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مشروع وزير االستيعاب اإلسرائيلي، يعقوب تسور، بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة 

  ∗ ]مقتطفات[
  ]٨/١٩٨٦/؟؟[
  

تسعى للوصول إىل اتفاق سياسي مع ] اإلسرائيلية[منذ حرب األيام الستة، وحركة العمل   
وقد تم ذلك من خالل إدراك أن السيطرة . والفلسطينيين على قاعدة احلل اإلقليمي الوسطاألردن 

اإلسرائيلية على معظم أراضي يهودا والسامرة وقطاع غزة، هي أمر مؤقت وعابر، ومل تعط أهمية كافية 
  .للتطورات الناجمة عن حكم إسرائيلي متواصل

املفاوضات  أحد يعرف متى ستبدأ ومنذ ذلك الوقت، مرت عشرون سنة، وحتى اآلن ال  
ويف هذه السنوات، راح يتشكل واقع جديد يف يهودا والسامرة وغزة، ويف العالقات التي . السياسية

، ولد جيل جديد حتت واقع ]احملتلة[ففي إسرائيل وكذلك يف املناطق . بينها وبين دولة إسرائيل
اً مؤقتاً اتسم، أكثر فأكثر، بصفة الديمومة وما بدا يف حينه وضع. االحتالل، وترعرع ونما يف ظله

  .متواصل ودائم يوتشكل واقع احلاقي أخذ يتعمق بمرور األيام حلكم إسرائيل

تمع ة يف دولة إسرائيل، ويف طابع اجملوهذا الواقع يؤثر، من ناحية، بقوة كبيرة، يف احليا  
ي تبلور طريق تفكير وعمل فيها؛ ومن ناحية أخرى، فهو، أيضاً، من ضمن العوامل احلاسمة الت

إذا كانوا سيتجهون نحو اإلرهاب أم نحو دعم احلل السياسي  –] احملتلة[الفلسطينيين يف املناطق 
  .واحلوار

. . . . . . .  

ومع أن اجلهود السياسية مل تثمر، فالواجب يحتم على إسرائيل مواصلة السعي إىل مفاوضات   
. تسوية شاملة أو من أجل تسويات وترتيبات مرحليةمع األردن والفلسطينيين، سواء أمن أجل 

 .فاالتفاقات السياسية وحدها، بامكانها أن توصل إىل تسوية العالقات بين إسرائيل وجاراتها
  .واخلطوات اإلسرائيلية  أحادية اجلانب ال يمكن أن تكون بديالً من ذلك

. . . . . . .  

ة، يف جماالت احلياة اخملتلفة، وعلى امتداد لقد أدت سياسة إسرائيل يف يهودا والسامرة وغز  
وسكانها بإسرائيل، إىل حد خلق واقع متقدم من ] احملتلة[السنين، إىل ازدياد مطرد يف ارتباط املناطق 

السياسة، التي تسارعت بشكل خاص يف فترة حكومات الليكود، وجدت، من جملة  هذهو. الضم الزاحف
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يف االنتشار الواسع، وغير املراقب، للنشاط االستيطاين، ويف  أمور أخرى، تعبيراً عنها، يف حينه،
  .مصادرة األراضي بصورة غير قانونية، ويف عزل رؤساء البلديات

إن املسارات الناجمة عن احتالل طويل األمد، تترك آثاراً سلبية يف التطورات يف أوساط سكان   
فهذا الواقع الدائم ينمي، . اجملتمع اإلسرائيلييهودا والسامرة وغزة، وهي ذات أبعاد مدمرة بالنسبة إىل 

يف أوساط سكان يهودا والسامرة وغزة، شروط التطرف السياسي، ويكبح إمكان نشوء بنية حتتية 
  .سياسية، واجتماعية، مؤيدة للمفاوضات السياسية واحلكم الذاتي

ولئك الذين يرون يف ويف املقابل، فإن تعميق هذه املسارات اخلطيرة يقوي، يف إسرائيل، رأي أ  
الواقع القائم وضعاً دائماً والذين يدعون بأنه مل يعد هناك إمكان لفك االرتباط بين أجزاء من يهودا 

  .والسامرة وغزة وبين دولة إسرائيل

. . . . . . .  

ومن املهم التأكيد، إن معاجلة هذا املوضوع ال تتناقض مع وجهة نظر حزب العمل األساسية   
بشأن طابع احلل الدائم، يف ما يتعلق باحلدود التي يمكن الدفاع عنها وحيوية النظامين، األمني 

فضالً عن ذلك، فسياسة . واالستيطاين، يف غور األردن وشمال البحر امليت ومنطقة غوش عتسيون
جديدة كهذه، ستقوي العناصر املعتدلة يف أوساط الفلسطينيين يف سعيها إىل احلوار، واحللول الوسط، 

  .والسالم

. . . . . . .  

  واستيطان الليكود –استيطان املعراخ 

لقد عبرت سياسة االستيطان يف املاضي، وما زالت تعبر اليوم، عن خالف سياسي،   
فحكومات حركة العمل شجعت وبادرت بإقامة . د واملعراخيكووأيديولوجي، يف إسرائيل بين الل

مستوطنات يهودية يف مناطق األمن ومن خالل ارتباط ذلك بمواقفها من موضوع احلدود الدائمة 
  .إلسرائيل وجمال احلل اإلقليمي الوسط

، ففتحت ثغرة يف هذه القيود وقامت بنشر ١٩٧٧أما حكومات الليكود، بدءاً من العام   
ايمونيم يف وسط السكان العرب، وبإقامة مستوطنات مدينية داخل التجمعات غوش  مستوطنات

  .العربية الكثيفة، على مسافة قريبة من غوش دان والقدس

وقد سعى الليكود إىل خلق واقع مادي يحول دون إمكان إقامة سالم على قاعدة احلل اإلقليمي   
هذه، ال يجب اعتبار الوضع الذي نشأ كابحاً  ومع كل السلبيات القائمة يف سياسة الليكود. الوسط

المكان قطع الصلة السياسية بين أجزاء من يهودا والسامرة وغزة وبين دولة إسرائيل، األمر الذي هو 
  .حيوي لطابع إسرائيل اليهودي وللحفاظ على طابعها الديمقراطي وحلل القضية الفلسطينية
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  :شار اجلديدوهذه هي أهم األخطار الناجمة عن هذا االنت  

إن إستيطان غوش ايمونيم يف املراكز السكانية العربية يخلق مستويات احتكاك دائمة مع  
 .السكان احملليين، ويف جماالت األمن واألراضي واملياه

قدرة على النمو  –مثل اريئيل وعمانوئيل وغفعات زئيف  –للمستوطنات املدينية الكبيرة  
والتوسع الذاتي يف طريق انضمام املزيد من املستوطنين إليها، بفضل املنافع االقتصادية، خاصة يف 

 .أيضاً] احلالية[جمال قروض االسكان، التي استمرت يف فترة حكومة التكتل الوطني 
ذه املناطق، ويف السنتين األخيرتين، أيضاً، واصلت الدولة استثمار موارد كبيرة احلجم يف ه 

وأجري . مليون دوالر ١٥٠، إىل ١٩٨٥حيث وصل حجم االستثمار املباشر من ميزانية الدولة، يف العام 
تخصيص اجلزء األساسي من هذه االستثمارات، وبواسطة وزارة االعمار واالسكان، ألعمال البناء 

ميزانية قليلة جداً  وملساعدة املقيمين يف تلك املستوطنات ولشق الطريق وتعبيدها، ولكن خصصت
وتم هذا االنفاق املايل يف سنة . إلنماء االستيطان يف غور األردن، وغوش عتسيون، وشمال البحر امليت

وقد نفذ هذا .  قرى ومدن التطويرتميزت بتقليص امليزانيات ووقف أعمال البناء لألغراض العامة يف
  .وقف املعلن لكل وزراء حزب العمل يف احلكومةمخالفاً لل

. . . . . . .  

  خطوط مقترحة للسياسة

دون التخلي عن هدف املفاوضات السياسية للتوصل إىل السالم، يجب طرح هدف آخر لسياسة   
ففي غياب تسوية سياسية، ستسعى إسرائيل، بشكل منهجي، إىل تقليص أحجام . إسرائيل يف املناطق

بإسرائيل إىل احلد ] احملتلة[املناطق ، من ناحية، ولتقليل ارتباط ]احملتلة[سيطرتها يف املناطق 
  .األدنى املطلوب ألغراض األمن، من ناحية أخرى

. . . . . . .  

، يشتق منها عدد من األهداف ]احملتلة[وهذه السياسة التي هدفها تقليص أحجام السيطرة يف املناطق 
  :الفرعية، أهمها ما يلي

 . . . . . .  

يف املناطق ليس جماالً حساساً جداً يف العالقات بين االستيطان إن موضوع : االستيطان 
فقط، بل إنه موضع خالف شديد داخل اجلمهور يف دولة ] احملتلة[إسرائيل والسكان يف املناطق 

ولهذا السبب يجب على إسرائيل أن جتمد . بين إسرائيل والدول الصديقة لها يف األسرة الدوليةوإسرائيل 
ما عدا املشروع املتعلق بترسيخ وإنماء االستيطان يف  –ستيطان اليهودي تنفيذ كل مشاريع التنمية لال
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كذلك يجب إلغاء كل االمتيازات اخلاصة للمقيمين يف . غور األردن وشمال البحر امليت وغوش عتسيون
  ].١٩٤٨داخل املنطقة احملتلة سنة [يهودا والسامرة ومنح هذه األفضلية لقرى ومدن التطوير 

العيش يف السامرة وغزة سيقوي، بشكل جوهري هذه املبادئ لسياسة إسرائيلية يف يهودا وإن تبني       
ضوء مبادئ العدالة والقضاء، وسيؤثر، بشكل إيجابي، يف مسلكية اجملتمع اإلسرائيلي، وسيوقف املسار 

 وهذا املسار سيشجع على نمو زعامة معتدلة حتمل لواء املفاوضات، وتكون. املهدد بضم املناطق
  .شريكة إلسرائيل يف التفتيش عن طريق للحوار واالتفاق

 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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