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 المقدمة 

الى ممارسة سCاساتها العنصر?ة االستعمار?ة تجاه الشعب الفلسطیني"، انطالقًا من  "إسرائیل"سعت 

، فجرR تصو?ر 2أرض."القائم على مقولة "فلسطین أرض Jال شعب لشعب Jال  1،فGرها الصهیوني

 3.فلسطین المGان المناسب لتنفیذ المشروع الصهیوني، وJأدوات استعمار?ة صارمة

 ما Cعنيمللعنف اإلمبر?الي،  مما دفعها للجوء، لم تكن الحرGة الصهیونCة لم تملك جذورًا قومCة صلJة

 4.مبر?اليJاالعتماد على العنف اإلحققت أهدافها ، لم تكن أكثر من فGرةأن فGرة االستعمار الصهیوني، 

وهو ما Gان  5فاالستعمار JالنسJة للصهیونCة هو "أداة لتشیید أمة، ولCس ثمرة قومCة قائمة Jالفعل."

  C.6عني Jالضرورة أن Cقوم االستعمار الصهیوني على أسس عنصر?ة

لتي انطلقت منها ا والدوافع فلسطین،في  الصهیوني االستعمار االستCطاني تار?خ هذه الورقة تستذGر

طرق للسمات التیجرi  ،في القسم الثالث ،لتبر?ر العملCة االستCطانCة، ومن ثمالحرGة الصهیونCة 

اتJعتها لتمGین  لى االستراتیجCات التيإفي فلسطین، وصوالً  الصهیوني األساسCة لالستعمار االستCطاني

 لسطین.سCاستها االستعمار?ة االستCطانCة على Gامل أرض ف

 في فلسطین  الصهیوني: عن تار:خ االستعمار أوالً 

ُتشیر  لدراساتفJعض اهناك اختالف Gبیر في تحدید مسألة بداCة االستعمار االستCطاني في فلسطین، 

یون بونابرت في الفترة التي سعى من خاللها نابللى بداCة التوجه والتفGیر في االستعمار في فلسطین، إ

ین، توطین الیهود في فلسط ةتبنت فرنسا فGر  فقد، 1799اقتراح إقامة دولة للیهود في فلسطین عام إلى 

																																																													
 . 9)، 2014(أغسطس  54رائف زریق، "األرض، القانون، األیدیولوجیا،" مجلة قضایا إسرائیلیة، العدد  1	
 نعیسى بریجیة، "دور التاریخ في فھم السیاسة اإلسرائیلیة: التشابھ بین الحروب الصلیبیة والحركة الصھیونیة أنموذجاً،" مجلة دراسات بی 2	

 . 91)، 2020( 1مجلد  20المقدس، العدد 
 ع المجد. عبد الوھاب المسیري، "االستعمار االستیطاني الصھیوني: أھدافھ وآلیاتھ وسماتھ األساسیة،" موق 3	

  /https://almajd.ps/news4088: 2022\3\5شوھد في   
عبد الوھاب محمد المیسري، األیدیولوجیا الصھیونیة: دراسة في علم اجتماع المعرفة، الجزء األول (الكویت: المجلس الوطني للثقافة  4	

 . 127)، 1978والفنون واآلداب، 
 .  8)، 1989فایز صایغ، االستعمار الصھیوني في فلسطین (بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  5	
 .16)، 2003غازي حسین، االستیطان الیھودي في فلسطین: من االستعمار الى اإلمبریالیة (دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب،   6 
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سعCة نتیجة انشغال فرنسا Jمشاكلها الداخلCة والتوجه Jمشار?عها التو  ة هذا التوجه Jالتراجعولكن بدأت حد

.Rاألخر u7في العدید من المناط 

، Gانت هي المفصلCة في وجود الیهود 1917لبر?طاني عام أن فترة االنتداب ادراسات أخرR تذهب إلى 

، Gما CمGن عّد مؤتمر "إسرائیل"دولة  معالن قCاإ ، والتي شهدت 1948في فلسطین، وGذلك في عام 

 مرGز?ًا في هذا السCاق. 1897ول) األ الصهیوني المؤتمر( في سوCسرا "Jازل"

الهجرات المنعزلة، والتي Cعود سببها إما ألغراض نشأت الجماعات الیهودCة في فلسطین نتیجة لقد 

دینCة، أو هر{ًا من االضطهاد الذi تعرض له الیهود في أوروJا. وCمGن القول Jأن القرنین السادس 

بلغ عدد الیهود  1839هجرات Gبیرة من الیهود األورو{یون، وحتى عام  اعشر والساJع عشر، شهد

ألف فلسطیني عر{ي، وهذا Cعني أن نسJة الیهود لم  300مقابل لى فلسطین ستة آالف، إن ?المهاجر 

 8في ذلك الوقت. %2 جاوزتكن تت

خالل القرن التاسع عشر، عندما حاولت فرنسا استغالل الیهود Gأداة لتحقیu سCاسة االستعمار في 

 تفتتحا الJالد العر{Cة، بدأت تظهر دعوات في Jار?س من أجل توطین الیهود في فلسطین، حینها

  1843.9قنصلCة فرنسCة في القدس عام 

وتحقu هذا من خالل موجات الهجرة التي شهدتها فلسطین، والتي ساهمت JشGل Gبیر في اجتذاب 

 ؛موجاتهذه الهجرات عبر عدة مراحل، وجاءت على عدة  جرتو أكبر عدد من الیهود المهاجر?ن، 

اني، الثالثة Gانت في مرحلة ما قبل االنتداب البر?طالموجة األولى والموجة الثانCة حتى منتصف الموجة ف

في حین أن المنتصف الثاني للمرحلة الثالثة والراJعة والخامسة والسادسة Gانت إJّان فترة االنتداب 

  10البر?طاني.

																																																													
 . 11، 2017،" أكادیمیة دراسات الالجئین، 1948-1882الیھودي في فلسطین  عالء الدین محمد حسن سالمة، "االستیطان 7	
 . 77محمد عبد المنعم عامر، تاریخ االستعمار االستیطاني الصھیوني في فلسطین،  8	
 .9201نقوال طعمة، "الدور الفرنسي في توطین الیھود في فلسطین،" موقع المیادین االخباري، مقالة علمیة منشورة، أیلول  9	

  https://bit.ly/38bmdb3: 2022\3\22شوھد في 
 . 60-59 ،2015، رسالة ماجستیر، جامعة محمد خیضر، 1948-1920شافیة سبع، تطور االنتداب البریطاني على فلسطین  10	
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لى فلسطین على دفعتین، المرحلة األولى ما بین عامي إبدأت الموجة األولى من الهجرة الیهودCة 

ءت نتیجة التطورات التي شهدتها روسCا القCصر?ة وعملCات االضطهاد التي تعرض ، جا1882-1884

، والتي استمرت على نحو 1891لها الیهود آنذاك، والمرحلة الثانCة من الموجة األولى Gانت عام 

شGلت هذه الفترة تجمعًا للمستوطنین الیهود في فلسطین، وGانوا قادمین من . 1903قطع حتى عام تم

 11مستوطنات إلیواء القادمین.عشر  نحو ت آنذاك{ولندا، ونشأروسCا و 

ي المؤتمر فالتي ُحددت هداف الحرGة الصهیونCة تحقًقا أللى فلسطین إالهجرة الیهودCة CمGن عّد 

 12والتي تتمثل في إقامة وطن للشعب الیهودi في فلسطینا. 1897عام  "Jازل" الصهیوني األول

لى السCطرة على األرض، هو استعمار إJاإلضافة  الحرGة الصهیونCةلCه إGان األساس الذi تسعى 

أi أن نجاح مشروعها GCمن  ،األرض Jأكبر عدد من السGان الیهود المستوطنین القادمین من الخارج

المخط� ف 13في استCعابهم في فلسطین. افي مدR قدرتها على اجتذاب المهاجر?ن الیهود ونجاحه

الدولة الصهیونCة قائمة JشGل أساس على النم� المستقل، بإقامة دولة  لى أن تكون إ یهدف الصهیوني

 14منفردة لهم وقاصرة علیهم.

لى فلسطین إهجرة بدخول الیهود بدأت هذه ال. 1914حتى  1904الهجرة الثانCة امتدت من الفترة 

ء الیهود ، وأشارت العدید من المصادر الى أن هؤالیهودi ألف مهاجر 40والذین بلغ عددهم قراJة 

 آالف مهاجر. G3انوا قد غادروا فلسطین، ولم یبu منهم إال ما Cقارب 

وشهدت هذه  G15انت قد بدأت هذه المرحلة نتیجة ما تعرض له الیهود من مذاJح ومجازر في روسCا.

ودi شراف على الهجرة واالستCطان الیهالمرحلة أحداثًا مهمة، تمثلت في استالم الحرGة الصهیونCة اإل

، الذi أعلن عن دعم بر?طانCا إلنشاء الوطن 1917فور عام بلفي فلسطین، وتحدیدًا Jعد صدور وعد 

																																																													
 )،2013( 6،" مجلة مداد اآلداب، العدد 1948ولید عبود محمد وعبیر وفیق شفیق، "موجات الھجرة الیھودیة الى فلسطین حتى عام  11	

337. 
 . 16غازي حسین، االستیطان الیھودي في فلسطین: من االستعمار الى اإلمبریالیة،  12	
 . 21، 2012، رسالة ماجسیتر، جامعة األزھر، 2030-2000رائیلي عایش أحمد یوسف قاسم، الصراع الدیموغرافي الفلسطیني اإلس 13	
 .133، 1عبد الوھاب المیسري، األیدیولوجیة الصھیونیة، ج 14	

15	Amir	ben	porat,	”	immigration,	proletarianization,	deproletarianizion;	a	case	of	the	Jewish	working	class	
in	Palestine	1881-	1914,”	theory	and	society	20		(April,	1991):	246	
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ة مع انهCار الدولة العثمانCة في الحرب العالمCهذه األحداث تزامنت وقد  القومي للیهود في فلسطین،

 16األولى.

النتداب وتحدیدًا خالل فترة ا ،تعز?ز الوجود الیهودi في فلسطینساهم في  لذلك CمGن القول Jأن ما

، 1917عام  بر/ نوفمالبر?طاني، إعالن وعد بلفور الذi صدر من بر?طانCا في الثاني من تشر?ن الثاني

الشرعCة على الوجود الیهودi وتبر?ر  إضفاءتتمثل في و  وGانت المساعي واضحة من هذا اإلعالن،

یبدو واضحًا Jأن حGومة االنتداب البر?طاني ساهمت JشGل Gبیر في تسهیل  17 ني.االستعمار االستCطا

لسطین لهجرة ب فاالصهیوني، والذi فتح أبو  "Jازل"الهجرة الیهودCة الواسعة، والتي تتفu مع برنامج 

 وخالل هذه الفترة تم تمGین الوجود الیهودi في فلسطین. 18الیهود المنظمة.

القوات البر?طانCة األراضي الفلسطینCة،  Jعد دخول، 1918لى فلسطین عام إاستأنفت الهجرات الیهودCة 

من  19في فتح آفاق جدیدة للهجرة الیهودCة.دور Gبیر  اخضاعها للحGم العسGرi البر?طاني، وGان لهإ و 

، و{لغ 1923حتى  1919لى فلسطین والتي امتدت منذ إهنا بدأت الموجة الثالثة للهجرة الیهودCة 

ألف یهودi، أi ما Cعادل ثمانCة آالف مهاجر سنوCًا، وترافu مع هذه  35حینها عدد الیهود حوالي 

الحGومة البر?طانCة في تهو?د فلسطین، من خالل منح  سCاساتحداث، أهمها الهجرة العدید من األ

 20و{Cة.الدول األور  یهود فيعلى الالوGالة الیهودCة تذاكر سفر للمهاجر?ن الیهود من أجل توز?عها 

تضمنت هذه الفترة  .1931حتى  1924لى فلسطین، امتدت منذ إمن الهجرة الیهودCة  المرحلة الراJعة

رغم ادعاء وذلك ألف مهاجر،  78لى فلسطین، والذین بلغوا حوالي إعددًا Gبیرًا من الیهود المهاجر?ن 

الحGومة البر?طانCة JمراقJة الهجرة الیهودCة للJالد، لكن الوGالة الیهودCة لم توقف الهجرة، وتمGنت من 

 21، وجندت جمCع الوسائل لتحقیu هذا الهدف.Jطرق مختلفةدخال الیهود إ

																																																													
 . 337 ،"1948ولید عبود محمد وعبیر وفیق شفیق، "موجات الھجرة الیھودیة الى فلسطین حتى عام  16	
 .3، 2009، رسالة ماجسیتر، الجامعة اإلسالمیة، 1948-1936إسالم مقدادي، العالقات الصھیونیة البریطانیة في فلسطین  17	
 . 109)، 1987(دیسمبر  52العدد  مجلة شؤون عربیة،حسن صالح عثمان، "سیاسة ھربرت صموئیل وأثرھا في تھوید فلسطین،"  18	
 338 ،"1948ولید عبود محمد وعبیر وفیق شفیق، "موجات الھجرة الیھودیة الى فلسطین حتى عام  19	
 . 339المرجع السابق،  20	
 . 340 ،"1948"موجات الھجرة الیھودیة الى فلسطین حتى عام ولید عبود محمد وعبیر وفیق شفیق،  21	
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لف أ 265، و{لغ فیها عدد المهاجر?ن الیهود 1939حتى  1932موجة الهجرة الخامسة بدأت منذ عام 

 22من الهجرة الیهودCة العالمCة، وجاءوا هؤالء الیهود من وس� أوروJا وشرقها، %44یهودi، ومثلوا 

 23شهد تصاعدًا Gبیرًا. الذiهجرة واالستCطان الیهودi، لاوشGلت هذه المرحلة ذروة 

عدد ، بلغ فیها 1948حتى  1939والموجة السادسة واألخیرة من الهجرات الیهودCة والتي امتدت منذ 

 ألف یهودi من العمال الزراعیین، وخالل هذه المرحلة 48ألف یهودi، منهم  135الیهود حوالي 

 24.وتوطینهم ترGز االستCطان على محاولة استCعاب الیهود المهاجر?ن

ألف فلسطیني من أرضهم، والذین  736دت ما Cقارب شرّ  ،"إسرائیلقCام " حین إعالن، 1948عام في و 

Jقاء جزء من  شGّلمن تعداد الشعب الفلسطیني في ذلك العام. ورغم ذلك،  C50.2%شGلون نسJة 

 25ه.ئ، أحد أبرز جوانب المأزق الصهیوني من الوجود الفلسطیني وJقارضهالشعب الفلسطیني متشبثًا Jأ

حGام إ، 1967في عام  "إسرائیل"واستكماًال للسCاسة االستعمار?ة اإلسرائیلCة في فلسطین، استطاعت 

 26واحتالل ما تJقى من فلسطین، وتهجیر الفلسطینیین. السCطرة

ساJقًا، أن عملCة الهجرة واالستCطان الیهودi في فلسطین قد أخذت طاJعًا سCاسCًا مع  مما ذGریتضح 

لحرGة الصهیونCة ا وأنبداCة ظهور الحرGة الصهیونCة، والبدء في التفGیر Jضرورة بناء الدولة الیهودCة، 

دید هناك الع إذاً تحقیu هجرة منتظمة. ا وفu برامج واسعة ومحGمة من أجل استطاعت تحقیu هدفه

، منها ضعف الدولة العثمانCة، أهدافهافي تحقیu  الحرGة الصهیونCةمن العوامل التي ساعدت 

 . ""وعد بلفور خاصة ،واالستعانة JالقوR االستعمار?ة مثل بر?طانCا، وما قدمته للیهود

 ثان3ًا: سمات االستعمار االست3طاني في فلسطین 

، إذ ُینسب االستعمار الى الهCمنة والسCطرة األشمل واالستCطانهناك فرق بین مفهومي االستعمار 

على المنطقة الُمستوطنة، في حین نجد أن االستCطان، هو "إعادة إنتاج النماذج األورو{Cة لمجتمع 

																																																													
 . 60، 2015، رسالة ماجستیر، جامعة محمد خیضر، 1948-1920شافیة سبع، تطور االنتداب البریطاني على فلسطین  22	
 . 341 ،"1948ولید عبود محمد وعبیر وفیق شفیق، "موجات الھجرة الیھودیة الى فلسطین حتى عام  23	
 .60 ،1948-1920سبع، تطور االنتداب البریطاني على فلسطین  شافیة 24	
(یونیو  207: الواقع الدیمغرافي واالجتماعي والسیاسي،" مجلة شؤون فلسطینیة، العدد 1948أمین عطایا، فلسطینیو األرض المحتلة العام  25	

1990 ،(15 . 
 . 114)، 1989(دیسمبر  60،" مجلة شؤون عربیة، العدد 1988-1967أمین عطایا، "الواقع الدیمغرافي في األراضي العربیة المحتلة  26	
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مع االستعمار هو "استغالل من جانب مجتلذلك ف،" أهولةأنها غیر مالمستوطنین في أراٍض جدیدة ُیزعم 

 أجنبي ووGالئه الذین احتلوا البلد التاJع لخدمة مصالحهم الخاصة ولCس مصالح السGان الخاضعین."

27 

وJالتالي GCَمن الفرق ما بین مستعمرات االحتالل ومستعمرات االستCطان، Jأن األخیرة تقوم بهدف 

جCة واقتصادCة ُتوفر للُمسَتعمر فوائد استراتی احین أن مستعمرات االحتالل Gان Cُعتقد JأنهاالستCطان، في 

 28 لفترة من الزمن.

أثبتت العدید من الدراسات والحاالت التي خضعت لالستعمار قدCمًا وحدیثًا، Jأن هناك اختالفًا بنیوCًا و 

ن میز االستعمار االستCطاني الیهودi عتما بین االستعمار االستCطاني واالستعمار االستغاللي. إذ 

Jة نظمCطاني في العالم، قCانها االستعمار االستGالء على األرض واستغالل سCاالستJ  اقتالعهم من و

دراسات االستعمار االستCطاني من  وو?نطلu ُمنظر  29أرضهم، وطرد السGان األصالنیین وتهجیرهم.

رضCة ف المستعمرات االستCطانCة تقوم Jالدرجة األولى علىJأن  Qاتر:ك وولفمنظور أنثرو{ولوجي، فیجد 

وم االستعمار Cقدم شرحاً لمفه لور:نزو فر:تشینيإزالة السGان األصالنیین أو نقلهم من أرضهم. ونجد أن 

االستCطاني، والذi مّیزه Jعدة ممیزات، أولها، العالقة االقصائCة مع السGان األصالنیین، وعالقته 

  30ض المستعمرة، وتوظیف الخطاب األیدیولوجي اإلقصائي.الدائمة مع األر 

و?ؤGد وولف Jأن حالة الصراع األساسي في حالة االستعمار االستCطاني إنما تقوم JشGل أساسي على 

وهذا ال  31األرض.في لسCطرة علیها، وواضح Jأن المستعمر جاء لیJقى ااألرض من أجل محاولة 

 ندماج، ونفي السGان األصلیین، وهذا ینطبu على الحالة الفلسطینCة.یتحقu إال Jالطرد أو اإلJادة أو اال

																																																													
 . 9)، 2914(ربیع  8إیلیا زریق، "الصھیونیة واالستعمار،" مجلة عمران، العدد  27	
 . 9)، 2914یع (رب 8إیلیا زریق، "الصھیونیة واالستعمار،" مجلة عمران، العدد  28	
 .2020نواف الزرو، "فلسفة ومضامین وأھداف تداعیات االستعمار االستیطاني الصھیوني في فلسطین،" موقع الھدف اإلخباري، یونیو  29	
  https://bit.ly/3tsD4x8: 2022\3\6شوھد في:  
 . 115)، 2017(تموز  66ولید حباس، "مفھوم االستعمار االستیطاني: نحو إطار نظري جدید،" مجلة قضایا إسرائیلیة، العدد  30	

31	Patrick	Wolfe,	"Settler	colonialism	and	the	elimination	of	the	native,"	Journal	of	Genocide	Research,	4	
(2006),	pp.	337.		
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طالق، وأن Cفهم وولف الحالة الصهیونCة Jأنها حالة استعمار استCطاني، مGثف، وال مثیل له على اإل

أوضح تجلCاته، ورغم أنها تتقاطع مع العدید من النماذج  ، هذا االستعمار، فيمنطu اإلJادة في

.R32الموجودة في العالم، إال أن المشروع اإلسرائیلي أثبت تفوقه على العدید من النماذج األخر 

 Rة النظم االستعمار?ة األخرCقJ قد تمّیز عن iطاني الیهودCالعالم، ي فلذلك، نجد أن االستعمار االست

J ة، تتمثلCصفة أساسJ طانيCسعى إأنه مشروع است ،iحل لى إحالل یهود العالم مإحاللي عنصر

 33نجد أن األرGان األساسCة التي قام علیها االستعمار االستCطاني الیهودi،و{ذلك السGان الفلسطینیین، 

 هي:

لى المساعدات إغرائهم Jاألراضي والممتلكات العر{Cة، Jاإلضافة إ لى فلسطین، و إتهجیر الیهود  •

 مر?CGة والبر?طانCة واألورو{Cة األخرR. ُمنحت لهم من الجهات األالتي 

السعي لترحیل وتهجیر العرب الفلسطینیین من أراضیهم، من خالل ممارسة السCاسات  •

التهجیر?ة، المتمثلة Jالقتل والهدم وارتكاب المذاJح، وتنفیذ الحروب العدوانCة، التي Gانت تهدف 

 تضییu الخناق علیهم.لعرب الفلسطینیین و إالى تشر?د 

 إقامة المستعمرات الیهودCة على األراضي الفلسطینCة وتوطین الیهود المهاجر?ن فیها.  •

سطینCة، في األراضي الفل "إسرائیل"یتضح Jأن مفهوم االستCطان االستعمارi الُممارس من قبل  لذلك

للشعب " قومي ودیني وجغرافي في إحCاء صهیونCةنجاز الرؤCة الإإنما هو عملCًا استراتیجCة الستمرار 

iالتار?خي والموروث في فلسطینفي فلسطین،  "الیهود uادعاء الحJ ر هذا . ولتأمین استمراوذلك

، تتجه نحو استعمال العدید من آلCات السCطرة على الموارد "إسرائیل"االستCطان الذi تمارسه 

.�Cة في الحیز المحCة واالجتماعCة واألیدیولوجC34االقتصاد 

لى إمن الدول االستعمار?ة االستCطانCة، Gونها دولة قامت على تمّلك أراٍض تعود  "إسرائیل" دّ علذلك تُ 

لى الفلسطینیین،" من خالل عملCة تهمCش أو هدم أو إزالة لهذه المجموعات إآخر?ن وتحدیدًا هنا "

																																																													
 .2017ر االستعمار االستیطاني في فلسطین: ما بین المعرفي والسیاسي واالستعماري،" موقع باب الواد، میساء شقیر، "منظو 32	

  https://bit.ly/3uNHuze: 2022\3\22شوھد في 
 . 21غازي حسین، االستیطان الیھودي في فلسطین: من االستعمار الى اإلمبریالیة،  33	
راسم خمایسي، "استراتیجیا االستیطان اإلسرائیلي في األراضي المحتلة وأثره على التخطیط القطري والتنمیة في فلسطین،" مجلة  34	

 . 45)، 1999(شتاء  37، العدد 10الدراسات الفلسطینیة، المجلد 
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هناك العدید من  فإنورغم أن االستعمار مGروه Jسبب طاJعه االستغاللي والمهCمن،  35السGانCة.

ن من أجل جلب المستعمر الیهودi، وتبر?ر وصمة االستCطان في و المواقف التي اعتمدها الصهیونی

 .)بر?طانCة ثم أمر?CGة(تحقu برعاCة قوة إمبر?الCة وGل ذلك  36،"إسرائیل"

لى أن التحالف الغر{ي الصهیوني Gان له دور Gبیر في االستعمار االستCطاني في إوال بد من اإلشارة 

 iهودi ذمن قبیل النفوذ الی ُتعدّ لCست فق� قاعدة استعمار?ة للغرب، بل  "إسرائیل"ن إفلسطین، إذ 

مبر?الي هو المسؤول عن ولذلك، یتضح Jأن الغرب االستعمارi اإل 37القدرة على صنع القرار الغر{ي،

حقJة االستعمار والعبودCة، من خالل استغالل الدCموقراطCات الغر{Cة للعدید من الوسائل من أجل 

مبر?الCة وعلى رأسها الصهیونCة الغر{Cة، جمCع إذ لطالما تمتلك اإل 38تحقیu أهدافها االستراتیجCة.

تها وفu دعي، وقولبالمقدرات االقتصادCة والثقافCة واإلعالمCة من أجل توجCه الدCمقراطCات وفu ما ت

 39ما یخدم مصالحها Jالدرجة األولى، وJالتالي یJقى العنف من أشد األشGال وحشCة.

تى استعمار استغاللي إحاللي، ومستمر ح ومما تقدم تبّین أن االستعمار الذi تعاني منه فلسطین هو

والسCطرة  ،ونفیهم شتى أنواع العنصر?ة، وطرد السGان األصلیین "إسرائیل"الیوم، من خالله مارست 

دعوًما معلى أراضیهم، وممتلكاتهم، وتغییر حقائu أرض الواقع Jما یتالءم مع مشار?عها االستCطانCة، 

 .Jالعنف والقوة العسGر?ة

Cاسات في سالJقاء، ولذلك، Gان الهدف األساس  يسمة االستعمار االستCطاني في فلسطین ه إذًا إن

، وٕاعالن األصلیینحGام السCطرة على األرض، وطرد السGان إ واالستعمار?ة في فلسطین ه "إسرائیل"

إقامة الدولة الیهودCة على أرض فلسطین، وفرض شرعCة تخدم مصالحها وأهادفها االستعمار?ة 

 االستCطانCة. 

 

																																																													
(شتاء  39، العدد 10الستعماري،" مجلة عمران، المجلد أباھر السقا، "نحو إعادة التفكیر في األطر المفاھیمیة لتحلیل السیاق الفلسطیني ا 35	

2022 ،(43. 
 . 8)، 2914(ربیع  8إیلیا زریق، "الصھیونیة واالستعمار،" مجلة عمران، العدد  36	
 . 10)، 1999بشیر موسى نافع، االمبریالیة والصھیونیة والقضیة الفلسطینیة (القاھرة: دار الشروق،  37	
 ).2010( 3176یة والعنف،" مجلة احوار المتمدن، العدد جورج حداد، "االمبریال 38	

  https://bit.ly/3M0KD5V: 2022\4\14شوھد في 
 المرجع السابق. 39	
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 ثالثًا: دوافع االستعمار االست3طاني في فلسطین 

التي بدأت تظهر جلCًا Jظهور معالم المشروع االستCطاني اإلسرائیلي في  هناك العدید من الدوافع

ا . إذ لم تخف الحرGة الصهیونCة منطلقاتها الدینCة التي Gانت ُتبرر وجودهالدافع الدینيأهمها  فلسطین،

في فلسطین، فالفGر الصهیوني Cقوم على أساس ضرورة إیجاد دولة یهودCة نقCة، تجمع Gافة یهود 

لى فلسطین، وهذا تطلب Jالضرورة إقامة العدید من إلى تشجCع الهجرة الیهودCة إ، لذلك سعت العالم

 فایز صا3غلى ما تناوله إولكن ال بد من اإلشارة  40المستوطنات من أجل استCعاب المهاجر?ن الجدد.

و اللغة Jأنهم أأن العقیدة الصهیونCة ال تعتبر الدCانة ، "J"االستعمار الصهیوني في فلسطین"في GتاJه 

ل ن الصهیونیین في الواقع الذین یؤدون الفرائض، عددهم قلیالر{ا� القومي المفترض للیهود، وذلك أل

ول لالستعمار نسبCًا، وأن اللغة العبر?ة لم تJعث إال Jعد والدة الصهیونCة. لذلك CمGن القول Jأن الدافع األ

uة تحقیCة عملCع األمة الیهودJع للیهو  الصهیوني هو أن تتاCة إعادة تجمCمساعدة عملJ د قومي ذاتي

وهذا Cعني أن الحجج الدینCة التي تتذرع  41في أرض معینة، وٕاقامة دولة مستقلة فوق هذه األرض."

إنما هي حجج واهCة، وتتحجج بها فق� من أجل الترو?ج لروایتها الصهیونCة، تحت الحجة  "إسرائیل"بها 

 الدینCة واألحقCة Jاألرض. 

لطالما Gانت عملCات االستعمار االستCطاني في األراضي الفلسطینCة المحتلة، مرتJطة JاعتJارات  لذلك،

بر{� هذه العملCات Jالمنطلقات  "إسرائیل"، من خالل مساعي أیدیولوج3ة دین3ة أو صهیون3ة

فة حقوقًا تار?خCة في الض "إلسرائیل"األیدیولوجCة السائدة عند الكCان المحتل، إذ هناك ادعاء Jأن 

Jحسب  ،المرGز للدول الیهودCة القدCمة "دولة سلCمان وداوود" عدّ الغر{Cة "منطقة یهودا والسامرة،" والتي تُ 

ن األثر?ة العمل على إحCاء المواقع واألماك "إسرائیل"لذلك، حاولت  التوظیف الصهیوني للرواCة التوراتCة،

  42الزمنCة التي عاشها الیهود في فلسطین.الیهودCة والتي لها صلة Jالفترة 

																																																													
، ةبالل محمد صالح إبراھیم، االستیطان اإلسرائیلي في الضفة الغربیة وأثره على التنمیة السیاسیة،" رسالة ماجسیتر، جامعة النجاح الوطنی 40	

2010 ،34 . 
 . 29-28فایز صایغ، "االستعمار الصھیوني في فلسطین،"  41	
-240)، 1988نظام محمود بركات، االستیطان اإلسرائیلي في فلسطین: بیم النظریة والتطبیق (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة،  42	

241 . 
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بین الدوافع التار?خCة والدینCة، لتبر?ر مشروعها  التي تمزجالعدید من الدوافع  "إسرائیل"قدمت 

Jموجبها المستوطنین السGان األصالنیین، ونفت هذه المGانة عن السGان  عّدتاالستCطاني، 

  43األصالنیین الفلسطینیین العرب، تحت الذر?عة الدینCة.

الدافع التار?خي فن بJعضهما الJعض، اهما مرتJطین Gلإ، إذ الدافع التار:خيو?نبثu عن الدافع الدیني، 

 uطاني اإلسراینطلCامتالك الح منئیلي في فلسطین، في تبر?ر االستعمار االستJ التار?خي االدعاء u

، ملفي عام، حیث Gان لهأ، JحGم الوجود الیهودi في هذه الJالد، ما قبل حوالي في Gامل فلسطین

مملكتان، واحدة في الجنوب ُعرفت Jاسم یهوذا، وعاصمتها أورشلCم، Jحسب الدعاCة الصهیونCة، 

 واألخرR السامرة، وعاصمتها شCGم.

تبر?ر االستعمار االستCطاني اإلسرائیلي في  إلى، ، Gاالدعاء الدینيهذا االدعاء التار?خي Cسعى

ال مالك لهذه األرض إال هم فق� دون  دعاء Jأناالفي األرض، و  األحقCةفلسطین، وخاصة في مسألة 

سلسًال في ومتارتJاطًا واضحًا  مما CشGّلارتJا� المبرر الدیني مع التار?خي،  و?تضح بذلك 44سواهم.

 ، وتبر?ر الوجود الیهودi، من أجل الحیلولة دون قCام دولة"إسرائیل"تبر?ر العملCات االستCطانCة في 

 یجاد حقائu تخدم الطرف اإلسرائیلي على حساب األحقCة الفلسطینCة.فلسطین، والسعي إل

لسطینCة جدیدة على األراضي الف السعي لخلW حقائW است3طان3ةومن أهم دوافع االستعمار االستCطاني، 

اإلسرائیلي  وGان واضحاً أن االستCطان لهذه األراضي مستحیلة، الفلسطینیین عودةحتى تصJح  المحتلة،

صوًال وتحدیداً منذ بداCة عرض خط� تقسCم فلسطین و  ،لعب دوراً Gبیراً في رسم حدود الكCان الصهیوني

ومن الواضح أن االستعمار االستCطاني اإلسرائیلي ، 1947سنة  181لى صدور قرار التقسCم رقم إ

تغییر الحقائu علیها لنفي و  45لى توسCع حدوده Jما Cحقu أهدافه في السCطرة على األرض.إسعى 

 الوجود الفلسطیني وتبر?ر الوجود الصهیوني.

																																																													
(خریف  38ندیم روحانا، "الصھیونیة ومعضلة شرعیة االستعمار االستیطاني: الرد بالدین على المقاومة الفلسطینیة،" مجلة عمران، العدد  43	

2021 ،(51  
، رسالة ماجستیر، الجامعة 1985-1967سمیر أحمد معتوق، األساس الجغرافي لالستعمار االستیطاني الصھیوني في الضفة الغربیة  44	

 . 23-22 ،1989األردنیة، 
 عبد الوھاب المسیري، "االستعمار االستیطاني الصھیوني: أھدافھ وآلیاتھ وسماتھ األساسیة،" موقع المجد.  45	

 /https://almajd.ps/news4088: 2022\3\7شوھد في   
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لى إمن خالل االستCطان الممتد على Gافة األراضي الفلسطینCة  "إسرائیل"، إذ سعت الدافع األمني

واضحًا من خCارات الحGومة اإلسرائیلCة في اختCارها لمواقع االستCطان،  ذلك یبدو .تحقیu أهداف أمنCة

.iر?ة في المرتفعات، والحواجز المنتشرة وصوًال الى جدار الفصل العنصرG46والنقا� العس 

أمنCاً للكCان اإلسرائیلي، وJالتالي Gان واضحاً Jأن خط� بناء المستوطنات جاءت  المستوطنات سوراً ُتعّد 

على شGل أحزمة دائر?ة، ذات اتصاٍل سهل مع المستوطنات األخرR والعمu اإلسرائیلي، وجاء وعي 

ن مبنائها متماشCًا مع النظرة اإلسرائیلCة لمفهوم الحدود اآلمنة، والتي Gانت من أهم مقومات نظر?ة األ

 47اإلسرائیلي.

في سCاسة االستعمار االستCطاني اإلسرائیلي في فلسطین، حیث یهدف  الدافع االقتصاد6وساهم 

لبناء دعم ا?لى استغالل الموارد الطبCعCة واالقتصادCة في فلسطین Jما یخدم و إJالدرجة األولى 

االقتصادi للكCان الصهیوني. ونجد أن الدافع االقتصادi یتداخل مع الدافع األمني وتحدیدًا في 

، من "إلسرائیل"ر{حًا صافCًا  دّ ن Gل عمل زراعي في مستعمرات الحدود، Cعإالمناطu الحدودCة، إذ 

، اعي Gنشا� أساسيواستغالل األخیرة في العمل الزر خالل وضع الجCش النظامي في المستعمرة، 

 48في االستعمار االستCطاني في فلسطین. دافًعافع االقتصادi لذلك، شGّل الدا

لهدف سرائیلي في فلسطین، إذ GCمن ا، من أهم دوافع االستعمار االستCطاني اإلالدافع الس3اسي دّ وCع

رض ، عن طر?u سCطرتها الكاملة على األ"إلسرائیل"تقوCة المرGز السCاسي في السCاسي لالستCطان 

 على المستوطنات، والسCطرة على أكبر مساحة، من خالل إضفاء الشرعCة رقعتها الجغرافCةوتوسCع 

 .ممGنة من األراضي الفلسطینCة

الستخدام المستوطنات للمزایدة السCاسCة، من خالل استخدام المستوطنات ورقة  "إسرائیل"سعت Gما 

ومساومة في أi مرحلة من مراحل المJاحثات، Jاإلضافة الى السعي لخلu واقع  ضغ� وأداة تأثیر

ولذلك،  49ره Jقرار سCاسي، وقطع أi محاولة إلعادة حGم هذه المناطu للسCطرة الفلسطینCة.یCصعب تغی

																																																													
 .38بالل محمد صالح إبراھیم، "االستیطان اإلسرائیلي في الضفة الغربیة وأثره على التنمیة السیاسیة،"  46	
 . 238والتطبیق،"  نظام محمود بركات، "االستیطان اإلسرائیلي في فلسطین: بیم النظریة 47	
 .40-39سمیر أحمد معتوق، "األساس الجغرافي لالستعمار االستیطاني الصھیوني في الضفة الغربیة،"  48	
 . 243-242محمود نظام بركات، "االستیطان اإلسرائیلي في فلسطین: بین النظریة والتطبیق،"  49	
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 Rضمن إقامة دولة  تخدمنجد أن الدوافع األخرC iاسي، والذCوالت "إسرائیل"الدافع الس ،Rي قامت الكبر

حد ذاته، Jقدر ي فعلیها الفGرة الصهیونCة، فاالستCطان عند السCاسة االستعمار?ة اإلسرائیلCة لCس هدفًا 

 50ما هو وسیلة لالستCالء السCاسي على فلسطین.

 راQعًا: استراتیج3ات االستعمار االست3طاني في فلسطین 

االستراتیجCات ال بد من اتJاعها من أجل تحقیu أجمع مؤسسو الصهیونCة على أن هناك مجموعة من 

 على سبیل على سبیل المثال ال-والتي  أهدافهم االستعمار?ة في فلسطین، ومن أهم هذه االستراتیجCات

د من خالل تهجیر السGان العرب واتJاع العدی، ، االست3الء على األرض العر]3ة الفلسطین3ة-الحصر

عضو وهو ما توضحه مقولة  51 االستعمار?ة إلحGام السCطرة على األرض.من األسالیب العنصر?ة 

عرب ال: "ال صهیونCة بدون استCطان، وال دولة بدون إخالء 1972الكنCست CشعCاهو بن فورت 

 لدیهم.. فاالستCطان أساس العقیدة الصهیونCة ومصادرة أراضیهم وتسییجها"

uة على تطبیCان أهمها الصندوق القومي قامت المنظمات والمؤسسات الصهیونGة، وCهذه االستراتیج 

 1927.52، وشرGة الكیرن CGمت لشراء األراضي التي تأسست عام 1903الیهودi الذi تأسس عام 

Jمصادرة األراضي العر{Cة الفلسطینCة، وٕادخال المهاجرون الیهود الجدد،  "إسرائیل"وتار?خCًا قامت 

  53ن منطقة حCفا وعGا واللد و{Cسان.وتهجیر السGان الفلسطینیین، وتحدیدًا م

تكز األساس حیث Gان المر  إقامة المستوطناتلى إ "إسرائیل"وتحقCقاً لسCاسة التوسع االستعمارi، سعت 

هو تحقیu االستعمار االستCطاني، والسعي إلحداث تغیرات دCموغرافCة، JاالستCالء على أكبر  إلقامتها

 54فلسطینCة وتهو?دها.قدر من األراضي والممتلكات العر{Cة ال

																																																													
 . 40یة وأثره على التنمیة السیاسیة،" بالل محمد إبراھیم، "االستیطان اإلسرائیلي في الضفة العرب 50	
، لسطینیة،" مجلة الدراسات الفإیلیا زریق، "الفلسطینیون في إسرائیل: مالحظات نقدیة على تقریر أكادیمیین في الجامعات اإلسرائیلیة 51	

 .112)، 2001( .47العدد 
 . 18غازي حسین، االستیطان الیھودي في فلسطین: من االستعمار الى اإلمبریالیة،  52	
 . 98)، 2001( 46-45واكیم واكیم، "الجئون في وطنھم: الحاضرون الغائبون في إسرائیل،" مجلة الدراسات الفلسطینیة. العددان  53	
 . 20غازي حسین، االستیطان الیھودي في فلسطین: من االستعمار الى اإلمبریالیة،  54	
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Jمصادرة األراضي الفلسطینCة العر{Cة، وٕاعطاء الشرعCة  ، سمحتاالست3طانعمل3ات ولذلك، نجد أن 

من أجل التصرف Jاألراضي المملوGة للعرب وGأنها صاحJة األرض الشرعCة، من خالل  "إلسرائیل"

 55توسCع المستوطنات، أو مصادرتها لصالح مؤسسة صهیونCة یهودCة.

، ر:عات القانون3ةالتشالعدید من  "إسرائیل"وتسهCًال الستراتیجCاتها االستعمار?ة في فلسطین، فرضت 

وعلى  56والتي Gان الهدف منها تمGین الوجود الیهودi، ونفي وطرد السGان األصلیین الفلسطینیین.

من التشر?عات اإلسرائیلCة غیر  عدّ ، والذC iُ 1980سبیل المثال، نذGر قانون الكنCست اإلسرائیلي عام 

 سCطرتها على األراضي الفلسطینCة، إذ ینص القانون على "إسرائیل"القانونCة، التي من خاللها أحGمت 

هي المالك القانوني لجمCع األراضي الواقعة في الضفة الغر{Cة، وأنها لCست من قبیل  "إسرائیل"أن 

في مصادرة األراضي الفلسطینCة، وطرد  "ئیلإسرا"األمالك الخصوصCة، وJموجب ذلك، استمرت 

  57 السGان األصلیین.

لدCموغرافي الJعد اف، إحداث خلل د3موغرافي، "إسرائیل"ومن االستراتیجCات االستعمار?ة التي مارستها 

من أكثر العناصر التي شGلت تخوفًا للجانب اإلسرائیلي، لذلك Gان هدف الوجود الیهودi في فلسطین 

صالني الفلسطیني، من خالل استغالل السGان واألرض لتحقیu الهدف األساسي وهو هو إخفاء األ

 لكCان الصهیوني،اأول رئCس وزراء  وهو ما تكشفه مقولة 58تمGین االستعمار االستCطاني في فلسطین.

عود أحد الفلسطینیین المطرودین إلى Cعمل Gل شيء لضمان أال  "إسرائیل"بن غور?ون: Jأن على 

تها االستعمار?ة، Jحu الفلسطینیین، تحقCقًا الستراتیجی الترحیل والطرداتJعت إسرائیل سCاسة فقد  بیوتهم.

 59 .سرائیلCةوالمتمثلة في إحداث خلل في الدCموغرافCا الفلسطینCة لصالح الدCموغرافCا اإل

 ،هو:د القدستفي سCاساتها االستعمار?ة االستCطانCة،  "إسرائیل"وضمن االستراتیجCات التي اتJعتها 

لیها، وذلك تحت حجة الحفا� على إمن خالل عزل المدینة Jالكامل، ومنع الفلسطینیین من الوصول 

Jممارسات استCطانCة عنصر?ة في القدس، تتمثل في إغالق  "إسرائیل" وقد قامتاألمن اإلسرائیلي، 

																																																													
 . 52-51)، 2018( 68. العدد مجلة قضایا إسرائیلیةراسم خمایسي، "المستوطنات اإلسرائیلیة وأسالیب سلب األرض وتخطیطھا،"  55	

 .116)،2001. (96، العدد مجلة دراسات شرق أوسطیةستراتیجیة،" : األبعاد اال2021سعید اللحام، "المواجھة الفلسطینیة اإلسرائیلیة  56
	.41-41، 2010، جامعة النجاح الوطنیة، االستیطان االسرائیلي في الضفة الغربیة وأثره على التنمیة السیاسیةبالل محمد صالح إبراھیم،  57
 . 33)، 2001(نوفمبر  231لة األمن والحیاة، العدد رشود محمد الخریف، "الصراع الدیمغرافي العربي اإلسرائیلي: الى أین،" مج 58	
 . 51)، 2003(صیف  55إیلیا زریق، "الدیمغرافیا والترانسفیر: طریق إسرائیل الى الالمكان،" مجلة الدراسات الفلسطینیة، العدد  59	
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.iالمستعمرات، و{ناء جدار الفصل العنصرJ قهاCتغییر المیزان  لىإوعمدت  60 المنافذ، وتطو

الدCموغرافي في القدس لصالح الیهود، من خالل اتJاع سCاسة مصادرة األراضي العر{Cة، وتهجیر 

السGان الفلسطینیین، من أحل تفر?غ المدینة المقدسCة من الكثافة العر{Cة، والسعي لتطوCقها قدر اإلمGان 

  61 ة.GJثافة Jشر?ة یهودCة، وهذا ما یتوافu مع سCاستها االستعمار?

، نجد Jأن السCاسة االستعمار?ة اإلسرائیلCة جاءت منسجمة ومتطاJقة مع جوهر المحصلةفي 

لیین حGام السCطرة على األرض، وطرد السGان األصإلى إاالستراتیجCة الصهیونCة التي هدفت Jاألساس 

 االستعمار?ة "لإسرائی"الفلسطینیین، والتوسع في إقامة المستوطنات ومصادرة األراضي Jما یخدم سCاسة 

 . وأJشعها من أخطر أنواع االستعمار على مر العصور عدّ والتي تُ 

  

																																																													
	.40، 2010، جامعة النجاح الوطنیة، سیةاالستیطان االسرائیلي في الضفة الغربیة وأثره على التنمیة السیابالل محمد صالح إبراھیم،  60
 .222-221نظام محمود بركات، "االستیطان اإلسرائیلي في فلسطین: بیم النظریة والتطبیق،"  61	
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