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 ،2021 أكتوبر  يف  اإلرسائيلية  السلطات  قرار  أثار 
يف  االستيطانية  الوحدات  من  املزيد  بناء  عىل  باملوافقة 
مستوطنات الضفة الغربية الكثري من التعليقات الرافضة 
واألطراف  الفلسطينية  السلطة  قبل  من  واملتحفظة 
اإلقليمية والدولية بام فيها الواليات املتحدة األمريكية. 
والقرار، الذي يعد األول خالل حكومة رئيس الوزراء 
جو  األمريكي  الرئيس  وإدارة  بينيت،  نفتايل  اإلرسائييل 
تطبيقًا  يمثل  الرابعة  غزة  حرب  بعد  واألول  بايدن، 
بايدن  حكومة  أمام  وحتديًا  اليمينية،  بينيت  لسياسات 
وجهود احلفاظ عىل التهدئة بعد احلرب. ويف حني يؤيد 
بينت االستيطان ويرفض التسوية السياسية، تدعم إدارة 
التهدئة  وتدعم  السياسية  التسوية  تؤيد  سياسات  بايدن 
تنفيذًا لتوجيهات تؤكد عىل أمهية الرتكيز عىل قضايا أكثر 
يف  السالم  قضية  من  األمريكية  املتحدة  للواليات  أمهية 

الرشق األوسط.
وإىل جانب ما متثله سياسة التوسع يف االستيطان بصفة 
عامة، ببناء املزيد من املستوطنات أو توسيع املستوطنات 
من  عليه  ينص  وما  الدويل  للقانون  خمالفة  من  القائمة، 
يف  التوسع  قرار  يمثل  االحتالل،  لسلطة  بالنسبة  أدوار 
فرص  أمام  إضافيًا  عائقًا  الغربية  الضفة  مستوطنات 
ويتمثل  الوقت.  مع  تتآكل  التي  السياسية  التسوية 
التحدي األسايس للقرار يف تأثريه عىل الدولة الفلسطينية 
فلسطينية  دولة  إقامة  فرص  أمام  يقف  حيث  املنتظرة، 

متصلة وقابلة للحياة.
باالستيطان  حتيط  التي  التطورات  من  جزء  ويتعلق 
عىل  وتأثريها  إرسائيل  يف  اليمينية  التوجهات  بتصاعد 
وما  ترامب،  دور  إىل  باإلضافة  السياسية،  التحالفات 
القضية  عىل  وتأثريه  ترامب«  »عامل  تسميته  يمكن 
صعيد  عىل  القائمة  التطورات  خيص  فيام  الفلسطينية 
ويربط  للتسوية.  النهائي  والتصور  والقدس  االستيطان 
التمسك  وخطاب  االستيطان  بني  اإلرسائييل  اليمني 
الغربية، والتي يشار هلا  الفلسطينية يف الضفة  باألرايض 
والسامرة،  هيودا  وهو  احلالة  تلك  يف  التورايت  باالسم 
تربير  أجل  من  الدين  استخدام  تعيد  دينية  مداخل  من 

املزيد من األرايض أو رفض  السيطرة عىل  االحتالل يف 
أساس  عىل  التسوية  رفض  وباملجمل  منها،  االنسحاب 
املستوطنات  عن  احلديث  ساهم  كام  الدولتني.  حل 
القائمة  للمستوطنات  الطبيعي  والنمو  للحياة،  القابلة 
يف  التوسع  دعم  يف  ترامب،  مرحلة  لتفامهات  وفقًا 
املستوطنات من أجل التأثري عىل خمرجات التسوية عندما 

يتم التفاوض عىل القضايا املؤجلة للتسوية النهائية. 

السيطرة  حدود  عند  اإلرسائيلية  السياسات  تقف  ومل 
استيطانية،  مجاعات  لصالح  فلسطينية  منازل  عىل 
جراح  الشيخ  حي  يف  املنازل  إخالء  وحماوالت  وإخالء 
وسلوان وبطن اهلوى لنفس السبب، وامتدت إىل جتريف 
إىل حديقة  أجل حتويلها  القدس من  اليوسفية يف  املقربة 
السياسات  اإلرسائيلية  احلكومة  تتخذ  كام  توراتية. 
املزيد  عىل  السيطرة  ترسيخ  عىل  تعمل  التي  واخلطوات 
الرتاجع عن خطط االستيطان  من األرايض، وبداًل من 
ضد  دوليًا  املتصاعدة  لالنتقادات  واالستجابة  اجلديدة 
خمطط الوحدات االستيطانية اجلديدة، ولو مرحليًا، عاد 
أراٍض من الضفة  احلديث يف إرسائيل عن إمكانية ضم 

الغربية بشكل رسمي. 

يف  والتوسع  حدوثها،  حال  يف  الضم  خطوة  وتستهدف 
السيايس  احلل  فرص  تقليص  حيدث،  كام  االستيطان، 
واملستقبل.  اللحظة  يف  الدولتني  خيار  عىل  القائم 
عىل  الضغوط  من  املزيد  األوضاع  تلك  تفرض  كام 
سيطرة  من  وتزيد  القادمة،  اإلرسائيلية  احلكومات 
اليمني عىل السياسات اإلرسائيلية بام يقيد فرص إعالن 
الدولة الفلسطينية املستقلة القابلة للحياة. وهبذا، ورغم 
املعنية، سمحت  األطراف  االستيطان من جانب  رفض 
للمستوطنات  الواقع  أرض  عىل  القائمة  السياسات 
رقم  أو  ثابت  إىل  تتحول  أن  هبدف  واالمتداد  بالنمو 

صعب يف املفاوضات السياسية.

للحكومة  السلبي  املوقف  السابقة  الوقائع  إىل  ويضاف 
عىل  والتأكيد  السيايس،  املسار  من  القائمة  اإلرسائيلية 
تلك  فرتة  خالل  مطروحة  غري  السياسية  التسوية  أن 
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فيها  التي يشغل  الفرتة  احلكومة، وبشكل خاص خالل 
بينيت منصب رئيس الوزراء يف ظل تأكيده املستمر عىل 
عدم وجود فرص للمسار السيايس أو للدولة الفلسطينية 
املشاركة  األطراف  حرص  ظل  ويف  الراهن.  الوقت  يف 
األمريكية  املتحدة  والواليات  اإلرسائيلية  احلكومة  يف 
الفرص  تبدو  احلكومي يف إرسائيل،  االئتالف  بقاء  عىل 
السياسات  تلك  وتساهم  االستيطان.  يف  للتوسع  مهيأة 
وخيار  الفلسطينية  السلطة  عىل  الضغط  يف  بدورها 
التسوية السياسية من جانب، وعىل الفصائل الفلسطينية 
السياسات  تلك  مواجهة  يف  بالتحرك  ومطالبتها 
وانعكاساهتا املبارشة واملستقبلية من جانب آخر. وهبذا، 
التي سامهت  األجواء  الواجهة  إىل  األحداث  تلك  تعيد 
يمكن  وما   ،2021 مايو  يف  الرابعة  غزة  حرب  شن  يف 
والسيطرة  املستوطنات  التوسع يف  قرارات  إليه  تقود  أن 
حالة  يف  للرصاع  وتصعيد  اشتباكات  من  األرايض  عىل 
صفقة  جهود  فشل  وخاصة  املساعدة  العوامل  توفرت 

تبادل األرسى وختفيف احلصار عن قطاع غزة.

ويساهم الناتج النهائي املتصور من التحركات اإلرسائيلية 
يف ملف االستيطان ودعمه والتسوية وجتميدها يف تفسري 
ردود الفعل التي صاحبت القرار اخلاص ببناء الوحدات 
السكنية يف مستوطنات الضفة الغربية. ويف حني يرفض 
تأثريه  بسبب  القرار  األورويب  االحتاد  مثل  البعض 
اآلخر  البعض  يرفض  ومستقبلها،  التسوية  عىل  املبارش 
األوضاع  عىل  املحتمل  التأثري  بسبب  التحركات  تلك 
السياسية يف املنطقة وفرص تصعيد العنف والوصول إىل 
حالة احلرب كام هو الوضع بالنسبة للموقف األمريكي 
تنطلق  حني  يف  واإلقليم.  القضية  يف  للتصعيد  الرافض 
بعض املواقف الرافضة للتحركات اإلرسائيلية األخرية، 
خماطر  من  املرصي،  للموقف  بالنسبة  احلال  هو  كام 
التهدئة،  صعيد  عىل  للقرار  واملمتدة  املبارشة  التأثريات 
باإلضافة إىل التأثريات املستقبلية عىل احلقوق الفلسطينية 
يف  اإلقليم  يف  واالستقرار  السياسية  التسوية  وفرص 

اللحظة واملستقبل.

القرار األخير: خطوة ضمن خطوات ممتدة

التخطيط  جملس  مصادقة  األخرية  التطورات  تضمنت 
املدنية اإلرسائيلية، يف اجتامع هو  التابع لإلدارة  األعىل، 
لبناء وحدات  يقرب من عام، عىل خمطط  ما  منذ  األول 
استيطانية جديدة يف مستوطنات الضفة الغربية. وتضمن 
القرار، الصادر يف ٢٤ أكتوبر 2021، بناء 3144 وحدة 
استيطانية ويف حني حصلت 1800 وحدة استيطانية من 
اإلمجايل عىل ترصيح هنائي ملبارشة البناء، تم الدفع قدما 
تصاريح  إىل  استيطانية حتتاج  وحدة   1344 بناء  بخطط 

إضافية لتصبح هنائية.

وتتوزع الوحدات التي تقع يف املنطقة )ج(، والتي تشكل 
بدورها حوايل 60 ٪ من الضفة الغربية التي يفرتض أن 
تؤسس للدولة الفلسطينية املستقبلية، واخلاضعة بالكامل 
 30 عىل  اإلرسائيلية،)1(  واإلدارية  األمنية  للسيطرة 
والقدس.  الغربية  الضفة  يف  استيطانية  وبؤرة  مستوطنة 
وهي  الغربية،  الضفة  عمق  يف  املستوطنات  بعض  وتقع 
األمريكي  للطرف  بالنسبة  للجدل  املثرية  املستوطنات 
وزير  من  وعود  عىل  بايدن  إدارة  حصلت  حيث  حاليًا، 
االستيطان،  قرارات  عىل  بالسيطرة  غانتس  بيني  الدفاع 
مع  األخرض  اخلط  من  القريبة  املناطق  عىل  واالقتصار 
جتاوز  أجل  من  الغربية  الضفة  عمق  يف  التوسع  جتنب 
اإلشكاليات املرتبطة بمثل تلك اخلطوات يف املستقبل.)2(

أكتوبر  الثاين من شهر  النصف  الصادر يف  القرار  وسبق 
خمطط  عن  اإلرسائيلية  السابعة  القناة  إعالن  الفائت، 
لبناء 104 وحدات استيطانية يف مستوطنة جيلو جنوب 
اإلرسائيلية  كارتا  جمموعة  وتقوم  املحتلة.  القدس  غريب 
أرض  قطعة  عىل  الوحدات  ببناء  العقارية  للمشاريع 
الذي  املخطط،  ويكتسب  املستوطنة.  وسط  يف  اشرتهتا 
يتضمن باإلضافة إىل الوحدات السكنية مرشوعًا جتاريًا، 
األمر  وهو  اخلفيفة  السكك  حمور  عىل  موقعه  من  أمهيته 
كام  للمستوطنني،  بالنسبة  املرشوع  أمهية  من  يزيد  الذي 
الغربية  الضفة  عن  وفصلها  القدس  حمارصة  يف  يساعد 

مضيفًا لتحديات حل الدولتني. 
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2021 عن  21 سبتمرب  وإضافة ملا سبق تم اإلعالن يف 
مستوطنات  يف  هيودية  معابد  إنشاء  احلكومة  اعتزام 
خطة  ضمن  وطرحها  البالد  يف  أخرى  ومناطق  الضفة 
األولويات الوطنية للحكومة، وهي اخلطوة التي تضيف 
الدينية  الصبغة  وترسيخ  االستيطان،  تكريس  جلهود 
السالم  حماوالت  هتديد  أجل  من  املستوطنات  لتلك 
وزير  نرش  السياق،  هذا  ويف  الدولتني.  إقامة  وفرص 
يف  »تويرت«  عىل  له  تغريدة  كاهانا  ماتان  األديان،  شئون 
أعلن من خالهلا دعم بالده إلنشاء  الفائت  20 سبتمرب 
اإلرسائيلية  والبلدات  املدن  بعض  يف  اليهودية  املعابد 
أن  عىل  مؤكدًا  الغربية،  الضفة  مستوطنات  بينها  ومن 
املقرر  ومن  للحكومة.)3(  بالنسبة  أولوية  يعترب  القرار 
عىل  دوالر  مليون   6.25 توزيع  املخططات  لتلك  وفقًا 
املباين  أو  املعابد  يف  نقص  وجود  بدعوى  مستوطنة   30
املخصصة من أجل الطقوس اليهودية، وأن ميزانية العام 

اجلاري ستخصص للمستوطنات. 
بالفعل،  احلكومة  عنها  أعلنت  التي  اخلطط  جانب  وإيل 
قالت حركة السالم اآلن اإلرسائيلية أن احلكومة تعمل 
األرايض  يف  كربى  استيطانية  خطوات   7 تنفيذ  عىل 
استيطانية ضخمة  التقدم يف ٣ مشاريع  فيها  بام  املحتلة، 
بالقدس الرشقية وحميطها. وأكدت أن احلكومة مل حتافظ 
يتعلق باالستيطان وعملت  الراهن« يف ما  عىل »الوضع 
االحتالل  وتعميق  االستيطان  »تعزيز  عىل  بنشاط 

اإلرسائييل لألرايض الفلسطينية«.)4(  
اإلعالن  توقيت  بني  الواضح  الزمني  التقارب  ورغم 
عن تلك اخلطط، إال أهنا ليست خطوات جديدة بشكل 
ملا  باإلضافة  املعلنة،  اخلطوات  بعض  وتتعلق  كامل، 
سبق، بمخططات وقرارات صدرت خالل فرتة رئيس 
الوزراء اإلرسائييل السابق بنيامني نتنياهو. وكان يفرتض 
الضفة  يف  السكنية  الوحدات  بناء  خطة  عن  اإلعالن 
قبل  من  القرار  تأجيل  تم  ولكن  شهرين  قبل  الغربية 
اإلدارة املدنية اإلرسائيلية من أجل حتقيق أهداف سياسية 
الواليات  مع  العالقات  إىل  اإلرسائييل  الداخل  تتجاوز 
املتحدة األمريكية وجتاوز اخلالفات التي صاحبت حرب 

األمريكي.  العام  الرأي  عىل  وانعكاساهتا  الرابعة  غزة 
عدم  التأجيل،  إىل  أدت  التي  األسباب  ضمن  ومن 
التحديات قبل أو خالل  املزيد من  أثارة  بينيت يف  رغبة 
زيارته للواليات املتحدة األمريكية يف أغسطس املايض. 
بايدن  مع  واحلديث  الزيارة  خالل  بينيت  حرص  كام 
للمستوطنات  السامح  يف  حكومته  استمرار  تأكيد  عىل 
أرايض  من  املزيد  ضم  بعدم  الوعد  مع  بالنمو  القائمة 
بالوحدات  اخلاص  القرار  جاء  وهبذا  الغربية،  الضفة 
االستيطانية بعد فرتة من اللقاء يف حماولة لتمرير الفكرة 
قبل اإلعالن عنها رسميًا وهو ما ينعكس بالتايل عىل رد 

الفعل األمريكي.
احلكومة  أعلنت  االستيطانية  الوحدات  إىل  وباإلضافة 
سكنية  وحدة   1.600 عىل  املوافقة  اإلرسائيلية 
الذي  القرار  وهو  الغربية،  الضفة  يف  للفلسطينيني 
الوحدات  خطط  لتمرير  حماولة  بوصفه  تربيره  يمكن 
االستيطانية اجلديدة بوصفها خطوة ضمن سياق أوسع 
من  الرغم  عىل  الضفة،  يف  السكان  احتياجات  يتضمن 
وال  الفلسطينية،  االحتياجات  مع  يتناسب  ال  القرار  أن 
مع عدد السكان حيث يعيش يف الضفة الغربية أكثر من 
كام  مستوطن.  ألف   440 مقابل  فلسطيني  مليون   2.5
ال تتناسب تلك السياسات مع املسئولية الدولية لسلطة 
االحتالل وكل ما يتعلق بوضع املستوطنات من جانب 

ومتطلبات التسوية السياسية من جانب آخر. 
ويمثل الرقم املعلن من وجهة نظر فلسطينية جزءًا بسيطًا 
موافقة  صعوبة  ظل  يف  احلقيقية  االحتياجات  من  للغاية 
إرسائيل عىل البناء الفلسطيني يف املنطقة )ج(، مع رفض 
الغالبية العظمي من الطلبات التي تقدم. وخالل الفرتة 
 21 عىل  الدفاع  وزارة  وافقت  و2018،   2016 من 
عىل  للحصول  فلسطينيًا  طلبًا   1.485 أصل  من  طلب 
فقط  باملائة   0.81 بنسبة  )ج(،  املنطقة  يف  بناء  تصاريح 
احلصول  صعوبة  جانب  وإىل  املقدمة.)5(  الطلبات  من 
يتم  التي  الطلبات  تنفيذ كل  يتم  موافقة رسمية، ال  عىل 
املوافقة عليها بالرضورة. ويف حني وافق جملس الوزراء 
ترصيح   700 عىل  املبدأ  حيث  من   2019 عام  األمني 
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معه  التعامل  تم  الذي  القرار  وهو  للفلسطينيني،  بناء 
املزيد  منع  من  العليا  العدل  حمكمة  ملنع  حماولة  بوصفه 
من عمليات هدم املمتلكات الفلسطينية عىل أساس أنه 
يف  قانوين  بشكل  البناء  الفلسطينيني  عىل  املستحيل  من 
ظل األوضاع القائمة، وحماولة التجاوز عن االنتقادات 
طلبات  عىل  املوافقة  عدم  بسبب  إرسائيل  ضد  الدولية 
البناء للفلسطينيني، تم يف الواقع، إصدار عدد قليل للغاية 
من تصاريح البناء املفرتضة من الرقم املعلن يف 2020، 

وهو األمر الوارد تكراره يف تنفيذ املخطط اجلديد.

املستوطنات في الضفة وتقليص فرص الدولة

رشعية  بعدم  اخلاص  اجلدل  عن  وبعيدًا  عام،  بشكل 
استيطان  بني  وتقسيامته  ذاته  حد  يف  االستيطان  مفهوم 
النظر  وجهة  من  رسمي  غري  واستيطان  رسمي 
الرشقية  القدس  مع  الغربية  الضفة  تضم  اإلرسائيلية، 
عشوائية  استيطانية  بؤرة  و140  كبرية  مستوطنة   145
وبلغ  اإلرسائيلية(.)6(  احلكومة  قبل  من  مرخصة  )غري 
عدد املستوطنني حتى 2021 نحو 660 ألف إرسائييل، 
يف  وحميطها،  الرشقية  القدس  يف  منهم  ألفًا   230 يعيش 
الغربية،  الضفة  يف  ألفًا،   440 األغلبية،  تعيش  حني 

 14 ويشكلون  الكربى،  االستيطانية  الكتل  يف  وحتديدًا 
باملائة من سكان الضفة.)7(

إنشاء  قرارات  عند  املستوطنات  توسع  يتوقف  وال 
املستوطنات  ترتبط  حيث  فقط  جديدة  سكنية  وحدات 
رسمي  بشكل  األرايض  من  الكثري  عىل  بالسيطرة 
وشق  اخلدمات  تقديم  تشمل  بمربرات  رسمي  وغري 
تربط  أو  ببعض  بعضها  املستوطنات  تربط  التي  الطرق 
املستوطنات بأراض دولة إرسائيل غرب اخلط األخرض 
وإنشاء املناطق الصناعية وغريها من اخلطوات التي تغري 

تضاريس الضفة الغربية.)8(   

املستوطنات  عدد  تطور   )1( رقم  اخلريطة  وتوضح 
الرسمية، املعرتف هبا من قبل السلطات اإلرسائيلية، يف 
 2018 وحتى   1967 من  الفرتة  خالل  الغربية  الضفة 
حيث يشري اللون األزرق إىل إرسائيل واألصفر إىل الضفة 
املستوطنات  عن  الزرقاء  النقاط  تعرب  حني  يف  الغربية، 
منذ  املستوطنات  عدد  زاد  كيف  ويتضح  الرسمية. 
وما  الثامنينات  خالل  ملحوظة  زيادة  مع  السبعينات 
عام  أوسلو  اتفاقية  توقيع  بعد  ما  فرتة  فيها  بام  بعدها، 

.1993

شكل رقم )1( تطور عدد املستوطنات املعرتف هبا من السلطات اإلرسائيلية يف الضفة الغربية ما بني 1967 - 2018
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ويعيد اجلدل حول املستوطنات وسلوك املستوطنني إىل 
الكرد،  مني  الفلسطينية  بني  دار  الذي  احلديث  الواجهة 
واملستوطن  القدس،  يف  جراح  الشيخ  حي  سكان  من 
جزءًا  يسكن  الذي  فاوتيش،  يعقوب  اجلنسية  أمريكي 
الذي  احلديث  ويف  بالتهجري.  املهددة  العائلة  منزل  من 
دار خالل التطورات التي قادت إىل حرب غزة الرابعة، 
أعلن فاوتيش ما اعترب املنهج احلاكم للمستوطنني بقوله: 
)املنزل(، سوف يرسقه شخص آخر«.  أنا  »إذا مل أرسقه 
األمريكي  وهو  املنزل،  يف  تواجده  تربيره  إىل  باإلضافة 
الغريب عن القضية، بالرغبة يف التأكد من أن املنزل »لن 
احلدث  أعاد  كام  مستقبلية«.  سالم  اتفاقية  أي  يف  يفقد 
يف  وترصحياته  الكرد  مع  فاوتيش  حديث  وتفاصيل 
االستيطان  حول  اجلدل  األحداث  خالل  تلفزيوين  لقاء 
ومعناه وآليات تنفيذه وأهدافه احلقيقية، وخاصة حقيقة 
عدم ارتباط فاوتيش موضوعيًا ودينيًا بالرصاع أو التسوية 
أو  املنزل  وأنه جمرد رقم إضايف يف عملية االستيالء عىل 
األماكن واملساحات التي يفرتض أن تكون ضمن الدولة 
عىل  الرتكيز  فاوتيش  أعاد  كام  املستقلة.)9(  الفلسطينية 
القابلة للحياة، وكيف يتحول  أمهية مفهوم املستوطنات 
أمالك  بوصفها  املنازل  عىل  للسيطرة  آلية  إىل  الوجود 
هيودية مع طرد املواطنني الفلسطينيني ورفض االعرتاف 

بامللكية الفلسطينية عىل تلك املنازل.

وبني  بينه  عالقة  تأسيس  وحماولة  الدين  عن  وبعيدًا 
من  الكثري  اإلرسائيلية  السلطات  تقدم  االستيطان، 
االمتيازات واملحفزات من أجل السكن يف املستوطنات 
عرب  الغربية  الضفة  يف  الصناعية  املناطق  ضمن  والعمل 
العاملة،  القوى  تشغيل  ودعم  األرايض  أسعار  ختفيض 
من  لعدد  تقدم  التي  الكبرية  الرضيبية  واالمتيازات 
من  هبا  املعرتف  املستوطنات  جانب  وإىل  املستوطنات. 
بؤر  إقامة  السلطات  تشجع  اإلرسائيلية  السلطات  قبل 
استيطانية قروية يف الضفة يتم من خالهلا االستيالء عىل 
وبسبب  الفلسطينية.  الزراعية  األرايض  من  مساحات 
السياسات االستيطانية تم تقسيم الضفة الغربية عرضيًا 
التي  من الرشق إىل الغرب من خالل كتلة املستوطنات 
أقيمت جنوب بيت حلم وكتلة املستوطنات التي أقيمت 
الغرب  من  األوىل  الكتلة  وتضم  الغربية.  الضفة  وسط 
ومستوطنات  وإفرات،  عيليت  بيتار  مها  مستوطنتني 
مجيعها  وتطوق  عتصيون  غوش  إقليمي  جملس  جيمعها 
بيت حلم وقراها. وتضم الكتلة الثانية مستوطنات أريئيل 
ورحليم وعييل ومعليه لبونه وشيلو والبؤر االستيطانية 
عرضيًا  الغربية  الضفة  الكتلة  تلك  وتقسم  حوهلا،  التي 
ومتتد حتى سفوح اجلبال املطلة عىل منطقة األغوار.)10( 

وهتدف إرسائيل من دعم السكن والعمل يف املستوطنات 
واملناطق الصناعية املقامة فيها إىل مضاعفة عدد السكان، 

 املصدر: "املستوطنات اإلرسائيلية بالضفة الغربية: ماذا تعرف عنها؟ وملاذا أنشئت؟"، موقع يب يب يس، 1 يوليو 2020.
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من  جيعل  بشكل  املصاحبة  والطرق  اخلدمات  وكذلك 
وجهة  من  املستوطنات  إخالء  عىل  التفاوض  الصعوبة 
النظر الرسمية. ويعترب اجلناح املؤيد للمسار السيايس يف 
إرسائيل أن سياسة حكومة بينيت تقوم عىل أساس تنفيذ 
إرسائيل«  »أرض  وتفضيل  لالستيطان  املؤيدة  توجهاته 
الدولتني  الديمقراطية واهلوية، واستنتاج فشل حل  عىل 

وطرح تصورات أخرى غري قابلة للتنفيذ.)11(
اجلديدة  الوحدات  بناء  عن  اإلعالن  جاء  عام  وبشكل 
دعاًم ملواقف إرسائيلية أكدت عىل عدم حدوث تغيري يف 
خطط االستيطان رغم تغري اإلدارة األمريكية، واستمرار 
إدارة بينيت يف التحرك فيام خيص املستوطنات وفقًا ملا تم 
التفاهم عليه خالل فرتة ترامب- نتنياهو حني سمحت 
إدارة ترامب إلرسائيل باالستمرار يف بناء املستوطنات يف 
الضفة الغربية ما دام مل يتجاوز البناء املجتمعات القائمة. 
ومما يساعد عىل استمرار هذا التوجه العام، وفقًا ملا يتم 
بشكل  حتدثت  بايدن  إدارة  أن  إرسائيليًا،  عنه  اإلعالن 
عام عن عدم املوافقة عىل بناء املستوطنات ولكن بدون 
اجلانب  مع  للنقاش  حمددة  خطوط  أو  سياسات  وضع 
من  صاحبه  وما  اإلرسائييل  املوقف  وأعاد  اإلرسائييل. 
املستوطنات إىل دولة إرسائيل  إحياء للحديث عن ضم 
احلديث عن خطة الضم التي دافع عنها نتنياهو وحاول 
والتي  األمريكية،  الرئاسية  االنتخابات  قبل  تطبيقها 
للتسوية  ترامب  خلطة  عمليًا  تطبيقًا  جوهرها  يف  حتمل 
واملعروفة باسم صفقة القرن بشكل أو آخر. ورغم عدم 
حتديد نتنياهو للتفاصيل اخلاصة بفكرة الضم وحدود ما 
يتم ضمه من املستوطنات القائمة، سامهت بعض القيود 
املرتبطة بردود الفعل الفلسطينية واإلقليمية والدولية يف 
تقييد فرص اإلعالن الرسمي عىل اخلطة قبل االنتخابات 

الرئاسية األمريكية يف 2020. 
إليه خالل فرتة  التوصل  تم  الذي  التفاهم  بدوره ساعد 
ترامب بشكل كبري يف توسع املستوطنات، حيث زادت 
املشاريع املوافق عليها مقارنة بالوضع القائم خالل فرتة 
أوباما.  باراك  األسبق  األمريكي  للرئيس  الثانية  الوالية 
خالل  وحتديدًا  ترامب،  حكم  من  األخري  العام  ويف 

 ،2020 أكتوبر   31 2019 وحتي  نوفمرب   1 من  الفرتة 
وحدة   9.300 بناء  خطط  وتفعيل  عىل  املوافقة  متت 
 400 وحوايل  الضفة،  مستوطنات  يف  جديدة  استيطانية 
وحدة يف القدس الرشقية، يف حني وصل عدد الوحدات 
التي تم املوافقة عليها يف العام السابق عىل الفرتة املذكورة 
إىل 13.600 وحدة استيطانية يف الضفة و2000 وحدة 
عىل  املوافقة  متت  عام،  وبشكل  الرشقية.)12(  القدس  يف 
الرئيس  ٢٧ ألف وحدة استيطانية خالل سنوات حكم 
الزيادة  وصلت  السنوي  للمعدل  ووفقًا  ترامب،)13( 
عليها  املوافقة  تم  التي  االستيطانية  الوحدات  عدد  يف 
فرتة  التنفيذ يف  مراحل  أو وضعها يف  تنفيذها  والبدء يف 
أوباما  حكم  بفرتة  مقارنة  باملائة   28 إىل  ترامب  حكم 
أن  األصوات  بعض  ترى  حني  ويف  عليه.)14(  السابقة 
تغيري السلطة يف الواليات املتحدة األمريكية منح فرصة 
والتوسع  ترامب  باستمرار  مقارنة  الفلسطينية  للقضية 
بايدن  إدارة  بقدرة  احلقيقي  التقييم  يرتبط   االستيطاين، 
عىل إدارة العالقات مع إرسائيل، عرب الضغط واحلوافز، 
من أجل جتميد االستيطان يف وقت تعمل حكومة بينيت 
عىل جتميد السالم. ويمكن من خالل جتميد االستيطان 
التحركات  من  وغريها  املستوطنات  هتويد  وجهود 
واحلفاظ  الرشقية،  والقدس  الغربية  الضفة  يف  اخلالفية 
للتسوية  فرصة  توفري  الراهن،  الوضع  عىل  األقل  عىل 
القيام  صعوبة  من  الرغم  وعىل  املستقبل.  يف  السياسية 
يف  القائم  احلكومي  االئتالف  ظل  يف  مماثلة  بخطوات 
من  الكثري  بذل  عدم  يف  بايدن  إدارة  ورغبة  إرسائيل، 
اجلهد يف قضية التسوية، ولكنها خطوات مهمة من أجل 

احلفاظ عىل فرص التسوية السياسية.

تشهدها  التي  والتطورات  االستيطان  واقع  ويؤدي 
األصوات  تصاعد  إىل  سنوات  عرب  الفلسطينية  القضية 
عىل  والعمل  الدولتني  حل  فكرة  بتجاوز  تطالب  التي 
بشكل  ينتهي  الذي  األمر  وهو  واحدة،  دولة  تأسيس 
غري مبارش يف خانة دعم األوضاع القائمة واملستوطنات 
خيار  فشل  عن  مسبقة  فكرة  ويرسخ  للحياة  القابلة 
الدولتني ويقيد من فرص املتاح للجانب الفلسطيني يف 
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اللحظة واملستقبل. وتكرس تلك التصورات وتكرارها، 
بكل ما حييط هبا من حديث عن املستوطنات واملستوطنني 
الدينية للمستوطنات، تعظيم  املامرس واألبعاد  والعنف 
الذي  الدولتني  حلل  وفقًا  النزاع  تسوية  تستبعد  رؤية 
تؤكد عىل أنه غري ممكن ومل يعد قاباًل للتطبيق عىل أرض 
الواقع. وهبذا، بداًل من تركيز اجلهود عىل إعالن الدولة 
حتقيق  صعوبة  عن  احلديث  يتزايد  املستقلة  الفلسطينية 
هذا اهلدف، وهو ما يساهم، ليس فقط يف تعقيد القضية 
السيايس وكل  املسار  النقاش، ولكن يف هتميش  وتفريع 
ما ارتبط به من مقرتحات بشكل يعيق التسوية السياسية 
وينعكس عىل املواقف الشعبية التي يرتسخ لدهيا تصور 
أن املستوطنات وجدت من أجل البقاء وأهنا وصلت إىل 
تقدم  املستوطنات  أن  أو  عنه،  الرتاجع  يمكن  ال  وضع 

فرصًا أفضل لدولة إرسائيل يف املستقبل. 

الرأى  استطالعات  عىل  بدوره  االجتاه  هذا  وينعكس 
كانت  أن  وبعد  الدولتني،  حل  فكرة  من  وموقفها  العام 
71 باملائة بالنسبة للفلسطينيني  نسبة تأييد حل الدولتني 
و68 باملائة بالنسبة لإلرسائيليني عام 2006، انخفضت 
من  باملائة   36 إىل  لتصل   2018 عام  يف  النسبة  تلك 
اإلرسائيليني  اليهود  من  فقط  باملائة  و19  الفلسطينيني 
وصلت  حني  يف  الداخل،)15(  عرب  من  باملائة  و56 
 40 إىل   2021 مارس  يف  الفلسطينيني  بني  التأييد  نسبة 
وباإلضافة  باملائة.)16(   42 إىل  اإلرسائيليني  وبني  باملائة 
باالستطالعات  املحيطة  باألوضاع  العام  الرأي  تأثر  إىل 
والتقدم أو الرتاجع يف مسار املباحثات السياسية وغريها 
من املواقف والظروف املؤثرة عىل النتائج، حيتاج اخليار 
دويل  موقف  إىل  الدولتني  حل  عىل  والقائم  عليه  املتفق 
التي تقدم من  رافض للمستوطنات ورافض للمربرات 
دولة  قيام  يمنع  بشكل  املستقبل  يف  عليها  احلفاظ  أجل 
الدولة  أولوية  عىل  والتأكيد  للحياة،  قابلة  فلسطينية 
الفلسطينية املستقلة القابلة للحياة بوصفها اخليار األكثر 
التعامل  وحيتاج  املعنية.  األطراف  من  واملؤيد  استدامة 
القائلة  الرؤية  بني  الفجوة  تفكيك  إىل  التحدي  هذا  مع 
بأن املستوطنات حتولت إىل واقع ال يمكن تغيريه، وبني 

أداة سياسية تم توظيفها  التعامل مع االستيطان بوصفه 
ورضورة  الفلسطينية  األرايض  عىل  السيطرة  خدمة  يف 
من  ودوليًا  إرسائيليًا  معها  للتعامل  مدنية  حلول  طرح 

أجل التوصل إىل حلول سياسية قابلة للتنفيذ.  

املواقف الفلسطينية واإلسرائيلية: خالفات ال تغير السياسات

القائمة  املستوطنات  يف  بالتوسع  اإلرسائييل  القرار  أدى 
آالف  بناء  خطط  عن  اإلعالن  عرب  الغربية  الضفة  يف 
الوحدات السكنية اجلديدة إىل تزايد االنتقادات من قبل 
إىل  باإلضافة  اإلرسائيلية  احلكومة  يف  اليساري  اجلناح 
السلطة الفلسطينية وغريها من األطراف املعنية بالتسوية 
السياسية. ويعود السبب األسايس وراء النقد املتزايد ملا 
املنتظرة  الفلسطينية  للدولة  بالنسبة  الغربية  الضفة  متثله 
من أمهية وفقًا ملسار التسوية السياسية، وتأثري االستيطان 
عىل حتقيق هذا اهلدف. ومما يعقد األوضاع عدم وجود 
منذ  والسلطة  إرسائيل  بني  جوهرية  سالم  مفاوضات 
أكثر من عقد، ومعارضة بينيت للمسار السيايس والدولة 

الفلسطينية. 
حممد  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  انتقد  متوقع،  هو  وكام 
املتحدة  الواليات  وطالب  اإلرسائييل  القرار  اشتيه 
كام  إرسائيل.  عىل  بالضغط  الدويل  واملجتمع  األمريكية 
ثّمن اجلانب الفلسطيني املواقف األمريكية واألوروبية، 
فيها  غابت  التي  ترامب  حكم  سنوات  بعد  وخاصة 
ومن  العلني.  التأييد  حملها  وحل  األمريكية  املعارضة 
مع  الفلسطينية  الفصائل  من  العديد  تعاملت  جانبها، 
املسار  فشل  لتأكيد  فرصة  بوصفها  اإلرسائيلية  اخلطوة 
الفلسطينية  املقاومة يف استعادة احلقوق  السيايس وأمهية 
الفلسطينية بمراجعة مواقفها. وبشكل  السلطة  ومطالبة 
فكرة  للواجهة خماطر  املخططات اإلرسائيلية  تعيد  عام، 
املستوطنات القابلة للحياة والنمو الطبيعي، وانعكاساهتا 
املمثلة يف نمو املستوطنات عىل حساب الدولة الفلسطينية 
القابلة للحياة بناًء عىل املسار السيايس الذي دشن رسميًا 
مع اتفاقية أوسلو 1993. وعىل الرغم من احتامل تراجع 
يظل  عادة،  يتكرر  كام  فرتة،  بعد  إرسائيل  عىل  الضغوط 
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التحدي قائاًم ويتجاوز حدود قرار بناء وحدات استيطانية 
جديدة إىل غريه من القرارات التي تصب يف نفس النتيجة 
فلسطينية  دولة  إىل  الوصول  فرص  الوقت  مع  وتقلص 
قابلة للحياة وتفرض واقعًا ال يمكن الرجوع عنه بحكم 

اجلغرافيا والديموغرافيا وجهود التهويد. 
االنتامءات  املواقف  عكست  اإلرسائييل،  اجلانب  وعىل 
االئتالف  يف  املختلفة  السياسية  واملواقف  احلزبية 
احلكومي املكون من أحزاب هلا توجهات سياسية خمتلفة 
ترتاوح من القوميني املتطرفني الذين يدعمون االستيطان 
والتوسع فيه، إىل اليسار الذي يؤيد املحادثات السياسية 
وحل الدولتني. ويف حني رحب وزير اإلسكان والتعمري 
زئيف إلكني، من حزب األمل اجلديد اليميني، بتسويق 
مريتس  حزب  ورئيس  الصحة  وزير  أكد  املناقصات، 
عىل  يوافق  »لن  حزبه  أن  هوريتس،  نيتسان  اليساري، 
التحركات التي ترض بفرص التوصل إىل حل«.)17( ويف 
عىل  باحلفاظ  احلكومة  التزام  عن  هوريتس  حتدث  حني 
»الوضع الراهن من دون بناء مستوطنات جديدة، وبدون 
قرارات  وبدون  جديدة،  أمامية  استيطانية  نقاط  إقامة 
مهمة جديدة من شأهنا تغيري الوضع عىل األرض«)18(، 
أن  لالستيطان  املعارضة  اآلن«  »السالم  حركة  قالت 
قد  الراهن  السيايس  بالوضع  اجلديدة  احلكومة  »التزام 
الطريق إىل استمرار سياسة  أنه قفزة يف  تم الكشف عن 

الضم التي انتهجها نتنياهو«.)19(  
التزام  التأكيد عىل  لبيد  يائري  اخلارجية  وزير  أعاد  بدوره 
احلكومة بعدم بناء مستوطنات جديدة مع السامح بالنمو 
بمالمح  يتعلق  وفيام  القائمة.  للمستوطنات  الطبيعي 
سياسته خالل السنوات األربع القادمة، أشار إىل »القتال 
من وقت آلخر حول املستوطنات والفلسطينيني واألمن 
اجلديد  لبيد  ترصحيات  حتمل  وال  واالقتصاد«.)20( 
املسار  تأجيل  عىل  القائمة  احلكومة  سياسة  إىل  بالنظر 
لالئتالف  تسمح  التي  التهدئة  عىل  احلفاظ  مع  السيايس 
وفقًا  العمل  يف  واالستمرار  احلرب  استبعاد  مع  بالبقاء، 
نتنياهو مع بعض اإلضافات  لتفامهات مرحلة ترامب- 
داخليًا  احلكومة  مكانة  للحفاظ عىل  بينيت  يضعها  التي 

يف  نتنياهو  حكومة  عن  تقل  ال  يمينية  حكومة  بوصفها 
تؤكد  كام  إرسائيل  أمن  ومحاية  املستوطنات  عن  الدفاع 

عرب ترصحياهتا املختلفة. 

املتعددة  السياسية  واملواقف  اخلالفات  تطرح  حني  ويف 
قدرة  حول  التساؤل  اإلرسائيلية  احلكومة  داخل 
االئتالف احلاكم عىل االستمرار، وهو األمر الذي حتول 
خاصة  املعنية  األطراف  من  للعديد  رئييس  هدف  إىل 
املوقف األمريكي، إال أن األمور مل تصل إىل حد القطيعة 
مع  مريتس  حزب  أعضاء  لقاء  عند  حدث  وكام  بعد. 
الرئيس الفلسطيني حممود عباس )أبو مازن(، يف سبتمرب 
املايض، دون موافقة بينيت ودون اإلعالن عن معارضته 
لن  االئتالف  أن  هوريتس  أكد  االئتالف،  هيدد  بشكل 
يتأثر باخلالف حول املستوطنات وأن امليزانية سوف تتم 
 2021 14 نوفمرب  املوافقة عليها قبل املوعد النهائي يف 
حل  غانتس  بيني  الدفاع  وزير  استبعد  كام  تغيري.  دون 
مؤكدًا  االئتالفية،  الكتل  بني  اخلالفات  رغم  احلكومة 
املوقعة  باحرتام االتفاقيات االئتالفية  التزام اجلميع  عىل 
عىل  املصادقة  وأولوية  القائمة،  االختالفات  كانت  مهام 
كانت  سنوات  ثالث  بعد  الدولة  موازنة  قانون  مرشوع 
اجلاري  نوفمرب   ٤ ويف  ميزانية.  بدون  تدار  الدولة  فيها 
مثرية   )21(،2021 عام  موازنة  املوافقة عىل  تم   )2021(
قدرة  عىل  ومؤكدة  االستيطان  حول  اجلدل  من  الكثري 
املعارضة  وجه  يف  والتامسك  التواجد  عىل  االئتالف 

والتحديات الناجتة عن االختالفات القائمة داخله.

السياسات  من  األسايس  اهلدف  إن  القول  يمكن  هبذا، 
السكنية  الوحدات  زيادة  من  تشمله  بام  االستيطانية، 
أو  املستوطنات  إخراج  هو  املستوطنني،  أعداد  وزيادة 
املستقبيل  السيايس  املسار  الكبرية من  االستيطانية  الكتل 
عملية  وتساهم  إرسائيل.  دولة  ضمن  هبا  واالحتفاظ 
الطبيعي للمستوطنات يف خلق دولة  النمو  البناء ضمن 
فلسطينية غري قابلة للحياة بام يربر ردود الفعل الرافضة 
املتجددة  املطالب  وهي  املستوطنات،  بتجميد  واملطالبة 

واملستمرة مع كل خطوة إرسائيلية مماثلة.
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املواقف الدولية: معارضة شبه دائمة وتأثيرات شبه غائبة

تعد املستوطنات غري قانونية وفقًا للقانون الدويل، وهو 
معه  وتتعامل  املعنية  الدول  معظم  تؤيده  الذي  األمر 
بأساليب خمتلفة بام فيها مقاطعة املستوطنات واملنتجات 
املطالبة  إىل  باإلضافة  األنشطة،  من  وغريها  هبا  املرتبطة 
ثبات  ورغم  فيها.  التوسع  وعدم  املستوطنات  بتجميد 
االهتامم  زيادة  يف  اعتبارات  عدة  سامهت  الرؤية  تلك 
املايض  أكتوبر  يف  الصادرة  اإلرسائيلية  بالقرارات 
الرابعة،  غزة  حرب  وخاصة  املستوطنات  بخصوص 
يف  حرب  من  التصعيد  واحتامالت  اهلشة،  والتهدئة 
غزة أو اجلبهة الشاملية مع حزب اهلل إىل حرب إقليمية، 
باإلضافة إىل تعدد املشكالت اإلقليمية والدولية وحماولة 
احلد من النزاعات وتصعيد األوضاع القائمة يف اإلقليم، 
اإلرسائيلية  احلكومة  من  األول  القرار  أنه  جانب  إىل 
القائمة، وبعد فرتة تغريات نتجت عن سياسة ترامب يف 

القضية وانعكاساهتا السلبية.

 2021 أكتوبر  يف  الصادر  اإلرسائييل  القرار  شهد  وهبذا 
اإلقليمية  والقوى  املتحدة  األمم  من  غاضبة  فعل  ردود 
والدولية. وأكد منسق األمم املتحدة يف الرشق األوسط، 
 27 يوم  األمن  جملس  يف  إفادة  خالل  وينسالند،  تور 
أكتوبر 2021، إن »جتميد خطط الوحدات االستيطانية 
إرسائيل  مطالبًا  دائاًم«،  يصبح  أن  جيب  اإلرسائيلية 
الفلسطينيني.)22(  أمن  بضامن  احتالل  سلطة  بوصفها 
كام أكد عىل أن »مجيع املستوطنات غري قانونية بموجب 
القانون الدويل، وال تزال تشكل عقبة كبرية أمام السالم، 

وجيب أن تتوقف عىل الفور«.)23(

بدوره انتقد االحتاد األورويب املوقف اإلرسائييل، وطالب 
بتجميد القرار وإيقاف عملية توسيع املستوطنات. وجاء 
االحتاد  فعل  ردود  مع  متامشيًا  األورويب  االحتاد  استياء 
الدعم  يتحول  حيث  الرابعة  غزة  حرب  وبعد  خالل 
إىل  املختلفة  والسكنية  التنموية  واملشاريع  االقتصادي 
تقديم  من  مستمرة  وعملية  احلرب،  خسائر  من  جزء 
املزيد من املعونات من أجل  املعونات والتدمري وتقديم 

»إن  االحتاد:  باسم  الناطق  وقال  تدمريه.  تم  ما  بناء 
املستوطنات غري قانونية بموجب القانون الدويل وتشكل 
العادل  والسالم  الدولتني  حل  حتقيق  أمام  رئيسية  عقبة 
والدائم والشامل بني الطرفني«. كام أكد عىل أن االحتاد 
»لن يعرتف بأي تغيريات عىل حدود ما قبل 1967، بام 
يف ذلك ما يتعلق بالقدس، بخالف تلك التي يتفق عليها 
البناء  بوقف  اإلرسائيلية  احلكومة  وطالب  الطرفان«، 

وعدم امليض قدمًا يف املناقصات املعلنة.)24(
الوحدات  عن  اإلعالن  جاء  األمريكي،  الصعيد  عىل 
االستيطانية اجلديدة خمالفًا لتعهد حكومة بينيت بخفض 
حتدى  وبمثابة  الفلسطينيني،  مع  والرصاعات  التصعيد 
تشددًا  أكثر  بمواقف  بااللتزام  وعد  الذي  بايدن  إلدارة 
فيام خيص االستيطان اتساقًا مع املواقف األمريكية التي 
من  التصعيد  بخفض  مطالبته  مع  ترامب،  عنها  خرج 
عن  له  بالنسبة  مطلوبة  تباعد  مسافة  عىل  احلفاظ  أجل 
اختبارًا  املستوطنات  ومتثل  وقضاياه.  األوسط  الرشق 
مهاًم يف ظل موقف ترامب الذي اعترب مغايرًا للمواقف 
إدارته  عىل  السابقة  األمريكية  املواقف  فيها  بام  العامة، 
خمالفة  املستوطنات  تعترب  ال  أهنا   2018 يف  أعلنت  التي 
يرى  الذي  اإلرسائييل  للموقف  مؤيدة  الدويل،  للقانون 
أن تلك املناطق ال ختضع لالحتالل ولكن تم االستيالء 

عليها من األردن يف حرب دفاعية.
بلينكن  أنتوين  األمريكي  اخلارجية  وزير  اتصال  واعترب 
عىل  واعرتاضه  غانتس  بيني  اإلرسائييل  الدفاع  بوزير 
اجلديدة  الوحدات  وبناء  ختطيط  عىل  املوافقة  قرار 
حكومة  إىل  بايدن  إدارة  خالله  من  نقلت  مستوى  أعىل 
اجلديد  البناء  بقرار  ترحيبها  وعدم  اعرتاضها  إرسائيل 
مقارنة برسائل أخرى تم تبادهلا بشكل أكثر هدوءًا وعىل 
باسم  املتحدث  قبل  من  ترصحيات  أو  أدنى  مستويات 
تلك اخلطوة  تفسري  األمريكية. ويمكن  اخلارجية  وزارة 
بحقيقة أن القرار اإلرسائييل هو القرار األول خالل حقبة 
بايدن، وأهنا جاءت بعد حرب غزة الرابعة التي أعادت 
الواليات املتحدة األمريكية إىل القضية الفلسطينية بدون 
رغبة حقيقية ووسط جدل متصاعد يف الداخل األمريكي 
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حول الدعم املقدم إىل إرسائيل واستخدامه ضد احلقوق 
مع  اخلطوة  تلك  تناقض  إىل  باإلضافة  الفلسطينية، 
باحلفاظ عىل حكومة  والقائلة  أمريكيًا  املطلوبة  السياسة 
إرسائيل ودعم االئتالف، مع احلفاظ عىل التهدئة وعدم 
حاجة  إىل  باإلضافة،  أخرى.  مرة  األحداث  تصعيد 
عن  مغايرة  صورة  وترسيخ  إنتاج  إىل  األمريكية  اإلدارة 
فرتة ترامب من خالل احلفاظ عىل سياسة تسمح بوجود 
وتدعم  الفلسطيني  اجلانب  مع  التواصل  من  مساحة 
وتتميز  السيايس،  للمسار  املؤيدة  اإلقليمية  األطراف 
عرب  السياسية  القضايا  يف  وقيمي  أخالقي  بعد  بوجود 

علنية النقد والرفض. 
عىل  العلني  األمريكي  االعرتاض  من  الرغم  وعىل 
اإلرسائييل  اإلعالم  يف  نرش  وما  األخرية،  املخططات 
وغانتس،  بلينكن  بني  متوترة  هاتفية  حمادثة  إجراء  من 
وتأكيد غانتس يف املحادثة عىل أنه قلص نطاق البناء بقدر 
اإلمكان، مع الوعد بالقيام باملزيد من اخلطوات من أجل 
تصعيد  اإلرسائيلية  الترصحيات  تستبعد  الفلسطينيني، 
املوقف بشكل حقيقي مع اإلدارة األمريكية، وتؤكد أن 
اإلدارة األمريكية لن متنع توسيع االستيطان عىل الرغم 
من املعارضة القوية والعلنية، وأهنا ال هتتم كثريًا بالتوسع 
ومن  املستقبل.  يف  مماثلة  حتركات  متانع  ولن  االستيطاين 
بام  األمريكية،  اإلدارة  مع  متت  التي  األحاديث  خالل 
األمريكية،  املتحدة  للواليات  بينيت  زيارة  خالل  فيها 
للوضع  األمريكي  اجلانب  تفهم  عىل  الترصحيات  تؤكد 
يف  تدهور  حدوث  يف  الرغبة  وعدم  املنطقة  يف  السيايس 

العالقات األمريكية- اإلرسائيلية.
بوصفها  للغرب  نفسها  تقديم  بينيت  حكومة  وتستطيع 
إىل  وحتتاج  التحديات  من  العديد  تواجه  هشة  حكومة 
من  وغريها  اإلرسائييل  للداخل  صعبة  قرارات  مترير 
اخلطوات التي يمكن أن تعيد املشهد إىل حاالت سابقة 
املتحفظ  الدويل  القبول  ثم  والرفض  املخططات  من 
املكتسبات  بعض  تقديم  فيه  يتم  أوسع  سياق  ظل  يف 
هلذا  ويضيف  غزة.  قطاع  وسكان  الفلسطينية  للسلطة 

يف  املوازنة  عىل  املوافقة  مناقشات  يف  الدخول  التحرك 
جديدة  تفامهات  إىل  التوصل  وإمكانية   ،٢٠٢١ نوفمرب 
تبدو فيها حكومة بينيت قوية يف مواجهة اهتامات رئيس 
وعدم  بالضعف  هلا  نتنياهو  بنيامني  السابق  الوزراء 
عىل  احلفاظ  أجل  من  إرسائيل  أمن  محاية  عىل  القدرة 
الربط  مع  األمريكية،  املتحدة  الواليات  مع  العالقات 
الفلسطيني واملوقف  للجانب  تقدم  التي  املكتسبات  بني 
تنازالت  بوصفها  التحركات  تلك  وتسويق  األمريكي، 
العالقات  محاية  أجل  من  اإلرسائيلية  احلكومة  قبل  من 
االسرتاتيجية بني الطرفني. وتفرس تلك اجلزئية اخلطوات 
مثل  األمريكية  االنتقادات  بعد  غانتس  عنها  أعلن  التي 
املالية،  األزمة  مواجهة  أجل  من  للسلطة  املايل  الدعم 
فلسطينية  وحدات  عىل  املوافقات  من  عدد  وتقديم 
ظل  يف  املؤثرة  اخلطوات  من  وغريها  العمل  وتصاريح 
الفلسطينية،  السلطة  تواجه  التي  االقتصادية  األزمة 
بالنسبة  غزة  وإعامر  األرسى  تبادل  صفقة  وأولوية 

للفصائل الفلسطينية. 

خامتة

يشغل االستيطان موقعًا مهاًم ومؤثرًا يف قلب التحديات 
يغري  حني  ويف  املنتظرة.  الفلسطينية  الدولة  تواجه  التي 
االستيطان احلقائق عىل األرض ويقيد من فرص إعالن 
الدولة الفلسطينية املستقلة القابلة للحياة، يستخدم واقع 
االستيطان نفسه للتأكيد عىل صعوبة تنفيذ حل الدولتني 
الدعم  القدر من  بنفس  تتمتع  ودعم خيارات أخرى ال 
التوصل  يتصور  ال  عام،  وبشكل  والدويل.  الفلسطيني 
إىل تسوية سياسية حقيقية دون اختاذ مواقف حاسمة يف 
ما خيص االستيطان يف الضفة الغربية والقدس الرشقية، 
املؤيدة  اجلهود  عىل  حقيقية  حتديات  يفرض  ما  وهو 
عىل  قائم  حل  إىل  التوصل  أجل  من  السياسية  للتسوية 
عىل  احلفاظ  من  التأكد  أمهية  واألكثر  الدولتني،  حل 
فرص إعالن الدولة الفلسطينية القابلة للحياة من أجل 

الوصول إىل تسوية قابلة لالستدامة.



12

https://acpss.ahram.org.eg : املوقع االليكتروني

الهوامش:

1-The Times of Israel Staff, “Israel set to okay 3,000 new settlement homes, 1,300 Palestinian homes,” The 
Times of Israel, October 21, 2021. Available at:  https://www.timesofisrael.com/israel-said-set-to-okay-3000-
new-settlement-homes-1300-palestinian-homes/

2- Jacob Magid, “Playing with fire: By building deep in the West Bank, Israel risks DC’s wrath,” The Times 
of Israel, October 29, 2021. Available at: https://www.timesofisrael.com/by-building-deep-in-the-west-bank-
israel-risks-the-wrath-of-washington/

3 - »إسرائيل تعتزم إنشاء معابد يهودية في مستوطنات الضفة الغربية«، سبوتنك، 21 سبتمبر 2021. متاح على الرابط التالي:

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202109211050216310--إسرائيل-تعتزم-إنشاء-معابد-يهودية-في
/مستوطنات-الضفة-الغربية

4 - جريدة األيام الفلسطينية، 30 أكتوبر 2021.  متاح على الرابط التالي:

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=14df47c4y350177220Y14df47c4

5-The Times of Israel Staff, “Israel set to okay 3,000 new settlement homes, 1,300 Palestinian homes,” 
Op.cit.

6 -»إعالم: بلينكن يبلغ غانتس أن معدل البناء في المستوطنات غير مقبول«، موقع سبوتنك، 27 أكتوبر 2021. متاح على الرابط التالي:

https://arabic.sputniknews.com/world/202110271050550508--إعالم-بلينكن-يبلغ-غانتس-أن-معدل-البناء-في
/المستوطنات-غير-مقبول

7 - سليم سالمة، »بحث جديد لمركز موالد: إخالء مستوطنات في أراضي 67 ممكن بوسائل غير عسكرية وبدون صدامات عنيفة«، موقع 
مدار، 25 أكتوبر 2021. متاح على الرابط التالي:

https://www.madarcenter.org/-المشهد-اإلسرائيلي/تقارير،-وثائق،-تغطيات-خاصة/-9131بحث-جديد-لـ-مركز-موالد-إخالء
مستوطنات-في-أراضي-67-ممكن-بوسائل-غير-عسكرية-وبدون-صدامات-عنيفة

8 - »هذه لنا وهذه ايضا لنا: سياسة إسرائيل االستيطانية في الضفة الغربية«، تقرير مشترك بين مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق 
اإلنسان في األراضي المحتلة »بتسيلم« وكيرم نابوت، مارس 2021. متاح على الرابط التالي:

https://www.btselem.org/arabic/publications/202103_this_is_ours_and_this_too

9 - عبير ياسين، »مالمح التغير في الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية«، الملف المصري، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، 
مؤسسة األهرام، العدد ٨٣، يوليو ٢٠٢١، ص ٣٧- ٣٨.

10 - هذه لنا وهذه ايضا لنا: سياسة إسرائيل االستيطانية في الضفة الغربية، مرجع سبق ذكره.

11 - شاؤول أرئيلي، »الضم الزاحف: بينيت يدمر الحلم الصهيوني«، جريدة األيام الفلسطينية نقال عن هآرتس، 30 أكتوبر 2021. متاح 
على الرابط التالي: 

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=14dedfc0y350150592Y14dedfc0

12- “Israeli settlements in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, and in the occupied 
Syrian Golan,” Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Human Rights Council, 
Forty- Six session, February 15, 2021, p. 3. Available at: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/A_HRC_46_65.pdf

13- “Israel approves West Bank settlement homes ahead of Trump exit,” DW website, January 17, 2021. 
Available at: https://www.dw.com/en/israel-approves-west-bank-settlement-homes-ahead-of-trump-
exit/a-56256384

14- Joseph Krauss, “Trump-era spike n Israeli settlement growth has only begun,” ABC News, April 14, 
2021. Available at: https://apnews.com/article/joe-biden-donald-trump-israel-iran-nuclear-west-bank-
afda64d2a213cb8de2ce72e46fe3385f



13

https://acpss.ahram.org.eg/News/17310.aspx : رابط دائم

15 - ”المستوطنات اإلسرائيلية بالضفة الغربية: ماذا تعرف عنها؟ ولماذا أنشئت؟«، مرجع سبق ذكره.
16- Monica Rewood, “A process in pieces: How the Israeli- Palestinian peace process is failing,” The 
Economist, May 29, 2021. Available at: https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2021/05/27/how-
the-israeli-palestinian-peace-process-is-failing

17- Ilan Ben Zion, “Israeli settlement plans anger some in governing coalition,” AP News, October 25, 2021. 
Available at: https://apnews.com/article/joe-biden-middle-east-jerusalem-israel-west-bank-62bc573684d8b
d473d8109fbbaf73f16

18 - القدس العربي، 29 أكتوبر 2021.
19- Ilan Ben Zion, Op.cit.

20- Ibid.

21 - »البرلمان اإلسرائيلي يقر موازنة 2021 قبل تصويت أساسي حول 2022«، موقع swissinfo.ch التابع لهيئة اإلذاعة والتلفزيون 
السويسرية، 4 نوفمبر2021. متاح على الرابط التالي:

https://www.swissinfo.ch/ara/47083184/-2022البرلمان-االسرائيلي-يقر--موازنة-2021-قبل-تصويت-أساسي-حول

22 - ”منسق األمم المتحدة: تجميد خطط االستيطان اإلسرائيلية يجب أن يصبح دائما«، موقع سبوتنيك، 29 أكتوبر 2021. متاح على 
الرابط التالي:

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202109291050292896--منسق-األمم-المتحدة-تجميد-خطط
/االستيطان-اإلسرائيلية-يجب-أن-يصبح-دائما

23 -”األمم المتحدة: جميع المستوطنات غير قانونية«، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 25 أكتوبر 2021. متاح على الرابط التالي: 

https://samanews.ps/ar/post/493276/األمم-المتحدة-جميع-المستوطنات-غير-قانونية

24 - ”االتحاد األوروبي: المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام حل الدولتين«، جريدة دنيا الوطن، 25 أكتوبر 
2021. متاح على الرابط التالي:

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/20211439916/25/10/.html


