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ليس االستيطان يف األراضي احملت ّلة عام  1967إال امتدادًا ملشروع إقامة الدّولة االستيطانية
اإلحاللية على أرض فلسطني ،وهو املشروع الذي خر� على شكل ”دولة إسرائيل“ اليت أعلن
قيامها عام  1948فيما مشروع ال ّتأسيس هلا بدأ قبل ذلك بكثريّ .
لكن القبول باحتالل

عام  1948واالعرتاف الدولي بقيام ”دولة إسرائيل“ يف ذلك العام جعل الرتكيز منص ًبا
على االستيطان يف األراضي الفلسطينية عام  ،1967ليخر� موقف عام يقول مبخالفة هذا
قائما خار� ”أراضي دولة إسرائيل“ .وقد استم ّرت سياسة
االستيطان للقانون الدولي كونه ً
السيطرة على املزيد من األراضي الفلسطينية الواقعة خار� ما يسمى
االحتالل القائمة على ّ
ّ
”اخلط األخضر“ ،يقابلها مواقف رافضة وشاجبة ومندّدة وحم ّذرة من دون االقرتان خبطوات
عمل ّية ميكن أن جترب االحتالل على وقف االستيطان .ومع ذلكّ ،
فإن الواليات املتحدة أعلنت
ثان/نوفمرب
مؤخ ًرا تغيري موقفها من االستيطان ،وفق ما أعلنه وزير خارجيتها يف شهر تشرين ٍ

.2019

االستيطان ﻓي الﺸطر الﺸرقي من الﻘدس ﻓي أرقام
قال تقرير صادر عن منظمة ”السالم ا�ن“ اإلسرائيلية ،يف أيلول/سبتمرب ّ ،2019
إن السلطات
اإلسرائيلية صادقت ما بني عامي  1991و 2018على بناء  21,834وحدة استيطانية يف
الشطر الشرقي من القدس احملتلة ،أي ما يعادل  % 37,8من رخ� البناء املمنوحة يف القدس
بشطريها يف املدّة املذكورة.1

 1السالم اآلنhttps://tinyurl.com/snmj2bd .2019/9/12 ،
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العام

الوحدات االستيطانية املصادق
عليها يف شرق القدس

العام

الوحدات االستيطانية املصادق
عليها يف شرق القدس

2005

592

1991

2096

692

1992

1568

2006

1993

760

2007

474

1994

1737

2008

441

1995

973

2009

433

1996

1192

2010

693

1997

765

2011

768

1998

142

2012

552

1999

276

2013

280

2000

1707

2014

898

2001

347

2015

620

2002

473

2016

542

2003

571

2017

1081

2004

381

2018

780

اجملموع

21,834

ووفق ّ
املنظمة ،اليت حصلت على أرقامها من بلدية االحتالل يف القدسّ ،
فإن املصادقة على
الوحدات االستيطانية يف شرق القدس زاد مبعدل يقارب  %33منذ تو ّلي نتنياهو رئاسة احلكومة
عام  ،2009فمعدل الوحدات املصادق عليها سنو ًيا من عام  2000حتى عام  2008كان ،500
ومنذ توىل نتنياهو رئاسة احلكومة عام  2009ارتفع املعدل السنوي إىل  665وحدة .كذلك،
رئيسا
شهدت املصادقة على الوحدات االستيطانية
ً
ارتفاعا كب ً
ريا بعد انتخاب دونالد ترامب ً
للواليات املتحدة ،فقد جرت املصادقة على  1861وحدة استيطانية بني عامي  2017و2018

مقارنة بـ 1162يف العامني السابقني ،ما يعين زيادة بنسبة .1 % 58
 1السالم اآلنhttps://tinyurl.com/snmj2bd .2019/9/12 ،
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تطور البناء االستيطاني يف
الشطر الشرقي من القدس
بني  1991و2017

ﹰ
إدارة ترامﺐ تعلن ّ
الدولي،
أن االستيطان ليﺲ
مﺨالﻔا للﻘاﻧون ّ
وتﺜير مواقف راﻓﻀة
يف

،2019/11/18

أعلن

مايك بومبيو ،وزير اخلارجية
األمريكيّ ،
أن بالده مل تعد تع ّد
املستوطنات يف الضفة الغرب ّية
احملت ّلة غري شرعية ،وقال إ ّنه
“بعد دراسة مجيع جوانب
النقا� القانوني بعناية ،توافق
هذه اإلدارة � �...على أن �إقامة�

أعلنت اخلارجية األمريكية ّ
أن االستيطان ال خيالف القانون الدولي

مستوطنات إسرائيلية يف الضفة الغربية ال يتعارض يف ح ّد ذاته مع القانون الدولي” ،لكن ليس
من شأنه التطرق إىل الوضع النهائي للضفة الغربية.1
 1سي أن أنhttps://tinyurl.com/w7dw7tu .2019/11/18 ،
عرب https://short.arab48.com/short/kd1Y .2019/11/19 ،48
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وعاد بومبيو ّ
ليؤكد هذا اإلعالن يف مقابلة نشرتها صحيفة “إسرائيل اليوم” يف ،28/11/2019
وقال ّ
السالم يف املنطقة،
إن التفسري القانون اجلديد يأتي يف سياق مساعي إدارة ترامب لتحقيق ّ
ومن شأن ذلك أن يفتح اجملال أمام ّ
حل سياسي للتحدّيات اليت عصفت باملنطقة لوقت طويل.1
ومن املمكن القول ّ
إن القرار األمريكي مل يكن مفاج ًئا ،فهو يأتي يف سياق من القرارات اليت
ّ
اتذتها إدارة ترامب منذ تولي األخري مقاليد الرئاسة يف عام  ،2017واليت كان أبرزها إعالنه،
يف  ،2017/12/6اعرتاف إدارته بالقدس عاصمة لدولة االحتالل .كذلكّ ،
فإن االحتالل
استبق قرار اإلعالن عن شرعية املستوطنات بعدد من التصرحيات اليت صدرت عن مسؤولني يف

اإلدارة األمريكية تفيد ّ
أن االستيطان ال يشكل عقبة أمام السالم وأ ّنه بإمكان دولة االحتالل أن
تض ّم مستوطنات الضفة الغربية .ففي حزيران/يونيو  ،2019قال السفري األمريكي لدى دولة

االحتالل ّ
إن “إسرائيل هلا احلق يف االحتفاظ جبزء من الضفة الغربية” ،2وتصرحيه يف تشرين

أول/أكتوبر ّ 2019
تتضمن إخالء مستوطنات” .3كذلك،
أن “خطة السالم األمريكية لن
ّ
قال جايسون غرينبالت ،مبعوث ترامب إىل الشرق األوسط ،إ ّنه يفضل تسمية املستوطنات
“مد ًنا وأحياء”.4

القرار األمريكي كان ّ
حمل ترحيب من رئيس حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو الذي كتب
“صحح
على صفحته على موقع فيسبوك يف  ،2019/11/19أنه حتدث مع ترامب وشكره لكونه ّ
ظلما تارخي ًيا وقال احلقيقة كما هي”؛ وأضاف ّ
أراض ليست
ً
أن “الشعب اليهودي ال يعيش على ٍ

له ألن هذا هو وطننا منذ أكثر من ثالثة آالف عام”.5

 1إسرائيل اليومhttps://tinyurl.com/vqnpe6p .2019/11/28 ،
 2كالم فريدمان جاء في مقابلة مع نيويورك تايمز نشرتها في https://nyti.ms/2wJIoiK ،2019/6/8
ومضمون المقابلة مترجم على الميادينhttp://mdn.tv/40yL .2019/6/8 ،
 3الميادينhttp://mdn.tv/5fgx .2019/10/17 ،
 4ميدل إيست مونيتورhttps://tinyurl.com/uvc537u .2019/6/28 ،
 5دويتشه فيلهhttps://p.dw.com/p/3THNC .2019/11/19 ،

مؤسسـة القدس الدولية

ويف الوقت ذاته ،أثار القرار مجلة من املواقف الرافضة والشاجبة ،فسارع االحتاد األوروبي إىل
إصدار بيان ّ
أكد فيه ّ
يتغي ،وأن مجيع
أن موقفه الرافض ألنشطة االستيطان اإلسرائيلية مل ّ
املستوطنات غري قانونية.1
وصدرت مواقف رافضة عن كل من روسيا وتركيا ،والسلطة الفلسطينية وجامعة الدول
العربية والربملان العربي ،ومكتب األمم املتحدة حلقوق اإلنسان2؛ وقالت منظمة العفو الدولية
ّ
إن االستيطان اإلسرائيلي يف الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويرقى ملستوى جرائم
احلرب.3
وعلى املستوى الداخلي األمريكي ،و ّقع  107أعضاء دميقراطيني مبجلس النواب األمريكي
حتى مساء اجلمعة  ،2019/11/22عريضة طالبوا فيها وزير اخلارجية بالرتاجع عن قراره.
وأعلن املشرعون املوقعون رفضهم الشديد قرار وزارة اخلارجية ،مؤكدين ّ
أن القرار يتجاهل
بشكل صارخ املادة  49من اتفاقية جنيف الرابعة ،اليت تؤكد أن أي قوة حمتلة جيب أال تقوم
برتحيل أو نقل أجزاء من سكانها املدنيني إىل األراضي اليت حتتلها.4
وعقدت جامعة الدول العربية ،يف ،2019/11/25
دورة غري عادية جمللس اجلامعة على مستوى
وزراء اخلارجية العرببهدف بلورة موقف عربي
ومنسق للتصدي هلذه اخلطوة األمريكية.
مجاعي
ّ
وقال األمني العام املساعد لشؤون قطاع فلسطني
واألراضي العربية احملتلة باجلامعة العربية سعيد
أبو علي ،إن “االجتماع الوزاري ليس من أجل تقييم
اخلطوة األمريكية فقط ،وإمنا الختاذ املواقف

أعلنت اجلامعة العربية رفض إعالن بومبيو حول
االستيطان لكن من دون خطوات عملية ملواجهته

 1وكالة األناضولhttp://v.aa.com.tr/1649293 .2019/11/19 ،
 2دويتشه فيلهhttps://p.dw.com/p/3TJ01 .2019/11/19 ،
 3حساب منظمة العفو على تويترhttps://twitter.com/amnesty/status/1196701774717104129 .2019/11/19 ،
 4الجزيرةhttps://tinyurl.com/vpkav7q .2019/11/22 ،
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واخلطوات اليت أصبحت تتطلب جتاوز اإلدانة إىل ضرورة اختاذ إجراءات عملية ملواجهة القرار

يعب عن اجتاه فعلي إىل مواجهة القرار
األمريكي” .1لكن االجتماع مل يسفر عن موقف ّ
األمريكي ،فأدان االجتماع القرار ،وأعلن اجمللس “عزم الدول العربية اختاذ مواقف سياسية
واقتصادية ودبلوماسية ،على املستوى الثنائي ومتعدد األطراف ،للدفاع عن القضية املركزية
لألمة العربية ،وعن حقوق الشعب الفلسطيين”؛ وك ّلف اجمللس “اجملموعة العربية يف نيويورك
والعضو العربي يف جملس األمن لبدء اجلهود واملشاورات الالزمة ملواجهة القرار األمريكي

خبصوص االستيطان اإلسرائيلي”.2

وخرجت يف خمتلف املناطق الفلسطينية
تظاهرات غاضبة يوم 2019/11/26

ً
رفضا إلعالن بومبيو حول االستيطان،
وأحرق املتظاهرون صور ترامب وبومبيو،
ونتنياهو ،ورفعوا األعالم الفلسطينية
والالفتات املنددة باالحنياز األمريكي
املطلق لالحتالل ،فيما علقت املؤسسات
احلكومية واجلامعات واملدارس الدوام

شهدت خمتلف املناطق الفلسطينية تظاهرات رافضة إلعالن
بومبيو

تلبية لدعوة املشاركة يف الفعاليات املنددة

بال ّتآمر األمريكي اإلسرائيلي على الشعب
الفلسطيين وقضيته وسرقة أرضه.3

محكمة العدل األوروبية :قرار

 1األخبارhttps://al-akhbar.com/Arab/279749 .2019/11/20 ،
 2مصر العربيةhttps://tinyurl.com/wxf8z76 .2019/11/25 ،
 3موقع قناة الغدhttps://www.alghad.tv/?p=782783 .2019/11/26 ،
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محكمة العدل األوروبية :قرار بوجوب وسم مﻨتﺠات المﺴتوﻃﻨات
أصدرت حمكمة العدل األوروبية ،يف
حكما قضائ ًيا يلزم
،2019/11/12
ً
الدول األعضاء يف االحتاد األوروبي
بوضع

ملصقات

على

منتجات

املستوطنات و�ييزها عن املنتجات
اإلسرائيلية األخرى ،وقالت احملكمة إنه
مبوجب قوانني االحتاد األوروبي بشأن
وضع ملصقات على املواد الغذائية،
جيب توضيح مصدر تلك األغذية
حتى يتم ّكن املستهلكون من االختيار

أصدرت حمكمة العدل الدولية قرا ًرا بإلزامية وسم منتجات
املستوطنات

بناء على “اعتبارات أخالقية ،واعتبارات تتع ّلق بااللتزام بالقانون الدولي” ،1ما يعين عدم

السما� بالتسويق هلا على أ ّنها منتجات إسرائيل ّية.2

استف ّز القرار دولة االحتالل ،فقالت اخلارجية اإلسرائيلية إ ّنه “مي ّثل أداة يف احلملة السياسية
ضد إسرائيل ،وهدفه الوحيد هو اعتماد معيار الكيل مبكيالني ضدّها” .3واألمر نفسه على

اجلانب األمريكي ،إذ قالت اخلارجية يف بيان صادر يف  ،2019/11/13إ ّنها قلقة من القرار
األوروبي الذي “يوحي باالحنياز ض ّد إسرائيل” ،وهو “يشجع على مزيد من املقاطعة وسحب

االستثمارات والعقوبات ) (BDSضد إسرائيل”.4

إن ّ
ّ
وعلق متحدّث باسم وفد االحتاد األوروبي إىل دولة االحتالل على هذه املواقف بالقول ّ
كل
املنتجات اليت تعرض يف األسواق األوروبية ،سواء كانت حم ّلية أو مستوردة ،ينبغي أن تكون
 1الجزيرةhttps://tinyurl.com/skg95au .2019/11/12 ،
 2يمكن اﻻطالع على قرار المحكمة ھناhttps://tinyurl.com/sdmhtct :
 3مونت كارلو الدوليةhttp://mc-d.co/1PpR.T .2019/11/13 ،
 4الخارجية األمريكية/https://www.state.gov/decision-by-eu-court-of-justice-on-psagot-case .2019/11/13 ،
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عليها معلومات اإلنتا� صحيحة وال تض ّلل املستهلك ،وقال ّ
إن االحتاد “ال يؤ ّيد أي إجراء لعزل

إسرائيل”.1

المتحدة وتﺄﺧير إﺻدار قاعدة بياﻧات ّ
ّ
الﺸرﻛات العاملة ﻓي
األمم
المﺴتوﻃﻨات
بني احلماسة األمريكية لدعم
االستيطان كجزء من ّ
تبين الرواية
اإلسرائيلية ،والقرار األوروبي الذي
ّ
يفيد ّ
�ل
متمسك
أن االحتاد
ّ
الدولتني على حدود عام 1967

ورفض االستيطان ،يأتي موقف

األمم امل ّتحدة اليت ال تزال مرتدّدة
حيال نشر قاعدة البيانات اليت
تض ّم أ�اء الشركات اليت تعمل

ال تزال األمم املتحدة �اطل يف نشر قاعدة بيانات الشركات العاملة
يف املستوطنات

يف املستوطنات .وكان جملس حقوق اإلنسان دعا يف  2016إىل الكشف عن قاعدة البيانات يف
أثناء دورة اجمللس الرابعة والثالثني املنعقدة يف آذار/مارس  ،20172فقد رفض املفوض السامي
يف ذاك احلني ،زيد رعد احلسني ،الكشف عن قاعدة البيانات هذه فيما ال تزال املفوضة السامية
احلالية ميشيل باشليه ،تته ّرب من هذه املسؤولية رغم تعهّداتها املتك ّررة بالتنفيذ.3
وتبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،يف � ،2019/12/5س قرارات ملصلحة القضية
الفلسطينية من بينها قرار يطالب اجملتمع الدولي بعدم تقديم أي دعم للنشا� االستيطاني

 1ھﺂرتسhttps://tinyurl.com/vc8kfbl .2019/11/13 ،
 2لالطالع على القرارhttps://tinyurl.com/seoq7lu :
 3شبكة السياسات الفلسطينيةhttps://tinyurl.com/rs28jao .2019/11/19 ،
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غري القانوني ،مبا يف ذلك عدم تزويد دولة االحتالل ّ
بأي دعم ميكنها االستفادة منه يف
املستوطنات.1

ﺧﻼﺻة
تستم ّر دولة االحتالل يف البناء االستيطاني ،ضمن حماولة فرض أمر واقع مؤدّاه ض ّم املستوطنات
املقامة يف األراضي احملتلة عام  1967إىل تلك اليت احت ّلتها عام ّ .1948
ولعل املوقف الدولي
أو العربي الذي قابل االستيطان على مدى السنوات السابقة مل يكن مؤه ً
ال ليكبحه ،بل األغلب
هو ّ
أن دولة االحتالل “إسرائيل” استفادت من ضعف هذا املوقف والتزامه سقو ًفا متد ّنية من

الرفض واإلدانة واالستنكار والتحذير كي تستم ّر يف النشا� االستيطاني.
اليوم ،يأتي اإلعالن األمريكي عن شرع ّية االستيطان ليق ّوي الرواية اإلسرائيلية ويع ّززها ،بينما

قرار احملكمة األوروبية حيرتم ّ
حق املستهلك يف معرفة مصدر املنتجات املعروضة يف األسواق
أي التزامات خار� اخليارات ّ
أما املوقف العربي ّ
من دون أن يرت ّتب على ذلك ّ
فإن
الشخص ّيةّ .

أساسه القائم على بيانات الرفض والشجب ال ميكن أن يع ّول عليه يف ّ
ظل االجتاه إىل االنفتا�

على االحتالل ،والتطبيع معه ،والدعوات الواضحة إىل قبوله أم ًرا واق ًعا.
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