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 :  ممخص

ينطمق فكر الحركة الصييونية من مقولة "أرض بال شعب لشعب  بال أرض"، 
وىو فكر قام بالترويج لو زعماء الحركة الصييونية مثل " إسرائيل رانجويل، وتيودر 
ىيرتزل"، وتيدف الصييونية إلقامة دولة ييودية خالصة نقية بمعني عدم وجود أي 

الييود محل العرب، ولعل شعار " عنصر غير ييودي داخل ىذه الدولة، أي إحالل 
شعب بال أرض ألرض بال شعب " ىو الجوىر الحقيقي ليذا المشروع، فاالستيطان 
اإلسرائيمي ىو التطبيق العممي لمفكر االستراتيجي الصييوني الذي انتيج فمسفة 
أساسيا االستيالء عمى األرض الفمسطينية، وطرد سكانيا الفمسطينيين بحجج 

وتاريخية، وجمب أعداد كبيرة من الييود من مختمف أنحاء العالم، وادعاءات دينية 
حالليم بداًل من العرب الفمسطينيين بيدف إقامة دولة ييودية في المنطقة العربية.   وا 

وشكل االستيطان األداة الرئيسة لمحركة الصييونية في فرض سيطرتيا 
ر الميالدى، وقد كان  فمسطين منذ أواخر القرن التاسع عش عمىالسياسية بالتدريج 

م، تجسيًدا لأليديولوجية 6896كتاب تيودور ىيرتزل "الدولة الييودية" الذي صدر عام
قامة دولة ييودية عمى إالصييونية ومخطًطا لبناء الدولة الييودية، عالج أدق تفاصيل 

أرض فمسطين وقد وضع بعض رجال الحركة الصييونية ىذا الكتاب في منزلة ال تقل 
ونشطت المؤسسات  الييودية بعد الحرب العالمية ، منزلة التوراه لدي الييودعن 

ض الفمسطينية وعمميات التيجير لمييود إلى أر  فى االستيالء عمى األراضياألولي، 
 فى إقامة دولة ييودية عمى أرض فمسطين. فمسطين لتطبيق الرؤية الصييونية
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Abstract:  

The thought of the Zionist movement expresses well from the 

saying "a land without a people for a people without a land", a thought 

promoted by the leaders of the Zionist movement such as "Israel 

Rangwil and Tudor Herzl". Zionism aims to establish a pure Jewish 

state in the sense that there is no one except Jewish element within 

this state, That is, replacing the Arabs with the Jews, and perhaps the 

slogan “A people without a land for a land without a people” is the 

true essence of this project. The Israeli settlement is the practical 

application of the Zionist strategic thought that has adopted a 

philosophy based on the seizure of Palestinian land and the expulsion 

of its Palestinian population with religious and historical arguments 

and claims, and bringing in large numbers Of the Jews from all over 

the world, and replacing them with the Palestinian Arabs with the aim 

of establishing a Jewish state in the Arab region. 

Settlement has been the main tool of the Zionist movement in 

gradually imposing its political control over Palestine since the end of 

the nineteenth century. Tudor Herzl’s book “The Jewish State”, which 

appeared in 1896AD, was an embodiment of Zionist ideology and a 

blueprint for building the Jewish state. It dealt with the minutest 

details of establishing a Jewish state on the land of Palestine. Some 

men of the Zionist movement placed this book in a status no less than 

that of the Torah among the Jews, 

 The Jewish institutions became active after the First World 

War, in the seizure of Palestinian lands and the displacement of Jews 

to the land of Palestine to implement the Zionist vision of establishing 

a Jewish state on the land of Palestine 
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ينطمق فكر الحركة الصييونية من مقولة "أرض بال شعب لشعب  بال أرض"، 
 ISrael)الحركة الصييونية مثل " إسرائيل رانجويلقام بالترويج لو زعماء  فكروىو 

Zang Will )، وتيودر ىيرتزل(Theodor Herzl)" (6) ويقصد بيذا  الشعار أن ىناك ،
أرض بال شعب وىي أرض فمسطين يجب أن تعطي لشعب بال أرض وىم الييود، 

 وأنيا في واقع األمر ممك لمشعب الييودي سواء كان يشغميا الفمسطينيون أم ال.     

 االستيطان في الفكر الصهيوني:

جود أي تيدف الصييونية إلقامة دولة ييودية خالصة نقية بمعني عدم و 
عنصر غير ييودي داخل ىذه الدولة، أي إحالل الييود محل العرب، وليس مجرد 
استغالل ىؤالء العرب، ولعل شعار " شعب بال أرض ألرض بال شعب " ىو الجوىر 
الحقيقي ليذا المشروع، والنزعة اإلحاللية واضحة في كتابات ىيرتزل من البداية، 

ألصميين " في قتل الثعابين الكبيرة والحيوانات حينما تحدث عن استخدام " المواطنين ا
المفترسة األخرى ثم إعطائيم وظائف في دول أخرى يقيمون فييا مؤقًتا إلي أن يتم 

 اختفاؤىم بشكل دائم . 

ثالثة مبادئ أساسية حددت عالقة الدولة اإلسرائيمية بقضية األرض و الحدود 
 : هىوريون، وروج ليا كل من جابوتنسكي وجولدا مائير، وبن ج

 االستيالء عمى أكبر مساحة ممكنة من األرض الفمسطينية.  -6

 تفريغ األراضي من سكانيا طرًدا أو قتاًل.  -2

(2)تشجيع ىجرة الييود من أرجاء العالم إلي "أرض الميعاد" -3
 . 

إن أسطورة االستيطان في عقمية القادة الصياينة، أن فمسطين ىي إسرائيل، 
أو صييون، وأن تاريخيا قد توقف تماًما برحيل الييود عنيا، بل إن تاريخ الييود 
أنفسيم قد توقف ىو اآلخر برحيميم عنيا، ولن يستأنف ىذا التاريخ إال بعودتيم إلييا 
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صييونية في فمسطين العقيدة التوراتية في فيو تاريخ مقدس، وقد جسدت الحركة ال
طرحيا، حيث حولت ممارساتيا العممية الحتالليا االستيطاني في فمسطين إلي مفيوم 

 توراتي. 

استندت الحركة الصييونية عند قياميا برئاسة ىيرتزل إلى قواعد دينية لحث 
رين المستوطنين الييود عمى" العودة إلي األرض الموعودة"، وبذلك يتم استقبال المياج

الييود إلي فمسطين كمياجرين إلي أرض إسرائيل وفي ىذا اإلطار تمت إقامة دولة 
 .(3)إسرائيل

ويمثل ىؤالء المياجرون االحتالل االستيطاني، بمعني قيام جماعات الييود 
األجنبية باستيطان أرض فمسطين وممارستيم السمطة فوق تمك األراضي عمى كل 

ألن سياسات االحتالل االستيطاني واأليديولوجية الصييونية في   السكان الفمسطينيين؛
فمسفتيا الخاصة قامت عمى أساس نفي اآلخر واقتالعو، ال التعايش معو أو القبول 
بوجوده، إذن فإن غايتيا ىي اإلخالء واإلحالل وتيجير الشعب الفمسطيني لتوطين 

صييوني في فمسطين منذ البداية ، ولقد واكب االستيطان ال(4)ىؤالء المياجرين مكانيم
ظاىرة التعالي القومي تجاه المواطنين المحميين، فساد بينيم الرأي القائل: "بأن العربي 
يحترم اآلخرين إذا فيم لغة واحدة، ىي القوة، فقد ارتبطت الصييونية باالستيطان 

 : (5)متكاممةثالثة أسس باعتباره جزًءا منيا وأساًسا ميمًا في مشروعيا، إذا راىن عمى 

الييود رغم انتمائيم لعديد من الدول والمجتمعات يمثمون  ن: إ األساس األول
 قومية واحدة تتميز بصفات عرقية سامية. 

:عالقة الييود مع الشعوب األخرى تقوم عمى العداء والصراع  األساس الثاني
 وتمخصيا ظاىرة معاداة السامية. 

: إن مشكمة الييود ال حل ليا إال بإقامة دولة ييودية، وألن األساس الثالث
ىذه الدولة تتمثل في أرض الميعاد واالستيطان فييا، وأساس ذلك: إذا كان ىناك من 
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شعب مختار، فثمة أيًضا أرض مختارة، فاألصل في استمرار الصييونية ال يكون إال 
 .(6)من خالل استمرار االستيطان في فمسطين

 :لمخططات االستيطانية اإلسرائيميةا -أوالا 

جاءت البرامج االستيطانية الصييونية إلقامة المستوطنات الييودية عمى 
األراضي الفمسطينية تحت تبريرات دينية وتاريخية، مفادىا أن ىناك حقوقًا تاريخية 
ودينية ييودية عمى أرض فمسطين، وىذه الحقوق ىي التي وعد بيا الرب الشعب 

وقد تطور ىذا المفيوم فيما بعد الي جعل إقامة المستوطنات أداة لتعزيز الييودي، 
، "إن الحقيقة ىي ال صييونية بدون 6948أمن دولة إسرائيل بعد قياميا عام 

 .(7) استيطان، وال دولة ييودية بدون إخالء العرب ومصادرة أراضييم"

ي الصييوني فاالستيطان اإلسرائيمي ىو التطبيق العممي لمفكر االستراتيج
الذي انتيج فمسفة أساسيا االستيالء عمى األرض الفمسطينية، وطرد سكانيا 
الفمسطينيين بحجج وادعاءات دينية وتاريخية، وبترويج مقولة "أرض بال شعب لشعب 
حالليم بداًل من  بال أرض"، وجمب أعداد كبيرة من الييود من مختمف أنحاء العالم، وا 

امة دولة ييودية في المنطقة العربية، الستمرار إنجاز العرب الفمسطينيين بيدف إق
رؤية إحياء وطن قومي وديني وجغرافي لمشعب الييودي في فمسطين كإقميم يدعي 

 .(8)الييود أن ليم حًقا تاريخًيا موروثًا فيو، ومن أجل استمرار ىذا االستيطان وتطوره

سيطرتيا  وشكل االستيطان األداة الرئيسة لمحركة الصييونية في فرض
 . (9)السياسية بالتدريج عمى فمسطين منذ أواخر القرن التاسع عشر

  :تاريخ االستيطان الصهيوني في فمسطين -اثانيا 

بدأت فكرة االستيطان في فمسطين، تموح في األفق، بعد ظيور حركة 
في أوروبا؛ حيث بدأ   (Martin Luther)  اإلصالح الديني عمى يد مارتن لوثر
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المذىب البروتوستانتي الجديد في ترويج فكرة تقضي بأن الييود ليسوا جزًءا أصحاب 
من النسيج الحضاري الغربي، ليم ما ليم من الحقوق وعمييم ما عمييم من الواجبات، 

 .(61)وىم شعب اهلل المختار، وطنيم المقدس فمسطين، يجب أن يعودوا إليو

اجر الدنمركي وكانت أولى الدعوات لتحقيق ىذه الفكرة ىو الت
م، الذي أعد خطة لتوطين الييود في 6695( عام Oliger poulliأوليجربولي)

م كان 6799فمسطين، وقام بتسميميا إلي مموك أوروبا في ذلك الوقت، وفي عام 
نابميون بونابرت قد اقترح إنشاء دولة ييودية في فمسطين أثناء حممتو الشييرة عمى 

د حثيم عمى االلتفاف حول رايتو إلعادتيم الي مصر وسوريا حيث وجو نداء لمييو 
عادة بناء ىيكميم من جديد في مقابل مساعدتيم لو في غزو فمسطين  .(66)القدس وا 

تبمورت الفكرة الصييونية السياسية التي ظيرت في القرن التاسع عشر في 
م، 6896"الدولة الييودية" الذي صدر عام(Theodor Herzl) كتاب تيودور ىيرتزل

و طرح أسباب الالسامية وكيفية عالجيا، وىو إقامة وطن قومي لمييود، وكتابو وفي
كان تجسيًدا لأليديولوجية الصييونية ومخطًطا لبناء الدولة الييودية، عالج أدق 

الييئة التي ستشرف عمى  –تفاصيل عممية البناء، ابتداًء من إقامة جمعية الييود 
سة التي ستنفذه اقتصادًيا، حتي قضايا تيجير والمؤس -والشركة الييودية  -المشروع 

الييود بطبقاتيم وتنظيم المدن في دولتيم واختيار لغتيم وعمميم وسن دستورىم ففي 
م في باريس كان أول صدور لمكتاب وكان حدثًا فكرًيا ميمًا ال لألفكار 6895صيف 

نما التحول المفاجئ لمكاتب نفسو من مسرحي روائ ي إلي مفكر الواردة في الكتاب وا 
سياسي، ىذا وقد آمنت الحركة الصييونية بأفكاره وسارت عمى ىداه، بل إن بعض 
رجال الحركة الصييونية وضعوا الكتاب في منزلة ال تقل عن منزلة التوراه لدى 
الييود، فقد ألفو زعيم الصييونية في محاولة منو لحل عصري لممسألة الييودية والتي 

ولة خالصة ليم، ومنح السيادة ليم عمى جزء من األرض تيدف الي جمع الييود في د
يكفي لالحتياجات الحقيقية ألمتو، ليذا إقترنت الحركة الصييونية بييرتزل ألنو قرن 
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األيديولوجيو بالمنظمة الصييونية التي نشأت بعد المؤتمر الصييوني العالمي الذي 
أيام من االجتماعات  م وخرج المؤتمر بعد ثالثة6897عقد في بال بسويسرا في عام

 :(62)التاليةووفق رؤية ىيرتزل ببرنامج ثالثي استراتيجي يعتمد المحاور 

 : تبني فكرة االحتالل الييودي الواسع والمنظم لعموم فمسطين من خالل اليجرة. أوالا 

: تشكيل منظمة دائمة تعمل عمى توحيد جميع جيود الييود وفق رؤية، الحركة ثانياا
 الصييونية، وتنمية الحس والوعي القومي الييودي وتعزيزىا . 

 الحصول عمى اعتراف دولي قانوني بحق االحتالل اليهودي لفمسطين: -ثالثاا

وفي القرن التاسع عشر، اشتدت حممة الدعوات لممشروع االستيطاني  
لييودي في فمسطين، وانطمقت ىذه الدعوات من أوروبا مستغمة المناخ السياسي ا

السائد حول األطماع االحتاللية األوروبية في تقسيم ممتمكات الرجل المريض "الدولة 
العثمانية" والتي عرفت برجل أوروبا المريض، وقد تولى أمر ىذه الدعوات عدد من 

، الذي دعا الي حل  (Salisbury)     السبورىزعماء الييود وغيرىم، أمثال: لورد س
، وبعد ظيور الحركة الصييونية (63)المسألة الشرقية عن طريق احتالل فمسطين

كحركة سياسية عممية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، سعت ىذه الحركة 
  لمسيطرة عمى األراضي الفمسطينية، وكان من أبرز نشطائيا لورنس أوليفانت

Laurence) Oliphant (6821- 6888(64)م . 

وباإلضافة إلى أوليفانت حاول عديد من زعماء الييود في القرن التاسع عشر 
القيام بمشاريع لتوطين الييود في فمسطين، ومن بين ىؤالء  موسى  حاييم 

م( والذي نجح في Moses Haim Montefiore( )6784-6885مونتفيوري)
الحصول عمى موافقة السمطان العثماني عمى شراء عدد من األراضي بالقرب من 
القدس ويافا، وأسكن فييا مجموعة من العائالت الييودية، إال أن ىذه الخطوة أخفقت 
أيضا تحت تحفظ السمطات العثمانية لمشاريع االستيطان في فمسطين، كما بذل وليم 
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رساليا الي الجمعيات الصييونية لتشجيع ىشمر جيو  ًدا في جمع تبرعات مالية وا 
 .(65)االستيطان في فمسطين تحت الحماية البريطانية

م باستئجار 6861وقام االتحاد اإلسرائيمي العالمي )اإلليانس( الذي تأسس عام
( عاًما، أقيمت عمييا مدرسة زراعية، بدعم من البارون 99( )دونم( لمدة )2611)
م قامت مجموعة من 6878في عام ، و وتشيمد لتدريب الييود المياجرين عمى الزراعةر 

( )دونم( من أراضي قرية ممبس وتم تسجيميا باسم النمساوي 3375الييود بشراء )
سمومون، واستمرت المحاوالت الييودية لمسيطرة عمى األراضي الفمسطينية حتي عام 

( بداية التاريخ Walter Laqueurر الكور)م الذي يعتبره المؤرخ الييودي والت6886
( ييودي من 311الرسمي لالستيطان الييودي في فمسطين بعد أن وصل حوالي )

 —6882أوروبا الشرقية، تمكنوا من إنشاء عدد من المستوطنات في الفترة من
 . (66)م6884

وتوالت فيما بعد عمميات االستيالء عمى األراضي الفمسطينية بشتى الوسائل، 
نيا الشراء أو االستئجار لمدة طويمة، وقد لعبت المؤسسات الييودية التي أنشئت ليذا م

 : بينهاالغرض دورا كبيرا  في شراء واستئجارىا األراضي الفمسطينية ومن 

منظمة بيكا التي أسسيا روتشيمد، الوكالة الييودية التي انبثقت من  -6
 م. 6897المؤتمر الصييوني العالمي األول عام

 الصندوق القومي الييودي "الكيرن كايمت" . -2

 صندوق التأسيس الييودي "الكيرن ىايسود" . -3

ونشطت ىذه المؤسسات بعد الحرب العالمية األولى، خصوصًا بعد تمكن  
م، 6967نوفمبر  2بمفور الشيير في  تصريحالمنظمة الصييونية من استصدار 

( )دونم( بعد قيام دولة  201110711وتمكن الييود بفضل ىذه اإلجراءات من تممك ) 
 . (67)م6948إسرائيل عام
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م تم إنشاء ثالث مستوطنات، ىى مستوطنة ريشون ليتسيون 6882وفي عام 
رون م، وزخرون يعقوب وروش يبنا، ثم مستوطنة يسود ىمعاليو وعف6883عام 

م أقيمت مستوطنات رحوبوت وىيارون 6891م، وفي عام6884ومستوطنة جديرا عام 
م أقر قانون المنظمة 6889، وبعد انعقاد المؤتمر الصييوني العالمي الثاني عام

الصييونية العالمية، التي أخذت عمى عاتقيا كافة الشؤون المتعمقة باالستيطان بعد أن 
( مستوطنة، سيطرت عمى 22الزراعية الى ) وصل عدد المستوطنات اإلسرائيمية

( ألف دونم بعد الحرب العالمية األولى، بعد ىذا 468( ألف دونم ارتفعت الي )211)
التاريخ انطمقت مرحمة جديدة من مراحل االستيطان الييودي في فمسطين؛ حيث قامت 

ا التي تتمحور المؤتمرات الصييونية العالمية بدًءا من المؤتمر األول عمى تنفيذ برامجي
 : ودعا هذا البرنامج إلى، (68)م6879حول برنامج المؤتمر األول عام 

 العمل عمى احتالل فمسطين بواسطة العمال الزراعيين والصناعيين الييود.  -6

 تقوية المشاعر الييودية والوعي القومي الييودي.  -2

تحقيق غاية اتخاذ الخطوات التمييدية لمحصول عمى الموافقة الضرورية ل -3
 الصييونية. 

لقد كانت السيطرة عمى األرض الفمسطينية جوىر الفمسفة التي انتيجتيا 
الصييونية منذ نشوء الفكرة األولى لتوطين الييود في فمسطين، فقد تعرضت األراضي 

 . (69)ةيجرات الييوديالفمسطينية لخمس موجات متتالية من ال

م؛ إذ ىاجر نحو 6913 -6882وقد حدثت الموجة األولي ما بين عامي 
عشرة آالف ييودي من روسيا في أعقاب حادثة اغتيال قيصر روسيا وما تبعتيا من 

م حدثت الموجة الثانية، 6968 – 6914عمميات اضطياد لمييود ىناك، وبين عامي 
( ألف مياجر، ثم حدثت الموجة الثالثة ما بين 85حيث وصل عدد المياجرين إلى )

وبعد حدوث الثورة البمشفية في روسيا، وبمغ عدد المياجرين م ،6923-6969عامي 
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( ألف مياجر بسبب قيام الواليات المتحدة األمريكية بسن قوانين حًدت من اليجرة 62نحو)
م؛ حيث بمغ عدد المياجرين 6961–6958إلييا، أما الموجو الرابعة فكانت بين عامي 

م 6964-6961ة ما بين عامي ( مياجرا، ثم حدثت الموجة الخامس753.487حوالي )
(، أما الموجة السادسة حدثت ما بين عامي  228.146حيث وصل عدد المياجرين) 

(، وقد بمغت حصيمة اليجرة 86.337م وبمغ عدد المياجرين حوالي) 6965-6967
( من 6311111)  م حوالي 6967 -6948الييودية إلى فمسطين في الفترة من 

 .(21)المياجرين الييود الي فمسطين

ويتضح من كل ما سبق أن إقامة المستوطنات، واالستيطان عمى األرض 
الفمسطينية يمثل حجر الزاوية في األيديولوجية الصييونية وذلك لألىمية الكبيرة التي 
ينطوي عمييا االستيطان، وتكمن ىذه األىمية في عدة جوانب ديموجرافية وأمنية 

امة المستوطنات يعمل عمى جمب المزيد من وسياسية واقتصادية ومائية وطائفية، فإق
 المياجرين الييود وبالتالي تيويد األرض الفمسطينية. 

وعند بدء االستيطان الصييوني في األراضي الفمسطينية، وضع مخططوه 
مجموعة من األىداف االستراتيجية، التي من خالليا يتم زرع أكبر عدد من 

من المبررات التي صاغيا مخططو  المستوطنات داخل المناطق، مدفوعين بجممة
االستيطان ألنفسيم، والتي اتجيت لدعم مخططات االستيطان ضمن رؤية سياسية 

 . (26)وأمنية ذات أىداف مدروسة بعمق

م، وصوال إلي  6992فاستمرت أعمال توسيع المستوطنات منذ يونيو عام 
أكثر من ثمث إقامة جدار الفصل العنصري الذي سيطرت من خاللو "إسرائيل" عمى 

مساحة الضفة الغربية، ولم تكن ىذه الظاىرة "السرطانية" االستيطانية أمَرا عضوًيا، 
نما كانت عبر سياسة منظمة من الخطط والبرامج وضعتيا أعمي الييئات القيادية  وا 
في المنظمة الصييونية العالمية والحكومات اإلسرائيمية المتعاقبة، ولقد حرص حزًبا 

د اإلسرائيميان أثناء خوضيما المعركة االنتخابية لمكنيست الثالث عشر العمل والميكو 
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عمى التركيز عمى السياسة االستيطانية في األراضي المحتمة، وكان زعيم حزب العمل 
األمني" آنذاك إسحق رابين قد جاء بمصطمح "االستيطان السياسي" و"االستيطان 

ن من الممكن أن يمجأ رابين ، بعد يري بعض الباحثين، أنو كاكما  ،(22)ومعنى ذلك
فوزه في االنتخابات وتكميفو بتشكيل الحكومة إلى المبادرة الي إيقاف ما أسماه 
باالستيطان السياسي، واالستمرار باالستيطان األمني والذي ينحصر في توسيع بعض 
المستوطنات القائمة في ثالث مناطق، وىي غور األردن، والقدس، والجوالن، مما 

وضع نيايةلالستيطان في معظم المنطقة المرشحة لتطبيق حكم ذاتي فمسطيني  يعني
  .(23)فييا
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 :الخاتـــــــمة

ييدف فكر الحركة الصييونية إلى إقامة دولة ييودية خالصة نقية، ال وجود 
فييا لمعرب أى الفمسطينيين أصحاب األرض، تحت مبررات دينية وتاريخية وذلك 

اد ) أرض فمسطين( كما ــــــــــفي الشتات إلى أرض الميعلجذب الييود من الخارج 
بشتى  الفمسطينيين ولذا فإن اإلستيالء عمى األرض  وتفريغيا من سكانيا ؛عونيدً 

، ىى المبادئ التي روج ليا نحاء العالمأالوسائل وتشجيع ىجرة الييود من جميع 
 وبن جوريون. جولدا مائير، و زعماء الصييونية األوائل أمثال جابوتنسكى،

ومن ىنا نجد أن االستيطان اإلسرائيمي ىو الترجمة العممية لمفكر الصييوني 
في اقامة دولة ييودية عمى االراضي الفمسطينية وىو الموضوع الرئيس الذي تكرس لو 

 كل الحكومات اإلسرائيمية جيودىا وميزانيتيا لتحقيقو. 

الضفة الغربية والقدس متابعة ستيطانية في ذا فإن متابعة السياسات االلو  
بتفاصيل ىذا  اً دقيقة ليا أىمية خاصة لممفاوض الفمسطيني الذي يجب أن يكون ممم

 الممف إلدارة مفاوضات ناجحة مع الجانب اإلسرائيمي.
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