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 ملخص:

ابعتبارىا  م،7967األراضي الفلسطينية احملتلة عام يف ىذا البحث الضوء على املستوطنات اإلسرائيلية  يسلط 

  .عاجلة ىذه القضيةيف مويربز دور جملس األمن الدويل  ،الوجو احلقيقي لالحتالل

أسست جملموعٍة من االقرتاحات لبحث أبرز احللول املمكنة إزاء ىذه املسألة نتائج توصلت الدراسة إىل جمموعة 

 .املستقلة بناء دولتويف  الشعب الفلسطييناملرتبطة أساساً حبق تقرير مصري 

 مقدمة:

دبا فيها القدس  من األراضي الفلسطينية )الضفة الغربية للشطر الثاين احتالل إسرائيل منذ

 ادلستوطنات التخطيط إلقامة ادلزيد من شرعت يف م1967عام  قطاع غزة(و ، الشرقية

  القانونية(. -األمنية -التارؼلية -)الدينية إىل عدد من التربيرات ادلختلفةيف ذلك مستندًة 

على األراضي الفلسطينية احملتلة  أّي )بناء ادلستوطنات( ت ىذه التصرفاتشكل وقد

نساين أبرزىا انتهاك القانون الدول اإل ،ادلعاصر لقانون الدولّ ا لقواعد ةصارخانتهاكات 

 يصدر العديد من القرارات جعل رللس األمن الدولّ  نسان الفلسطيٍت، شلاحقوق اإلو 

 م1980و( 452 -446) م1979بقرارات عامي  ابدءً بشأن إقامة ادلستوطنات  التارؼلية

 م.2016( لعام 2334ابلقرار ) وانتهاءً  (478- 476 -465)



 ويف ىذا اإلطار سنعاًف ىذا البحث ضمن اإلشكالية التالية:

وىل حقق قفزة نوعية  ؟ي للمستوطنات اإلسرائيليةما دور رللس األمن الدول يف التصدّ 

  ؟م12/2016/ 23يف  ( الصادر2334) اجلديد القرار ابستصداره

دلستوطنات ا مفهوم، نستعرض يف ادلبحث األول مبحثُتالل ـمن خ تمتتنا دراس

 .اإلسرائيلية تالمستوطنل يمن يف التصدّ دور رللس األ الثاينادلبحث يف نعاًف ، و سرائيليةاإل

 ملستوطنات اإلسرائيليةا مفهوم املبحث األول:

إذا كانت احلركات االستعمارية تطمع يف استغالل ثروات البالد اخلاضعة ذلا فإن احلركة 

ادلبحث من ىنا سوف نقسم ىذا  ،(7)وزرعها ابدلستوطناتالصهيونية تسعى إىل سَبَلًِّك األرض 

، وتربيرات إقامتها ادلستوطنات اإلسرائيلية تعريفاألول  ادلطلباثنُت، نتناول يف  مطلبُتإىل 

 .يف القانون الدول اإلسرائيلية الوضع القانوين للمستوطناتالثاين ادلطلب ونتناول يف 

 وتربيرات إقامتها  سرائيليةملستوطنات اإلا تعريفاملطلب األول: 

طلق يُ  ىي مصطلحٌ  و ادلغتصبات كما يسميها الفلسطينيون،أسرائيلية، ادلستوطنات اإل

 راضي اليت اغتصبتهااأل نيت علىعلى التجمعات السكانية االستعمارية اليهودية اليت بُ 

مؤسسة على  إىل منطلقات فكرية صهيونية صرفةٍ  هايستند مفهومو  ،(2)م1967سرائيل عامإ

حالل ادلهاجرين اليهود زلل إراضي الفلسطينية، و على األ االستيالء وعلا: رؤيتُت أساسيتُت،

 .(3)اىل اخلارج -ترغيبا وقسرا-صليُت، بعد هتجَتىم بكافة السبلاألا صحاهبأ



 جاء استنادًا لتربيرات سلتلفة، ن ادلشروع االستيطاين جاء عفوايً، وإظلاأوال ؽلكن القول  

من الوفاء  فلسطُت ىو نوعٌ  يفتهم للمستوطنات أن إقام يرى اليهود الناحية الدينية منف

أهنم   يرونمن الناحية التارؼلية و ، (4)إسرائيل واحلدود التوراتيةذلي ابلعودة إىل أرض للوعد اإل

كانوا يعيشون يف األراضي اليت تشكل اليوم األراضي الفلسطينية احملتلة على مدى آالف 

واليت  ترى إسرائيل أن عملياهتا االستيطانية ترتبط بنظرية األمن القومي اإلسرائيليّ و ،(5)السنُت

من و ، (6)تقوم على ضرورة توفر حقائق جغرافية وتوفَت احلدود اآلمنة والعمق االسًتاتيجي 

قواعد لأن تكون السياسة االستيطانية انتهاكًا ل ينفي الفقهاء اإلسرائيليون الناحية القانونية

من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  (49/06)االحتالل احلريب، وخاصًة ادلادة  ية لقانونقانونال

 .(7)اية ادلدنيُت زمن احلربم، واخلاصة حبم1949

بشأن تربير االستيالء على األراضي الفلسطينية واقامة  ال ػلتاج الرد على مزاعم إسرائيلو 

ادلستوطنات عليها اىل رلهود كبَت، سواًء كان ذلك متصاًل ابلتربيرات الدينية او التارؼلية او 

القانونية، ألهنا ال تصمد أمام أبسط مبادئ النقد والختالفها مع احلقائق الواضحة يف 

 ادلعاصر. القانون الدول

 يف القانون الدويل ين: الوضع القانوين للمستوطنات اإلسرائيليةاملطلب الثا

احملتلة عام  الفلسطينيةيف األراضي على أن ادلستوطنات اإلسرائيلية  ثناناال ؼلتلف 

وانتهاكاٍت صرػلٍة لقواعد  نطوي على خروقاتٍ ت غَت شرعية وغَت قانونية، ألهنا  م1967



، فبمجرد انطباق قواعد اتفاقية الىاي اإلنساينّ  الدولّ صكوك القانون القانون الدول، وأعلها 

ستيطانية تنتهك العديد الجراءات ان اإلأم ابعتبارىا من القواعد العرفية، صلد 1907لعام 

انطباق قواعد اتفاقية جنيف  وعند(، 56،55،46،23) ادلواد السيما من نصوص موادىا

ت نصّ (49/06)م على حالة االحتالل احلريب اإلسرائيلي، صلد أن ادلادة 1949 لعامالرابعة 

 .(8)التابعيُت لدولة االحتالل إليها ونقل السكان ادلدنيُتصراحًة على ربرمي إقامة ادلستوطنات 

القيود على )يف: ادلتعلقة ببناء ادلستوطنات  انتهاكات حقوق اإلنسان الفلسطيٍتّ  تتجسدو 

ادلنازل، ونقل ذبمعات فلسطينية قسراً، وتقييد سبل حصول الفلسطينيُت على التنقل، وىدم 

ادلوارد الطبيعية، ابإلضافة إىل اذلجمات العنيفة اليت يشنها ادلستوطنون على الفلسطينيُت 

ادلساواة ادلنصوص عليو  أمبد تنتهك سياسة االستيطان اإلسرائيليّ و ، (9)(وشلتلكاهتم دون رادع

ابإلضافة إىل ذلك وضعت  ،(71) من اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسانيف ادلادة األوىل

السلطات اإلسرائيلية النظم القانونية والقضائية احملددة للمستوطنات، حيث ؼلضع 

ال زبتلف عن الفصل  ادلستوطنون جملموعة واحدة من القوانُت واحملاكم، مثل ىذه السياسة

 .(77)دانتو من قبل األمم ادلتحدة إالعنصري الذي يتم 

وصفوة القول أن مجيع االجراءات االستيطانية اإلسرائيلية تعد خرقًا ألحكام القانون 

حقيقة فعلية مفادىا أن مواصلة إسرائيل يف  الدول االنساين وحقوق االنسان شلا يؤكد

 .(72)ىممصَت ػلول دون ربقيق الفلسطينيُت حقهم يف تقرير االستيطانية  سياساهتا



 اإلسرائيليةي للمستوطنات دور جملس األمن الدويل يف التصد   املبحث الثاين:

صدرت عن رللس  (73)ال ؽلكننا إغفال حقيقة وىي أن ىناك مجلة من القرارات احلصرية

األمن تدين االستيطان اليهودّي وتعتربه غَت قانويّن وغَت شرعي وتطالب بتفكيكو ووقفو، 

م، 1967وقد شهدت ىذه القرارات تطورًا اترؼليًا منذ احتالل األراضي الفلسطينية عام 

 م.2016م وانتهاًء ابلقرار اجلديد لعام 1980-م1979بدءاً من قرارات عامي 

منهج رللس األول،  ادلطلب، نبحث يف مطلبُتمن خالل  ادلبحثىذا  نستعرض دراسة

 .تقييم ذلك ادلنهجالثاين،  ادلطلب، ونبحث يف األمن يف التصّدي للمستوطنات اإلسرائيلية

 ي للمستوطنات اإلسرائيليةالتصد   يفالدويل  املطلب األول: منهج جملس األمن

بعد مرور  إال قراراتو ادلتخصصة يف موضوع االستيطان ابزباذ مل يبدأ رللس األمن الدولّ 

، فصدرت عنو مخسة قرارات متتالية، كان أوذلا م1967االحتالل عام  ءِ دْ سنة على بَ  12

علن فيو أن سياسة إسرائيل إبقامة أُ  م1979 مارس 22الصادر بتاريخ  (446)القرار رقم 

خطرة يف وجو التوصل إىل سالٍم شامٍل ، وتشكل عقبة سند قانوينّ  يّ أادلستعمرات  ليس ذلا 

يف بنده الثالث على أن اتفاقية جنيف الرابعة ادلتعلقة حبماية ادلدنيُت  وأكدّ  ،(74)وعادٍل ودائمٍ 

م دبا يف ذلك القدس، 1967أوقات احلرب تنطبق على األراضي احملتلة من قبل إسرائيل عام 

جراءات لعدم تغيَت غلب أن تتخذ كافة اإل -كقوة احتالل -والتأكيد على أن إسرائيل

 (452)القرار رقم  ، مث جاء(75)م1967لألراضي احملتلة عام  والطابع اجلغرايفّ  الوضع القانوينّ 



وبشدة عدم تعاون إسرائيل مع القرار السابق  اً ستنكر م م1979جويلية  20الصادر بتاريخ 

األراضي الفلسطينية ال تتمتع بسنٍد تأكيد على أن إقامة ادلستوطنات يف ال، وأعاد (446)

تفاقية جنيف الرابعة، وقد أكد القرار بشكٍل خاص على ضرورة الوتشكل خرقًا  قانوينّ 

 .(76)الفريد لألماكن ادلقدسة يف مدينة القدس والروحيّ  احملافظة على الوضع الديٍتّ 

مارس  01الصادر بتاريخ  (465)القرار رقم م صدر 1980ومع بداايت العام 

على القرارات السابقة وشجب بشدة رفض إسرائيل التعاون مع اللجنة  ، وقد أكدّ م1980

 ا، ودع(77)للقرارات سابقة الذكر ، ورفضها الرمسيّ (452)و (446)ادلشكلة دلتابعة القرارين 

 جديدةحكومة إسرائيل وشعبها إىل تفكيك ادلستوطنات القائمة والتوقف عن بناء أخرى 

رللس األمن مث أصدر  ،(78)م1949جنيف الرابعة  تشكل خرقًا واضحًا التفاقية ىاابعتبار 

 أعاد التأكيد على الضرورة ادللحةو  ،م1980جوان  30الصادر بتاريخ  (476)لقرار رقم ا

م، دبا فيها 1967رائيل عام إلهناء االحتالل الطويل لألراضي العربية اليت احتلتها إس

 والتارؼليّ  والدؽلغرايفّ  جراءات اليت غَتت الطابع اجلغرايفّ على أن مجيع اإل وأكدّ ، (79)القدس

يف نفس العام  هصدار إب، وانتهى (21)وكأهنا مل تكن، وغلب أن تلغى لوضع مدينة القدس ابطلة

جاء ليؤكد من جديد على  الذي م1980أوت  20الصادر بتاريخ  (478)لقرار رقم ل

 لِ بَ الذي ُسن من قِ « القانون األساسيّ »إسرائيل لقرارات رللس األمن، وأن  امتثالضرورة 

ويؤثر يف استمرار تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة،  انتهاكًا للقانون الدولّ  لالكنيست يشكّ 



اليت ترمي إىل تغيَت و اليت ازبذهتا إسرائيل  جراءاتشار القرار يف بنده الثالث إىل أن اإلأو 

 .(27)فورلىا على اؤ لغاإة القدس غلب طابع ووضع مدين

صدار القرارات إسنة ابلتحديد( من توقف رللس األمن من  36) بعد حوال أربعة عقود

 23 رللس األمن يف م، تبٌّت 1967ادلتعلقة ابالستيطان اإلسرائيلي على األراضي احملتلة عام 

الغربية دبا فيها الذي يدين االستيطان يف الضفة  (22)(2334) م القرار2016ديسمرب

 .(23)عضواً وامتناع الوالايت ادلتحدة األمريكية عن التصويت14القدس، وذلك دبوافقة 

على القرارات ذات  يؤكد في مقدمتوفمادة،  13على ديباجة و (2334)القرار  شتملاِ 

م 1980عام ل (465)م، والقرار 1979لعام  (452)و (446)، السيما القرارين الصلة

اتفاقية يف احًتام موجباهتا احملددة  -كقوة احتالل -على إسرائيل وأن، االستيطانحول 

م 2004االستشاري الصادر عام م، ويستحضر كذلك الرأي 1949جنيف الرابعة لعام 

ادلرة األوىل اليت يتضمن قرار جمللس  ىي وىذه عن زلكمة العدل الدولية حول اجلدار العازل،

، ويؤكد القرار يف الفقرة األوىل منو أن بناء إسرائيل (24)شارة لفتوى اجلدارإاألمن 

ؽلثل انتهاكًا صارخًا للقانون  للمستوطنات يف الضفة الغربية والقدس الشرقية عمل غَت قانوينّ 

عن قلقو من أن األنشطة االستيطانية ادلستمرة تشكل هتديداً  يف فقرتو الثانية يعربو ، (25)الدولّ 

لن  وأنفيها القرار  وخبصوص الفقرة الثالثة أكدّ  ،(26) تمرار أنشطتوبسبب اس حلل الدولتُت

ابستثناء ما يتفق  دبا يتعلق ابلقدس،م 1967يعًتف أبي تغيَتات على حدود ما قبل عام 



عليو الطرفان، فإن ذلك يعٍت رفض سياسة التوسع والضم اإلسرائيلية ومصادرة األراضي 

ويف  ،(27)وضمها جراءات هتويد القدس إ، كما يعٍت رفض وإقامة جدار الفصل العنصريّ 

أمر ضروري  ألنوالفقرة الرابعة يؤكد القرار على وقف مجيع األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية 

الدولية يف إهناء  إلنقاذ حل الدولتُت، وأن إسرائيل ىي ادلسؤولة عن إفشال القرارات والرغبة 

ضة مع القوانُت الصراع يف ادلنطقة من خالل انتهاكاهتا وشلارساهتا غَت ادلسؤولة وادلتعار 

، ويدعو القرار يف الفقرة اخلامسة إىل التفريق  بُت إسرائيل )أي األراضي (28)واألعراف الدولية

كن أن يعزز بشكل م، وىو البند الذي ؽل1967واألراضي احملتلة عام  ( م1948احملتلة عام 

شرق القدس؛ وؽلكن خاص مقاطعة منتجات ادلستوطنات ادلقامة يف الضفة الغربية دبا فيها 

 .(29)، على دولة االحتالل اإلسرائيليأن يشكل ضغطاً، أقلو معنوايً 

 اإلسرائيليةللمستوطنات ي يف التصد   الدويل املطلب الثاين: تقييم منهج جملس األمن

لقضية ادلستوطنات منذ بداية يالحظ على مسار منهج رللس األمن يف معاجلتو 

 م، أنو اتبع األسلوب غَت ادلباشر يف إدانة1967لألراضي احملتلة عام  االستيطان اإلسرائيليّ 

وتقرير عدم مشروعية بناء ادلستوطنات يف تلك األراضي من خالل أتكيده يف  االستيطان

اتفاقية جنيف الرابعة على كل األراضي اليت احتلت عام  انطباقالعديد من قراراتو على 

لتلك االتفاقية من اإلسرائيلية  م دبا فيها مدينة القدس، وإدانتو لكل االنتهاكات1967

و نقل جزء من السكان ادلدنيُت أمصادرة لألراضي وادلمتلكات وطرد وترحيل للمواطنُت، 



أن كاًل منها أييت ، ويالحظ أيضًا على القرارات السابقة (31)أراضيهم اإلسرائيليُت لإلقامة يف

 .(37) مؤكداً دلا سبقو من قرارات

( 478-476-465-452-446) الدولّ  اقتصرت قرارات رللس األمنوبصفة عامة 

 الفلسطينية  على الشجب وإدانة االستيطان يف األراضي العربية م1980م و1979لعامي 

لوقف السياسة  ردعية كراىيةإو أ تطبيقيةٍ  جراءات عمليةإاحملتلة، ومل تتجاوزىا إىل حد ازباذ 

 .(32)يةسرائيلاإلاالستيطانية 

م، يالحظ أنو 2016عام يف  (2334) على استصدار القرار وعندما أقدم رللس األمن

وعلى معايَت القانون يؤكد على ادلبادئ ذات العالقة  وكما يف القرارات األخرى الصادرة عن

دبا يف ذلك إنشاء روابط واضحة مع مشاريع إسرائيلية  بشأن ادلستوطنات اإلسرائيلية، الدولّ 

ادلنازل وتشريد  وىدم أخرى يف األرض الفلسطينية احملتلة مثل بناء جدار الفصل العنصريّ 

 .(33)السكان ادلدنيُت

منو  (05)تعلق ابلبند  ماوخاصة وقد جانب رللس األمن التوفيق يف صياغتو ىذا القرار 

 وبُت ادلناطق احملتلة م1948لعام  الذي يطالب مجيع دول العامل ابلتفرقة بُت مناطق إسرائيل

الذي يطالب األمُت العام لألمم ادلتحدة أبن يقدم اجمللس كل  (12)، والبند م1967لعام 

 .(34)القرارهبذا حول االستيطان واألمور ادلتعلقة  تقريراً  ثالثة شهور



وقد صدر القرار ربت الفصل السادس من ميثاق األمم ادلتحدة )التسوية السلمية 

للمنازعات(، وابلتال فإنو يفتقد إىل آليٍة للتنفيذ وال يرتب آاثرًا قانونية ملزمًة كاليت تصدر 

ادلتحدة، أي أنو سيبقى عبارة عن توصيات ما مل تبادر ربت البند السابع من ميثاق األمم 

 السلطة الفلسطينية إىل تفعيلو والعمل على ربويلو إىل أداة سياسية وقانونية.

ابلنسبة جمللس األمن ابعتباره غطاء قفزة نوعية  يعترب (2334)ؽلكن القول أن القرار و 

جديدة من ادلقاومة الدبلوماسية والقانونية  آفاقاً ويفتح يدعم احلقوق الفلسطينية،  اً قانونيّ 

 .البغيض هناء االحتالل اإلسرائيليّ إ، و ول االستيطاينّ دلواجهة التغّ 

بنيامُت » تعليق مكتب رئيس الوزراء  يفربدي إسرائيل ذلذا القرار مؤخراً،  وقد برز

إن إسرائيل ترفض ىذا القرار ادلعادي إلسرائيل وادلخزي من األمم »بقولو:  يوعل« ياىوانتن

، ومرد ذلك أن التمرد اإلسرائيلي على القانون الدول ربكمو (35)«ادلتحدة ولن سبتثل لو

 ظروف القوة وازدواجية التعامل يف القضااي الدولية الراىنة.

حلد الساعة  الدول رللس األمن قدملألسف الشديد مل يُ وطللص يف األخَت للقول أنو 

سواًء ابلنسبة للمستوطنات أو انتهاك حقوق اإلنسان يف  على ازباذ أي إجراء عمليّ 

 ،ككل  اإلسرائيليّ  ، أو حىت ابلنسبة للصراع العريبّ م1967عام  احملتلة الفلسطينية األراضي

 يوحي أبن رللس األمن الدول يتناىف مع شعاره يف ربقيق السلم واألمن الدوليُت. شلا 

 



 خامتة:

ذباوٌز  م1967اإلسرائيلية على األراضي الفلسطينية احملتلة عام  وجود ادلستوطناتإن 

 من قبل رللس األمن وشجبٍ  دانةإو  انتقادٍ  ، وزللّ احلريب لسلطات القائم ابالحتالل فادحٌ 

القرارات كان صداره العديد من إمن خالل  حامسةٍ  عبارات قاطعة، وذلجة حازمةٍ يف ، الدول

 م.23/12/2016الصادر يف  (2334)قرار آخرىا ال

ال أهنا مل ذبد نفعاً إورغم أعلية القرارات اليت أصدرىا رللس األمن بشأن ادلستوطنات 

تطبيق قًتح نلذلك  ىا،تنفيذبسبب الغطرسة اإلسرائيلية، وعدم وجود مصداقية دولية يف 

قرار  استصدارونقًتح  ،الفصل السابع من ميثاق األمم ادلتحدة إلرغام إسرائيل على تنفيذىا

ة ضلو يوصب كل اجلهود الدول، (2334) اجلديددول حاسم ػلدد آليات لتفعيل القرار 

 وطمس ادلعامل بكل السبل ادلتاحة. احلفاظ على فلسطُت من التهويد

 دىا يف إطار األماين،مكانية ربقق ىذه ادلقًتحات العامة ويع  إوردبا يشكك البعض يف 

او يف طريقها اىل ولكن ادلتتبع للقضية الفلسطينية يالحظ أن كثَتًا من األماين قد ربققت 

صرار على طلب ربقيق اإل أنو التحقيق، اذا ما توافرت الظروف اليت تدعو اىل ربقيقها، 

 للبواابت االلكًتونية األحرار رفض ادلقدسيُتعلى ذلك  إىل ربقيقها، ودليلنااألماين يؤدي 

أن إّما » ، وصدق أحدىم عندما قال:اليت استهدفت ادلسجد األقصى الشريف اإلسرائيلية

 «.عظماء على األرض، وإّما عظام ربت األرضنكون 
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