
2536-9504
2735-5233

٢٠٢٢


  مجلة علمية ُمَحكمة ( ُمعتَمدة ) شهرية 
  يصــدرهــا مــركــز بحــوث الشــرق األوســط   



(Issn :2536 - 9504) :

(Online Issn :2735 - 5233) :









٢٠٢٢

www.mercj.journals.ekb.eg


ARCI
 Clarivate

 (ARCIf


















  وائل عبدالحكيم محمد ربيع الباحث/ م7301بعد حرب  سياسات االستيطان اإلسرائيمية  

Forty - eighth year - Vol. 74 April 2022 07 

 
 
 
  

سياسات االستيطان اإلسرائيمية
م7301بعد حرب   

 

 وائل عبدالحكيم محمد ربيع الباحث/
 قسم سياسة  –باحث دكتوراه عموم سياسية 

 جامعة الزقازيق -األسيوية  معهد الدراسات والبحوث

 
 
 

  



 2222 أبريل –السبعون الرابع و  العدد               واألربعون الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 74 April 2022 02 

 

  



  وائل عبدالحكيم محمد ربيع الباحث/ م7301بعد حرب  سياسات االستيطان اإلسرائيمية  

Forty - eighth year - Vol. 74 April 2022 06 

 الممخص:

سييطان ي  ارأراي  افللسطييي  افمتيل  بدد اتيلافاا االبدأت اسرائيل عمليات 
وقد مرت اسيراييجيات االسييطان بددهذا افدام  ،م7391افيل  افغربي  وقطاع غزة عام

م ي  عاد  7311فىإم 7391بأربع تقب أساسي ، وكايت افتقب  ارأوفى يى افليرة من 
على االسييطان يى   يجمع تزب افدمل وتزب افمابام(، وكايت اسيراييجييه مبيي)افمدراخ

افمياطق اآلمي ، وافدمج االقيصادي فسكان افمياطق افمتيل  مع إسرائيل، وافتقب  افثايي  
م، وايطلقت سياس  االسييطان من مبدأ أن 7331-م7311كايت يى ييرة تكم افليكود 

شدب افياودي ي  "أرض إسرائيل" غير قابل فلطدن، وأن اسييطان يلك ارأراي  تق اف
هو يأكيد فاذا افتق افذي يقوم على أسس دييي ، وفيس على أسس أميي  أو اقيصادي  

 ،شارون )افدمود افلقري افمزدوج(واعيمد يى يطبيق هذه االسيراييجيه على مشروعى  ،يقط
ما افتقب  أوخط  دروبلس،  ،(ي  ميطري وه  ترك  يميي)مشروع غوش أموييم و 

يقد زادت وييرة االسييطان عدة أيداف، على افرغم من أن أتد  ،م2002-م7331افثافث 
أسس افيلاوض كان تل افدوفيين، وهو ما يديى يلكيك افمسيوطيات ي  يااي  افدملي  

ه    افيلاويي ، وكايت افسم  ارأساسي  فيوسيع مشروع االسييطان خلال هذه افتقب
يكثيف أعداد افمسيوطيين وزياديام دون إقام  مسيوطيات جديدة بل يوسيع افقائم مياا، 

يم يياا يوسيع االسييطان برعاي  جدار افلصل، ي ،م2072-م2002ما افتقب  افرابد أ
4( إيايي  من ارأراي  3,9وسيطرت إسرائيل بدد إيااء إقام  جدار افلصل على )

4( من افمسيوطيات 20، )اويمت إسرائيل عمليً  افجدار،افللسطييي  افي  جاءت داخل 
داخل افجدار، باإلياي  إفى بدء افمسيوطيين إقام  ما يدرف إسرائيلًيا بافبؤر"االسييطايي  

 غير افشرعي ".
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Abstract: 

Israel began settlement activities after its occupation of the 

West Bank and Gaza Strip in 6791, and settlement strategies passed 

after this year in four basic eras, the first era was between 6719 and 

6799, The era of the almerakh) the gathering of Labor Party and 

Mapam(Party were on top of power in Israel, during this era thier 

strategy represent the views of the party leaders, such as the Allon 

project, which calls for the settlement of safe areas, and the Dayan 

project for economic integration Settlement in safe areas, , and the 

second era was during the Likud period from 6799 to 6771, and the 

settlement policy during this era was depending on principle that the 

right of the Jewish people to the "Land of Israel" is not subject to 

appeal, and that settling these lands is a confirmation of this right 

Which is based on religious foundations, not on security or economic 

foundations only, and relied in implementing this strategy on the two 

projects of Sharon (the double backbone) and the Gush Amunim 

which is an extremist right-wing movement, project, and the Druplus 

plan. As for the third era from6771to2002, the pace of settlement 

increased several times, despite That one of the foundations of the 

negotiation was the two-state solution, which means dismantling the 

settlements at the end of the negotiation process, and the main feature 

of expanding the settlement project during this period was the 

intensification and increase of the number of settlers. Without 

establishing new settlements , but expanding the existing ones. As for 

the fourth era from 2002 to2062, settlement expansion took place 

under the auspices of the separation wall, and after completing the 

construction of the separation wall, Israel controlled about ( 7.9% ) of 

the Palestinian lands that came inside the wall, and Israel effectively 

annexed ( 20% ) Of the settlements inside the wall, in addition to the 

settlers beginning to establish what are known in Israel as "illegal 

outposts 
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 اإلسرائيمية سياسات االستيطان

 م2272إلى م7301من

ا راييً جا وديمو ا سياسيً فييشئ واقدً م 7391امجاءت افترب اإلسرائيلي  ع
إسرائيل ثلاث مياطق عربي  ا ي  افشرق ارأوسط، تيث اتيلت جديدً  اا/عسكريً وأمييً 

هى: افجوالن افسوري، سيياء افمصري ، افيل  افغربي  وقطاع غزة، وبدد اتيلال 
تيلال عمليات اسييطان ي  ، بدأت سلطات االم7391ارأراي  افللسطييي  ي  عام 

ارأراي  افدربي  افمتيل  يركزت بشكل رئيس ي  ميطق  افقدس وميطق  ارأغوار ي  
ف من الا من افسكان افياود، وصادرت عشرات اآلويقلت إفياا أعدادً افيل  افغربي ، 

افدويمات بموجب قايون )أملاك افغائبين( افذي سن فلاسييلاء على أراي  
 م.7391افللسطيييين افذين فم ييواجدوا أو طردوا من ارأراي  افمتيل  تيى عام 

 لالستيطان  ةتفسيرات اإلسرائيميال 

ا فيماا االسيراييجي : افسيطرة على افمياطق يمايدً  افتاجات افسياسي / -7 
ا فدوف  إسرائيل، وبياء كيل اسييطايي  على قاعدة افوصل ا أو كليً جزئيً 

وافلصل، أي وصل افمسيوطيات ويصل افمياطق وافيجمدات وافمدن وافقرى 
  .افللسطييي  عن بدياا

ت ارأهمي  افتاجات ارأميي : تيث يم يوجيه االسييطان ي  افمياطق ذا -2
فى جايب ما سبق،  افسياسي  وافدسكري  مثل مريلدات وسط افيل  افغربي ، وا 
 برزت افتاجات االقيصادي ، ومطافب افقوى افمخيلل  ي  إسرائيل باالسييطان.

ا فلليرات عيبارات دييي  أو اقيصادي : ييلاوت أهمي  هذه االعيبارات يبدً ا -1
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افزميي  وافتكومات اإلسرائيلي  افميداقب  وافمسؤوفين اإلسرائيليين افمشريين 
على افمياطق افمتيل ، إال أن افادف افسياس /االسيراييج  ظل على رأس 

العيبارات افرئيس  فدى افتكومات اإلسرائيلي ، وافميمثل ي  يأمين اقائم  
تكام افسيطرة  ،مياطق واسد  من ارأراي   .(7)علياا ويماا إفى إسرائيلوا 

ميذ يلك  ُجِدل  ، و م7391بدأ إيشاء افمسيوطيات اإلسرائيلي  بدد اييااء ترب  
  يجاهات وافقوى افسياسي  كاي  ي  إسرائيل، وي  تافا يليق  توفه االا قوميً افليرة هديً 

ا بين ارأتزاب افتاكم  افي  يظار أتيايً  أو يباين ي  افسياسات، وجود خلايات
ويتافف افليكود(، يإياا فيست خلايات على ، )خاص  بين تزب افدمل اإلسرائيل 

يما على افكيلي  وافكمي  افي  سوف ُييم من يلك ارأراي  وافسيطرة علياا.   افمبدأ، وا 

كان االسييطان اإلسرائيل  ي  أراي  افيل  افغربي  وقطاع غزة ي  بداييه 
قع مديي  مثل افمدسكرات افسابق  فلجيش ز ي  مواوعلى يطاق ييق، ويرك   ،متدودا
وافمواقع افي  سبق فلياود أن أقاموا يياا مثل كيبويس كلار عيصيون ي   ارأردي ،
ي  مديي  افقدس، ثم اميد إفى سائر ارأراي  افدربي   -أيًيا -كما يركز ،افخليل

 .(2)افمتيل  ارأخرى بقيادة تكومات تزب افدمل

ي  ارأراي  افدربي  افمتيل  بدد صدود يكيل  ايخذت افدمليات االسييطايي  
سيراييجي  ايمن  ىا، وبدأت ُير ا هجوميً طابدً  71/9/7311افليكود إفى افتكم، ي 

ا، يبدد أن كايت ا عن االسيراييجي  افي  يبياها تزب افدمل سابقً مخيلل  يمامً 
افمسيوطيات يقام يتت سيار االعيبارات ارأميي ، يغيرت افدوايع واخيلطت بأسباب 

وتق جميع  أرض إسرائيل افمتررة،“ياريخي  وعقائدي ، تيث ريع يكيل افليكود شدار 
، وذفك من أجل خلق كثاي  "أيراد افشدب اإلسرائيل  ي  االسييطان ي  كل جزء مياا

 .(1)تيلوف  دون إمكايي  قيام دوف  يلسطييي  ي  يلك ارأراي سكايي  ياودي  فل
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وبدد  وييرة االسييطان بدد مداهدة "افسلام" افمصري  اإلسرائيلي ، يسارعت 
ومداهدة افسلام اإلسرائيلي  ارأرديي ، ومن ثم اييقل االسييطان إفى  ،ايلاقيات أوسلو

سيراييجيات ا ، وقد مرتي افطور افدسكرى "افجدار وافبرج" بدد االييلاي  افثاي
(4)تقب أساسي   ربدبأاالسييطان ي  ارأراي  افللسطييي  

. 

)تجمع حزب العمل، وحزب ستراتيجية االستيطان في عهد المعراخاالحقبة األولى: 
 (م 7311- م7301)المابام( 

أسس يجمع افمدراخ سياسيه االسييطايي  على ركائز عدة مياا ارأمي ، 
سيراييجي  االسييطان الى عوافسياس ، وافديموجراي ، وارأيديوفوج ، ويمكن افيّدرف 

مثل آراء ي  عاد افمدراخ من خلال افمشاريع االسييطايي  ي  ذفك افداد، وافي  يُ 
ى اسييطان افمياطق اآلمي ، ومشروع قيادات افتزب، مثل مشروع آفون افذي يدعو إف

دايان افخاص بافدمج االقيصادي فسكان افمياطق افمتيل  مع إسرائيل، ووثيق  جافيل  
ا أمام مزيد من االسييطان ي  ارأراي  افمتيل ،رأياا صيغت افي  ييتت افمجال واسدً 

ى ويتمل أكثر من يلسير، مما ديع كل طرف من أطراف افمدراخ إف بطريق  غامي ،
 أن يلسرها على هواه.

 :ّمر االستيطان اإلسرائيمي في عهد المعراخ، بمرحمتين أساسيتين

ظار هذا افمشروع ي   :(م7312 – م7301المرحمة األولى: خطة آلون )
وكايت بمثاب  اقيراح يقدم به وزير افددل  29/1/7391صيغيين: ارأوفى بياريخ 

اإلسرائيل  ي  ذفك افوقت إيجال آفون إفى مجلس افوزراء، وقد وايقت عليه تكوم  
أما افثايي  يقد  ،م7391فيل  أشكول بدد عدة أسابيع يقط من اييااء ترب عام 

( افي  م 7391كيوبر من عامأشؤون افخارجي  ارأمريكي  )ظارت ي  عدد فمجل  اف
 يصدرها مجلس افدلاقات افخارجي  ي  ييويورك.



 2222 أبريل –السبعون الرابع و  العدد               واألربعون الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 74 April 2022 02 

دعا آفون ي  مشروعه إفى يم مياطق مديي  من ارأراي  افمتيل  إفى 
 (79)و (70)شريط ييراوح عريه بين  ىإسرائيل كجزء ال ييجزأ من سيادياا، وه

ا على اميداد غور ارأردن، وشريط عريه بيد  كيلوميرات من شمال ا يقريبً كيلوميرً 
طريق افواصل بين افقدس وافبتر اف

افميت، بتيث ييصل ي  مكان ما 
بافميطق  افواقد  شمال طريق عطروت 
بيت تورون افلطرون، بما ي  ذفك 

وأيًيا جبل افخليل  ميطق  افلطرون،
أو صتراء ياودا على ارأقل،  ،بسكايه

ل افشرقي  تيى افبتر افميت من افخلي
 .(9)وافيقب

رأى آفون أن تدود إسرائيل  
افدائم  يجب أن يكون قابل  فلدياع 
عياا من وجا  افيظر االسيراييجي ، 
وبافياف  ييّدين أن يديمد على عوائق 
طبوغرايي  دائم  يسيطيع مقاوم  أي 
هجوم فلجيوش افبري  افدربي ، ويساعد 

كما يجب على شن افاجمات افميادة، 
أن يكون افتدود سياسي ، من خلال 

بياء افمسيوطيات على طوفاا، وويقا فيلك افخط ، يإيه سوف ييم يم يصف افيل  
افغربي  وثلاث  أرباع قطاع غزة إفى إسرائيل، وقد اقيرح آفون يم مدظم افقطاع إفى 

إفى  إسرائيل بدد أن ييم ياجير سكايه من افلاجئين )وهم يشكلون أغلبي  افسكان(
ا إفى إسرائيل مع متاوف  يم مديي  افقدس كليً  افيل  افغربي ، كما أيه سوف ييم

ا يطويقاا بافمسيوطيات )وهذا يم بافلدل( مما يجدل من عودياا إفى افسيادة افدربي  أمرً 
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 . (9)مسيتيلًا 

ا، وعلى افرغم من عدم يبي  تزب افدمل أو تكوم  افدمل مشروع آفون رسميً 
يإن هذا افمشروع كان ارأساس افذي أقيمت بموجبه افمسيوطيات ي  ارأراي  افمتيل  

ي  افمقابل يرك و من خلال مبدأ يجيب افمراكز افسكايي  افدربي  افكثيل  قدر اإلمكان، 
 ا أمام افيلاوض بشأن ارأراي  افمتيل . مشروع آفون افباب مليوتً 

مدراخ االسييطايي ، واسييدت إفى ظلت خط  آفون اإلطار ارأساس  فسياس  اف
تجج أميي  مثل يويير تدود آمي  عن طريق إقام  أتزم  من افمسيوطيات على 

من  أعدادإال أيه وبافيوازي مع يطبيق خط  آفون، أقيمت  ،اميداد يلك افتدود
افمسيوطيات خارج إطار هذه افخط ، تيث ظار ي  ظل تكوم  افمدراخ بدض 

ي  يدمل بدكس يلك افخط  مثل ترك  غوش أموييم افي  افتركات اإلسرائيلي  اف
، بادف اإلسراع ي  عملي  االسييطان "ي  م 7311ظارت ي  أعقاب ترب عام

 .(1)جميع أرض إسرائيل

ه  افقوة ارأساسي  افمترك  فليشاط  (*)وقد أصبتت ترك  غوش أموييم 
ح ، تيث قادت ما أطلق عليه اصطلام7311و 7319االسييطاي  بين عام  

"االسييطان غير افرسم " ويمكيت بدعم من وزير افدياع وافسلطات افدسكري  من 
 .(2)إقام  خمس مسيوطيات ي  قلب سلسل  جبال افيل  افغربي 

ييسب هذه  م:7316 -م7317المرحمة الثانية: وثيقة جاليمي ومشروعو 
ا عدة ييدّلق باالسييطان افوثيق  إفى افوزير افدماف  إسرائيل جافيل ، وييميت يصوصً 

أهماا: وجوب يوسيع دائرة شراء ارأراي  وارأملاك ي  افمياطق افمتيل  من قبل 
مديري  أراي  إسرائيل، وافدمل على يطوير سياس  االسييطان من خلال إقام  

ويدزيز افمسيوطيات افقائم  ي  شمال افبتر افميت، وي  غور  ،مسيوطيات جديدة
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 .وغوش عيصيون ارأردن،

عدفت هذه افوثيق  من خلال وثيق  أخرى أقرها تزب افدمل اإلسرائيل  ي  
، وقد م7311، كبريامج اييخاب  فك  ييلاءم مع مسيجدات ترب عام م7314عام 

ا، وه  ال يخيلف كثيرا عن وثيق  جافيل ، غير أطلق علياا وثيق  ارأربد  عشر بيدً 
م  فيقرر كل تاف  على تدة، ثم أياا فم يتدد أماكن االسييطان، يارك  ذفك فلتكو 

يتوفت هذه افوثيق  إفى مشروع بلوريه افلجي  افوزاري  فشؤون االسييطان برئاس  افوزير 
  .(3)إسرائيل جافيل 

على يوء افمشروعين االسييطاييين افسابقين )آفون وجافيل ( يإن إسيراييجي  
 :(70)يجمع افمدراخ االسييطايي  قامت على افدياصر اآليي 

يدرف افي   مياطقاف* افيأكيد على أهمي  اسييطان ارأراي  افمتيل ، وخصوصا 
خطوط افمواجا  مع افدول افدربي ، مع افيأكيد على أن  من، وه ارأبمياطق 

افسيطرة على ارأرض افللسطييي  يدي  افسيطرة افسياسي  فلتيلوف  دون قيام 
 دوف  يلسطييي  ي  افيل  وغزة.

افمياطق افدربي  ذات افكثاي  افسكايي ، من أجل افمتايظ   * يجيّب االسييطان ي 
 على يقاء افدوف  افياودي .

* يكثيف االسييطان ي  ارأراي  افمتيل  فلتيلوف  دون افدودة إفى تدود عام 
 مع ييح افباب ي  افوقت يلسه إلمكايي  يتقيق يسوي  سياسي .م، 7391

* افيركيز على اسييطان مديي  افقدس وما توفاا من أجل عزفاا عن باق  مياطق 
افيل  افغربي  بيجمدات ياودي  يخم ، ومن أجل يأكيد يوتيد شطرياا 

 فلتيلوف  دون افيراجع عياا أو يقسيماا مرة أخرى ي  افمسيقبل.
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 :م7336-م7311الحقبة الثانية: فترة حكم الميكود 

ييطلق سياس  االسييطان فدى تزب افليكود من مبدأ أن تق افشدب افياودي 
غير قابل فلطدن، فذا يإن افتزب يدارض أي اقيراح ييريب عليه  "أرض إسرائيل"ي  

، فذفك طافب افتزب بلرض افسيادة اإلسرائيلي  على "افمتررة"يقسيم أرض إسرائيل 
سييطان ي  افيل  افغربي ، رأن اسييطان مع افيزامه بيكثيف اال (77)"افمياطق افمتررة"

يلك ارأراي  هو يأكيد فاذا افتق افذي يقوم على أسس دييي ، وفيس على أسس 
فدوف  إسرائيل افتق ي  افمطافب  بافسيادة على يإن  أميي  أو اقيصادي  يقط، فذفك

يسليم رأن  ،شروط كايت  افيل  افغربي  افمتيل ، وأن افدوف  افللسطييي  فن يقوم بأي
 .(72)مريوض من قبل افليكود "سلط  أجيبي "افيل  افغربي  إفى أي 

ديد  جديدة  م7319شكل وصول افليكود إفى افتكم ي  إسرائيل عام  
أول عمل إن فلسياس  االسييطايي  اإلسرائيلي  ي  ارأراي  افدربي  افمتيل ، تيث 

افمسيوطيات افمؤقي  افي  إيلاؤها صل  افشرعي  على هو قامت به تكوم  افليكود 
  .(71)أقامياا ترك  غوش أموييم ي  عاد افمدراخ من دون أن يديرف باا افتكوم 

ييادي بوجوب يطبيق افسيادة  -يكيل افليكود: ارأول داخل يياران كان هياك
اإلسرائيلي  على افيل  افغربي ،وافيمايد إلعلان يماا إفى إسرائيل مع وجوب 

ا افدرب افذين يديبرون ي  يظر أصتاب هذا افييار عيصرً  افيخّلص من افمواطيين
وعيزرا وايزمان افلذين يديقدان  أما افييار افثاي  ييمثله كل من موش  ديان، ،(74)ازائدً 

أن افتق افياريخ  فلياود ي  االسييطان ي  ارأراي  افمتيل  ال يقيي  ي  افوقت 
افياف  يإن خلق جو من افيدايش يلسه يرض افسيطرة اإلسرائيلي  افكامل  علياا، وب

افسلم  بين افدرب وافياود ي  يلك ارأراي  سوف يايئ افظروف فيقبل افمسيوطيين 
افياود يياا ويقليل افدداء فام، ويمكن يتديد ملامح افسياس  االسييطايي  فيكيل افليكود 

 :(79)افيقاط اآليي  ي  ارأراي  افدربي  افمتيل  ي 



 2222 أبريل –السبعون الرابع و  العدد               واألربعون الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 74 April 2022 12 

تكومات افمدراخ من أتزم  اسييطايي ، مع إقام  تزام آخر * اسيكمال ما أيشأيه 
 جديد ي  افجزء افغرب  من افيل  افغربي  يميد من شمافاا إفى جيوباا.

وذفك بغي   ليكود،لا عن افمشاريع وافمخططات االسييطايي  ف* اإلعلان رسميً 
تصول إسرائيل على افمزيد من افدعم افماف  فلاسييطان من افميظمات 

 يي .افصايو 

*االيجاه يتو إقام  افمدن االسييطايي  افكبيرة بداًل من افمسيوطيات افصغيرة 
افمؤقي ، تيث يقدم عيزرا وايزمان )وزير افدياع اإلسرائيل  ي  تكوم  افليكود( 

 قام  ست مدن كبيرة، ييبييه افتكوم ،إل، م7319بمشروع اسييطاي ، ي  عام 
فمدن افكبيرة ذات افكثاي  افسكايي  هو افادف من إقام  هذه او وقامت بييليذه، 

يقوي  قبيياا على ارأراي  افمتيل ، وافتيلوف  دون افيخل  عن هذه 
وأياا غير خايد   ،(79)افمسيوطيات ي  ظل أي يرييبات أو ايلاقيات سياسي 

ا ي  فليلاوض، وفذفك عجلت تكوم  افليكود ي  بياء افمسيوطيات وخصوصً 
من أجل خلق تقائق  7312سبيمبر  71 ي  ديليدأعقاب يوقيع ايلاقي  كامب 

على ارأرض يتول دون إمكايي  أو اتيمال تري  يقرير افمصير فلشدب 
افللسطيي ، كما يم إقام  شبك  من افطرق افرئيسي  افطوفي  وافدريي  ي  
افيل  افغربي  من أجل يقطيداا إفى مياطق ميدزف  يسال افسيطرة علياا، وقد 

اإلسرائيلي  داخل افمدن افللسطييي  افكبرى أو ي   بدأ افليكود يشر افمسيوطيات
اعيمدت جوارها وذفك بدكس االسيراييجي  االسييطايي  فتكومات افمدراخ افي  

على يجيب االسييطان ي  افمياطق افللسطييي  يتسًبا من افخطر  اسيراييجيياا
  .(71)افديموجراي  افدرب  افذي يادد يقاء افدوف  افياودي 

قام  مراكز صياعي  جديدة ي  افيل  افغربي ،  شرع افليكود  ي  افيخطيط وا 
أو افدمل على ربط مسيوطيات افيل  افغربي  بافمراكز افصياعي  اإلسرائيلي ، من أجل 
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يويير يرص افدمل فمسيوطي  افيل  افغربي  ويشجيع غيرهم من افمسيوطيين على 
ياعي  مركزا عطروت ومن بين هذه افمراكز افص ،االييقال إفى يلك افمسيوطيات

ومدافيه أدوميم على مشارف افقدس افشرقي ، وافمركز افصياع  ي  كريات أربع ي  
 مديي  افخليل.

قامت تكوم  افليكود بيشكيل افمجافس افمتلي  وافلوائي  فمسيوطيات افيل   
ا فلرض هذا افقايون على افغربي  وقطاع غزة ويطبيق افقايون اإلسرائيل  علياا، يمايدً 

  .(72)ئر ارأراي  افمتيل سا

 المشاريع االستيطانية في عهد الميكود

ويوسدياا، يييج  يوف   ةازدادت وييرة إقام  مسيوطيات إسرائيلي  جديد 
، ويلذت عدة مشاريع اسييطايي  م7324-م7319افليكود افتكم ي  إسرائيل، ي  عام 

تيث ايلقت جميداا ، كبيرة شاركت يياا كاي  افجاات افي  يدمل ي  مجال االسييطان
على وجوب يوسيع االسييطان فيشمل ارأراي  افدربي  افمتيل  كاي ، فربط هذه 

 .افمسيوطيات بارأراي  افمتيل  بإسرائيل

 مشروع شارون )العمود الفقري المزدوج(

ُعرف هذا افمشروع، ي  بداي  ارأمر بمشروع "يوخمان"، يسب  إفى أبراهام 
يوخمان، ارأسياذ ي  مداد افايدس  افيطبيقي  ي  تيلا، وقد أطلق عليه "مشروع افدمود 
افلقري افمزدوج"، رأيه ويقا فاذا افمشروع سيكون إسرائيل بمثاب  جسر ييّكون من 

على اميداد افسال افساتل ، وافثاي  هو افذي  عمودين يقريين: ارأول هو افقائم اآلن
سوف يقام على اميداد يار ارأردن، وبذفك سيكون افيل  افغربي  وسط هذين 

 افدمودين كجيب عرب  متاط بافمسيوطيات اإلسرائيلي .
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وبدد أن صدد افليكود إفى افتكم يوّفى آرئيل شارون وزير افزراع  ي  تكوم  افليكود  
افوزاري  افدليا فلشؤون االسييطايي ، وبذفك أصبح هو افمسؤول افييليذي رئاس  افلجي  

عن مشاريع االسييطان، يشرع ي  يبي  
وافذي اشيار  مشروع يوخمان وييليذه،
 ييما بدد بمشروع شارون.

يادف افمشروع افسابق إفى إقام  
ثلاث  مراكز مدييي  كبيرة ي  افيل  افغربي  

على مداخل افقدس،  األولافمتيل : 
قرب افخليل من أجل دعم والثاني 

ي  افمثلث  والثالثمسيوطي  كريات أربع، 
افشماف  فليل  افغربي  من أجل افلصل 

 م7391بين سكان ارأراي  افمتيل  عام 
 وسكان ارأراي  افي  اتيلت عام

، كما يادف إفى ربط افيل  (73)م7342
د افغربي  مع إسرائيل بشبك  من افطرق يمي

ا، ا وتيى غور ارأردن شرقً من افبتر غربً 
درف باسم )عابر يومن يمياا طريق 

إفى  م7342افسامرة( وهو يييح ترك  مرور كثيل  من افميخلض افساتل  ي  مياطق 
غور ارأردن وشمال افيل  افغربي ، وهو ما يسام بصورة كبيرة ي  يكثيف االسييطان 

يادف افمشروع إفى ميع افدرب من افبياء على اإلسرائيل  ي  افيل  افغربي  افمتيل ، و 
جايب  افطرق افمؤدي  إفى افمسيوطيات افياودي ، وميدام من افبياء على جايب  افطرق 

طرق "افدريي  افي  يقطع افيل  افغربي  من شرقاا إفى غرباا وه  افي  يسمى 
سطييي ، وذفك ، باإلياي  إفى يطويق افمدن افللسطييي  وافيجمدات افسكايي  افلل"ارأمن

 من خلال مجموع  من افمسيوطيات افي  سيقام تول يلك افيجمدات.
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 :مشروع غوش أمونيم 

غوش أموييم ه  ترك  يمييي  ميطري  يشأت، ي  أعقاب ترب عام 
ثم بدد ييرة قصيرة من وجودهم  ، داخل افتزب افوطي  افديي  )افملدال(،م7311

ا ي  ما بدد ترك  مسيقل ، وقد اعيرف رسميً داخل افملدال أعلن أيرادها أن تركيام 
باذه افترك  من قبل االيتاد افصايوي  افدافم  كترك  اسييطايي  ييلقى تص  

 تكومي ومن جاات أخرى  يخم  من افيمويل عبر افميظم  افصايويي  افدافمي ،
  .(20)إسرائيلي 

 يؤمن هذه افترك  بتق افياود ي  اإلقام  واالسييطان ي  جميع أرض 
"افيل  افغربي " سوف  إسرائيل، تيث إياا يرى أن افمسيوطيات ي  ياودا وافسامرة

ا ي  افمجال افسياس  وافمديوي يسمح بمد ا واقدً يتقق وعود افيوراة، وسيييج أمرً 
 افسيادة اإلسرائيلي  على هذه ارأراي .

ويوفيه افسلط  يرص  ذهبي   7311كان وصول افليكود إفى افتكم ي  عام  
افترك  فيتقيق أطماعاا االسييطايي  ي  ارأراي  افمتيل ، تيث كايت أوفى  فاذه

بوادر افدعم فاا من افتكوم  افجديدة ه  إيلاء صل  افشرعي  على ثلاث من 
  .(27)افمسيوطيات غير افرسمي  افي  أقامياا افترك  ي  ظل تكومات افمدراخ

مشروع غوش أموييم االسييطاي  زرع افمسيوطيات بين افمدن  اسيادف 
وافقرى افدربي ، وي  أماكن يجمع افسكان افدرب، أي االسييطان ي  افمياطق افي  
يبيياا افمشاريع االسييطايي  ارأخرى، وفدل هذا ما يشير إفى سياس  يبادل ارأدوار افي  

االسييطان، وافي  يادف جميداا يمارساا افتركات وارأتزاب، وافجاات افقائم  على 
ما م ،إفى زرع ارأراي  افمتيل  بافمسيوطيات، بغي  يلييت افيجمدات افسكايي  افدربي 

 يتول دون إيشاء دوف  يلسطييي  موتدة أو مسيقل .
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ييسب هذه افخط  إفى ميييياهو دروبلس افذي شغل ميصب  خطة دروبمس
ي  افدافمي  افمخيص  باسييطان افمياطق رئيس قسم االسييطان ي  افميظم  افصايوي

وقد قدمت خط  دروبلس  ، فجياح افليكود ي  ذفك افقسم، ممثلًا م7391افمتيل  عام 
، فك  يوتد بين االسيراييجي  م7327و 7320و 7312االسييطايي  ي  ارأعوام 

االسييطايي  فكل من يكيل افليكود وترك  غوش أموييم، تيث جاء يياا أيه يجب 
لاء على ارأراي  افدام  من أجل االسييطان بين افيجمدات افسكايي  افدربي  االسيي

وتوفاا فلتيلوف  دون قيام دوف  يلسطييي  يياا، 
إذ سيكون من افصدب على ارأقلي  افدربي  أن 

 جغراييا ووتدة سياسي  ي  تاف  يشكل يواصلًا 
  .(22)يجزئياا

اريلع عدد افمسيوطيات وافمسيوطيين 
وبطريق  فم يشادها ارأراي   ،جدا بصورة كبيرة

، من خلال م7391افدربي  افمتيل  ميذ عام 
ييليذ افمشاريع االسييطايي  ي  ظل تكومات 

اريلع عدد افمسيوطيات افمقام  تيث افليكود، 
مسيوطي ، واريلع عدد  (700)إفى  (14)من 

ي  عاد تزب افدمل  (1000)افمسيوطيين من
د تكوم  أفف مسيوطن ي  آخر عا (12)إفى

بيجن ي  بداي  ثماييييات افقرن افمايى 
ا فلملاهيم االسييطان ي  افقدس، رأن االسييطان ي  افقدس ال يديبر ويقً  بخلاف)

 .(21) من دوف  إسرائيل( اإيما جزءً  ا كبقي  مسيوطيات افيل  افغربي ،اإلسرائيلي  اسييطايً 
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 م: 2222-م7336: الفترة من االستيطان منالحقبة الثالثة 

أن اإلجماع تول  يياا ويييح ي  ظل عملي  افيلاوض، وهى افيى يمت
ي  افمشروع افصايوي  أكثر يأكثر  راسخ االسييطان وبياء افمسيوطيات يشكل تاف  

ي  ييرة ما بدد بدء عملي  افيلاوض بين إسرائيل وميظم  افيترير افللسطييي  ويوقيع 
ن ثم افيوقيع على ايلاقي  سلام مع ارأردن، إذ شكلت هذه ايلاقيات أوسلو، وم

االيلاقيات يقط  ملصلي  ي  عملي  االسييطان، وزادت وييرة االسييطان عدة أيداف، 
على افرغم من أن أتد أسس افيلاوض كان تل افدوفيين، وهو ما يديى يلكيك 

قع قامت إسرائيل افمسيوطيات ي  يااي  افدملي  افيلاويي ، إال أيه وعلى أرض افوا
ميذ بداي  عملي  افيلاوض بيوسيع االسييطان ويدميقه ويقوي  افمشروع االسييطاي  

 ي م 7332سياسًيا أيًيا، وكايت افسم  ارأساسي  فيوسيع مشروع االسييطان ميذ عام 
 يكثيف أعداد افمسيوطيين وزياديام دون إقام  مسيوطيات جديدة، ه  افتقب  افثافث 
افقائم ، ومن ثم افبدء ي  إقام  بؤر اسييطايي  غير "قايويي " ويًقا فلقايون بل يوسيع 

 .اإلسرائيل ، إفى جايب يكثيف االسييطان ي  افقدس افشرقي 
م بيغيي ر 7332افيزم تزب افدمل خلال افتمل  االييخابي  الييخابات عام  

افمخصص  فلاسييطان، وافيقليص افتاد ي  افميزاييات وافموارد  سّلم أوفويات افتكوم ،
وبدد يوقيع ايلاقيات أوسلو، خاص   ،فكن على أرض افواقع، وبدد إقام  تكوم  رابين

، وافيزام تكوم  رابين بددم يغيير يياريس افواقع افجغراي  وافديموجراي  ي  2أوسلو
افيل  وغزة قبل افوصول إفى ايلاق ياائ ، قامت تكوم  رابين )افدمل وميريس( 

  اسييطان جديدة ال يغيب افواليات افميتدة وال يلشل افملاويات، عن باييااج سياس
، طريق يبي  يموذج اسييطاي  يتت شدار افيجاوب مع افيكاثر افطبيد  فلمسيوطيين

 . (24) ويكثيف االسييطان ي  ميطق  افقدس افكبرى وارأغوار)بريامج آفون(
وبتج  افيمو افسكايى افطبيد ، قامت تكوم  رابين ببياء أتياء جديدة ي   

( وتدة سكيي  كايت قيد اإليشاء قبل 70,000افمسيوطيات افقائم ، وأيات بياء قراب  )
 .يغيير افتكوم 
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وجاءت يسمي  "افزيادة افطبيدي " بمثاب  سبب جوهري السيمرار مشروع  
يل ، تيث اسيغلت كل تكومات إسرائيل هذا يوسيع االسييطان ي  افمياطق افمت

بل ييميت زيادة  افمصطلح فيس فلزيادة افطبيدي  فلسكان افياود ي  افمياطق يتسب،
افسكان من خلال يشجيع افاجرة من إسرائيل إفى خارج افخط ارأخير، ويخلص 

م 7331يقرير مؤسس  بيسيلم إفى أن عدد افوتدات افسكيي  اريلع ي  افليرة بين 
( وتدة سكيي ، أي زيادة 17,400( إفى )20,400م )ال يشمل افقدس( من )2000و

 .(29)4( ي  عشر سيوات94يسبياا )

 م(2272-م2222) الحقبة الرابعة: توسيع االستيطان برعاية جدار الفصل

 وسقوط تكوم  باراك، يبيت افتكوم  اإلسرائيلي  بدد اييلاي  ارأقصى،
خط  إقام  جدار افلصل  يبيت فلتكوم  اإلسرائيلي واييخاب آرئيل شارون رئيًسا 

على أياا افرد ارأمي  على افدمليات افلدائي  افللسطييي ،  اافديصري افي  سّوقت فا
وفيدعيم أمن إسرائيل، إال أيه وعلى أرض افواقع، وبدد أن عارياا "مجلس 

ييزاع أراٍض افمسيوطيات" وافمسيوطيون ي  افبداي ، يتّول افجدار إفى عملي  ياب وا
بيوايق  جديدة من افللسطيييين،وأداة فيكثيف االسييطان وخلق واقع جديد على ارأرض

 .بين افتكوم  ومجلس افمسيوطيات

وهيا يجب اإلشارة إفى أن جمل  ارأهداف وارأبداد افيى ويدياا إسرائيل ي  
مكن اعيبارها إليشاء افجدار افلاصل، ييجاوز مجرد يكرة افلصل افديصرى هذه، وي

  :(29)إيجازها ي  اآليى

: وييمثل ي  ميع يسلل افمقايلين افللسطيييين من افيل  افغربي  البعد األمنى -7
 .م، وميع افدمليات االسيشاادي 7342إفى يلسطين افمتيل  سي  

: وييمثل ي  يرض افيصور اإلسرائيل  فليسوي  افياائي  مع البعد السياسى -2 
ارأتادى فلتدود، وي  افيم افلدلى فألرض ويرض افللسطيييين، وافيرسيم 
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تقائق علياا، بشكل يصدب مده إيشاء دوف  يلسطييي ، ويليح افمجال فلرض 
 .سياس  افياويد وخصوًصا ي  افقدس

: وييمثل ي  مصادرة ارأراي  افللسطييي  افزراعي ، البعد االقتصادي -1
عاق  قدريام على افدمل وافييقل، و  ويع افللسطيييين ومصادر مياهام، وا 

 يتت مداياة قاسي  فديدام فلاجرة وافخروج من وطيام.

ن افجدار يمزق عن عمد افيسيج االجيماعى إ: إذ البعد االجتماعي -4
افللسطييى، رأيه يدزل أتياء وقرى ومدًيا كثيرة عن بدياا، ويميع يواصلاا 

دمات جيماعى وافدائلى، ييلًا عن ايدكاسات افجدار افسلبي  على افخاال
 .افصتي  وافيدليمي  آلالف افللسطيييين

 مكونات الجدار ومواصفاتو

 : ييكون افجدار ي  مدظمه من ارأجزاء اآليي

ست فلات من ارأسلاك افشائك ، يلياا خيدق عميق، ثم طريق يرابى أومدبد 
ريلاع ثلاث  أميار، ايذار إفكيرويي  بإفمرور افدوريات افدسكري ، ثم سياج مزود بأجازة 

وعلى افجايب اإلسرائيل  يوجد طريق مدبد فلدوريات، متاط من جايبيه بممرين رمليين 
قيلاء ارأثر تاف  تدوث اخيراق، ثم مجموعه أخرى من ارأسلاك اممادين يسمتان ب

  .(21)افشائك ، يوجد خللاا أجازة مراقب  إفكيرويي 

ي  بدض ويبلغ مددل عرض هذا افجدار توافى سيين ميًرا، إال أن افجدار 
أجزائه ييكون من تائط أسميي  باريلاع ثمايي  أميار، وخاص  ي  مياطق افكثاي  

 .افسكايي  افللسطييي 
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م، بادف 2003( بواب  وتاجز يلييش تيى يوفيو 11وقد اقيمت ي  افجدار )
افسماح بييقل افللسطيييين بين افمياطق افيى عزفت خلف افجدار وبقي  أجزاء افيل  

افغربي ، إال أن هذه افبوابات يدد من بين 
افيقاط ارأكثر يقييًدا فتري  افترك  ي  
افيل ، تيث ييوجب على تمل  افيصاريح 

يصطلوا عيد افبواب  فلتص وثائقام  أن
ويلييشام شخصًيا ويلييش اميديام، وهياك 

هايات وميايقات عيد إشكاوى عن وجود 
 . (22)افبوابات

بتاث وي  يقرير فمداد ارأ
م، ذكر أن 2001افيطبيقي  )اريج( عام 

( 701مسار افجدار افلاصل ييع )
( مقام  ي  733مسيوطي  من أصل )

فجايب افغربى افيل  افغربي  ي  ا
)اإلسرائيل ( من افجدار، ويبلغ عدد 

4( من إجمافى 20,2( أفف مسيوطن، أى توافى )429سكان افمسيوطيات توافى )
مسيوطي   (12) إفى إياي ( أفًلا، 410عدد افمسيوطيين ي  افيل  وافبافغ عددهم )

 .(23)افشرقي  مسيوطًيا يقع ي  ميطق  افدزل (72,910يسكياا توافى)
4( إيايي  من 3,9سيطرت إسرائيل بدد إيااء إقام  جدار افلصل على ) 

ارأراي  افللسطييي  افي  جاءت داخل افجدار، كما أن يخطيط مسار افجدار يأثر 
4( من 20بدرج  كبيرة بخطط يوسيع افمسيوطيات ويكثيلاا، ويمت إسرائيل عملًيا )

ين إقام  ما يدرف إسرائيلًيا افمسيوطيات داخل افجدار، باإلياي  إفى بدء افمسيوطي
بافبؤر"االسييطايي  غير افشرعي "، ويادف هذه افسياس  إفى يتقيق تلم آرئيل شارون 

بل  وميع افيواصل افجغراي  فميع إقام  دوف  يلسطييي ، بيلييت ارأراي  افللسطييي ،
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يتويل ارأراي  افللسطييي  إفى كاييويات، وويًقا فلصتاي  زئيف شيف يإن عملي  
 .افبدء بإقام  بؤر اسييطايي  غير قايويي  هو اسيمرار فاذه افسياس 

سيمرت سياس  يوسيع افمسيوطيات يتت مسميات عدة، أيًيا، ي  ييرة ا
م( على افرغم من يدادايه أو إعلان افتكوم  عدة 2072-م 2003تكوم  يييياهو )

م  مسيوطيات مرات يجميد االسييطان كيلبي  فليغوط ارأمريكي ، وهكذا ودون إقا
ازداد عدد افمسيوطيين و جديدة بل باالعيماد على إقام  أتياء جديدة ويوسيع افقائم، 

م،باسيثياء  2070افدام  أفًلا ي  (123أفف ي  بداي  افيسديييات إفى ) (700)من 
   .(10)ارأتياء االسييطايي  ي  افقدس افشرقي 
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 :الخاتــمة

يمثل افيشاط االسييطاي  اإلسرائيل  ي  يلسطين أتد أخطر افممارسات افي  
م،  7391فى ميع قيام دوف  يلسطييي  على ارأراي  افللسطييي  افمتيل  عام إيادف 

 يلريغ ارأرضتيلال و ا فىإيادف  رأيه ؛ياو يمثل افوجه اآلخر فدملي  االتيلال
 باامن سكاياا افدرب وياويدها، ويوطين أكبر عدد من افمااجرين افياود  افللسطييي 
 جراي  فصافح افياود.و افميزان افديمبفإلخلال 

يييج  ملادها أن يأجيل بتث مشكل  فقد يوصليا ي  يااي  افبتث إفى 
ويداا يمن مويوعات افتل افياائى ي  أى ملاويات سابق  كان  واإلسييطان 
ومتاصرة  ،سييطان افصايوي  يى ارأرايى افللسطييي يوغل اال أدى إفى اخطأ كبير 

 وويداا يى كييويات ميدزف  عن بدياا. ،افمدن وافقرى افللسطييي 

ويرييًبا على ما سبق عريه ي  افبتث يإيه يجب على افملاوض افللسطيي  
رايى وافمسيوطيات ي  أى ملاويات قادم  اإلصرار على أن يكون مويوعات ارأ

ي  مقدم  مويوعات افيلاوض، رأيه ثبت أن يأجيل هذه افمويوعات أدى وافقدس 
ووصوفاا إفى مرتل  يسيتيل مداا إقام  دوف  يلسطييي  ميصل   ،إفى يدميق افمشكل 

 ارأطراف. 
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 المراجعالهوامش والمصادر و 
مركز  ،افقاهرة، 71افتكم افذايى فشدب يلسطين، سلسل  دراسات قومي :  تواس، عصام افدين، (7)

 .791، ص 7327افييل فإلعلام،
  .724-709افمرجع افسابق، ص ص  ،افمسيوطيات افياودي  يى افيل  افغربي ، ،بابه، ايلان (2)
االسييطان اإلسرائيلى يى يلسطين بين افيظري  وافيطبيق، سلسل  افثقاي   ،بركات، يظام متمود (1)

  .792م، ص7322افقومي ، مركز دراسات افوتدة افدربي ، بيروت، 
مقدم  فكياب اسياد افبلاد، افيسخ  افدربي ، يرجم  عليان افايدى،  ،عبد افتميد، هيد( 4)

  .41،صم2009
، سلسل  7324-7311االسييطايى فلمياطق افمتيل  خلال عاد افليكودعابد، خافد، االسيدمار  (9)

  .71، ص7329بيروت، ، مؤسس  افدراسات افللسطييي ،14،افدراسات
(6) A special Report of the data base project of Palestinian human 

rights,Chiicago,Il1989,p3  

االسييطان افصايويى وافمقاوم  افللسطييي  يى اسيراييجي  االسييطان افصايويى  ،لالط ياجى، (1)
  .47، ص7321، دار افقدس فليشر وافيوزيع، عمان،7391بدد عام 

ترك  غوش ايموييم ه  ترك  دييي  ميطري ، أسساا افتاخام افميطرف موش  فيليجر مايو )*( 
طاع غزة، ويدعو إفى هدم ارأقصى إلقام  م، وهى ييادى باالسييطان ي  افيل  وق7314عام 

 افايكل افمزعوم. 
ترك  غوش أموييم بين افيظري  وافيطبيق، جمدي  افدراسات  ،متمد،متمود وابوغزاف  ،أغباري  (2)

 .13،صم7324افدربي ، افقدس، 
افثقاي  سييطان اإلسرائيلى يى يلسطين بين افيظري  وافيطبيق، سلسل  اال،بركات، يظام متمود (3)

 .792 م، ص7322افقومي ، مركز دراسات افوتدة افدربي ، بيروت، 
افمسيوطيون افصاايي  يى افيل  افغربي ، مركز افزييوي  فلدراسات  ،دوعر، غسان (70)

 . 91، ص2072واالسيشارات، بيروت،
 .2، ص7330، يوفيه202افليكود ييظيما وممارس ، مجل  شئون يلسطييي ، افددد  ،افسيد، يويس (77)
 ،، جمدي  افدراسات افدربي 1ط  ،بدر، اميليا عراف، يظرة على ارأتزاب افسياسي  اإلسرائيلي  (72)

  .29،ص م7329 ،افقدس
  .92، ص7322سليمان، تمد يتيى، افكيان افصايويى خلال تكم افليكود، رام اهلل،  (71)
بركات، يظام متمود، االسييطان اإلسرائيلى يى يلسطين بين افيظري  وافيطبيق، مركز  (74)

  .12،ص7322دراسات افوتدة افدربي ، بيروت، 
مؤسس  افدراسات  ،سييطايي  اإلسرائيلي  يى ارأرايى افمتيل عايد، خافد، افمسيوطيات اال (79)

  .71، ص7329 ،بيروت ،افللسطييي 
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، 39سييطان خلال سييين من تكم افليكود، شئون يلسطييي ،افدددتمد، عبد افرتمن، اال (79)
  .2،ص 7313أكيوبر

جع سبق ر االسييطان اإلسرائيلى يى يلسطين بين افيظري  وافيطبيق، م،بركات، يظام متمود (71)
 .792ذكره، ص

  افمتيل ، مؤسس  افدراسات افمسيدمرات االسييطايي  اإلسرائيلي  ي  ارأراي ،افجدلرى، وفيد (72)
  .12، صم7327افللسطييي ، بيروت، 

االسييطان اإلسرائيل  يى يلسطين بين افيظري  وافيطبيق، مرجع سبق  ،بركات، يظام متمود (73)
  .791ذكره، ص

إغباري ، مسدود و أبو غزاف ، متمود، ترك  غوش أموييم بين افيطبيق وافيظري ، جمدي   (20)
  .22، ص 7324افقدس، ،افدربي افدراسات 

أبو عري ، عبد افرتمن، االسييطان افيطبيق افدملى فلصايويي ، افمؤسس  افدربي  فلدراسات  (27)
  .92،صم7327وافيشر، 

(22) Benvenisiti,Meron, West data Project: A Survey Of Israeli Polices ,American 

Enterprise Institute,1984,p52  

افغبرا، رييق، افسياس  اإلسرائيلي : افيتافف افتاكم وصراعات افييارات، مجل  افدلوم  (21)
 .94ص ،م7330: 2جيماعي ، افددداال

افمركز اإلسرائيل  فتقوق االيسان بافمياطق افمتيل  " بيسيلم"، يقرير بديوان سلب ارأرض:  (24)
 .711م، ص2002سياسات االسييطان يى افيل  افغربي  عام 

 

افمركز اإلسرائيل  فتقوق االيسان بافمياطق افمتيل  " بيسيلم"، يقرير بديوان سلب  (29)
 .712م، ص2002سييطان يى افيل  افغربي  عام ارأرض:سياسات اال

م، مصدر سابق، 2009افيقرير االسيراييجى افللسطييى فسي  ،صافح، متسن و يايع، بشير (29)
  99-99ص ص

بتث مقدم إفى مؤيمر اإلسلام وافيتديات افمداصرة افميدقد يى  :افجدار افلاصل ،يديم ،بارود (21)
 .371-372ص ص ،2001افجامد  اإلسلامي  يى غزة، يلسطين، أبريل 

بداء افرأى إمكيب ارأمم افميتدة فييسيق افشؤون اإليسايي  "أويشا"، خمس  أعوام على  (22)
 .29-24، ص ص2001سيشارى فمتكم  افددل افدوفي ،اال

(29) Applied research Institute-Jerusalem(ARIJ),Arij fact sheet ,The Israel 

segregation Plan in Occupied, Palestinian Territory,2007,p10 

على : دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية، معطيات عن السكان وفقًا لأللوية( 10)

 : الرابط

01x.pdf 11/st02 http://cbs.gov.il/shnaton 

 





Issn: 2536-9504

Online Issn :(2735-5233)

Vol. 74 Abril 2022

Forty-eighth year - Founded in 1974

Refereed Scientific Journal ( Accredited ) Monthly
Issued by Middle East Research Center


