تطب ــخاص، وإن ــن األش ــة م ــة معين ــراج جمموع ــىل إخ ــا ع ــن تطبيقه ــة ال يمك ــف الرابع جني
اإلخــراج اجلامعــي عــىل الطريقــة النازيــة. 

(264) Nazal and others جمــدداً حكمــت املحكمــة العليــا "اإلرسائيليــة" يف قضيــة نــزال واآلخريــن يف عــام 1985
بــأن املــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ال تعتــرب جــزءاً مــن القانــون الــدويل العــريف، ولذلــك فــإن القــرارات 

املتمثلــة بإخــراج الســكان الفلســطينيني مــن أراضيهــم ال تعتــرب انتهــاكاً للقانــون الداخــيل "اإلرسائييل".
باالســتناد إىل األحــكام الصــادرة عــن املحاكــم "اإلرسائيليــة"؛ يمكــن القــول بــأن األســناد واملعاهــدات الدوليــة 
ــا،  ــر أفعاهل ــا وتربي ــة مصاحله ــيلة حلامي ــة وكوس ــورة انتقائي ــط بص ــتخدمها فق ــا تس ــل" هب ــت "إرسائي ــي قبل الت
وعندمــا يتعلــق األمــر باالنتهــاكات التــي ترتكبهــا ضــد الفلســطينيني يف األرايض املحتلة فيــام يتعلــق بإخراجهم 
ــاء املســتوطنات عليهــا، واســتبدال الســكان األصليــني الفلســطينيني باملســتوطنني؛ فإهنــا  مــن أراضيهــم، وبن
تعطــل هــذه املقــررات واملعاهــدات وال تعــرتف بعرفيتهــا أو إلزاميــة تطبيقهــا، وهــذا األمــر يقتــيض مســؤولية 
"إرسائيــل" الدوليــة عــن األحــكام الصــادرة عــن أجهزهتــا القضائيــة، وحماكمهــا الداخليــة التــي تنتهــك القوانني 

واملقــررات الدوليــة. 

(264) - Israel High Court,Nazal et al. V.IDf commander of Judea and Samaria Region,.case H.C.51385/,Judgment of 
29 Sep.1985.
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2. 1. الفعل غري املرشوع جيب أن ينتهك تعهداً دولياً تلتزم الدولة به
ــكاب فعــل غــري مــرشوع، ولكــن جيــب  ــا ال يكفــي فقــط ارت ــة م ــة عــىل دول لكــي ترتتــب املســؤولية الدولي
، وهــذا يعنــي أن يكــون العمــل غــري املــرشوع الــذي ارتكبتــه هــذه الدولــة  أن ينقــض هــذا الفعــل تعهــد دويلّ
ينتهــك تعهــداً دوليــاً التزمــت بــه وفقــاً للمقــررات والقوانــني الدوليــة(265). عندمــا تصبــح الدولــة عضــواً يف 
معاهــدة دوليــة أو تصــادق عــىل هــذه املعاهــدة؛ فــإن ذلــك ترتتــب عليــه سلســلة مــن الواجبــات وااللتزامــات 
عــىل هــذه الدولــة، بحيــث تلتــزم الدولــة بالتعهــد بعــدم انتهــاك هــذه االلتزامــات والتعهدات بواســطة ســلطاهتا 
التنفيذيــة، الترشيعيــة والقضائيــة، ومجيــع االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا دولــة االحتــالل، وســلطاهتا املختلفة بحق 
الشــعب الفلســطيني؛ تعتــرب نقضــاً وانتهــاكاً للقانــون واملعاهــدات الدوليــة بنــاءً عــىل مــا جــاء يف منشــور األمــم 

املتحــدة واتفاقيــات جنيــف األربــع، وترتتّــب عليهــا مســؤولية دوليــة.(266)

2.  مد انطباق مقررات املسؤولية الدولية عىل "إرسائيل"
وفقــاً للــامدة 4 مــن طــرح اللجنــة الدوليــة للقانــون الدويل حــول املســؤولية الدوليــة للدول لـــ عــام 2001 ينظر 
إىل ســلوك أي هيئــة حكوميــة عــىل أنــه ينفــذ قانــون تلــك الدولــة، بــرصف النظــر عــام إذا كانــت هــذه اهليئــة هلــا 
وظيفــة ترشيعيــة، قضائيــة أو إداريــة أو أي وظيفــة أخــر، وبغــض النظــر عــن موقــع هــذه اهليئــة يف احلكومــة، 
وفيــام إذا كانــت عضــواً يف احلكومــة املركزيــة أم عضــواً يف احلكومــة املحليــة. يشــمل ذلــك أيضــاً أي شــخص 

(265) - أبو الوفا، أحمد، الوس�ط فی القانون الدولي العام، دار النهضة العر��ه للنشر والتوز�ع، ص 696.(2016). 
(266) - الواد�ه، سامح خلیل، المصدر السابق، ص.142 (2009).
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أو كيــان لــه وضــع معــني بموجــب القانــون الداخــيل للدولــة. بنــاءً عــىل املبــادئ العامــة للمســؤولية الدوليــة 
للدولــة عــن اجلرائــم التــي ترتكبهــا؛ تعتــرب األعــامل التــي ترتكبهــا "إرسائيــل" يف األرايض املحتلــة كقــوة احتالل 
نقضــاً للمقــررات والقوانــني الدوليــة، وتعتــرب مســؤولة عــن األرضار التــي حلقــت بالشــعب الفلســطيني بفعــل 
ــن  ــة ع ــؤولية الكامل ــيل" املس ــالل "اإلرسائي ــة االحت ــل حكوم ــة، وتتحم ــتيطانية يف األرايض املحتل ــا االس أعامهل

األفعــال غــري القانونيــة التــي يصدرهــا ممثلوهــا ومؤسســاهتا يف الســلطات الترشيعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة.

وفقــاً للــامدة ٥ مــن طــرح اللجنــة الدوليــة للقانــون الــدويل حــول املســؤولية الدوليــة للــدول لـــ عــام 2001، 
والتــي تتحــدث عــن ترصفــات األشــخاص أو الكيانــات التــي متــارس بعــض اختصاصــات الســلطة احلكومية؛ 
فإنــه "يعتــرب فعــالً صــادراً عــن الدولــة بمقتــىض القانــون الـــدويل تــرصف شــخص أو كيــان ال يشــكل جهــازاً 
مــن أجهــزة الدولــة بمقتــىض املــادة ٤ ولكــن خيولـــه قانــون تلــك الدولة صالحيــة ممارســة بعـــض اختصاصات 

الســلطة احلكوميــة، بــرشط أن يكـــون الـــشخص أو الكيــان قــد تــرصف هبــذه الصفــة يف احلالــة املعينة.

الســؤال الــذي يطــرح هنــا هــو هــل تتحمــل «إرسائيــل» املســؤولية 
الدوليــة عــن األعــامل املخالفــة للقانــون واملقــررات الدوليــة التــي 
يرتكبهــا مســتوطنوها بصــورة فرديــة ومجاعيــة ضــد الفلســطينيني 

يف األرايض املحتلــة أم ال؟ 
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لطاملــا كانــت مســألة االســتيطان مســألة تنافــس بــني خمتلــف األحــزاب "اإلرسائيليــة" التــي حتكــم "إرسائيــل"، 
ــم  ــهيالت لدع ــات والتس ــل اخلدم ــري أفض ــامً لتوف ــعى دائ ــي تس ــود، والت ــزب الليك ــامل وح ــزب الع ــل ح مث
ــاء  عمليــات االســتيطان. مثــل توفــري األمــن للمســتوطنني مــن خــالل إنشــاء طــرق فرعيــة خاصــة هبــم وبن
ــة إىل مصــادرة  ــر مــن عــدد املســتوطنني أنفســهم، باإلضاف قواعــد عســكرية داخــل املســتوطنات عددهــا أكث

ــتوطنني.(267) ــالمة املس ــىل س ــاظ ع ــة للحف ــة عازل ــتخدامها كمنطق ــتوطنات واس ــاورة للمس األرايض املج
يتمتــع املســتوطنون اخلاضعــون للقانــون اجلنائــي "اإلرسائيــيل" والواليــة القضائيــة "اإلرسائيليــة" بصالحيــات 
ــني  ــال املدني ــة إىل اعتق ــرق، باإلضاف ــىل الط ــة ع ــات أمني ــلحة ودوري ــيات مس ــكيل ميليش ــل تش ــكرية، مث عس
ــاءلة  ــرض للمس ــاج أو التع ــا(268)، دون أي احتج ــة وختريبه ــم الزراعي ــىل أراضيه ــتيالء ع ــطينيني واالس الفلس

ــل القضــاء "اإلرسائيــيل". مــن قب

يشــكل املســتوطنون الذيــن تــم جلبهــم بواســطة احلكومــات "اإلرسائيليــة" املتعاقبــة بشــكل غــري قانــوين وبــام 
ــه،  ــدد أمن ــطيني وهت ــعب الفلس ــوق الش ــك حق ــلحة تنته ــيات مس ــات وميليش ــدويل؛ مجاع ــون ال ــك القان ينته
وترتــب اآلثــار الناشــئة عــن هــذه االنتهــاكات كاحلضــور غــري القانــوين للمســتوطنني يف هــذه املســتوطنات؛ 
مســؤولية دوليــة عــىل دولــة االحتــالل كــام أن هــذه االنتهــاكات تعتــرب جريمــة حــرب بحــد ذاهتــا(269)، وفقــاً 

(267) - تقر�ر منظمة العفو الدول�ة، نفوس محطمة: مضی عام علی االنتفاضة، لندن، ص. 38(2001). 

(268) - ق��شه، معتز، االنتهاکات "اإلسرائیل�ة"  لحقوق المواطن الفلسطیني خالل العام 2001، التقر�ر السنو� للهیئة الفلسطین�ة المستقلة لحقوق المواطن، 
ص.22 (2001)

(269) - درعاو�، داود، جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسان�ه: مسؤول�ة "إسرائیل"  الدول�ة عن الجرائم خالل انتفاضة األقصى، الهیئة الفلسطین�ة المستقلة 
لحقوق المواطن، ص.86 (2001).
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اللتزامــات "إرسائيــل" الدوليــة ،باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن "إرسائيــل" مســؤولة دوليــاً عــن انتهاكات مســتوطنيها 
غــري املرشوعــة جتــاه الفلســطينيني وإخفاقهــا املتكــرر يف اختــاذ التدابــري الالزمــة ملنــع تلــك االنتهــاكات.

»��� � "��������" ���·�� ����¸� ������ -�
مــن خــالل إثبــات مســؤولية "إرسائيــل" الدوليــة (املســؤولية املدنيــة الدوليــة) عــن االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا 
ــن  ــا م ــا وموظفيه ــؤوليها، ممثليه ــة ملس ــة باإلضاف ــة وتنفيذي ــة، قضائي ــن ترشيعي ــة م ــلطاهتا املختلف ــطة س بواس
أجهــزة رشطــة وضبــاط جيــش؛ فإهنــا تتحمــل األرضار املاديــة واملعنويــة الناشــئة عــن األفعــال التــي ارتكبتهــا. 
وهــذا يرتــب التزامــني رئيســيني عــىل "إرسائيــل" ؛ أوالً: إيقــاف االنتهــاكات واألعــامل اهلجوميــة ضــد الشــعب 
ــاً: تعويــض الشــعب الفلســطيني عــن اخلســائر التــي حلقــت بــه جــراء عمليــة االســتيطان  الفلســطيني، وثاني

وانتهــاكات املســتوطنني.

1. االلتزام بالكف عن ارتكاب الفعل الناقض للقانون الدويل وعدم تكراره 
مــن خــالل فــرض املســؤولية الدوليــة عــىل "إرسائيــل" بســبب االنتهــاكات التــي ترتكبهــا كياناهتــا القانونيــة 
ــف  ــة بوق ــا الدولي ــاء بالتزاماهت ــا الوف ــب عليه ــه يرتت ــة، فإن ــة والقضائي ــة، التنفيذي ــلطاهتا الترشيعي ــة وس العام

ــة مــن خــالل مــا يــيل: هــذه األعــامل غــري املرشوعــة، التــي تنتهــك املقــررات والقوانــني الدولي

- التــزام "إرسائيــل" بوقــف انتهــاكات القانــون الــدويل الصــادرة عــن ســلطتها الترشيعيــة، بــام يف ذلــك وقــف 
القوانــني التــي تعــزز عمليــات االســتيطان، مثــل قانــون ضــم القــدس لعــام 1980 وقانــون مرتفعــات اجلــوالن 
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ــري  ــتيطانية والكث ــؤر االس ــط الب ــني رب ــك القوان ــا لتل ــالل إصداره ــن خ ــت م ــي حاول ــوري 1981، والت الس
مــن األرايض املحتلــة باملناطــق التــي ختضــع لســيادهتا(270). اعتــربت األمــم املتحــدة بــأن هــذه القوانــني باطلــة 
وغــري رشعيــة، ولــن يرتتــب عليهــا أي آثــار قانونيــة ألهنــا تنتهــك قــرارات األمــم املتحــدة، ومبــادئ وأصــول 

القانــون الــدويل.(271)

- التــزام "إرسائيــل" بوقــف انتهــاكات القانــون الــدويل الصــادرة عــن ســلطتها التنفيذية ممثلــة بـ الرئيــس، رئيس 
الــوزراء، الــوزراء وغريهــم مــن موظفــي احلكومــة وأجهــزة الرشطــة وعنــارص وضبــاط اجليــش. كــام ذكرنــا 
ســابقاً تدعــم األجهــزة التنفيذيــة "اإلرسائيليــة" عمليــات االســتيطان يف األرايض املحتلــة، وتوفــر التمويــل املــايل 
واللوجيســتي الــالزم للبــؤر االســتيطانية يف انتهــاك واضــح وصــارخ للحقــوق وااللتزامــات الدوليــة ممــا يرتــب 
ــع األرضار التــي حلقــت  ــة عــىل حكومــة االحتــالل، باإلضافــة إىل حتملهــا املســؤولية عــن مجي مســؤولية دولي
باملــوارد املائيــة الفلســطينية، وتلويــث امليــاه اجلوفيــة يف الضفــة الغربيــة. فوفقــاً ملــا جــاء يف تقريــر ساســون فــإن 
ميــاه الــرصف الصحــي التــي تــأيت مــن املســتوطنات والبــؤر االســتيطانية ترتــب مســؤولية دوليــة عــىل حكومــة 

االحتــالل.

- التــزام "إرسائيــل" بوقــف انتهــاكات القانــون الــدويل الصــادرة عــن اجلهــاز القضائــي، الــذي يوفــر الدعــم 
لعمليــات االســتيطان عــن طريــق إضفــاء الرشعيــة عــىل املســتوطنات غــري القانونيــة مــن خــالل إنفــاذ القوانني 

(270) - الواد�ة، سامح خلیل، المصدر السابق، ص.146 (2009).
(271) - هنداو�، حسام، الوضع القانوني لمدینة القدس، دار النهضة العر��ة للنشر والتوز�ع، ص268(1998).
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بأثــر رجعــي. وفيــام يتعلــق باألحــكام الصــادرة عــن املحاكــم "اإلرسائيليــة" فإنــه مــن الواضــح أن صــدور هــذه 
األحــكام يكــون متحيــزاً، ويســتند عــىل بعــض املعاهــدات الدوليــة التــي قبلتهــا "إرسائيــل" بشــكل انتقائــي بــام 
يتفــق مــع مصلحتهــا ويدعــم مســارها االســتيطاين، أمــا فيــام يتعلــق باألســناد واملعاهــدات الدوليــة التــي متنــع 
إخــراج الســكان مــن أراضيهــم؛ فــال تعتربهــا املحاكــم "اإلرسائيليــة" جــزءاً مــن القانــون العــريف الــدويل، كــام 
ال تعــرتف بإلزاميــة تطبيقهــا، وهــذا يرتــب مســؤولية دوليــة عــىل "إرسائيــل" عــام قامــت بــه أجهزهتــا القضائيــة 
ــي  ــاكات الت ــذه االنته ــع ه ــف مجي ــل" بوق ــزم "إرسائي ــتيطانية، ويل ــؤر االس ــىل الب ــة ع ــاء للرشعي ــن إضف م
ترتكبهــا ســلطاهتا املختلفــة القضائيــة، الترشيعيــة والتنفيذيــة باعتبارهــا انتهــاكاً اللتزاماهتــا الدوليــة والقانــون 

الــدويل.(272)

2. اجلرب 
مــن أهــم نتائــج إحــراز املســؤولية الدوليــة هــي االلتــزام بالتعويــض عــن اخلســائر الناشــئة عــن االنتهــاكات، 
ــذي يتحــدث عــن أشــكال  ــة لعــام 2001، وال ــون املســؤولية الدولي ــادة 34 مــن مــرشوع قان واســتناداً إىل امل
ــرد  ــق ال ــن طري ــون ع ــاً يك ــرشوع دولي ــري امل ــل غـ ــن الفعـ ــة ع ــارة النامج ــل للخس ــرب الكام ــإن "اجل ــرب؛ ف اجل

والتعويــض والرتضيــة، بإحـــداها أو باجلمــع بينهــا".

(272) - الواد�ة، سامح خلیل، المصدر السابق، ص.147 (2009).
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1.2 الرد (إعادة احلال إىل ما كان عليه قبل االنتهاك) 
وفقــاً ملــا جــاء يف املــادة 35 مــن مــرشوع قانــون املســؤولية الدوليــة لعــام 2001 فإنــه "عــىل الدولــة املســؤولة 
عــن فعــل غــري مــرشوع دوليــاً االلتــزام بالــرد، أي إعــادة احلالــة إىل مــا كانــت عليــه قبــل ارتــكاب الفعــل غــري 
املــرشوع دوليــاً "(273)، وإذا كانــت إعــادة الوضــع إىل حالتــه الســابقة مســتحيلة؛ فيتــم الوفــاء هبــذا االلتــزام مــن 

خــالل تعويــض مــايل.
الــرد أو إعــادة الوضــع إىل حالتــه الســابقة عــن عمليــات االســتيطان "اإلرسائيليــة" يف األرايض املحتلــة يتخــذ 

أشــكاالً خمتلفــة، ســواء مــن الناحيــة القانونيــة أو املاليــة.

1.1.2. األشكال املادية للرد 
ــوين  ــري قان ــكل غ ــا بش ــتيالء عليه ــم االس ــي ت ــكات واألرايض الت ــع املمتل ــادة مجي ــل" إع ــىل "إرسائي ــني ع يتع
ــة يف األرايض  ــوارد الطبيعي ــتغالل امل ــن اس ــا م ــي جنته ــاح الت ــة لألرب ــتيطان، باإلضاف ــات االس ــة لعملي نتيج
ــة واملــوروث الثقــايف لتلــك املناطــق. أحــد األشــكال  ــار تارخيي ــه مــن آث ــا اســتولت علي ــة، وكذلــك م املحتل

ــة. ــت يف األرايض املحتل ــي بني ــتوطنات الت ــة املس ــل" بإزال ــزام "إرسائي ــو الت ــرب؛ ه ــة للج املادي

2.1.2. األشكال القانونية للرد 
تتمثــل األشــكال القانونيــة للــرد فيــام يــيل: التــزام "إرسائيــل" بإلغــاء مجيــع القوانــني واللوائــح واألحــكام التــي 

(273) - محمد الفار، عبد الواحد، المصدر السابق، ص 240 (1998).
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تشــكل انتهــاكاً للقانــون الــدويل(274)، مثــل قانــون ضــم القــدس، ووضعهــا حتــت احلكــم "اإلرسائيــيل"، والذي 
بــدوره ينتهــك ميثــاق األمــم املتحــدة والقانــون الــدويل(275). باإلضافــة إىل قانــون ملكيــة الغائبــني لعــام 1950، 
قانــون حيــازة األرايض لعــام 1952، والــذي بنــاء عليــه متــت مصــادرة األرايض الفلســطينية وبناء املســتوطنات 
عليهــا(276)، وهــذا يرتــب عــىل "إرسائيــل" التزامــاً مهــامً بإجبارهــا عــىل إلغــاء حضورهــا يف األرايض املحتلــة، 

وإهنــاء احتالهلــا لتلــك األرايض، والــذي يتعــارض مــع املواثيــق واملعاهــدات الدوليــة.(277)

2.2. الرد املادي 
ــرشوع أو يف  ــري امل ــل غ ــكاب العم ــل ارت ــابقة قب ــه الس ــع إىل حالت ــادة الوض ــتحيل إع ــن املس ــون م ــا يك عندم
حالــة عــدم كفايــة وتــوزان اجلــرب مــع مــا نتــج مــن أرضار عــن االنتهــاك؛ فــإن الدولــة املســؤولة تتكفــل بدفــع 
مبلــغ مــايل معــني للتعويــض واجلــرب عــن اخلســائر التــي نتجــت عــن العمــل غــري املــرشوع، بحيــث أال يكــون 
ــة  ــة(278)، ويشــمل اخلســائر املبــارشة وغــري املبــارشة، وكذلــك األرضار املادي أقــل مــن قيمــة اخلســائر الواقعي

واملعنويــة. 

(274) - متولي، رجا & غانم، منال، ملف التعو�ضات المصر�ة من "إسرائیل"، دار الشروق (القاهرة)، ص 211 (2002).
(275) - صدر العدید من القرارات في األمم المتحدة ��ما یتعلق �عدم مشرو��ة ضم القدس ووضعها تحت الس�ادة "اإلسرائیل�ة"، ونذ�ر منها قرارات الجم��ة 

العامة لألمم المتحدة (35/207) لعام 1980 و(36/147) عام 1981، و�ذلك قرارات مجلس األمن (465) 1981، والقرار (478) لعام 1980. 
(276) - عامر، صالح الدین، المقاومة الشعب�ة المسلحة في القانون الدولي العام، رسالة د�توراه – جامعة القاهرة (دار الفكر العر�ي)، ص.341(1977).

(277) - المجتمع الدولي والقض�ة الفلسطین�ة، معهد ال�حوث والدراسات العر��ة (القاهرة)، ص.34(1993).
(278) - محمد الفار، عبد الواحد، المصدر السابق، ص 341(1998).
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1.2.2. التعويض عن األرضار املادية النامجة عن اخلسارة املبارشة
يتعــني عــىل كل دولــة أن تدفــع تعويضــات عــن األرضار املاديــة النامجــة عــن اخلســارة املبــارشة لألفعــال املخالفة 
ــد آثــار املســؤولية  التــي يرتكبهــا وكالؤهــا أو أجهزهتــا أو أفرادهــا.(279) الربوفيســور عبــد العزيــز رسحــان قيّ

الدوليــة للــدول بالتعويــض عــن األرضار املاديــة فقــط(280).

 أكــد الربوتوكــول الفرعــي األول التفاقيــات جنيــف لعــام 1977 عــىل مســألة التعويــض عــن األرضار املاديــة 
النامجــة عــن املســؤولية الدوليــة للدولــة التــي انتهكــت االتفاقيــات الدوليــة، باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن الدولــة 

تكــون مســؤولة عــن مجيــع االنتهــاكات التــي ارتكبــت بواســطة قواهتــا العســكرية والرشطيــة.(281)

ذكــر جملــس األمــن يف قــراره (687) الصــادر يف عــام 1991، أن العــراق بموجــب القانــون الــدويل مســؤول 
ــدان  ــت بالبل ــي حلق ــة، واألرضار الت ــة الكويتي ــوارد الطبيعي ــت بامل ــي حلق ــائر الت ــع األرضار واخلس ــن مجي ع
األخــر نتيجــة لالحتــالل غــري القانــوين لــألرايض الكويتيــة وغزوهــا، ويتحمــل مســؤولية دوليــة عــن هــذه 
األعــامل غــري املرشوعــة بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة(282)، لذلــك وبالقيــاس عــىل مــا 
جــاء يف قــرار جملــس األمــن؛ فــإن "إرسائيــل" ملزمــة بالتعويــض عــن األرضار املاديــة النامجــة عــن اخلســائر التي 

(279) - محمد سرحان، عبد العز�ز، القانون الدولی العام، دار النهضة العر��ة للنشر والتوز�ع، ص 413 (1969).
(280) - المادة 91 من البروتو�ول اإلضافي األول التفا��ة جن��. 

(281) - المادة 3 اتفا��ة الها� الرا�عة. 
(282) - الزمالي، عامر، مدخل إلى القانون الدولي اإلنساني، وحدة الط�اعة واإلنتاج الفني في المعهد العر�ي لحقوق اإلنسان (تونس)، ص98 (1997).
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حلقــت بممتلــكات الفلســطينيني مــن تدمــري للمنــازل الســكنية، وحصــار وتقييــد للحركــة بســبب احتالهلــا 
ألراضيهــم وإقامــة املســتوطنات غــري القانونيــة عليهــا (283)، وبــام أن التعويــض املعنــوي عــن هــذه اخلســارة ال 

يكفــي وجــب التعويــض املــادي. 

2.2.2. التعويض عن األرضار غري املبارشة 
ــي  ــارشة الت ــوان للتعويــض عــن اخلســائر غــري املب ــي كعن ــار الســبب التقريب ــدويل معي ــامد القضــاء ال بعــد اعت
ــاً  ــس مرتبط ــرشوع، ولي ــري امل ــا غ ــة لفعله ــة وتقريبي ــة طبيعي ــرضر نتيج ــون ال ــا يك ــة، عندم ــا الدول تتحمله
بعامــل خارجــي(284)، فبنــاءً عليــه؛ تعتــرب "إرسائيــل" مســؤولة دوليــاً عــن التعويــض عــن األرضار غــري املبارشة 
ــر  ــاء يف تقري ــا ج ــاً مل ــتيطان، ووفق ــات االس ــالل عملي ــن خ ــة م ــطينيني واألرايض املحتل ــت بالفلس ــي حلق الت
ساســون فــإن األرضار التــي حلقــت باملــوارد املائيــة الفلســطينية وامليــاه اجلوفيــة يف الضفــة الغربيــة نامجــة عــن 
البــؤر االســتيطانية "اإلرسائيليــة"، وترتــب املســؤولية الدوليــة عــىل دولــة االحتــالل وتلزمهــا بالتعويــض عــن 
األرضار غــري املبــارشة التــي حلقــت باملــوارد الطبيعيــة الفلســطينية بســبب مســتوطناهتا، كــام تطالــب "إرسائيــل"
بالتعويــض عــن األرضار املعنويــة التــي أحلقتهــا بالشــعب الفلســطيني، مثــل سياســة اإلغــالق العامــة واملراقبــة 
العســكرية التــي تعطــل املــدن وتقيــد الســفر وحركــة الســكان، كــام حيــدث يف الضفــة الغربيــة، خاصــة بعــد 
بنــاء جــدار الفصــل العنــرصي الــذي كان الغــرض الرئيــس مــن تشــييده ربــط املســتوطنات املبنيــة عــىل الضفــة 

(283) - الهیئة الفلسطین�ة المستقلة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطیني، التقر�ر السنو� (2001). 

(284) - متولي، رجا & غانم، منال، من�ع پ�شین دار الشروق (القاهرة)، ص 413 (2002).
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الغربيــة بــاألرايض املحتلــة األخــر الواقعــة حتــت ســلطة االحتــالل، باإلضافــة إىل ذلــك؛ فــإن التواصــل بــني 
العائــالت الفلســطينية التــي تقطــن داخــل وخــارج حــدود هــذا اجلــدار تــزداد ســوءاً وتعقيــداً، وكان هلــذا األمر 
تأثــري ســلبي عــىل معنويــات الفلســطينيني(285)، ناهيــك عــن سياســة اإلغــالق وعمليــات التفتيــش العســكرية 
املســتمرة، واضطــرار العديــد مــن الفلســطينيني إىل االنتظــار لســاعات وأحيانــاً أليــام للســامح هلــم بالعبــور مــن 
قبــل نقــاط التفتيــش العســكرية "اإلرسائيليــة"، كل هــذه األمــور تلحــق رضراً معنويــاً بالفلســطينيني، وتنتهــك 

حرمــة كرامتهــم اإلنســانية.(286)

(285) - االنتفاضة في أرقام: عامان على االنتفاضة في األراضي الفلسطین�ة المحتلة، مر�ز المیدان لحقوق اإلنسان، 2002.
(286) - محمدحسن، أحمد أبو الوفا، المسؤول�ة الدول�ة للدول واضعة األلغام في مصر، دار النهضة العر��ة، ص 23 (2002).
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3. الرتضية 
تلجــأ الــدول واملحاكــم واهليئــات القضائيــة الدوليــة منــذ مــدة طويلـــة إىل الرتضيــة باعتبارهــا ســبيالً من ســبل 
االنتصــاف، أو شــكالً مــن أشـــكال اجلــرب (بمعنــاه الواســع) فيــام يتعلــق باإلخــالل بااللتزامـــات الدوليـــة، 
وتتصــل هــذه املامرســـة عىل وجـــه اخلصــوص بالــرضر املعنـــوي أو القانوين الــذي يلحق مبــارشة بالدولــة(287)، 
وال ســيام متييــزاً لـــه عــن الــرضر الــذي يلحــق باألشــخاص وينطــوي عــىل مســؤوليات دوليــة، وفقــا ملــا جــاء 

يف املــادة 37 مــن مــرشوع قانــون املســؤولية الدوليــة لعــام 2001 فإنــه:
ــة عــن اخلســارة التــي  ــم ترضي ــزام بتقدي ــاً االلت ــة املســؤولة عــن فعــل غــري مـــرشوع دولي ألــف- عــىل الدول

ــض. ــرد أو التعوي ــق ال ــن طري ــارة ع ــذه اخلس ــالح ه ــذر إص ــل، إذا كان يتع ــذا الفع ــىل ه ــب ع ترتت
 ب- قــد تتخــذ الرتضيــة شــكل إقـــرار بـــاخلرق، أو تعبــرياً عن األســف، أو اعتــذاراً رســمياً، أو أي شــكل آخر 

. سب منا
 ج- ينبغي أال تكون الرتضية غري متناسـبة مـع اخلسارة، وال جيوز أن تتخذ شكالً مذالً للدولة املسؤولة.

أدت سياســة االســتيطان "اإلرسائيلية" يف األرايض املحتلة إىل إحلاق أرضار معنوية جســيمة بالشــعب الفلســطيني 
يتعــذر إصالحهــا عــن طريــق الــرد أو التعويــض، مــن انتهــاكاتٍ للكرامــة اإلنســانية وحتطيــم للــروح املعنويــة 
للســكان، باإلضافــة لتقطيــع أواصــل العالقــات االجتامعيــة بــني األُرس الفلســطينية، والفصــل اجلغــرايف بــني 
املناطــق الفلســطينية وإذالل الفلســطينيني عــىل نقــاط التفتيــش العســكرية، واعرتاضهــم أثنــاء التوجــه ملامرســة 

(287) - محمد الفار، عبد الواحد، المصدر السابق، ص 37 (1998).
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أعامهلــم اليوميــة. كل هــذه املامرســات تلــزم دولــة االحتــالل بتقديــم الرتضيــة للشــعب الفلســطيني.(288)
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لكــي توصــف عمليــات االســتيطان "اإلرسائيليــة" يف األرايض املحتلــة بأهنــا انتهــاك خطــري؛ جيــب أن تنتهــك 
قاعــدة قطعيــة (آمــرة)(289) للقانــون الــدويل، ووفقــاً للــامدة 40 مــن مــرشوع قانــون املســؤولية الدوليــة لعــام 
ــزام  ــة بالت ــة عــىل إخــالل خطــري مــن جانــب دول ــة املرتتب ــادة عــىل املســؤولية الدوليـ "تــرسي هــذه امل 2001
ــزام  ــذا االلت ــالل هب ــون اإلخ ــام يك ــام. ك ــدويل الع ــون ال ــرة للقان ــد اآلم ــن القواع ــدة م ــب قاع ــئ بموجـ ناش
ــزام.  ــن أداء االلت ــؤولة ع ــة املس ــب الدول ــن جان ــي م ــيم أو منهج ــف جس ــىل ختل ــوي ع ــان ينط ــرياً إذا كـ خط
ــرة  ــد اآلم ــزام بالقواع ــرياً لاللت ــاً خط ــا خرق ــة" باعتباره ــتوطنات "اإلرسائيلي ــرق إىل املس ــيتم التط ــيل س ــام ي في

ــك: ــىل ذل ــة ع ــج املرتتب ــدويل والنتائ ــون ال للقان

1. االلتزام املخل به جيب أن يكون ناشئاً بموجب قاعدة من القواعد اآلمرة للقانون الدويل 
إن األرايض التــي احتلتهــا "إرسائيــل" بعــد حــرب األيام الســتة يف عــام 1967 تعتــرب أراض حمتلة يف نظــر املجتمع 
الــدويل والقانــون الــدويل، وبــام أن األرايض املحتلــة حيكمهــا القانــون اإلنســاين الــدويل؛ فــإن ســلطة االحتــالل 
ملزمــة بعــدم التدخــل وإجيــاد تغيــريات يف احلالــة القانونيــة والتنظيميــة هلــذه األرض. أحــد التعهــدات الرئيســة 

(288) - الواد�ة، سامح خلیل، المصدر السابق، ص.153 (2009).
(289) - Jus cogens.
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لقــوة االحتــالل يف األرايض املحتلــة هــو االلتــزام باملحافظــة عــىل الرتكيبــة الســكانية للســكان املحليــني (حظــر 
طــرد أو نقــل الســكان املحليــني بشــكل قــرسي مــن أراضيهــم إىل خارجهــا، وحظــر ســلطة االحتــالل مــن نقل 
وتوطــني ســكاهنا يف األرايض التــي احتلتهــا)(290). أدت عمليــات االســتيطان "اإلرسائيليــة" يف األرايض املحتلــة 
ــكل  ــم بش ــالء أراضيه ــطينيني بإخ ــني الفلس ــزام املواطن ــة، وإل ــود إىل األرايض املحتل ــتوطنني اليه ــل املس إىل نق
قــرسي، ونفيهــم إىل خارجهــا بــام ينتهــك املعاهــدات وااللتزامــات الدوليــة. أكــدت حمكمــة العــدل الدوليــة 
أن القواعــد األساســية للقانــون اإلنســاين الــدويل قائمــة عــىل جوهــر أهنــا (غــري قابلــة لالنتهــاك) وتعتــرب مــن 
القواعــد القطعيــة (اآلمــرة) للقانــون الــدويل(291)، لذلــك بالنظــر إىل أن حمكمــة العــدل الدوليــة، قــد اعتــربت 
القواعــد األساســية للقانــون اإلنســاين الــدويل ذات ماهيــة قطعيــة وآمــرة، وأن "إرسائيــل" مــن خــالل نشــاطها 
االســتيطاين يف األرايض املحتلــة تكــون قــد انتهكــت قاعــدة مــن القواعــد اآلمــرة للقانــون الــدويل، باإلضافة إىل 
ذلــك فــإن قيــام دولــة االحتــالل بنقــل مســتوطنيها إىل األرايض املحتلــة وطــرد الفلســطينيني الســكان األصليــني 
هلــذه األرايض يعتــرب انتهــاكاً حلــق الفلســطينيني يف تقريــر مصريهــم عــىل أراضيهــم (292)،وحيــث إن حــق تقريــر 
املصــري يعتــرب جــزءاً مــن القواعــد اآلمــرة والقطعيــة للقانــون الــدويل بنــاءً عــىل تفســري جلنــة القانــون الــدويل 
ــذا  ــا ه ــون بفعله ــل» تك ــإن «إرسائي ــك ف ــام 1969؛ لذل ــدات لع ــون املعاه ــا لقان ــة فيين ــن اتفاقي ــادة ٥٣ م امل

انتهكــت جمــدداً إحــد القواعــد القطعيــة للقانــون الــدويل.  

(290) - المادة 49 من اتفا��ة جن�� الرا�عة 1949 والمادة 85 من البروتو�ول اإلضافي األول لعام 1977
.I.C.J Reports 1996,P. 90,at p. 102,Para. 79 (291) - قض�ة مشرو��ة التهدید �السالح النوو� أو استخدامه

(292) - امین زاده, س�اه رستمی, & هاجر، المصدر السابق، ص. 35.
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2. جيب أن يكون االنتهاك خطرياً
 اعتــربت املــادة 40 مــن مــرشوع قانــون املســؤولية الدوليــة لعــام 2001 بأنــه حتــى يمكــن اعتبــار العمــل غــري 
املــرشوع انتهــاكاً للقواعــد القطعيــة للقانــون الــدويل؛ جيــب أن يكــون (خطــرياً) واالنتهــاك اخلطــري تــم تعريفــه 
يف البنــد الثــاين مــن نفــس املــادة، بأنــه ينطــوي عــىل ختلــف جســيم أو منهجــي مــن جانــب الدولــة املســؤولة 
عــن االلتــزام. وبالنظــر إىل أن عمليــات االســتيطان "اإلرسائيــيل" يف األرايض املحتلــة منــذ تاريــخ احتــالل هــذه 
األرايض وإىل يومنــا هــذا مل تتوقــف؛ بــل واســتمرت بشــكل أخطــر وممنهــج، لذلــك يمكــن اعتبــار االســتيطان 
ــالل  ــة االحت ــل دول ــن قب ــج م ــالل املمنه ــىل اإلخ ــاً ع ــرياً مبني ــاكاً خط ــة انته ــيل" يف األرايض املحتل "اإلرسائي

بواجباهتــا وتعهداهتــا قبــال املقــررات واملعاهــدات الدوليــة. 

3. النتائج اخلاصة املرتتبة عىل انتهاك خطري لقاعدة قطعية من قواعد القانون الدويل 
وفــق املــادة 41 مــن طــرح اللجنــة الدوليــة للمســؤولية الدوليــة للــدول لعــام 2001 فإنــه جيــب "أن تتعــاون 
ــادة 40، وال  ــود يف امل ــى املقص ــري باملعن ــالل خط ــة، ألي إخ ــائل املرشوع ــد، بالوس ــع ح ــبيل وض ــدول يف س ال
تعــرتف أي دولــة برشعيــة وضــع ناجــم عـــن إخــالل خطــري باملعنــى املقصــود يف املــادة 40، وال تقدم أي عـــون 

أو مســاعدة للحفــاظ عــىل ذلــك الوضــع.
توضــح املــادة 41 يف القســم األول منهــا أنــه يف حــال وقــوع انتهــاك خطــري؛ فإنــه جيــب عــىل الــدول أن تتعــاون 
فيــام بينهــا بشــكل مشــرتك لوضــع حــد هلــذا االنتهــاك، ويف قســمها الثــاين تفــرض التزامــاً ســلبياً مزدوجــاً عــىل 
الــدول األخــر، يتمثــل شــقه األول بعــدم االعــرتاف برشعيــة الوضــع الناجــم عــن اإلخــالل اخلطــري، والشــق 
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الثــاين يتمثــل بعــدم تقديــم املســاعدة للحفــاظ عــىل هــذا الوضــع.(293)
ــة  ــه مــن عمليــات اســتيطان يف األرايض املحتلــة تنتهــك القواعــد القطعي بالنظــر إىل أن "إرسائيــل" بــام تقــوم ب
اآلمــرة للقانــون الــدويل، لذلــك جيــب عــىل الــدول أن تتعــاون فيــام بينهــا الختــاذ تدابــري قانونيــة إلهنــاء عمليات 
االســتيطان يف األرايض املحتلــة، كــام يتوجــب عليهــا أال تعــرتف برشعيــة يف الوضــع الناجــم عــن االســتيطان 
كقيــام "إرسائيــل" بضــم األرايض املحتلــة للمناطــق التــي احتلتهــا، وإضفــاء الرشعيــة عــىل عمليات االســتيطان 

التــي تتــم عــىل األرايض واألمــالك اخلاصــة الفلســطينية. 

ــة االحتــالل  ــد العــون أو أي شــكل مــن أشــكال املســاعدة لدول أضــف إىل ذلــك ال جيــب أن تقــدم الــدول ي
يف إطــار متكينهــا للحفــاظ عــىل مســتوطناهتا واالســتمرار بنشــاطها االســتيطاين، كالتبــادل التجــاري، اســترياد 
وتصديــر البضائــع مــن وإىل املســتوطنات أو تقديــم أي خدمــات يمكنهــا أن تكــون عنــرصاً مؤثــراً جهــة بقــاء 
املســتوطنات واســتمرارها. جملــس األمــن يف قــراره رقــم 2334 الصــادر عــام 2016 دعــا الــدول واملجتمــع 
الــدويل إىل التعامــل مــع املســتوطنات بصيغــة قانونيــة تتفق مــع روح املادة 42 مــن طرح املســؤولية الدوليــة(294)، 
حيــث يطلــب مــن مجيــع الــدول أن تتعــاون فيــام بينهــا إلجيــاد تدابــري قانونيــة مــن شــأهنا أن تنهــي عمليــات 
االســتيطان، وعــدم تقديــم أي مســاعدة لدولــة االحتــالل متكنهــا مــن احلفــاظ عــىل املســتوطنات واالســتمرار 

ببنائهــا.  

(293) - إبرا��م �ل، علیرضا (ترجمه) & س�فی، سید جمال (دی�اجه وز�ر نظر)، المصدر السابق، ص. 245-244.
(294) - https://www.hrw.org/news/201728/11//israel/palestine-un-settlement-business-data-can-stem-abuse 
(last accessed:292018/7/).
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ســنبحث يف هــذا الفصــل مــن الكتــاب سياســة التوســع االســتيطاين التــي تقوم هبــا دولــة االحتــالل "اإلرسائييل"
يف األرايض املحتلــة، وســندرس األدوات والوســائل التــي تســتخدمها لتحقيــق هــذه الغايــة، وكيــف أن هــذه 
ــادرة  ــىل مغ ــم ع ــطينيني، وأدت إلجباره ــبة للفلس ــش بالنس ــة للعي ــري مالئم ــة غ ــق بيئ ــات أدت خلل السياس

أراضيهــم قــرساً، وانعكاســات ذلــك عــىل مســتقبل األمــن والســلم يف املنطقــة وحــل الدولتــني. 

• �������� ��� ¶����� "����������" ����

�� :���� �¡���
اســتخدمت "إرسائيــل" أســاليب خمتلفــة لتوســيع نطــاق االســتيطان يف األرايض املحتلــة ولقــد ســعت دائــامً إىل 
زيــادة وجودهــا هنــاك مــن خــالل بنــاء املزيــد مــن املســتوطنات. املحــور الرئيــس هلــذا الفــرع مــن الكتــاب هــو 
التدابــري الترشيعيــة "اإلرسائيليــة" مثــل تطبيــق القانــون بأثــر رجعــي، وقانــون هيوديــة الدولــة الــذي تــم إصداره 
مؤخــراً لتوســيع رقعــة االســتيطان يف األرايض املحتلــة، وبعدهــا يبحــث هــذا الفــرع موضــوع االســتيالء غــري 
القانــوين عــىل األرايض واألســاليب املختلفــة لتعزيــز ذلــك مــن خــالل اســتخدام املنتزهــات الوطنيــة، واملواقــع 

األثريــة والســياحة كوســيلة لتعزيــز حضــور االحتــالل يف املناطــق املحتلــة.
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»�����¼�� ���� �� -��
أصــدرت "إرسائيــل" قوانــني خمتلفــة إلضفــاء الرشعيــة عــىل مســتوطناهتا الغــري قانونيــة كتطبيــق القانــون بأثــر 
رجعــي، قانــون أرايض الدولــة، قانــون أمــالك الغائبــني وقانــون هيوديــة الدولــة. تنتهــك هــذه القوانــني أحــكام 
القانــون الــدويل وميثــاق األمــم املتحــدة. ســنقوم بعــرض وحتليــل القوانــني ســالفة الذكــر كل عــىل حــدة كــام 

ســنقف عــىل حقائــق ونتائــج إصــدار هــذا النــوع مــن القوانــني مــن قبــل "إرسائيــل".

1. تطبيق القانون بأثر رجعي
بنــاء البــؤر االســتيطانية يف الضفــة الغربيــة ال يــزال مســتمراً، حيــث تــم بنــاء أكثــر مــن 100 بــؤرة اســتيطانية 
ــدون  ــة، وب ــنوات طويل ــد س ــىل م ــودة ع ــؤر املوج ــذه الب ــة يف ه ــري القانوني ــكنية غ ــات الس وآالف التجمع
(295)، كــام تواصــل "إرسائيــل" الرتويــج  احلصــول عــىل موافقــة رســمية مــن اجلهــات الرســمية "اإلرسائيليــة"
لالســتيطان يف الضفــة الغربيــة مــن خــالل إضفــاء الرشعيــة عــىل هــذه البــؤر االســتيطانية مــن خــالل تطبيــق 
القانــون بأثــر رجعــي(296). منــذ مايــو 2011 اختــذت الســلطات "اإلرسائيليــة" خطــوات إلضفــاء الرشعيــة عىل 
ربــع البــؤر االســتيطانية مــن خــالل تطبيــق القانــون بأثــر رجعــي يف األرايض املحتلــة، وهنــاك دالئــل ال تــزال 

(295) - م�تب ممثل االتحاد األور�ي (الضفة الغر��ة وقطاع غزة، األونروا)، تقر�ر لستة أشهر عن المستوطنات "اإلسرائیل�ة"  في الضفة الغر��ة المحتلة �ما 
فیها القدس الشر��ة، ص.4 (2017).

(296) - Ziv Stahl, ”From occupation to annexation: the silent adoption of the Levy report on retroactive 
authorization of illegal construction in the West Bank“, position paper (Yesh Din-Volunteers for Human 
Rights),2016.
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تشــري إىل أن هــذه العمليــة مســتمرة(297). تنطــوي عمليــة إضفــاء الرشعيــة عــىل البــؤر االســتيطانية مــن خــالل 
تطبيــق القانــون بأثــر رجعــي عــىل توســيع رقعــة املســتوطنات، بحيــث يمكنهــا أن تشــمل البــؤر االســتيطانية 
حتــت مســمى األحيــاء املجــاورة، حيــث ذكــر األمــني العــام لألمــم املتحــدة آنــذاك بــأن هــذه العمليــة تشــكل 

نقطــة حتــول مهمــة يف سياســة "إرسائيــل" الســابقة.(298)
نظــراً ألن 80 % مــن البــؤر االســتيطانية مبنيــة جزئيــاً أو كليــاً عــىل أراض فلســطينية خاصــة؛ فقــد تــم اختــاذ 
عــدد مــن اإلجــراءات اإلداريــة لتســهيل إضفــاء الرشعيــة عليهــا (299)، ويمكــن اإلشــارة يف هــذا الصــدد إىل 
قيــام رئيــس الــوزراء "اإلرسائيــيل" بتأســيس جلنــة خمتصــة يف يوليــو 2015 لصياغــة التوصيــات للمــيض قدمــاً 
بإصــدار تراخيــص بنــاء تســمح ببنــاء املســتوطنات عــىل األرايض اخلاضعــة للملكية اخلاصــة للفلســطينيني، من 
خــالل تطبيــق القانــون بأثــر رجعــي. تــم اختــاذ العديــد مــن التدابــري الترشيعيــة التــي هتــدف إىل تســهيل عمليــة 
أخــذ الرتاخيــص بوســيلة تطبيــق القانــون بأثــر رجعــي عــىل البــؤر االســتيطانية مثــل: مــرشوع قانــون تنظيــم 
األرايض الصــادر يف أكتوبــر 2015 (A / Hrc / 31/43، الفقــرة 28) (300)، وكذلــك مــرشوع قانــون هيــد إىل 

تأخــري تنفيــذ األحــكام القضائيــة املتعلقــة بتدمــري البــؤر االســتيطانية املبنيــة عــىل األرايض الفلســطينية.(301)

(297) - Yesh Din-Volunteers for Human Rights, ”Under the radar: Israel’s silent policy of transforming unauthorized 
outposts into official settlements“، 17 may(2015).
(298) - Israel’s position, as presented on numerous occasions before the High court of Justice until 2011, affirmed 
the unauthorized status of outposts and its intention to evacuate and demolish them.
 - Peace Now, “West bank settlements: facts and figures, June 2009”

(299) - م�تب ممثل االتحاد األور�ي (الضفة الغر��ة وقطاع غزة، األونروا) ، المصدر السابق،ص.4 (2017).
(300) - Planning and construction law proposal (amendment — enforcement of administrative demolition order) of 
2016 introduced by Micky Zohar of the Likud party.
(301) - both bills appear to be motivated by a number of impending deadlines, imposed by the High court of 
Justice, for the evacuation of unauthorized settlement construction, including the outpost of Amona.
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2. مرشوع قانون أرايض الدولة وختصيص األرايض للمستوطنات
وفقــاً للقانــون الــدويل جيــب عــىل دولــة االحتــالل عــدم مصــادرة األرايض لتلبيــة احتياجــات املحتلــني، لذلــك 
ال تســتطيع "إرسائيــل" مصــادرة األرايض الفلســطينية اخلاصــة لبنــاء املســتوطنات نتيجــة لذلــك، اســتخدمت 
ــل" يف  ــا "إرسائي ــد عليه ــي تعتم ــح الت ــتند التصاري ــادرة األرايض، تس ــن مص ــدالً م ــح ب ــل" التصاري "إرسائي
مصــادرة األرايض الفلســطينية إىل تفســري قانــون األرايض العثــامين لعــام 1858 والــذي ينــص عــىل أنــه: "إذا مل 

تتــم زراعــة األرض لعــدة ســنوات فســتصبح مــن أمــالك اإلمرباطوريــة.
ــن  ــة م ــة العثامني ــرادات اخلزين ــادة إي ــة األرايض وزي ــجيع زراع ــون لتش ــذا القان ــدار ه ــم إص ــع ت يف الواق
الرضائــب(302). مــن خــالل تفســري هــذا القانــون العثــامين، اســتولت "إرسائيل" عــىل أكثــر مــن900.000 دونم 

ــة.(303) ــة الغربي ــن الضف و %16 م

معظــم األرايض اخلاصــة يف الضفــة الغربيــة مل تســجل بشــكل رســمي يف الســجل العقــاري، لكــن الســلطات 
ــت  ــا احتل ــا. عندم ــاء حكمه ــة أثن ــة الغربي ــي أرايض الضف ــجيل ثلث ــن تس ــت م ــة متكن ــة واألردني الربيطاني
"إرسائيــل" الضفــة الغربيــة عــام 1967، أمــرت اجليــش بوقــف عمليــة تســجيل األرايض (ذريعــة ”إرسائيليــة“
لوقــف عمليــة تســجيل األرايض؛ هــي محايــة حقــوق امللكيــة للفلســطينيني الذيــن اضطــروا إىل الفــرار بفعــل 
العمليــات العســكرية "اإلرسائيليــة"). مــن ناحيــة أخــر، مل تعتــرب "إرسائيــل" مجيــع األرايض غــري املســجلة عىل 

(302) - Peace now,What is a declaration of state land, http://peacenow.org.il/en/what-is-a-declaration-of-state-
land(last accessed: 272018/7/).

.Ibid - (303)
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أهنــا ملكيــة خاصــة حتــى لــو كانــت مســجلة يف دفاتــر الرضائــب والســجل العقــاري؛ إال إذا كانــت قــد متــت 
ــر  ــجلة يف دفات ــة واملس ــة اخلاص ــة للملكي ــطينية اخلاضع ــي أن األرايض الفلس ــة ه ــبقاً، والنتيج ــا مس زراعته
الرضائــب والســجالت العقاريــة تنظــر إليهــا "إرسائيــل" عــىل أهنــا أراض عامــة أو حكوميــة تتبــع للدولــة مــا 
دامــت مل تتــم زراعتهــا. هلــذا الســبب تزعــم "إرسائيــل" أن إعــالن هــذه األرايض كأرايض دولــة ال يغــري وضــع 

األرض، لكنــه يؤكــد ذلــك فقــط وبالتــايل جيــب أال ينظــر إليــه عــىل أنــه مصــادرة.

مصطلــح "أرايض الدولــة" غامــض وحيــوي الكثــري مــن اللبــس، ألن الضفــة الغربية ليســت جــزءاً مــن األرايض 
"اإلرسائيليــة" بموجــب القانــون "اإلرسائيــيل"، لذلــك مــن األفضل اإلشــارة إليهــا باســم أراض عامة أو مشــاع، 
والتــي جيــب أن تســلم القــوة املحتلــة إدارهتــا للســكان املحليــني، أمــا يف الواقــع عمــدت حكومــة االحتــالل 
"اإلرسائيــيل" إىل اســتخدام هــذه األرايض لصالــح مســتوطنيها وبشــكل حــرصي، ووضعتهــا حتــت ترصفهــم 
ــة  ــة c يف الضف ــر مــن ثلــث مســاحة املنطق ــم تســجيل أكث ــوم ت ــى هــذا الي ــذ عــام 1967 وحت وخلدمتهــم. من
الغربيــة رســمياً كأراض عامــة (أرايض دولــة) مــن قبــل الســلطات "اإلرسائيليــة". معظــم عمليــات مصــادرة 
ــعينيات 1990.  ــل التس ــالم يف أوائ ــلو للس ــاق أوس ــع ميث ــل توقي ــت قب ــة حدث ــوان أرايض الدول األرايض بعن
ــني،  ــكان املحلي ــح الس ــن مصال ــاً ع ــتوطنيها عوض ــل" ومس ــع "إرسائي ــاً ملناف ــة حرصي ــة خمصص أرايض الدول

وذلــك خمالــف ملــا يقتضيــه القانــون الــدويل(304). 

(304) - “By Hook and By Crook”, B’Tselem, 2010, Chapter http://www.btselem.org/download/201007_by_hook_
and_by_crook_eng.pdf
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تــم ختصيــص هــذه األرايض لتضــم 24 جتمعــاً اســتيطانياً حيتــوي عــىل 126 مســتوطنة تقريبــاً، أي مــا يعــادل 
ــق  ــة، مناط ــق زراعي ــن مناط ــتيطانية م ــات االس ــذه التجمع ــادةً ه ــف ع ــة C، تتأل ــاحة املنطق ــن مس %63 م
ــراً  ــة" مؤخ ــلطات "اإلرسائيلي ــت الس ــة(305). أعلن ــق عازل ــة أو مناط ــق أمني ــرق، مناط ــات، ط ــة، منتزه صناعي
أن أكثــر مــن 200 هكتــار مــن جنــوب أرحيــا أرايض دولــة. يواصــل فريــق اخلــط األزرق يف مكتــب الشــؤون 
املدنيــة "اإلرسائيــيل" مهمتــه املتمثلــة يف مراجعــة أو تعديــل أو التحقــق مــن األرايض التــي كانــت تعــرف ســابقاً 
ــؤر االســتيطانية مــن  ــاء الب ــد بن ــة أيضــاً أن تؤي ــة. يف بعــض احلــاالت يمكــن هلــذه اللجن باســم أرايض الدول
خــالل تطبيــق القانــون بأثــر رجعــي(306)، يف عــام 2015، قــام فريــق اخلــط األزرق باعتبــار 6300 هكتــار مــن 

ــة (307). ــة C كأرايض دول املنطق

3. قانون أمالك الغائبني لعام 1950
تــم اعتــامد قانــون الغائبــني مــن قبــل الكنيســت "اإلرسائيــيل" يف عــام 1950، وضــع هــذا القانــون األســاس 
ــذه  ــىل ه ــتوطنات ع ــيع املس ــم توس ــه يدع ــام أن ــطني، ك ــة يف فلس ــن األرايض العربي ــري م ــزء كب ــادرة ج ملص
األرايض. يعتــرب هــذا القانــون انتهــاكاً صارخــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة لعــام 194 بشــأن تقســيم 
ــني  ــق الالجئ ــىل ح ــاء ع ــدف للقض ــي هت ــة" الت ــا "اإلرسائيلي ــن النواي ــون ع ــذا القان ــف ه ــام يكش ــطني. ك فلس
الفلســطينيني بالعــودة إىل أراضيهــم وديارهــم التــي هجــروا منهــا بفعــل االحتــالل "اإلرسائيــيل"، بــام يتفــق مــع 

(305) -Yesh Din, Land Takeover Practices Employed by Israel in the West Bank, September 2016, p.2.
(306)- A/HRC/3143/ paras. 2123-, A/71355/ para.13
(307) - Ziv Stahl, Op.cit.
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ــة واألمــم املتحــدة (308). ــة الدولي قــرارات الرشعي
طبقــاً لقانــون أمــالك الغائبــني لعــام 1950 متــت مصــادرة األرايض الفلســطينية، وأقيمــت املســتوطنات عليهــا. 

(309)

ــخص  ــايل(310): كل ش ــادة 1 كالت ــن امل ــرة (ب) م ــا يف الفق ــار إليه ــب) املش ــة (غائ ــون كلم ــذا القان ف ه ــرّ يع
ــني  ــا ب ــرتة م ــيكون يف الف ــذي كان أو س ــيل"، وال ــوذ "اإلرسائي ــت النف ــع حت ــي تق ــة الت ــك يف املنطق ــب مل صاح
1947/11/29 وموعــد اإلعــالن عــن انتهــاء حالــة الطــوارئ التــي أعلــن عنهــا جملــس الدولــة املؤقــت يف 

ــة: ــة التالي ــدول العربي ــا ال ــد رعاي ــاً أو أح ــوم 1948/5/19، مواطن ي
- لبنان، مرص، سورية، اململكة العربية السعودية، األردن، العراق، اليمن.

ــي  ــة، والت ــطني التارخيي ــن فلس ــة م ــاله أو يف أي منطق ــورة أع ــدان املذك ــن البل ــدة م ــد يف واح ــه تواج - أو أن
ــة" . ــياحة "اإلرسائيلي ــة للس ــري خاضع ــا غ ــل" لكنه ــون "أرض "إرسائي ــاً للقان ــميت وفق س

- إضافــة إىل ذلــك فــإن الشــخص يعتــرب غائبــاً إذا مــا كان مواطنــاً يف إحــد مناطــق فلســطني التارخييــة، ويف 
املوعــد أعــاله كان قــد تــرك فلســطني قبــل تاريــخ 1948/9/1 أو انتقــل إىل منطقــة مــا فيهــا، والتــي ختضــع 

لقــوات "معاديــة" مســيطرة عــىل مناطــق قتاليــة يف أرض فلســطني التارخييــة.
بنــاءً عــىل التعريــف املذكــور أعــاله فــإن أي مالــك فلســطيني غــاب عــن أرضــه يف فــرتة صدور قــرار التقســيم، 
وســافر مــن مدينتــه أو قريتــه إىل بلــد آخــر أو بلــدة أخــر هبــدف القيــام ببعــض األمــور اإلداريــة؛ فإنــه يعتــرب 

(308) - حمدان، هناء & نعامنه، حنین & �شارة، سهاد، القدس الشر��ة: تسخیر الس�اسات وقوانین األرض والتخط�ط لتغییر طا�ع الحیز الفلسطیني في 
القدس، االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطیني في القدس، ص.23(2009).

(309) - عامر، صالح الدین، المقاومة الشعب�ة المسلحة في القانون الدولي العام، رسالة د�توراه – جامعة القاهرة (دار الفكر العر�ي)، ص.341(1977).
(310) - المصدر ذاته، ص 24-23. 
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 ،يف املــدن الكــرب ــاً أيضــاً. بموجــب القانــون فــإن أي فلســطيني ينتقــل مــن منطقتــه إىل منطقــة أخــر غائب
أويتــم ترحيلــه قــرساً مــن قبــل قــوات االحتــالل يعــد غائبــاً كذلــك.(311)

ــاء حــوايل300 وحــدة ســكنية اســتيطانية عــىل  يف ينايــر2008 ويف إطــار تشــجيع التوســع االســتيطاين تــم بن
ــة بيــت ســاحور باالســتناد إىل قانــون أمــالك الغائبــني(312). جتــدر اإلشــارة إىل أن  األرايض الفلســطينية يف قري
"إرسائيــل" ال تــزال تســتخدم هــذا القانــون لتوســيع مســتوطناهتا يف األرايض املحتلــة، وقــد صــادرت مســاحات 

واســعة مــن األرايض الفلســطينية بموجــب هــذا القانــون، وأقامــت املســتوطنات عليهــا.

4. قانون هيودية الدولة 
صوتــاً   62 بأغلبيــة  الدولــة  هيوديــة  قانــون   2018 يوليــو  يف  مؤخــراً  "اإلرسائيــيل"  الكنيســت  أقــر 
لليهــود(313)،  القومــي  الوطــن  "إرسائيــل"  اعتــرب  األوىل  للمــرة  والــذي  خمالفــاً،  صوتــاً  و55  مؤيــداً، 
ووفقــاً للقانــون فــإن اللغــة العربيــة هــي اللغــة الرســمية الوحيــدة إلرسائيــل، كــام اعتــرب القــدس 
ــد القانــون أن "إرسائيــل" هــي املوطــن القومــي  بشــقيها الرشقــي والغــريب "عاصمــة إلرسائيــل". أكّ
"إلرسائيــل"(314). قوميــة  منفعــة  يعتــرب  املحتلــة  األرايض  يف  املســتوطنات  وبنــاء  اليهــودي،  للشــعب 

(311) - المصدر ذاته. 
(312) - المصدر ذاته، ص 26. 

/19/7/http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018 ،(313) - الجز�رة نت، ال تقترب أنت في دولة الیهود
8A%D%85%D9%88%D9%82%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%D9%
86%D8%AA-%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%8%A9-%D9

88%D8%AF(last%87%D9%8A%D9%84%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AF%D9%81%D9%%D9
(2018/7/acceseed:27

(314) - المصدر ذاته. 
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واحــدة مــن أخطــر النواحــي يف هــذا القانــون هــي مــا جــاء يف الفقــرة7 (أ) "تعتــرب املســتوطنات منفعــة وطنيــة 
وقوميــة "إلرسائيــل" وشــددت عــىل تشــجيع ودعــم االســتيطان".(315)

ــة اجلديــد حقــوق الفلســطينيني فحســب؛ بــل أيضــاً قــرارات األمــم املتحــدة  ــة الدول ال ينتهــك قانــون هيودي
التــي تؤكــد عــىل احلــق يف العــودة والتعويــض عــن اخلســائر التــي حلقــت بالفلســطينيني جــراء نزوحهــم مــن 

أراضيهــم، كــام ينتهــك قــرار األمــم املتحــدة رقــم 194 مــؤرخ 11 ديســمرب يف ســنة 1948.(316)

ــق  ــتنكر تصدي ــدة، اس ــم املتح ــع لألم ــان التاب ــوق اإلنس ــامي حلق ــوض الس ــه املف ــني بصفت ــن حس ــد الدي زي
ــون  ــالمي (OIC) قان ــاون اإلس ــة التع ــت منظم ــام أدان ــة(317)، ك ــة الدول ــون هيودي ــدور قان ــىل ص ــت ع الكنيس
ــه باعتبــاره هتديــداً إلرادة وقــرارات املجتمــع  ــاه الكنيســت "اإلرسائيــيل"، ونــددت ب ــة الــذي تبن ــة الدول هيودي
الــدويل، ووصــف الدكتــور يوســف العثيمــني األمــني العــام ملنظمــة التعــاون اإلســالمي القانــون "اإلرسائيــيل"
اجلديــد بأنــه قانــون هيــودي بامتيــاز، باعتبــاره عنرصيــاً وغــري قانــوين قائــالً "إنــه يعكــس التجاهــل للحقــوق 
ــرصي(318)،  ــل العن ــتيطان والفص ــات االس ــزز سياس ــام يع ــيحيني، ك ــلمني واملس ــطينيني واملس ــة للفلس التارخيي

(315) -Jewish settlement: A. The state views the development of Jewish settlement as a national value and will act 
to encourage and promote its establishment and consolidation.

(316)- الجز�رة نت، ال تقترب أنت في دولة الیهود، المصدر السابق. 
(317) - - UN rejects Israel’s “Nation-State of the Jewish People” bill, http://www.aps.dz/en/world/25323-palestine-
un-rejects-israel-s-nation-state-of-the-jewish-people-bill ( last accessed:272018/7/)
(318) - OIC Statement, OIC Condemns So-called “Jewish Nation State” Law and Calls on International Community 
to Confront It ,202018/07/, https://www.un.org/unispal/document/oic-condemns-so-called-jewish-nation-state-
law-and-calls-on-international-community-to-confront-it-oic-statement( last accessed:2772018/).
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وحــث املجتمــع الــدويل عــىل رفــض هــذا القانــون العنــرصي، وعــدم االعــرتاف بجميــع القوانــني والسياســات 
ــة يف طريــق حــل الدولتــني.(319) ــة، التــي تقــف عقب ــة" التمييزي "اإلرسائيلي

5. مرشوع قانون ضم األغوار ومستوطنات الضفة الغربية (2020)
هيــدف هــذا القانــون إىل تطبيــق الســيادة "اإلرسائيليــة" عــىل غــور األردن وشــامل البحــر امليــت ومســتوطنات 
الضفــة الغربيــة، ويــؤدي هــذا القانــون إىل ضــم مــا مســاحته أكثــر مــن 30 باملئــة مــن الضفــة الغربية إىل الســيادة 
ــة  ــر الفرص ــام 2019، وتنتظ ــة الع ــون يف هناي ــذا القان ــىل ه ــاً ع ــل" فعلي ــت "إرسائي ــد صادق ــة"، لق "اإلرسائيلي
(320). يعتــرب هــذا القانــون تطبيقــاً ملــا  املواتيــة للتنفيــذ والتــي قــد تكــون يف النصــف الثــاين مــن العــام 2020
ــوات  ــأي خط ــرتاف ب ــا باالع ــن نيته ــة ع ــدة األمريكي ــات املتح ــت الوالي ــث أعلن ــرن، حي ــة الق ــاء يف صفق ج
تقــوم هبــا دولــة االحتــالل، يف إطــار ضــم املســتوطنات لســيادهتا يف انتهــاك صــارخ وخطــري للقانــون الــدويل 
ــالم  ــود للس ــف أي جه ــه ينس ــون يف أن ــذا القان ــورة ه ــل خط ــأن، تتمث ــة ذات الش ــة الدولي ــرارات الرشعي وق
ويقــيض عــىل اآلمــال يف إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة وذات ســيادة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــر يؤســس 
ــة القانــون الــدويل وتكــرس ظاهــرة االحتــالل، حيــث  ملرحلــة خطــرية مــن االنتهــاكات، وتضعــف مــن هيب
كنــا نشــهد يف الســابق إصــدار قوانــني ”إرسائيليــة“  داخليــة لرشعنــة االســتيطان ال يُعــرتف هبــا مــن املجتمــع 

.Ibid - (319)
http://www.plo.ps/article/51668 ،(320) - منظمة التحر�ر الفلسطین�ة- الموقع الرسمي، نتن�اهو �صادق على تقد�م مشروع قانون ضم األغوار
82-%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%88-%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AA%D9%/%D9

85%-%85-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%89-%D8%AA%D9%84%D9%%D8%B9%D9
85-%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D9%88%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%88%D8%B9-%D9%D8%B4%D8%B1%D9

((202/02/88%D8%A7%D8%B1(last access 22%84%D8%A3%D8%BA%D9%
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الــدويل، وليــس هلــا اعتبــار قانــوين، بينــام نشــهد اليــوم تشــجيعاً وتأييــداً هلــذه االنتهــاكات ووعــوداً بالتصديــق 
ــون  ــاكاً للقان ــرب انته ــالن ال يعت ــذا اإلع ــة، ه ــدة األمريكي ــات املتح ــل الوالي ــن قب ــا م ــرتاف هب ــا، واالع عليه
ــرارات  ــدويل والق ــرف ال ــام 1907 والع ــاي لع ــة اله ــام 1949، واتفاقي ــة لع ــف الرابع ــة جني ــدويل واتفاقي ال
الدوليــة ذات الشــأن فحســب؛ بــل يضــع مصداقيــة املجتمــع الــدويل عــىل املحــك، ويؤســس ملرحلــة خطــرية ال 

اعتبــار فيهــا للقوانــني واملعاهــدات الدوليــة وحيكمهــا منطــق القــوة. 

»�������� ¯��� ����� ¢��½¾ ¶» ®��� ����� ¡�� ������� ��° �������� -�
 تصــادر وتســتويل "إرسائيــل" عــىل األرايض يف األرايض املحتلــة، ألغــراض اقتصاديــة خمتلفــة باإلضافــة إىل ذلك 
ــن مســتوطنيها مــن اإلفــالت مــن العقــاب الناتــج عــن عمليــات االســتحواذ غــري القانونيــة  توفــر غطــاء يمكّ

عــىل أرايض الفلســطينيني، يف األســفل حتليــل موســع هلــذه املامرســات غــري القانونيــة:

1. مصادرة األرايض ألغراض اقتصادية
يف تقريرهــا األخــري حــول بنــاء املســتوطنات "اإلرسائيليــة" (A/71/355 الفقــرة 4)، شــددت اجلمعيــة العامــة 
ــل  ــة داخ ــة والزراعي ــطة الصناعي ــك األنش ــام يف ذل ــة ب ــطة االقتصادي ــجيع األنش ــىل أن تش ــدة ع ــم املتح لألم
ــة؛ يعــد طريقــة  ــة التحتي ــازل الســكنية والبني ــة إىل ختصيــص األرايض للمن املســتوطنات ومــا حوهلــا، باإلضاف

أخــر لدعــم "إرسائيــل" لعمليــات التوســع االســتيطاين.(321)

(321) -In resolution 3136/, the Human Rights Council requested the Secretary-General to report on the human 
rights and international law violations involved in the production of settlement goods and the relationship between 
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ــة  ــة" والدولي ــة "اإلرسائيلي ــر التجاري ــع والتطوي ــات التوس ــال عملي ــكل فعّ ــة" بش ــة "اإلرسائيلي ــم احلكوم تدع
ــة  ــق الصناعي ــع املناط ــار مجي ــم اعتب ــث يت ــة، حي ــز املالي ــم احلواف ــالل تقدي ــن خ ــة م ــتوطنات اليهودي يف املس
ــا  ــع بمزاي ــا تتمت ــي أهن ــا يعن ــة (NPAs)(322)، مم ــة وطني ــق ذات أولوي ــا مناط ــىل أهن ــاً ع ــتوطنات تقريب يف املس
ــراد  ــة لألف ــاءات الرضيبي ــة واإلعف ــى التحتي ــر البن ــة لتطوي ــاعدات مالي ــة ومس ــعار األرايض املنخفض ــل أس مث
ــاري  ــاط التج ــاحة النش ــا أن مس ــث هل ــر حدي ــش يف تقري ــس ووت ــن رايت ــت هيوم ــرشكات(323). الحظ وال
"اإلرسائيــيل" يف الضفــة الغربيــة أكــرب مــن مســاحة املســتوطنات الســكنية، ووفقــاً للتقريــر فــإن مســاحة املناطــق 
الصناعيــة (1.365هكتــاراً) واألرايض الزراعيــة (9300 هكتــار) التــي تســتغلها "إرسائيــل" يف الضفــة الغربيــة 

ــار).(324) ــكنية (6000 هكت ــتوطنات الس ــاحة املس ــاف مس ــي 1.7أضع تغط

2. احلصانة من العقاب ومحاية االستحواذ غري القانوين عىل األرايض
إن العنــف ضــد الفلســطينيني، اغتصــاب أمــالك الغــري واالســتيالء القــرسي وغــري القانــوين عــىل األرايض يتــم 
يف كثــري مــن األحيــان كجــزء مــن املامرســات التــي خيطــط هلــا املســتوطنون يف إطــار عمليــة منظمــة لتوســيع 
املناطــق التــي تســيطر عليهــا "إرسائيــل"(325). لقــد أصبحــت هــذه املامرســات وســائل فعالــة لالســتيالء عــىل 

trade in these goods and the maintenance and economic growth of settlements.
(322) -National Priority Areas.
(323) -https://www.hrw.org/report/201619/01//occupation-inc/how-settlement-businesses-contribute-israels-
violations-palestinian.
(324) -Ibid.
(325) -General Assembly, A/70351/ paras. 5260-.
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أرايض الفلســطينيني(326)، خاصــة وأن املســؤولني اإلرسائيليــني يعمــدون دومــاً إىل جتاهــل هــذه االنتهــاكات وال 
يسعون ملعاجلتها.(327)

ــق  ــام يتعل ــاب في ــن العق ــالت م ــاً باإلف ــة تارخيي ــة الغربي ــون يف الضف ــتوطنون اإلرسائيلي ــع املس ــع متت يف الواق
ــتويل  ــتوىل ويس ــث اس ــة، حي ــم الزراعي ــطينيني ومناطقه ــد الفلس ــا ض ــون هب ــي يقوم ــة الت ــامت العنيف باهلج
ــم دون  ــا لصاحله ــون بزراعته ــوين، ويقوم ــري قان ــكل غ ــة بش ــطينية اخلاص ــىل األرايض الفلس ــتوطنون ع املس

ــالل.(328) ــة االحت ــن دول ــاءلة م ــم ألي مس ضه تعرّ

»�������� ¯��� ����� �ª����
� "����������" �������
� -�
منــذ االحتــالل "اإلرسائيــيل" لــألرايض الفلســطينية عــام 1967، كانــت الســمة البــارزة لسياســة االســتيطان يف 
الضفــة الغربيــة هــي االســتيالء التدرجيــي عــىل األرايض لالســتخدام احلــرصي "اإلرسائيــيل". هــذه التدابــري تــم 

(326)-“The expansion of the unauthorized outposts phenomenon began in the mid nineties, after the building 
in Judea, Samaria and Gaza was frozen by the Rabin Administration in 1993. Building in settlements was 
still approved, but the approval rate went decreasing as the negotiations with the Palestinian representatives 
accelerated. The unauthorized outposts phenomenon began expanding, in light of the government’s position 
opposing the authorizing of the building of settlements in the territories.” Summary of the Opinion Concerning 
Unauthorized Outposts, Talya Sason, Adv., 10 March 2005 (hereinafter - the “Sasson Report”). 
(327) -As extensively documented in the 2005 Opinion Concerning Unauthorized Outposts (supra), privately-led 
settlement expansion efforts have also received direct support from Israeli authorities, despite an official position 
opposing settlement construction. See also “The Road to Dispossession”, Yesh Din, January 2013.
(328) -Yesh Din, Land Takeover Practices Employed by Israel in the West Bank, September 2016. See also GOI-
commissioned reports addressing historic law enforcement failures in the West Bank: “Sasson Report”, 10 March 
2005; Meir Shamgar, The Commission of Inquiry into the Massacre in the Tomb of the Patriarchs, Hebron 5754: 
Report, Government Commission of Inquiry, 1994; Yehudit Karp, The Investigation of Suspicions against Israelis in 
Judea and Samaria – Report of the Monitoring Team, Ministry of Justice, 1982.
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تطبيقهــا مــن خــالل سياســات خمتلفــة مثــل إعــالن األرايض (كأرايض دولــة) ومناطــق عســكرية مغلقــة، أضف 
إىل ذلــك الدعــم احلكومــي لعمليــات االســتيالء غــري القانونيــة ألرايض الفلســطينيني، أيضــاً إعــالن قســم كبري 
ــة، وتشــجيع النشــاط االقتصــادي يف املســتوطنات(329).  ــع أثري ــة ومواق ــة منتزهــات وطني مــن األرايض املحتل
C ــة ــا يقــارب 70 مــن % مــن مســاحة املنطق ــاء عــىل م ــع الفلســطينيون مــن البن نتيجــة هلــذه السياســات يمن
ــذري  ــكل ج ــة بش ــدس الرشقي ــرايف للق ــرايف والديمغ ــب اجلغ ــن الرتكي ــر كل م ــام تأث ــة، ك ــة الغربي يف الضف

وعميــق.(330)

1. الدعم "اإلرسائييل" ملبادرات القطاع اخلاص االستيطانية 
قالــت منظــامت جمتمــع مــدين ”إرسائيلية“  غــري حكومية: إن نمــو عمليات االســتيطان اخلاصة يف القــدس الرشقية 
وخاصــة يف وســط املدينــة التارخيية؛ ارتفع بنســبة %25 (حوايل.2.500مســتوطنة) مــن 2009 إىل أكتوبر 2016
(331)، وقــد زادت احلكومــة الدعــم املايل هلذه املشــاريع يف عــام 2015، بام يف ذلــك ميزانية الضــامن التي خصصتها 

وزارة اإلســكان والتعمــري للمســتوطنات، والتي تبلغ حــوايل 25 مليــون دوالر(332). كام أدت املحــاوالت املكثفة 
التــي بذلتهــا جمموعــات مــن املســتوطنني لالســتيالء عــىل أمــالك الفلســطينيني يف القــدس الرشقيــة والتــي تقــع 

(329) -Human Rights Council, Report of the Secretary-General,Israeli settlements in the Occupied Palestinian 
Territory, including East Jerusalem, and the occupied Syrian Golan,A/HRC/3439/, P.4(27 February-24 March 
2017).
(330) -Area C comprises approximately 60 per cent of the West Bank, and includes most of the land reserves for a 
future Palestinian state.
(331) -“Broken Trust: State Involvement in Private Settlement in Batan Al-Hawa, Silwan”, p.5, Ir Amim and Peace 
Now, May 2016.
(332) -Ibid, p.12.
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داخــل األحيــاء الفلســطينية يف الغالــب إىل زيــادة خطــر إخــراج العائــالت الفلســطينية مــن مناطق ســكنها. (333)

2. إنشــاء املنتزهــات الوطنيــة واملواقــع األثريــة والســياحة كوســيلة لتعزيــز وجــود "إرسائيــل" يف األرايض 
. ملحتلة ا

ال يــزال تصنيــف بعــض املناطــق يف األرايض املحتلــة كمنتزهــات وطنيــة ومواقــع أثريــة، ووضعهــا يف خدمــة 
ترويــج الســياحة "اإلرسائيليــة" والدوليــة يعــزز الوجــود املــدين "اإلرسائييل"، ويســاهم يف االســتحواذ عــىل املزيد 
مــن األرايض الفلســطينية املحتلــة. تــم ختصيــص مــا يقــارب %14 مــن مســاحة املنطقــة C للحدائــق الوطنيــة، 
ــرياً مــن القــدس  ــوين جــزءاً كب ــة" ؛ ضمــت بشــكل غــري قان ــة والســياحية "اإلرسائيلي ــع األثري ــر املواق وتطوي
الرشقيــة، وهــذا بــدوره أد إىل تغيــري معــامل املنطقــة املحيطــة باملدينــة القديمــة يف القــدس تغيــرياً جذريــاً، ومــن 
ــطينية.(334) ــاء الفلس ــتيطان يف األحي ــات االس ــيع عملي ــاس لتوس ــر األس ــات حج ــذه العملي ــت ه ــم وضع ث
أظهــرت التقاريــر الســابقة لألمــني العــام لألمــم املتحــدة كيــف أن بنــاء مثــل هــذه املواقــع يقيــد حريــة احلركــة 

للفلســطينيني، ويعيــق حقهــم يف االســتفادة مــن مواقعهــم التارخييــة والرتاثيــة.(335)

ــث  ــلوان، حي ــي س ــتيطانية يف ح ــعة االس ــات التوس ــرز عملي ــن أب ــتيطاين م ــدم kedem االس ــع كي ــرب جمم يعت
يعتــرب هــذا املــرشوع منطقــة ســياحة ضخمــة، تــم إنشــاؤها بدعــم مــن جمموعــات مــن املســتوطنني(336)، يمتــد 

(333) - Ibid, para.56.
(334) -A/70351/, paras 2936- and 6366-.
(335) -A/70351/.

(336) - م�تب ممثل االتحاد األور�ي (الضفة الغر��ة وقطاع غزة، األونروا)، المصدر السابق، ص. 5(2017).
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عــىل مســاحة ضخمــة تبلــغ 16000 مــرت مربــع، والتــي تعتــرب خمالفــة ملعايــري البنــاء يف احلديقــة الوطنيــة(337)، 
باإلضافــة إىل تأثــريه الكبــري عــىل حيــاة الفلســطينيني يف حــي ســلوان؛ فــإن تنفيــذ املــرشوع يمثــل نقطــة حتــول يف 

تغيــري احلالــة الراهنــة وهويــة القــدس الرشقيــة(338).

3. اإلسكان، البنى التحتية والعطاءات كوسائل لتوسيع نطاق املستوطنات
حدثــت العديــد مــن التطــورات اهلامــة فيــام خيــص نشــاط حركــة البنــاء االســتيطاين "اإلرسائيــيل" يف األرايض 
ــة" يف  ــام يف ذلــك اإلجــراءات التــي قامــت هبــا الســلطات "اإلرسائيلي ــة، ب املحتلــة وخاصــة يف القــدس الرشقي
نوفمــرب 2015 مــن تقديــم عطــاءات لـــ 438 وحــدة ســكنية يف رمــات شــلومو(339). ويف يوليــو 2016 أفــادت 
ــدة  ــطينية، و٥٦٠ وح ــا الفلس ــت صفاف ــة بي ــكنية يف قري ــدة س ــاء 600 وح ــة" ببن ــالم "اإلرسائيلي ــائل اإلع وس
ــات  ــم مقرتح ــم تقدي ــط ت ــذه اخلط ــاب ه ــة(340)، يف أعق ــدس الرشقي ــم و240 يف الق ــة أدومي ــكنية يف معالي س
ــر يف  ــة األخ ــورات الرئيس ــن التط ــد م ــتوطنات(341). العدي ــذه املس ــة يف ه ــكنية إضافي ــدة س ــاء 323 وح لبن
القــدس الرشقيــة بــام فيهــا تطويــر برنامــج التخطيــط الســكني، وبنــاء العديــد مــن البنــى التحتيــة يف املناطــق 
اجلنوبيــة مــن القــدس تــم تنفيذهــا بواســطة إدارة ختطيــط املــدن يف دولــة االحتــالل، ووصفــت املنظــامت غــري 
احلكوميــة التــي تــرشف عــىل توســيع املســتوطنات هــذه التطــورات بأهنــا جــزء مــن جهــد واســع مــن جانــب 

(337) -Ir Amim, “Planning, building, and settlements in east Jerusalem: 2015 year-end review”, January 2016.
(338) - م�تب ممثل االتحاد األور�ي (الضفة الغر��ة وقطاع غزة، األونروا)، المصدر السابق، ص. 5(2017).

(339) - See Peace Now (www.peacenow.org.il).
(340) - http://www.haaretz.com/israel-news/1.728768.
(341) - https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/201604-07-/un-secretary-general-israeli-decisions-
regarding-new-construction.
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الســلطات "اإلرسائيليــة" إلنشــاء طريــق تســيطر عليــه "إرسائيــل" يربــط مســتوطنة غــوش عتصيــون يف حمافظــة 
بيــت حلــم بالقــدس(342)، ويف هــذا الصــدد تــم اختــاذ العديــد مــن التســهيالت مثــل بنــاء طريــق جديــد يصــل 
ــدة  ــات جدي ــرح مناقص ــكان وط ــج اإلس ــر برام ــة إىل تطوي ــدس(343)، باإلضاف ــون والق ــوش عتصي ــني غ ب
ــأن تتوســع عمليــات االســتيطان إىل جنــوب (بيــت جــاال)(344)، باإلضافــة إىل  يف مســتوطنة جيلــو والتوقــع ب
ــام  ــن القي ــاء املمك ــط البن ــىل خط ــة ع ــوس كعالم ــات هامت ــتوطنة غيفع ــن مس ــرب م ــد بالق ــق جدي ــاء طري بن
ــم  ــت حل ــدس وبي ــوب الق ــتوطنات يف جن ــاء املس ــرية بن ــع وت ــة(345). أد ترسي ــذه املنطق ــتقبل يف ه ــا يف املس هب
إىل تقســيم املنطقــة، وتقليــص املســاحة املوجــودة التــي يمكــن االســتفادة منهــا بالنســبة للفلســطينيني، وعــزل 
املناطــق الريفيــة النائيــة عــن املناطــق احلرضيــة. تكمــن املخــاوف الرئيســة هلــذه التطــورات يف التأثــري الســلبي 
عــىل حقــوق الســكان الفلســطينيني يف املنطقــة كاحلــق يف احلصــول عــىل حيــاة كريمــة، واالســتفادة مــن املــوارد 

ــة، باإلضافــة إىل تقييــد حركتهــم يف هــذه املناطــق. (346) الطبيعي

(342) - Ir Amim Newsletter, 20 September 2016.
(343) - Ir Amim Newsletter, 10 February 2016.
(344) - Part of the 27 July tender announcement for 323 units, mentioned above.
(345) - The parcel in question has been designated for 800 housing units. Ir Amim Newsletter, 21 June 2016.
(346) - OCHA Fact Sheet: Bethlehem Governorate: Fragmentation and Humanitarian Concerns, January 2015.
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رصحــت "إرسائيــل" بوضــوح بــأن اإلبقــاء عــىل مســتوطناهتا واالســتمرار يف نشــاطها االســتيطاين يف األرايض 
ــة عمليــات االســتيطان  ــة بالنســبة هلــا عــىل حســاب احــرتام القانــون الــدويل. إن إدان املحتلــة يشــكالن أولوي
"اإلرسائيليــة" غــري كافيــة، وحــان الوقــت أن تتخــذ الــدول واملجتمــع الــدويل إجــراءات عمليــة عــىل األرض 
ــة، وبــل  إليقــاف االســتيطان ومصــادر متويلــه، والــذي يعتــرب انتهــاكاً صارخــاً للقوانــني واملعاهــدات الدولي
يشــكل جريمــة حــرب(347). يف العقــود األخــرية أكــدت العديــد مــن القــرارات الصــادرة عــن األمــم املتحــدة 
ــم 2344 ــرار رق ــرارات الق ــذه الق ــة ه ــن مجل ــدويل، وم ــون ال ــك القان ــة" تنته ــتوطنات "اإلرسائيلي ــأن املس ب
الصــادر عــام 2016، والــذي دعــا "إرسائيــل" إىل إيقــاف عمليــات االســتيطان يف األرايض املحتلــة، كــام دعــا 
القــرار مجيــع الــدول إىل أن تتعامــل مــع املســتوطنات "اإلرسائيليــة" معاملــة خمتلفــة عــىل أســاس أهنــا تشــكل 
انتهــاكاً للمواثيــق واملعاهــدات الدوليــة. ومــع ذلــك فــإن "إرسائيــل" يف األشــهر األخــرية زادت مــن نشــاطها 
االســتيطاين، ورسعــت وتريتــه ووضعــت خمططــات إلنشــاء آالف املشــاريع والوحــدات الســكنية االســتيطانية 

ــة.(348) ــطينية املحتل يف األرايض الفلس
يف هــذا الفــرع مــن الكتــاب ســنبحث اإلجــراءات التــي اختذهــا املجتمــع الــدويل للضغــط عــىل دولــة االحتــالل 

إلجبارهــا عــىل إيقــاف عمليــات االســتيطان غــري القانونيــة يف األرايض املحتلــة. 

(347) - Salil Shetty, States must ban Israeli settlement products to help end half a century of violations, Amensty(7 
June 2017),at: https://www.amnesty.org/en/latest/news/201706//states-must-ban-israeli-settlement-products-to-
help-end-half-a-century-of-violations-against-palestinians/(last accessed: 292018/7/).
(348) - Ibid.
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تشــمل قاعــدة البيانــات هــذه بشــكل عــام أســامء الــرشكات التجاريــة املتورطــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان 
يف األرايض الفلســطينية املحتلــة، ودعمهــا للمســار االســتيطاين مــن خــالل الفعاليــات التجاريــة التــي متارســها 
يف املســتوطنات. هتــدف األمــم املتحــدة مــن خــالل الكشــف عــن أســامء هــذه الــرشكات والتــي بلــغ عددهــا 
206، إلجبارهــا عــىل الوفــاء بالتزاماهتــا الدوليــة واالســتجابة لدعــوة قــرار جملــس األمــن 2344 الــذي يدعــو 
ــم الدعــم  ــدويل وال جيــوز تقدي ــون ال ــة اســتثنائية عــىل أهنــا انتهــاك للقان إىل التعامــل مــع املســتوطنات معامل
هلــا(349). بعــد مــرور ســنة عــىل إصــدار القــرار 2344 بـــ 14 رأيــاً موافقــاً، صفــر خمالــف ورأي واحــد ممتنــع 
ــرية  ــع وت ــيل" بترسي ــالل "اإلرسائي ــلطات االحت ــت س ــة)؛ قام ــدة األمريكي ــات املتح ــت (الوالي ــن التصوي ع
ــطينيني،  ــادرة أرايض الفلس ــن مص ــأهنا أن ترشع ــن ش ــي م ــني الت ــن القوان ــد م ــدرت العدي ــتيطان، وأص االس
 .(350) باإلضافــة إلعالهنــا النيــة باالحتفــاظ هبــذه املســتوطنات لألبــد وضمهــا للمناطــق التــي احتلتهــا ســابقاً
"إرسائيــل" تتخــوف مــن أن يتــم إدراج الــرشكات التــي تــم الكشــف عنهــا مــن قبــل املفوضيــة الســامية حلقــوق 
اإلنســان يف األمــم املتحــدة عــىل القائمــة الســوداء لألمــم املتحــدة، وهــذا يــؤدي بــدوره إىل الضغــط عــىل هــذه 
الــرشكات لثنيهــا عــن االســتمرار يف فعاليتهــا التجاريــة يف املســتوطنات. وفقــاً لتقريــر األمــم املتحــدة حــول 

(349) - Stephanie Nebehay, UN lists 206 companies with business ties to Israeli settlements in West Bank,at: 
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-united-nations-companies-list-west-bank-
settlements-business-ties-palestine-a8188681.html ( last accessed: 292019/10/).
(350) - Human Rights Council at the United Nations,Israel/Palestine: UN Settlement Business Data Can Stem 
Abuse, Op.cit.
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هــذه الــرشكات فإهنــا تلعــب دوراً رئيســياً يف دعــم إقامــة وصيانــة وتوســيع املســتوطنات، كــام جــاء يف نفــس 
ــا  ــات مصادرهت ــل" يف عملي ــاعد "إرسائي ــاهم وتس ــتيطان تس ــار االس ــة بمس ــرشكات املرتبط ــأن "ال ــر ب التقري
ــراج  ــة وإخ ــتوطنني إىل األرايض املحتل ــل املس ــاهم يف نق ــام تس ــة، ك ــم الطبيعي ــطينيني ومنابعه ألرايض الفلس
الفلســطينيني مــن أراضيهــم، مشــرياً إىل أن 143 مــن تلــك الــرشكات هلــا مقــار يف األرايض الفلســطينية املحتلة، 
أو يف املســتوطنات و22 يف الواليــات املتحــدة، وســبع يف أملانيــا ومخــس يف هولنــدا وأربــع يف فرنســا، إضافــة إىل 
رشكات أخــر. هــذا التقريــر يؤكــد بــأن القائمــة التــي تــم إعدادهــا بأســامء الــرشكات التــي ترتبــط باملســار 
االســتيطاين ال يعتــرب إجــراءً قضائيــاً، ولكــن الــرشكات التجاريــة التــي متــارس نشــاطها يف املســتوطنات يقــع 
عــىل عاتقهــا التزامــات وتعهــدات دوليــة كالعنايــة الواجبــة(351)، التــي تتمثــل بالتأكــد مــن أن نشــاطها التجاري 

يف هــذه املنطقــة ال ينتهــك حقــوق اإلنســان أو يؤثــر عليهــا بشــكل ســلبي. (352)
ــق  ــدد ح ــة، وهت ــطينية املحتل ــكانية يف األرايض الفلس ــة الس ــري الرتكيب ــتوطنات تغ ــن أن املس ــر م ــذر التقري وح
ــرشة  ــتوطنات منت ــة باملس ــان املرتبط ــوق اإلنس ــاكات حق ــاً أن انته ــم، مضيف ــر مصريه ــطينيني يف تقري الفلس
وصادمــة وتطــال مجيــع أوجــه احليــاة الفلســطينية، مشــرياً إىل قيــود تفرضهــا ســلطات االحتــالل "اإلرسائيــيل"
ــاه والوظائــف.(353) ــول إىل األرايض واملي ــار لوســائل الوص ــم واالفتق ــة والتنقــل والتعلي ــات الديني عــىل احلري

(351) - Due diligence.
(352) - Ibid.
(353) - Ibid.
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صــادق جملــس الشــيوخ األيرلنــدي عــىل قانــون حيظــر اســترياد أو بيــع الســلع املنتجــة يف أراضٍ حمتلــة يف أنحــاء 
ــدويل. وصــادق  ــون ال ــة بموجــب القان ــالل "اإلرسائيــيل" غــري القانوني العــامل، ومــن بينهــا مســتوطنات االحت
املجلــس عــىل مــرشوع القانــون بـــ 25 صوتــاً مقابــل 20، وبــات باإلمــكان مالحقــة أي اســترياد بضائــع مــن 
ــع  ــترياد أو يبي ــىل اس ــاعد ع ــتورد أو يس ــن يس ــون كل م ــرشوع القان ــب م ــتوطنات. يعاق ــة أو مس ــق حمتل مناط
بضائــع أو يقــدم خدمــات للمســتوطنات يف األرايض املحتلــة؛ بالســجن ملــدة 12 شــهراً أو فــرض غرامــة تصــل 
إىل 250 ألــف يــورو، كــام إنــه يعاقــب كل مــن يشــارك أو يســاعد عــىل اســتغالل املــوارد الطبيعيــة يف األرايض 
الفلســطينية املحتلــة ومياههــا اإلقليميــة. مل يــرد يف هــذا القانــون اســم "إرسائيــل" بشــكل رصيــح، ولكنــه أكــد 

عــىل رضورة جتريــم اســترياد بضائــع املســتوطنات(354).

 (BDS) (355) ــات ــرض العقوب ــتثامرات وف ــحب االس ــة وس ــة املقاطع ــود حرك ــامر جله ــون كث ــذا القان ــأيت ه  ي
ــتمرار  ــن االس ــالل ع ــة االحت ــي دول ــة لثن ــائل عملي ــاد وس ــىل رضورة إجي ــراراً ع ــراراً وتك ــددت م ــي أك الت
بنشــاطها االســتيطاين، وإهنــاء احتالهلــا لــألرايض الفلســطينية. القــى هــذا القانــون ترحيبــاً واســعاً عــىل خمتلــف 
املســتويات يف فلســطني، حيــث عــربت منظمــة التحريــر الفلســطينية عــن خالــص تقديرهــا وشــكرها ملجلــس 

(354) - The new Arab, Ireland parliament advances ban on Israeli illegal settlement goods(11 July, 2018), 
at: https://www.alaraby.co.uk/english/news/201811/7//ireland-parliament-advances-ban-on-israeli-illegal-
settlement-goods ( last accessed: 292019/11/).
(355) - The new Arab, Op.cit.
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ــة" الشــيوخ األيرلنــدي، الــذي وافــق عــىل اقــرتاح بحظــر التجــارة مــع املســتوطنات االســتعامرية "اإلرسائيلي
ــة  ــة الداعم ــدا التارخيي ــادئ أيرلن ــم ومب ــع قي ــجم م ــاه باملنس ــةً إي ــة، واصف ــطني املحتل ــة يف فلس ــري القانوني غ

ــة.(356) ــق والعدال ــب احل ــة إىل جان واملصطف

» ���²����
� ���¿� ®��� ��������� Â �� ���	�� ������� ��	��� ���� -�
¢º��� ������

يف 11 نوفمــرب 2015 أصــدر الربملــان األورويب قــراراً تفســريياً حــول منشــأ البضائــع يف األرايض التــي احتلتهــا 
"إرسائيــل" بعــد حــرب الـــ 67، وتشــمل (الضفــة الغربيــة، القــدس الرشقيــة ومرتفعــات اجلــوالن الســوري 
املحتــل)، وبنــاء عــىل هــذا القــرار فــإن البضائــع التي يتــم اســتريادها مــن املســتوطنات "اإلرسائيليــة" يف األرايض 
املحتلــة جيــب أن توســم بعالمــات مميــزة متيزهــا عــن غريهــا مــن البضائــع، وأن يكتــب عليهــا عبــارة "صنــع يف 
املســتوطنات"(357). أكــد االحتــاد األورويب أن هــذا القــرار ليــس سياســياً بــل إنــه قانــوين بشــكل مطلــق، ويــأيت 
ــي  ــرب األرايض الت ــي تعت ــة واألمــم املتحــدة الت ــة الدولي ــة تســتند لقــرارات الرشعي ــات قانوني ــاءً عــىل معطي بن
احتلتهــا "إرسائيــل" بعــد حــرب األيام الســتة عــام 1967 أراضٍ حمتلــة وال حيق لـــ "إرسائيل" أن تفرض ســيادهتا 
عليهــا وال تعتــرب جــزءاً مــن أراضيهــا، ولذلــك فــإن املنتجــات التــي تنتــج يف هــذه األرايض ال يمكــن أن حتمــل 
عبــارة "صنــع يف "إرسائيــل". بــرأي الســلطات يف االحتــاد األوريب أنــه ليــس اهلــدف مــن هــذا اإلجــراء إجيــاد 

(356) - Ibid.
(357)http://www.eeas.europa.eu/archives/delegations/israel/documents/news/20151111_interpretative_notice_
indication_of_origin_of_goods_en. pdf.
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قوانــني جديــدة بــل إجيــاد وســيلة لتحديــد ومتييــز البضائــع التــي يتــم إنتاجهــا يف املســتوطنات، ويعتقــد اخلــرباء 
ــي توجــد  ــذه املنتجــات الت ــة أن ه ــا معرف ــه مــن حــق املســتهلكني يف أوروب ــون يف االحتــاد األورويب أن القانوني
ــب  ــار غض ــرار أث ــذا الق ــة(358). ه ــىل أراضٍ حمتل ــة ع ــة قائم ــري رشعي ــتوطنات غ ــت يف مس ــواقهم أنتج يف أس
"إرسائيــل"، حيــث اعتــربه رئيــس وزراء دولــة االحتــالل بنيامــني نتنياهــو بأنــه غــري عــادل وخمجــل ومتحيــز 
سياســياً ضــد "إرسائيــل"، ويــأيت ضمــن احلملــة التــي هتــدف إىل النيــل مــن دولتــه وإلهنــاء ســيادة "إرسائيــل"

عــىل األرايض املحتلــة(359). الالفــت لالنتبــاه أن حــوايل 500 شــخصية معروفــة وبــارزة يف دولــة االحتــالل مــن 
ســفراء ســابقني، فائزيــن بجوائــز دوليــة وممثلــني عــن الكنيســت "اإلرسائيــيل" قامــوا بالتوقيــع عــىل عريضــة 
يدعمــون فيهــا موقــف االحتــاد األوريب، ويعتــربون مــا قــام بــه خطــوة مهمــة نحــو حتقيــق العدالــة، وتســاعد 

عــىل ختفيــف حــدة التوتــر يف األرايض املحتلــة بــني الفلســطينيني واملســتوطنني.(360)
الدبلوماســيون األوروبيــون اعتــربوا أن تنفيــذ هــذا القــرار ســوف يســاعد عــىل مقاطعــة بضائــع املســتوطنات، 
ــاهتا  ــل سياس ــالل تواص ــة االحت ــا أن حكوم ــة"، طامل ــع "اإلرسائيلي ــة البضائ ــة مقاطع ــيعزز حرك ــم س ــن ث وم
ــا  هي ــل حتدّ ــات، وتواص ــاك للمقدس ــادرة أراضٍ وانته ــري ومص ــل وهتج ــن قت ــطينيني م ــاه الفلس ــة جت الراهن
للقانــون الــدويل وتتعامــل مــع املجتمــع الــدويل باعتبارهــا دولــة فــوق القانــون، وقــد رحبت أوســاط فلســطينية 
وحــركات املقاطعــة الدوليــة بتصويــت الربملــان األورويب، معتــربة هــذا القــرار األورويب خطــوة هامــة يف ســياق 

(358) - Ibid.
(359) - The guardian, EU issues guidelines on labelling products from Israeli settlements, at: https://www.
theguardian.com/world/2015/nov/11/eu-sets-guidelines-on-labelling-products-from-israeli-settlements#img-
1(last accessed: 302019/11/).
(360) - Ibid.
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الرفــض الــدويل لالســتيطان وخمرجاتــه، واعتبــاره غــري رشعــي وخمالفــاً للقانــون الــدويل، وهــو أيضــاً انتصــار 
لنضــال شــعبنا الفلســطيني وملقاومتــه عــىل كافــة الصعــد.(361)

يف نفــس الســياق قضــت حمكمــة العــدل األوروبيــة يف عــام 2019، بوجــوب وضــع دول االحتــاد عالمــة عــىل 
البضائــع التــي تنتــج يف املســتوطنات "اإلرسائيليــة"، يف القضيــة التــي رفعتهــا منظمــة هيوديــة ومنتــج نبيــذ ضــد 
قانــون فرنــيس. وقالــت املحكمــة يف نــص القــرار إنّ "املنتجــات الغذائيــة القادمــة مــن أراضٍ حتتلهــا "إرسائيــل"
البــد أن حتمــل عالمــة حتــدد منشــأها"، وأن "أي منتــج خيــرج مــن املســتوطنات جيــب أال حيمــل عالمــة تصنفــه 
عــىل أنــه صنــع يف "إرسائيــل". وقــرار "العــدل األوروبيــة"، بمثابــة رفــض للطعــن الــذي توجهــت بــه منظمــة 
هيوديــة، ورشكــة تنتــج النبيــذ مــن األرايض املحتلــة إىل املحكمــة، عــىل حكــم فرنــيس يطلــب وضــع ملصقــات 

تظهــر مصــدر املنتجــات القادمــة مــن األرايض املحتلــة.(362)

(361) - Ibid.
82%D8%%https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9 ،(362) - و�الة األناضول، المح�مة األورو��ة تلزم بوسم منتجات المستوطنات
85%D8%A9-%D8%A7%D%83%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9
85-%84%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%A3%D9%9

84%D%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%85-%D9%88%D8%B3%D9%%D8%A8%D9
84%D8%A5%D8%B3%D8%B%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%9

1642751/8A%D8%A9%84%D9%8A%D9%1%D8%A7%D8%A6%D9
 (2020/04/last accessed: 28)
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أكــدت منظمــة العفــو الدوليــة بأنــه جيــب عــىل املجتمــع الــدويل أن يمتنــع عــن اســترياد البضائــع التــي يتــم 
ــا  ــل عليه ــي حتص ــدوالرات الت ــني ال ــدرة بمالي ــاح املق ــاف األرب ــة"، وإيق ــتوطنات "اإلرسائيلي ــا يف املس إنتاجه
دولــة االحتــالل مــن تصديرهــا لبضائــع املســتوطنات التــي تنتهــك حقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل. وقــال 
ــود،  ــد عق ــىل م ــدي ع ــوف األي ــف مكت ــامل وق ــيتي: "إن الع ــليل ش ــة س ــو الدولي ــة العف ــام ملنظم ــني الع األم
بينــام كانــت "إرسائيــل" هتــدم منــازل الفلســطينيني، وتســلب أراضيهــم ومواردهــم الطبيعيــة مــن أجــل كســب 
ــلَّ فيــه االقتصــاد الفلســطيني نتيجــة للسياســات "اإلرسائيليــة" املســيئة طــوال  األربــاح. ويف الوقــت الــذي شُ
مخســني عامــاً؛ فقــد تــم إنشــاء مــرشوع اســتيطاين مزدهــر بمئــات ماليــني الــدوالرات عــىل حســاب القمــع 

ــطيني".(363) ــعب الفلس املمنهــج للش
"واآلن بعــد مــرور مخســني عامــاً، مل يعــد شــجب التوســع االســتيطاين "اإلرسائيــيل" كافيــاً. فقــد آن األوان ألن 

تتخــذ الــدول إجــراءات دوليــة ملموســة لوقــف متويــل املســتوطنات التــي تشــكل بحــد ذاهتــا انتهــاكاً صارخــاً 
 للقانــون الــدويل وجرائــم حــرب". ويتــم تصديــر ســلع بمئــات املاليــني مــن الــدوالرات ســنوياً عــىل املســتو
نتــج يف املســتوطنات "اإلرسائيلية" املقامــة عــىل األرايض الفلســطينية املحتلة، عــىل الرغم  الــدويل مــن تلــك التــي تُ
مــن حقيقــة أن األغلبيــة العظمــى مــن الــدول شــجبت املســتوطنات رســمياً، واعتربهتــا غــري قانونيةبموجــب 

(363) -Salil Shetty, States must ban Israeli settlement products to help end half a century of violations, Amensty(7 
June 2017),at: https://www.amnesty.org/en/latest/news/201706//states-must-ban-israeli-settlement-products-to-
help-end-half-a-century-of-violations-against-palestinians/(last accessed: 292018/7/).
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القانــون الــدويل(364). عــىل مــد ســنوات عملــت املؤسســات التجاريــة "اإلرسائيليــة" والدوليــة عــىل متكــني 
املســتوطنات وتيســري بنائهــا وتوســيعها. وأدت السياســة "اإلرسائيليــة" املتمثلــة يف توطــني مدنيــني إرسائيليــني 
ــل" إىل  ــدت "إرسائي ــد عم ــان، فق ــوق اإلنس ــاكات حق ــن انته ــة م ــة إىل سلس ــطينية املحتل ــىل األرايض الفلس ع
هــدم وتدمــري عــرشات آالف املنــازل واملمتلــكات الفلســطينية، وهتجــري مئــات اآلالف مــن الفلســطينيني قــرساً 
مــن ديارهــم. كــام أرغمــت العديــد مــن العائــالت عــىل مغــادرة منازهلــم أو أراضيهــم هبــدف إخــالء مناطقهــم 

إلنشــاء املســتوطنات عليهــا.(365)
فقــد متــت مصــادرة مــا ال يقــل عــن 100.000 هكتــار مــن األرايض الفلســطينية ألغــراض االســتيطان حرصاً. 
كــام اســتولت "إرسائيــل" بشــكل غــري قانــوين عــىل مــوارد طبيعيــة فلســطينية، مــن قبيــل امليــاه واألرايض اخلصبة 
لتهــا ملنفعــة الصناعــات القائمــة يف املســتوطنات إلنتــاج املنتجــات الزراعيــة ومــواد  واملحاجــر واملعــادن، وحوَّ
البنــاء والســلع املصنَّعــة، والتــي غالبــاً مــا يتــم تصديرهــا إىل اخلــارج. ويف الوقــت نفســه فرضــت "إرسائيــل"
ــم  ــم وموارده ــم وأراضيه ــىل مياهه ــول ع ــول إىل أو احلص ــن الوص ــطينيني م ــت الفلس ــفية حرم ــوداً تعس قي
ت مــن نموهــم االقتصــادي وانتهكــت حقوقهــم االقتصاديــة واالجتامعيــة. ويف ســائر أنحــاء   األخــر، وحــدَّ
الضفــة الغربيــة أدت البنــى التحتيــة للمســتوطنات، بــام فيهــا الطــرق "اخلاصــة باملســتوطنني فقــط"، إىل تقســيم 

املــدن والقــر الفلســطينية، واحلــدِّ بشــكل كبــري مــن قــدرة الفلســطينيني عــىل التنقــل بحريــة(366). 
يقــع عــىل عاتــق مجيــع الــدول االلتــزام بضــامن احــرتام القانــون الــدويل اإلنســاين. كــام جيــب أال تعــرتف هــذه 

(364) -Salil Shetty, Op.cit.
(365) -Ibid.
(366) -Ibid.
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ــأي  ــه ب ــاعد علي ــة"، وأال تس ــتيطانية "اإلرسائيلي ــة االس ــه السياس ــذي خلقت ــوين ال ــري القان ــع غ ــدول بالوض ال
شــكل مــن األشــكال، بــل جيــب أن تســتخدم نفوذهــا مــن أجــل وقــف مثــل هــذه االنتهــاكات. وإن الــدول 
ــا  ــارخ التزاماهت ــكل ص ض بش ــوّ ــام تق ــادي؛ إن ــار االقتص ــىل االزده ــتوطنات ع ــاعدة املس ــتمر يف مس ــي تس الت
ــدويل  ــون ال ــب القان ــدول بموج ــب ال ــن واج ــا. وم ــدت باحرتامه ــي تعه ــها الت ــات نفس ــة والسياس الدولي
ــاعدة،  ــا املس ــدم هل ــة أو تق ــري القانوني ــال غ ــاع أو األفع ــا باألوض ــال مواطنيه ــا وأفع ــرتف أفعاهل ــامن أال تع ض
إن إقــدام احلكومــات يف شــتى أنحــاء العــامل عــىل حظــر ســلع املســتوطنات، وســن القوانــني واألنظمــة التــي 
متنــع الــرشكات مــن العمــل يف املســتوطنات "اإلرسائيليــة" ؛ يتيــح هلــا فرصــة إحــداث فــرق يف حيــاة ماليــني 

ــن".(367) ــن الزم ــود م ــوال عق ــز ط ــة والتميي ــسّ بالكرام ــم وامل ــدوا الظل ــن كاب ــطينيني الذي الفلس
ــدت قــرارات األمــم املتحــدة العديــدة، عــىل مــد عقــود، عــىل أن املســتوطنات "اإلرسائيليــة" تشــكل  وقــد أكّ
انتهــاكاً للقانــون الــدويل. ففــي ديســمرب/ كانــون األول 2016 أصــدر جملــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة 
قــراراً دعــا فيــه "إرسائيــل" إىل وقــف األنشــطة االســتيطانية يف األرايض الفلســطينية املحتلــة. كــام دعــا القــرار 
مجيــع الــدول إىل التمييــز يف كافــة تعامالهتــا بــني دولــة "إرسائيــل"، وبــني األرايض الفلســطينية املحتلــة منــذ عــام 

.1967
ــا يف  ــتوطنات ودعمه ــيع املس ــات توس ــع عملي ــل" إىل ترسي ــدت "إرسائي ــد عم ــك، فق ــن ذل ــم م ــىل الرغ وع
ــة إىل  ــة، باإلضاف ــتوطنات القائم ــدة يف املس ــازل اجلدي ــاء آالف املن ــاً لبن ــت خطط ــرية، وأعلن ــهر األخ األش
خطــط لبنــاء آالف املنــازل األخــر يف مســتوطنتني جديدتــني يف الضفــة الغربيــة املحتلــة. يقــول ســليل شــيتي 

(367) -Ibid.
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األمــني العــام ملنظمــة العفــو الدوليــة: "إن "إرسائيــل" أوضحــت بــام ال يــدع جمــاالً للبْــس أن إدامــة املســتوطنات 
وتوســيعها تتقــدم عــىل احــرتام القانــون الــدويل. وقــد آن األوان ألن يرســل العــامل رســالة واضحــة، مفادهــا أنــه 

لــن يتســامح بعــد اليــوم مــع ازدراء الســلطات "اإلرسائيليــة" الصــارخ للقانــون الــدويل".(368)
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ــة" يف األرايض  ــتوطنات "اإلرسائيلي ــاء املس ــأن بن ــام 2016 ب ــادر ع ــراره 2344 الص ــن يف ق ــس األم ــد جمل أك
ــاً  ــاكاً صارخ ــرب انته ــوين ويعت ــار قان ــه أي اعتب ــس ل ــة؛ لي ــدس الرشقي ــا الق ــام فيه ــام 1967 ب ــذ ع ــة من املحتل
ــة  ــربت أن سياس ــة اعت ــة الدولي ــة الرباعي ــني(369). اللجن ــل الدولت ــه ح ــاً يف وج ــف عائق ــدويل، ويق ــون ال للقان
االســتيطان التوســعية "اإلرسائيليــة" ومــا ينطــوي عليهــا مــن مصــادرة ألرايض الفلســطينيني وتقييــد حركتهــم 
وخنــق املجتمعــات الفلســطينية ومنعهــا مــن التطــور واالزدهــار؛ يعــد العامــل األســايس يف القضــاء عــىل حــل 

الدولتــني، وإرســاء األمــن والســالم يف املنطقــة (370). 
ــالل  ــن خ ــطيني م ــع الفلس ــىل املجتم ــط ع ــالل بالضغ ــة االحت ــام دول ــأن قي ــل ب ــة تتمث ــاوف جدي ــد خم توج
سياســتها املختلفــة بخصــوص مصــادرة أرايض الفلســطينيني، وحرماهنــم مــن االســتفادة مــن املــوارد الطبيعيــة 
واملائيــة، باإلضافــة لتقييــد حركــة تنقلهــم، وحرماهنــم مــن احلصــول عــىل حماكــامت عادلــة، العقــاب اجلامعــي، 

(368) -Ibid.
(369) -SC/12657, Israel’s Settlements Have No Legal Validity, Constitute Flagrant Violation of International Law, 
Security Council Reaffirms(23 DECEMBER 2016).
(370) -Report of the Middle East Quartet, 1 July 2016, pp.56-.
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هــدم وختريــب املنــازل، اعتــداءات املســتوطنني وغريهــا مــن االنتهــاكات والترصفــات العنرصيــة؛ يمكــن أن 
خيلــق بيئــة غــري مالئمــة للحيــاة واملعيشــة بالنســبة للســكان الفلســطينيني جتربهــم عــىل تــرك ديارهــم ومنازهلم. 
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"إرسائيــل" كدولــة احتــالل يرتتــب عليهــا التزامــات بحفــظ النظــام العــام واألمــن يف األرايض التــي حتتلهــا، 
ومحايــة املواطنــني الفلســطينيني مــن أي أعــامل عنــف قــد ترتكــب بحقهــم. كــام يرتتــب عــىل عاتقهــا أن حتقــق 
العنايــة الواجبــة لتجنــب إحلــاق أي رضر بالســكان الفلســطينيني(371). إال أن مــا حيــدث عــىل أرض الواقــع أن 
ــة  ــرات حماكم ــن امل ــد م ــت العدي ــث جتنب (372)، حي ــامً ــا دائ ــل منه ــدات وتتنص ــذه التعه ــزم هب ــل" ال تلت "إرسائي
ــلب  ــذاء، س ــل وإي ــن قت ــطينيني م ــني الفلس ــق املواطن ــاكات بح ــع االنته ــوا أفظ ــن ارتكب ــتوطنيها الذي مس
ــالع  ــم واقت ــب مزارعه ــة لتخري ــطينيني، باإلضاف ــة للفلس ــالك اخلاص ــىل األم ــداء ع ــادرة أراض، واالعت ومص
األشــجار(373). فيــام يــيل نــرشح العوامــل التــي تــؤدي إىل خلــق بيئــة غــري مالئمــة للحيــاة، جتــرب الفلســطينيني 

عــىل مغــادرة أراضيهــم:   

(371) -A / HRC / 3438/، paragraphs 13، 3637-.
(372) -A/72564/, paras. 2022-.
(373) -A/71355/, para. 50; A/HRC/3438/, para. 36.
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1. إرغام الفلسطينيني عىل املغادرة
املشــاريع "اإلرسائيليــة" املتمثلــة بإرغــام عــرشات آالف الفلســطينيني املقيمني يف املنطقــة C عىل مغــادرة أراضيهم 
وبيوهتــم قــرساً؛ فيعتــرب العامــل األســايس الــذي يشــكل ضغطــاً عــىل املجتمعــات الفلســطينية إلجبارهــا عــىل 
ــي  ــاريع الت ــر املش ــياق نذك ــذا الس ــرسي(374). ويف ه ــراج ق ــة إخ ــاريع بمثاب ــذه املش ــرب ه ــا. وتعت ــرك أراضيه ت
تشــمل طــرد 7500 مــن بــدو فلســطني مــن أراضيهــم بشــكل إجبــاري إىل مناطــق أخــر(375)، وإخــراج نحــو 

ألــف فلســطيني مــن املقيمــني يف ثــامين قــر خمتلفــة يف منطقــة مســافر يطــا(376). 

كذلــك يوجــد مشــاريع أخــر كنقــل 55 عائلــة فلســطينية مــن أراضيهــم يف قريــة سوســيا (377)، وطرد ســكان 
مدينــة الدكيكــة يف جنــوب حمافظــة اخلليــل مــن مــكان إقامتهــم(378). إن عمليــات التهجــري والنقــل القــرسي 
التــي تقــوم هبــا دولــة االحتــالل جتــاه املواطنــني الفلســطينيني تــؤدي خللــق بيئــة غــري مالئمــة للحيــاة، جتربهــم 

(374) -A/HRC/2540/ paras 1821-, and 78, A/67372/ para 3637-, A/HRC/2430/ para 29.
(375) -A/HRC/3143/ para 5660-. On 14 June 2016, the Deputy Head of the ICA, Colonel Uri Mendez referred 
to nine relocation sites during the “Judea and Samaria” subcommittee meeting. See: www.inn.co.il/News/News.
aspx/324002
(376) -A/HRC/2430/ para 28.
(377) -A/HRC/3143/ paras 5054-.
(378) -The Bedouin community of Dkaika has a population of approximately 450, most of whom are Palestine 
refugees. ICA has proposed its relocation to one of the nearby villages, as per the State’s official positions in 
responses of 13 May 2009 and 23 March 2016 to a High Court petition submitted by Dkaika residents, demanding 
planning and zoning rights for the community. On 2 November 2016, the High Court of Justice ordered that Dkaika 
residents and the State to enter into discussions for 90 days to find a solution regarding planning for the village 
residents. A temporary protection against demolitions is in place. While it remains unclear whether planning in their 
current location will be an option for the State, the High Court criticized the State’s proposed relocation plan, on 
grounds that there was no public need or benefit. See http://rhr.org.il/eng/201611//update.
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عــىل تــرك مناطقهــم وأراضيهــم. (379)
أشــارت كل مــن املفوضيــة العليــا حلقــوق اإلنســان واملقــرر اخلــاص حلقــوق اإلنســان يف األرايض الفلســطينية 
ــتوطنني  ــب املس ــرسي، وجل ــكل ق ــم بش ــن أراضيه ــطينيني م ــني الفلس ــل املواطن ــرد ونق ــر ط ــة إىل خط املحتل
ــن  ــطينية م ــق الفلس ــالء املناط ــؤدي إىل إخ ــة ت ــري املرشوع ــامل غ ــذه األع ــأن ه ــت ب ــم، وأوضح ــود مكاهن اليه

ــة(380). ــة والقــدس الرشقي ــة الغربي ســكاهنا يف الضف

 بنــاءً عــىل مــا جــاء يف تقاريــر منظــامت املجتمــع املــدين "اإلرسائيــيل" مثل عــري عميــم ومنظمــة الســالم اآلن، فإنه 
عــىل األقــل نحــو55 عائلــة فلســطينية بــني عامــي 2015 و2016 تــم إخراجهــم مــن أراضيهم بشــكل قرسي، 
كــام توجــد نحــو300 عائلــة أخــر مهــددة باإلجــالء القــرسي يف املدينــة القديمــة يف القــدس الرشقيــة(381). 

(379) -Between 1997 and 2007, Israeli authorities transferred in three waves some 150 Bedouin families in 
the Jerusalem Governorate to the Al Jabal site despite their opposition. See UNRWA, “Al Jabal: a Study on the 
Transfer of Bedouin Palestine Refugees”, 2013. Experts have assessed that these three waves of displacement 
amounted to forcible transfer under international humanitarian law. See Boutruche and Sassoli, Expert Opinion 
on the Displacements of Bedouin Communities from the Central West Bank under international humanitarian 
law, September 2014. In 1999, IDF moved some 700 Palestinian herders out of 12 villages in the Massafer Yatta 
area, in Hebron Governorate on grounds that the area had been designated as a military firing zone. Affected 
Palestinians “were placed in trucks and removed by force out of the area”. See ACRI Q&A on Firing Zone 918. See 
also, A/HRC/2430/, para.28, and OCHA, The Massafer Yatta communities, May 2013. In 1986, 25 families were 
expelled from the residential area at Susya in the southern Hebron Governorate on grounds that the land had been 
designated an archaeological site. A second transfer took place from the new site in 2001. See OCHA, Susya: a 
community at imminent risk of forced displacement, June 2015, Rabbis for Human Rights, Susya: Legal Status 
update and Btselem, Khirbet Susya, a village under threat of demolition.
(380) -A/70351/, paras.2551-; A/HRC/1671/, paras. 2022-; Communication of Special Rapporteurs on Adequate 
Housing, Independence of Judges and Lawyers; and on the Situation of Human Rights in the OPT, REF: UA, ISR 
130 ,2015/ April 2015.
(381) -Ir Amim Newsletter, 14 October 2016.
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الغالبيــة العظمــى مــن حــاالت اإلجــالء القــرسي متــت بنــاءً عــىل ادعــاء جمموعــات مــن املســتوطنني بملكيتهم 
ــبب  ــزوح بس ــن بالن ــالً مهددي ــم 372 طف ــن بينه ــطينياً م ــو 818 فلس ــاك نح ــة هن ــذه األرايض. ويف املحصل هل
ــاً  ــراح هدف ــيخ ج ــة الش ــطينيني يف منطق ــني الفلس ــم الالجئ ــات 1970 كان خمي ــاءات(382). يف بداي ــذه االدع ه
ــاً لعمليــات الطــرد القــرسي التــي تقــوم هبــا دولــة االحتــالل. حيــث ادعــت جمموعــة مــن املســتوطنني  أصلي
ــار 66 ــم إخط ــرب 2017، ت ــام 1948. يف نوفم ــل ع ــم قب ــا ألرض املخي ــة" ملكيته ــم "اإلرسائيلي ــام املحاك أم

عائلــة فلســطينية بالطــرد مــن أراضيهــم(383)، ويف ســبتمرب مــن نفــس العــام تــم طــرد عائلــة شامســنة (8 أفــراد 
مــن بينهــم طفــل) مــن بيتهــم يف منطقــة الشــيخ جــراح، وتــم منــح بيتهــم للمســتوطنني اليهــود، بالرغــم مــن 
أن عائلــة شامســنة تســكن هــذا البيــت منــذ عــام 1964، ولكــن املســتوطنني ادعــوا ملكيتهــم للبيــت، وأهنــم 

أصحابــه األصليــون، ويف النهايــة حكمــت املحاكــم "اإلرسائيليــة" بنقــل امللكيــة إليهــم.(384)

2. هدم منازل الفلسطينيني
ــة الناشــئة عــن هــدم بيــوت الفلســطينيني تشــكل انتهــاكاً ملجموعــة مــن حقــوق  ــات الطــرد القرسي إن عملي
ــات  ــاه واخلدم ــىل املي ــول ع ــق يف احلص ــب، واحل ــكن مناس ــىل مس ــول ع ــق يف احلص ــا احل ــن بينه ــان، م اإلنس
ــل بترشيدهــم  ــوت الفلســطينيني تتمث ــي ترتتــب عــىل هــدم بي ــارشة الت ــة(385). النتيجــة املب ــة والتعليمي الصحي
ــم للمعيشــة، ويف ذلــك نقــض للــامدة 11 مــن العهــد  وحرماهنــم مــن حقهــم يف احلصــول عــىل مســكن مالئ

(382) -OCHA East Jerusalem Mapping of Evictions, November 2016 
(383) -Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “East Jerusalem: Palestinians at risk of eviction”,
(384) -A/HRC/3743/, ,P.10(6 March 2018).
(385) -A/72564/, para. 49.
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الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة. عمليــات اهلــدم التــي تقــوم هبــا دولــة االحتــالل 
"اإلرسائيــيل" يف إطــار املخططــات العمرانيــة التــي تقــوم هبــا تعتــرب عنرصيــة وخمالفــة للقانــون الــدويل، ألهنــا 
ــك  ــؤدي إىل طــرد الســكان الفلســطينيني مــن أراضيهــم ومنازهلــم بشــكل قــرسي. تنتهــك "إرسائيــل" كذل ت
مقــررات القانــون الــدويل اإلنســاين التــي حظــرت بشــكل رصيــح ختريــب أو مصــادرة األمــالك اخلاصــة(386). 
حيــث تعتــرب عمليــات املصــادرة الغــري قانونيــة التــي تقــوم هبــا دولــة االحتــالل انتهــاكاً صارخــاً للــامدة 147

مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وتصنــف عــىل أهنــا جريمــة حــرب(387). 

بنــاءً عــىل تقريــر مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية يف األرايض املحتلــة؛ فــإن اإلحصائيــات األخــرية تتحــدث 
 .(388) عــن 157 خمططــاً اســتيطانياً يف القــدس الرشقيــة، أدت إىل هتجــري 241 شــخصاً مــن ضمنهــم 138 طفــالً
ــن  ــا م ــم هتجريه ــي ت ــالت الت ــع العائ ــارت إىل وض ــدة أش ــم املتح ــان يف األم ــوق اإلنس ــا حلق ــة العلي املفوضي
القــدس بعــد هــدم منازهلــا يف أوائــل العــام 2017 إىل الضفــة الغربيــة، بالرغــم مــن أن هــذه العائــالت كانــت 
تســكن يف بيــوت موجــودة ضمــن املخططــات الســكنية املرخصــة هلــا؛ فإنــه تــم هــدم بيوهتــم بنــاء عــىل حجــج 
ــن  ــور م ــىل العب ــم ع ــار أطفاهل ــا أد إىل إجب ــة، مم ــة الغربي ــة ج يف الضف ــم إىل املنطق ــم نقله ــة، وت ــري منطقي غ
ــة  ــهم يف مدين ــول إىل مدارس ــة للوص ــاعة إضافي ــري س ــاء املس ــد عن ــة"، وتكب ــكرية "اإلرسائيلي ــز العس احلواج
القــدس. أضــف إىل ذلــك أن هــذه العائــالت تواجــه خطــر إلغــاء تصاريــح إقامتهــم يف مدينــة القــدس، ألهنــم 

(386) -See Hague Regulations, art. 46; and Fourth Geneva Convention, arts. 53 and 56.
(387) -See also the statute of the International Criminal Court, art. 8 (2) (a) (iv).
(388) -A/HRC/3743/, ,P.8(6 March 2018)
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أصبحــوا يعيشــون خــارج احلــدود اإلداريــة ملدينــة القــدس، ممــا يعنــي يف املحصلــة هتجريهــم وإبعادهــم بشــكل 
دائــم عــن مدينــة القــدس.(389)

3. العمليات العسكرية "اإلرسائيلية" وعنف املستوطنني
ــن  ــدام األم ــن انع ــة م ــاد حال ــل إىل إجي ــة اخللي ــن مدين ــة H2(390)م ــة" يف املنطق ــراءات "اإلرسائيلي أدت اإلج
واالســتقرار، وتتمثــل هــذه اإلجــراءات باحلضــور العســكري الكثيــف والعمليــات األمنيــة املســتمرة، والتــي 
يف معظمهــا تتمثــل باســتخدام القــوة املفرطــة مــن قبــل قــوات االحتــالل ضــد املجتمعــات الفلســطينية القاطنــة 
يف هــذه املنطقــة، باإلضافــة إىل عمليــات االعتــداء واالعتقــال التعســفي بحــق الفلســطينيني، كل هــذا أد إىل 
ــاة للســكان الفلســطينيني(391). يف الوقــت نفســه فــإن الفلســطينيني املقيمــني يف  ــة غــري مالئمــة للحي خلــق بيئ
املنطقــة ج مــن الضفــة الغربيــة يواجهــون خطــر النــزوح والتهجــري القــرسي عــن تلــك املناطــق، بســبب اختاذها 
كحقــول للرمايــة والتمريــن العســكري لقــوات االحتــالل "اإلرسائيــيل"، ممــا يشــكل خطــراً عــىل حيــاة الســكان 
هنــاك. الحظــت املفوضيــة العليــا حلقــوق اإلنســان العديــد مــن العوامــل التــي تــؤدي خللــق بيئــة غــري مالئمــة 
ــي  ــطينية الت ــات الفلس ــة(392)، كاملجتمع ــورة قرسي ــم بص ــرك مناطقه ــىل ت ــطينيني ع ــم الفلس ــكن، وترغ للس

(389) -A/HRC/3743/, para. 35.
(390) -Before the beginning of 1997, Israel controlled all of the Hebron area. On January 17th The Hebron Protocol 
was signed, concerning partial redeployment of Israeli military forces from the city. Under this agreement, Hebron 
was divided into two areas: H1 and H2. Control of H1 shifted to the Palestinian Authority and H2 remained under 
Israeli military control.
(391) -A/71355/ paras.2550-.
(392) Al ‘Aqaba community in the North Jordan Valley was exposed to sustained live fire inside its residential 
area for two days while an Israeli military training exercise was conducted in the vicinity. Residents of the nearby 
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تقطــن بجانــب املســتوطنات والنقــاط الســاخنة أو املعروفــة بعنــف وتطــرف مســتوطنيها، تتعــرض لسلســلة 
مــن االعتــداءات املتواصلــة مــن قبــل املســتوطنني املتطرفــني واملدعومــني مــن قــوات االحتــالل "اإلرسائيــيل"
بصــورة متكــررة وممنهجــة، يف إطــار اجبــار الفلســطينيني عــىل تــرك أراضيهــم ومغــادرة منازهلــم(393). مؤخــراً 
ارتفعــت عمليــات العنــف واالعتــداءات التــي يقــوم هبــا املســتوطنون ضــد املواطنــني الفلســطينيني ووصلــت 
ــم  ــه ت ــري؛ فإن ــره األخ ــانية يف تقري ــؤون اإلنس ــيق الش ــب تنس ــب مكت ــام 2017، وبحس ــة ع ــا يف بداي ذروهت
تســجيل 147 حادثــة اعتــداء مــن قبــل املســتوطنني اليهــود ضــد املواطنــني الفلســطينيني(394)، وعــىل إثــر هــذه 
االعتــداءات فقــد 3 فلســطينيني حياهتــم وأصيــب 75 آخــرون، مــن بينهــم 19 طفــالً. كــام أدت 110 حــاالت 

اعتــداء أخــر إلحلــاق خســائر ماديــة فادحــة بأمــوال وممتلــكات الفلســطينيني.(395)

community, Humsa al Bqai’a, were also temporarily displaced as a result. OCHA Humanitarian Bulletin oPt, October 
2016.
(393) Systematic intimidation by Israeli settlers has created a coercive environment in Susya. A/HRC/3143/ para 54. 
See also supra fn 41 (Khirbet Tell el Himma). Documented intimidation and physical violence by settlers and Israeli 
Security forces against Bedouins in Umm al Khair at A/68513/ para. 37, October 2013.
(394) -A/HRC/3743/, para. 20.
(395) -Ibid. 
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4. العقاب اجلامعي 
ــد  ــه العدي ــاين(396)، ول ــدويل اإلنس ــون ال ــاً للقان ــح وفق ــح ورصي ــكل واض ــور بش ــي حمظ ــاب اجلامع إن العق
ــدة  ــم املتح ــامية لألم ــة الس ــجلت املفوضي ــان(397). س ــوق اإلنس ــن حق ــد م ــىل العدي ــلبية ع ــار الس ــن اآلث م
حلقــوق اإلنســان يف األرايض الفلســطينية املحتلــة العديــد مــن احلــوادث التــي تبعــث عــىل القلــق الشــديد يف 
القــدس الرشقيــة، فيــام خيــص العقــاب اجلامعــي الــذي تقــوم بــه قــوات االحتــالل "اإلرسائيــيل" جتــاه املواطنــني 
الفلســطينيني، مثــل تشــميع البيــوت بالشــمع األمحــر وهدمهــا، إلغــاء اإلقامــات واالحتفــاظ باجلثــث، متامــاً 
ــام 2017،  ــن الع ــر م ــني يف يناي ــود إرسائيلي ــة جن ــل أربع ــذي قت ــرب ال ــادي القن ــة ف ــع عائل ــدث م ــذي ح كال
ــه األربعــة  ــه وأطفال ــه يف 22 مــارس 2017، حيــث جــاء يف احلكــم عــىل رضورة طــرد زوجت تــم احلكــم علي
مــن مــكان إقامتهــم يف حــي بيــت املكــرب يف القــدس الرشقيــة، كــام تــم إلغــاء إقامــة 11 شــخصاً مــن أقــارب 
عائلــة قنــرب(398). وبعــد هــذا اهلجــوم تــم إخطــار 240 عائلــة فلســطينية يف ذلــك احلــي بــرضورة هــدم منازهلــم 

ــة.(399) ومغادرهتــم لتلــك املنطقــة بصــورة قرسي
ــمع  ــا بالش ــازل وإغالقه ــدم من ــة ه ــة إىل 13 حال ــانية يف األرايض املحتل ــؤون اإلنس ــيق الش ــب تنس ــار مكت أش
األمحــر، وعقــاب مجاعــي يف األرايض الفلســطينية املحتلــة، 4 منهــا يف القــدس الرشقيــة، وتأثــر هبــذه اإلجــراءات 
39 فلســطينياً مــن بينهــم أربعــة أطفــال. يف األعــوام بــني 2017 و2019 اعتمــدت "إرسائيــل" عقــاب إلغــاء 

(396) -Hague Regulations, art. 50; Fourth Geneva Convention, art. 33;Additional Protocol I (1977).
(397) -A / HRC / 3438/، para 33.
(398) -A/72565/, para. 19
(399) -A/HRC/3743/, para.23.
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اإلقامــات كوســيلة جديــدة مــن وســائل العقــاب اجلامعــي(400)، الــذي متارســه جتــاه الفلســطينيني. وتشــكل 
هــذه السياســية انتهــاكاً حلــق حريــة التنقــل وحريــة اختيــار مــكان اإلقامــة(401).

» Å����ª� ���µ�
� ¡�� ��������� ������ �������� ����� ��¸Æ -�
ــدم  ــا بع ــق بالتزامه ــام يتعل ــالل في ــة االحت ــىل دول ــان ع ــوق اإلنس ــا حق ــي ترتبه ــات الت ــة إىل االلتزام  باإلضاف
انتهــاك احلــق باحلصــول عــىل بيئــة مالئمــة للمعيشــة، ســكن الئــق واحلــق بالتمتــع بالصحــة والســالمة البدنيــة 
والعقليــة (402)، فإنــه يرتتــب عــىل عاتقهــا التزامــات وتعهــدات أخــر كقــوة حمتلــة، كتوفــري إمكانيــة الوصــول 
إىل اخلدمــات الصحيــة والعالجيــة للمجتمعــات الفلســطينية يف األرايض املحتلــة، بــدون أي نــوع مــن أنــواع 
التمييــز العنــرصي(403). لكــن اســتمرار سياســة التوســع االســتيطاين ومــا ينتــج عنهــا مــن اعتــداءات متكــررة 
ــرت بشــكل  مــن جانــب املســتوطنني، وهــدم لبيــوت الفلســطينيني، ووضــع قيــود عــىل حركتهــم وتنقلهــم؛ أثّ

ســلبي عــىل حيــاة املجتمــع الفلســطيني وحقوقــه اإلنســانية، نذكــر منهــا مــا يــيل: 

(400) -A/72565/, paras. 2125-.
(401) -See International Covenant on Civil and Political Rights, art. 12. In September 2017, the Israeli High Court 
of Justice ruled against the revocation of the East Jerusalem residency status of four members of the Palestinian 
Legislative Council on the grounds of “breach of loyalty”; see Adalah, “After 10 years of litigation, Israeli Supreme 
Court rules interior minister cannot revoke Palestinian parliamentarians’ Jerusalem residency for ‘breach of
(402) -International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, arts. 11 and 12.
(403) -Fourth Geneva Convention, art. 56.
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1. احلق يف التمتع بأعىل مستو من الصحة يمكن بلوغه
وفــق املــادة 12 مــن العهــد الــدويل للحقــوق االقتصاديــة والثقافيــة واالجتامعيــة واملصــدق عليــه عــام 1966؛ 
فــإن الــدول األعضــاء يف هــذا العهــد تلتــزم بــأن الصحــة حــق أســايس مــن حقــوق اإلنســان ال غنــى عنــه مــن 
أجــل التمتــع بحقــوق اإلنســان األخــر. وحيــق لــكل إنســان أن يتمتــع بأعــىل مســتو مــن الصحــة يمكــن 

بلوغــه ويفــيض إىل العيــش بكرامــة. 
"إرسائيــل" بوصفهــا دولــة احتــالل تلتــزم بتوفــري اخلدمــات الصحيــة والعالجيــة للمجتمعــات الفلســطينية يف 
األرايض املحتلــة بــدون أي شــكل مــن أشــكال التمييــز، أضــف إىل ذلــك ووفقــاً للفقــرة د مــن املــادة 12 العهــد 
ــام يتعلــق بتوفــري  ــإن "إرسائيــل" نقضــت تعهداهتــا في ــة، ف ــة واالجتامعي ــة والثقافي ــدويل للحقــوق االقتصادي ال
الــرشوط املناســبة لتأمــني املراكــز واخلدمــات الطبيــة لعمــوم النــاس يف حالــة إصابــة أحــد الســكان بمــرض مــا. 
عــىل ســبيل املثــال يف املناطــق املحظــورة(404) مــن شــارع الشــهداء وتــل الرميــدة؛ فــإن إمكانيــة احلصــول عــىل 
ســيارة إســعاف للمــرىض الفلســطينيني غــري متوفــرة إال بعــد التنســيق بــني منظمــة الصليــب األمحــر الدوليــة 
واإلدارة املدنيــة "اإلرسائيليــة". وهــذا النظــام يؤثــر بشــكل ســلبي وكبــري عــىل املــرىض الفلســطينيني، وبســبب 
البريوقراطيــة التــي حيتوهيــا فــإن اســتجابته تكــون بطيئــة ومتأخــرة ممــا دفــع الفلســطينيني إىل التخــيل عــن طلــب 
ــعاف  ــيارة اإلس ــإن س ــك ف ــف إىل ذل ــديدة، أض ــة والش ــة االضطراري ــاالت املرضي ــعاف يف احل ــيارات اإلس س
الفلســطينية التــي تنتظــر منظمــة الصليــب األمحــر للتنســيق مــع دولــة االحتــالل؛ جيــب أن تبقــى مركونــة إىل 
جانــب احلاجــز العســكري "اإلرسائيــيل" ويدخــل طاقمهــا إلســعاف املريــض مشــياً عــىل األقــدام، األمــر الــذي 

(404) -Restricted Area.
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يــؤدي إىل هتديــد حيــاة املــرىض الفلســطينيني(405).  ويف 21 كانــون األول/ ديســمرب 2015، أغمــي عــىل هاشــم 
العــزة، وهــو أحــد املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان املعروفــني وكان يعــاين مرضــاً يف القلــب، يف تــل الرميــدة 
بعــد إصابــة حمتملــة بأزمــة قلبيــة. ومحلــه أقاربــه عــرب نقطــة التفتيــش، حيــث تعطلــوا بضعــة دقائــق بســبب 
اإلجــراءات األمنيــة لقــوات االحتــالل "اإلرسائيليــة". ويف الطريــق، تعــرض الســيد العــزة كذلــك لغــاز مســيل 

للدمــوع مــن اشــتباكات قريبــة، وأعلنــت وفاتــه عنــد وصولــه إىل املستشــفى.(406)

2. اآلثار السلبية عىل األطفال 
ــرضر  ــال. ويت ــىل األطف ــاص ع ــكل خ ــية بش ــة H2 قاس ــية يف املنطق ــة املعيش ــت البيئ ــدة، كان ــنوات عدي لس
ــا  ــام فيه ــة، ب ــة الصارم ــري األمني ــراء التداب ــن ج ــتوطنات م ــن املس ــرب م ــدارس بالق ــون بامل ــال امللتحق األطف
عمليــات التفتيــش اليوميــة يف نقــاط التفتيــش العســكرية. ويمنــع الطــالب واملعلمــون بمدرســة قرطبــة بشــكل 
منتظــم مــن الوصــول إىل املدرســة عــن طريــق املســارات املعتــادة، بســبب التحــرش والعنــف الــذي يامرســه 
املســتوطنون، ويضطــرون أحيانــاً إىل التــامس طــرق بديلــة ممــا يــؤدي إىل تأخــريات كبــرية. مــا يقــارب ســبعة 
طــالب تركــوا الدراســة يف املدرســة اإلبراهيميــة منــذ ترشيــن األول/ أكتوبــر 2015 بســبب ازديــاد املخاطــر 
والتدابــري األمنيــة يف نقــاط التفتيــش، وأن املدرســة كانــت ســتصبح خاليــة مــن الطــالب لو ســمحت الســلطات 

.(407)الفلســطينية للطــالب النقــل إىل مــدارس أخــر

(405) -A/71355/. P.13.
(406) -Ibid.
(407) -Ibid. P.12.
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 وأفــادت املنظمــة غــري احلكوميــة "نــادي األســري الفلســطيني" بالقبــض عــىل 117 طفــالً مــن جانــب قــوات 
االحتــالل "اإلرسائيليــة" يف املنطقــة H2 وH1(408). حســب تقاريــر املنظمــة غــري احلكوميــة "أطبــاء بــال حــدود"، 
التــي تقــدم الدعــم النفــيس واالجتامعــي لــألرس التــي تعيــش يف املنطقــة H2؛ فــإن الغالبيــة العظمى مــن األطفال 
ــون  ــدة وشــارع الشــهداء، والســيام منهــم الذيــن شــهدوا مقتــل فلســطينيني، يعان املقيمــني يف حــي تــل الرمي
مــن أعــراض الصدمــة احلــادة، مثــل اخلــوف والتهيــج والكوابيــس(409). تولــت املنظمــة غــري احلكوميــة "فرقــة 
صانعــي الســالم املســيحية" مرافقــة األطفــال الذيــن يرتــادون روضــة الرسايــا لألطفــال طــوال الســنة الدراســية، 

وذلــك ملســاعدهتم عــرب نقــاط التفتيــش ومحايتهــم مــن عنــف املســتوطنني.
ــد  ــث جتس ــتوطنني(410). حي ــف املس ــة لعن ــة خاص ــة بصف ــطينيون يف األرايض املحتل ــال الفلس ــرض األطف يتع
احلالــة الراهنــة لألطفــال الذيــن يعيشــون يف تلــك األرايض بجــوار املســتوطنات "اإلرسائيليــة" تقاعــس ســلطة 
االحتــالل "اإلرسائيــيل" عــن ضــامن رفاهيتهــم ومحايتهــم مــن العنــف اجلســدي والعقــيل، ومــن اإلصابــة وســوء 
ــه  ــذي يكفل ــل املســتوطنني ونقــاط التفتيــش العســكرية، عــىل النحــو ال ــي يتعرضــون هلــا مــن قب ــة الت املعامل

قانــون حقــوق اإلنســان.(411)

(408) - Ibid. P.13.
(409) -Ibid.
(410) -A / 67375/، para 22
(411) -A/71355/. P.13.
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3. احلق يف احلصول عىل مستو حياة الئق وكافٍ
ــإن  ــة املوقــع يف عــام 1966 ف ــة والثقافي ــة واالجتامعي ــادة 11 مــن العهــد الــدويل للحقــوق االقتصادي وفــق امل
ــه، يوفــر مــا  الــدول األعضــاء يف هــذا العهــد تلتــزم بحــق كل شــخص يف مســتو معيــيش كاف لــه وألرست
ــه املعيشــية. كــام تتعهــد  يفــي بحاجتهــم مــن الغــذاء والكســاء واملــأو، وبحقــه يف حتســنيٍ متواصــل لظروف
باختــاذ التدابــري الالزمــة إلنفــاذ هــذا احلــق. بالنظــر إىل أن "إرسائيــل" بوصفهــا قــوة احتــالل يرتتــب عــىل عاتقها 
تأمــني مســتو معيــيش الئــق للجميــع يف األرايض املحتلــة بــدون أي نــوع مــن التمييــز. اســتمرار "إرسائيــل"

بسياســة التوســع االســتيطاين أد إىل تكثيــف تواجدهــا العســكري يف األرايض املحتلــة وزاد من محالهتــا األمنية، 
كــام وضــع املزيــد مــن القيــود عــىل حركــة تــردد املواطنــني الفلســطينيني وحرمهــم مــن اخلدمــات األساســية، 
أضــف إىل ذلــك إغــالق املحــال واملؤسســات التجاريــة، ويف املحصلــة حرمــان املجتمعــات الفلســطينية املقيمــة 

يف األرايض املحتلــة مــن احلصــول عــىل مســتو معيــيش كاف والئــق.(412)

ــا حلقــوق اإلنســان يف األمــم املتحــدة يف مقابلــة أجرهتــا مــع نضــال ســلهب(413) مقيــم يف تــل  ــة العلي املفوضي
ــه األربعــة  ــاة أطفال ــدة للحفــاظ عــىل حي ــل الرمي ــه يف ت ــرك حمــل إقامت ــه ت ــاد أن ــل، أف ــة اخللي ــدة يف مدين الرمي
(تــرتاوح أعامرهــم بــني 6 و16 عامــاً). حــني أصيــب ابنــه األكــرب خــالل عودتــه إىل املنــزل يف أواخــر ديســمرب 
مــن العــام 2015 بســبب إطــالق الرصــاص عليــه مــن قبــل قــوات االحتــالل "اإلرسائيليــة"، وانتقل إىل القســم 

(412) -Ibid.
.Interview of 3 May 2016- (413)
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H1 مــن اخلليــل.  وبنــاء عــىل مــا جــاء يف حديــث الســيد ســلهب فــإن القيــود املفروضــة عــىل خمتلــف جوانــب 
احليــاة اليوميــة كافــة، القلــق املســتمر واخلــوف مــن اقتحــام قــوات االحتــالل "اإلرسائيــيل"، ورد فعلهــا الغــري 
متوقــع، باإلضافــة إىل اعتــداءات املســتوطنني املتكــررة؛ جعلــت البيئــة يف هــذه املناطــق غــري مناســبة للحيــاة. 
ــطينيني  ــىل الفلس ــالل ع ــوات االحت ــا ق ــي تفرضه ــية الت ــش القاس ــراءات التفتي ــوءاً إج ــع س ــد الوض ــا يزي وم
يف حواجزهــا العســكرية، ممــا جيعــل الوضــع غــري قابــل للتحمــل ويعيــق الفلســطينيني عــن ممارســة حياهتــم 

اليوميــة بشــكل طبيعــي.(414)

» ����� � «���� ���� ¡�� ��������� ����� ������ �������� ��¸½� -�
ــائكة  ــا الش ــر القضاي ــن أكث ــرب م ــدة، وتعت ــم املتح ــخ األم ــاً بتاري ــاً وثيق ــطينية ارتباط ــة الفلس ــط القضي ترتب
 إىل يومنــا هــذا. أكثــر مــن 70 ســنة مضــت عــىل إصــدار قــرار اجلمعيــة العامــة لألمــم  والعالقــة التــي مل تســوّ
املتحــدة 181 (قــرار تقســيم فلســطني)، ولكــن ال يوجــد إىل اآلن دولــة فلســطينية مســتقلة. يعتــرب هــذا القــرار 
األســاس الــدويل الوحيــد الــذي يمكــن البنــاء عليــه إلنشــاء دولــة فلســطينية مســتقلة وإهنــاء حالــة االحتــالل 

القائمــة(415). 
ــالل األرايض  ــاء احت ــة، وإهن ــدس الرشقي ــة والق ــة الغربي ــة" يف الصف ــتيطان "اإلرسائيلي ــات االس ــاف عملي إيق
ــاة الكريمــة والالئقــة، وينهــي  ــاة الفلســطينيني، ويضمــن هلــم احلي الفلســطينية؛ يؤثــر بشــكل إجيــايب عــىل حي

(414) -A/71355/, P.14
(415) -DSG/SM/1117-GA/PAL/1399-OBV/1758(29 NOVEMBER 2017).
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ــر يف املنطقــة.  ــة عــدم االســتقرار والتوت حال
كــام جــاء يف قــرار جملــس األمــن 2334 الصــادر يف عــام 2016 فــإن املســتوطنات "اإلرسائيليــة" تعتــرب عقبــة 
رئيســية أمــام حــل الدولتــني، وحتقيــق الصلــح واالســتقرار. مــن جهتهــا زادت "إرسائيــل" مــن وتــرية نشــاطها 
االســتيطاين ضاربــة بعــرض احلائــط مــا جــاء يف قــرار جملــس األمــن األخــري، وأعلنــت عــن مشــاريع جديــدة 

لبنــاء آالف الوحــدات االســتيطانية.(416)

1. تأثري االستمرار بسياسة التوسع االستيطاين عىل األمن والسلم الدوليني 
ــق  ــة لتحقي ــة ممكن ــىل أي فرص ــاء ع ــة أد إىل القض ــتوطنات يف األرايض املحتل ــاء املس ــل" ببن ــتمرار "إرسائي اس
ــدم  ــة. ع ــف يف األراض املحتل ــر والعن ــتو التوت ــع مس ــزاع ورف ــتمرار الن ــدوره أد الس ــذا ب ــح، وه الصل
ــن  ــدد األم ــة هي ــتيطاين يف األرايض املحتل ــاطها االس ــتمرارها بنش ــة واس ــرارات الدولي ــل" للق ــاع "إرسائي انصي
ــن  ــظ األم ــار حف ــدة يف إط ــم املتح ــاق األم ــن ميث ــادة األوىل م ــن امل ــد األول م ــق البن ــني. وف ــالم الدولي والس
ــع األســباب  ــة ملن ال ــة تتخــذ الــدول األعضــاء التدابــري املشــرتكة الفعّ والســالم الدوليــني، وحتقيقــاً هلــذه الغاي
ع  ــذرّ ــلم، وتت ــالل بالس ــوه اإلخ ــن وج ــا م ــدوان وغريه ــامل الع ــع أع ــا، وتقم ــلم وإلزالته ــدد الس ــي هت الت
ــؤدي إىل  ــد ت ــي ق ــة الت ــات الدولي ــل املنازع ــدويل، حل ــون ال ــدل والقان ــادئ الع ــاً ملب ــلمية، وفق ــائل الس بالوس

ــة:  ــة التالي ــىل األدل ــاءً ع ــادة بن ــذه امل ــك ه ــل" تنته ــويتها. "إرسائي ــلم أو لتس ــالل بالس اإلخ

(416) -Salil, Shetty, OP.CIT.
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- عمليــات احتــالل األرايض التــي قامــت هبــا "إرسائيــل" بعــد حــرب األيــام الســتة عــام 1967 تعتــرب غــري 
ــذه  ــىل ه ــا ع ــوم هب ــي تق ــتيطان الت ــات االس ــإن عملي ــع؛ ف ــدويل، وبالتتب ــع ال ــون واملجتم ــق القان ــة وف رشعي

ــدويل.  ــون ال ــك القان ــة وتنته ــري قانوني ــامالً غ ــرب أع األرايض تعت
- "إرسائيــل" بــدالً مــن أن متتثــل للمقــررات التــي جــاءت يف منشــور األمــم املتحــدة، وأن تتخــذ تدابــري مــن 
شــأهنا أن متنــع األســباب التــي هتــدد الســلم؛ قامــت بمواصلــة عملياهتــا االســتيطانية يف األرايض املحتلــة بــام 

هيــدد األمــن والصلــح الدوليــني.(417)
أفــادت اللجنــة الرباعيــة للســالم يف الــرشق األوســط بخصــوص سياســة "إرسائيــل" حــول بنــاء املســتوطنات 
بــأن اســتيالء "إرسائيــل" عــىل أرايض الفلســطينيني، ووضــع قيــود عــىل تطــور املجتمعــات الفلســطينية تعتــرب 
العوامــل الرئيســة للقضــاء عــىل حــل الدولتــني، وتقيض عــىل أي أمــل يف حتقيــق الصلح والســلم يف املنطقــة.(418)

(417) - S/2018614/.
(418) -Report of the Middle East Quartet, OP.CIT.
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كيــان االحتــالل "اإلرسائيــيل" منــذ قيامــه وإىل اليــوم مل يتوقــف عــن احتــالل األرايض وبنــاء املســتوطنات وطــرد   .1
الفلســطينيني مــن أراضيهــم وتوطــني مســتوطنيه مكاهنــم، مــا جــاء يف قانــون هيوديــة الدولــة األخــري الــذي تــم 
تصديقــه واملوافقــة عليــه مــن قبــل الكنيســت "اإلرسائيــيل" يف عــام 2018 يف بنــده الســابع؛ بــأن املســتوطنات 
تعتــرب منفعــة وطنيــة ذات قيمــة قوميــة لإلرسائيليــني، يؤكــد بــام ال يــدع جمــاالً للشــك بــأن "إرسائيــل" ال تنــوي 
أن تنهــي نشــاطها االســتيطاين؛ بــل تزعــم أن االســتمرار بــه بشــكل ممنهــج وخمطــط لــه، مســبقاً هبــدف احتــالل 
مــا تبقــى مــن األرايض الفلســطينية، وطــرد الفلســطينيني مــن أرضهــم وحتقيــق هدفهــا بدولــة هيوديــة خالصــة. 

2.  تتعــارض عمليــات االســتيطان مــع التزامــات وتعهــدات "إرسائيــل" الدوليــة. تنتهــك هــذه األفعــال جمموعــة 
كبــرية مــن حقــوق اإلنســان يف األرايض املحتلــة يف فلســطني وســورية. تعتــرب املســتوطنات العقبة األساســية أمام 
قيــام الدولــة الفلســطينية. سياســة دولــة االحتــالل املتمثلة بطــرد املواطنني الفلســطينيني مــن أراضيهم واســتقدام 
املســتوطنني مكاهنــم، وبناء املســتوطنات هلم عــىل أرايض الفلســطينيني؛ ينتهك القانــون الدويل العــريف ومقررات 
ــة ارتــكاب جريمــة حــرب.  ــة جنيــف الرابعــة وبروتوكوهلــا الفرعــي األول لعــام 1977، ويعتــرب بمثاب اتفاقي

3.  يقــع عــىل عاتــق "إرسائيــل" تعهــدات والتزامــات بموجــب مســؤوليتها الدوليــة وفــق القانــون الــدويل تتمثــل 
بإيقــاف االســتيطان يف األرايض املحتلــة، وتعويــض املجتمعــات الفلســطينية املقيمــة يف األرايض املحتلــة 



ــتيطان  ــات االس ــراء عملي ــا ج ــت هب ــي حلق ــة الت ــة واملعنوي ــارشة، املادي ــري املب ــارشة وغ ــن األرضار املب ع
"اإلرسائيليــة"، وتتمثــل بإعــادة الوضــع إىل مــا كان عليــه ســابقاً والرتضيــة وجــرب الــرضر. أضــف إىل ذلــك، 
ــذه  ــري، وه ــر املص ــق تقري ــاين وح ــدويل اإلنس ــون ال ــك القان ــة" تنته ــتوطنات "اإلرسائيلي ــر إىل أن املس وبالنظ
ــعية؛  ــتيطانية التوس ــا االس ــل" لعملياهت ــتمرار "إرسائي ــا، واس ــوز ختطيه ــرة ال جي ــد آم ــرب قواع ــوق تعت احلق
ــع  ــزم املجتم ــك يلت ــام. لذل ــدويل الع ــون ال ــد القان ــن قواع ــرة م ــدة آم ــرياً لقاع ــاً وخط ــاكاً ممنهج ــرب انته يعت
الــدويل طبــق املــادة 41 يف طــرح املســؤولية الدوليــة للــدول لعــام 2001 باختــاذ تدابــري تشــمل عــدم 
ــىل  ــاء ع ــالل باإلبق ــة االحت ــاعد دول ــم يس ــم أي دع ــدم تقدي ــتيطان، وع ــات االس ــة عملي ــرتاف برشعي االع
ــام  ــاون في ــدويل التع ــع ال ــدول واملجتم ــىل ال ــب ع ــام جي ــتيطاين، ك ــاطها االس ــتمرار بنش ــتوطناهتا أو االس مس
بينهــم الختــاذ تدابــري قانونيــة إلهنــاء عمليــات االســتيطان يف األرايض املحتلــة يف كل مــن فلســطني وســورية. 

جيــب عــىل املجتمع الــدويل أن يتخــذ إجــراءات عملية كاملقاطعــة التجاريــة واالجتامعيــة، وقف التبــادل العلمي،   .4
قطــع العالقــات السياســية والدبلوماســية، عــدم تزويــد دولــة االحتــالل بالتكنولوجيــا احلديثــة، بحيــث يضغط 
عــىل دولــة االحتــالل إلجبارهــا عــىل االنصيــاع لقــرارات األمــم املتحــدة كالقــرار 497 /1981 الــذي طلــب 
مــن "إرسائيــل" أن ترتاجــع عــن قرارهــا بضــم مرتفعــات اجلــوالن الســوري املحتــل لــألرايض الواقعــة حتــت 
ســيادهتا، وعــن أي إجــراء قانــوين أو إداري هيــدف لتغيــري البنيــة اجلغرافيــة والديموغرافيــة للمنطقــة، وقــرار 
جملــس األمــن رقــم 2016/2344 الــذي دعــا "إرسائيــل" إليقــاف عملياهتــا االســتيطانية يف األرايض املحتلــة، 
حيــث جــاء يف هــذا القــرار بــأن "عمليــات االســتيطان "اإلرسائيليــة" تعتــرب انتهــاكاً صارخــاً للقانــون الــدويل". 
تســاهم إجــراءات مقاطعــة دولــة االحتــالل بالضغــط عليهــا لوقــف سياســتها املتمثلــة بخنــق الفلســطينيني، 



وفــرض القيــود عليهــم وخلــق بيئــة غــري الئقــة ومناســبة للحيــاة يف األرايض التــي حتتلهــا، ممــا يــؤدي بشــكل 
مســتقيم أو غــري مســتقيم إلجبــار الفلســطينيني عــىل مغــادرة أراضيهــم.

بالنظــر إىل أن علميــات االســتيطان "اإلرسائيــيل" هتــدد حــل الدولتــني كــام هتــدد الســلم واألمــن الدوليــني، وبــام   .5
أنــه أصبــح واضحــاً بام ال يــدع جماالً للشــك بــأن "إرسائيل" ماضيــة يف سياســتها االســتيطانية حتى ابتــالع الضفة 
الغربيــة بشــكل كامــل، ولــن تنصــاع لقــرارات األمــم املتحــدة املتكــررة الصــادرة مــن اجلمعيــة العامــة وجملــس 
األمــن يف هــذا الشــأن، وحيــث إن القــرارات الصــادرة عــن جملس األمــن التــي تديــن املســتوطنات وتعتربها غري 
رشعية كالقرارات التالية ((1979)446، (1979) 452، (1980) 465، (1981) 497 و(2016) 2334)، 
كقــرارات صــدرت حتــت الفصــل الســادس مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، ممــا يعنــي أهنــا غــري إلزاميــة أو غــري 
قابلــة للتنفيــذ بالقــوة، األمــر الــذي شــجع "إرسائيــل" عــىل جتاهــل هــذه القــرارات وانتهاكهــا بشــكل مســتمر. 

ــام 1967 ــتة ع ــام الس ــرب األي ــد ح ــوري بع ــوالن الس ــات اجل ــطينية ومرتفع ــالل األرايض الفلس ــام أن احت ب  .6
ــس  ــن جمل ــتدعي م ــك يس ــني؛ فذل ــلم الدولي ــن والس ــدد األم ــالً هي ــرب عام ــا يعت ــتيطان عليه ــام باالس والقي
األمــن التدخــل وإصــدار قراراتــه حتــت الفصــل الســابع، واختــاذ إجــراءات جديــة وحازمــة كاســتعامل القــوة 
العســكرية حلفــظ الســلم واألمــن الدوليــني، وإلــزام دولــة االحتــالل "اإلرسائيــيل" باالنســحاب مــن األرايض 
الفلســطينية التــي احتلتهــا بعــد حــرب 1967 بالقــوة، وكذلــك إجبارهــا عــىل هــدم مســتوطناهتا يف األرايض 

ــورية.  ــطني وس ــن فلس ــة يف كل م املحتل
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ــورخ 1364/12/14. ــا، ش 308/2060، م آفريق
ــه  ــه انديش ــطني، جمل ــغايل فلس ــاي اش ــل در رسزمني ه ــوار حاي ــاخت دي ــي س ــار حقوق ــارص، آث ــا، ن ــان ني قرب  .9

ــامره 1(1389). ــب، ش تقري
كرمــي كامــكار، حممــد، بــرريس شــكل گــريي حكومــت ونريوهــاي مســلح "إرسائيــل" ، ماهنامــه زمانــه،   .10

ــال 1383. ــت س ش 20، ارديبهش
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