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 مقدمة 

ي العام 
 
ي الضفة الغربية 2017تزايدت ف

 
)بما فيها القدس(،  اعتداءات المستوطني   ف

 أوتنوعت ما بي   االعتداء الجسدي، الذي وصل 
 
لممتلكات. اا حد القتل، وتدمي  حيان

ي إطار حركات وتشكيالت  ،ونفذت االعتداءات إما بشكل فردي
 
أو ضمن مجموعات ف

 صهيونية، أصبحت مسؤولة عن تنظيم تلك االعتداءات، أو تقديم الدعم والحماية لها. 

اءات زيادة الدعم المالي من قبل مؤسسات االحتالل )بما فيها رافق تلك االعتد

بل  ،دعم وتأييد األحزاب الصهيونية للمستوطني   واعتداءاتهمإل ضافة إالحكومة(، 

 المشاركة فيها، ومطالبتهم بضم الضفة الغربية، أو أجزاء منها، للسيادة اإلرسائيلية. 

ي الضفة كم  
 
  ا تزداد االعتداءات االستيطانية ف

 
ي ظل ما يبدو ونوع

 
نه مخطط لحكومة أا، ف

 
 
ي عىل تلك االعتداءات ضعيف

مقارنة ا االحتالل وأحزابها. ويبقى رد الفعل الفلسطين 

 بحجمها ومستوياتها. 

 

ن   تطور اعتداءات المستوطني 

ي 
 التطور الكم 

ي الضفة
ي ألف مستوطن 824 الغربية يفوق عدد مستوطن 

 
، مستوطنة 198، يعيشون ف

  1تيطانية. بؤرة اس 220و

                                                           
 .2018 (،القدس )أريج –معهد األبحاث التطبيقية  1
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 اعتداء   ،بحد ذاته ،عتير االستيطاني  
 
عىل المواطني   وممتلكاتهم، ضمن عملية  متواصال

، وتخريب األ ي
ي الزراعية، وإقامة متواصلة ممنهجة ومخططة لالستيالء عىل األراض 

راض 

نشاء شبكات طرق لها، أو معسكرات لقوات االحتالل بذريعة إجديدة، و  2بؤر استيطانية

. توطنحماية المس  3ي  

ممتلكات، واقتحام معالم تاريخية الوتدمي   ،تتنوع االعتداءات بي   االعتداء الجسدي

عمار، وطالت هذه االعتداءات الفلسطينيي   من مختلف األ  ا. قدسيتها توراتي   بحجة

ي مسجد عقربا جنوب نابلسالمدارس، وأماكن الو 
 
ي نيسان  عبادة؛ كما حدث ف

 
، 2018ف

 عن 
 
ي زراعية واقتالع األرصية تحريضية، ومهاجمة خط شعارات عنفضال

األشجار راض 

 وحرقها ورسقة ثمارها. 

ل عائلة و  ة، قيام المستوطني   بإحراق مي   ي األعوام األخي 
 
لعل أكير االعتداءات دموية ف

ي قرية 
 
ي تموز  استشهاد ثالثة من أفرادها دوما بمحافظة نابلس، ما أى إل الدوابشة ف

 
ف

ي القدسأبو خضي  حي   ، وحرق الطفل محمد 2015
 
ي تموز  ا ف

 
 . 2014ف

خالل النصف األول من  OCHAرصد مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

ي الضفة الغربية2017عام ال
 
ووثق المكتب خالل هذه  ،، زيادة اعتداءات المستوطني   ف

ة )  ا ار  ( منها عن وقوع ضحايا فلسطينية، وألحقت أض  33( حادثة، أسفرت )89الفيى

ي )
 
 . 2016عام ال% مقارنة مع 88( حادثة، ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 56بالممتلكات ف

                                                           
 .ها من الحكومة اإلسرائيلية، ولكنها تحظى بدعم وبنية تحتية بتمويل حكوميبف البؤرة: مستوطنة غير معتر 2
 .58، 2017أيار ، القدس، جمعية الدراسات العربية ،2016لعام لالتقرير السنوي  3
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( إتؤكد  ي
 2133اقتحام حصائيات )مركز القدس لدراسات الشأن اإلرسائيىلي والفلسطين 

ا الم
 
ي آذار  سجد األقىصمستوطن

 
ي حي   شهد العام 2018ف

 
ألف  30اقتحام  2017، ف

ألف مستوطن  15الذي شهد اقتحام  2016عن العام % 100قىص، بزيادة ألمستوطن ل

 . لباحاته

ي حال عدم وجود نه أوحذر المركز 
 
، ف ي والرسمي حراك فعىلي عىل المستوى الشعنر

ي مستوى االقتحامات، فقد أصبح االقتحام األ  2018سيتخىط العام 
 
ي سبقته ف

عوام النى

 . ةإرسائيلية ممنهج سياسة استيطانية

ي دخول القرى وتنفيذ اعتداءاتهم، ليس ذلك إال بسبب المستوطنون اليوم أكير ج
 
رأة ف

منظمات، ووجود منظومة متكاملة من المؤسسات األمنية والقضائية تدعم هذه 

 ، وتغض الطرف عنها حال حدوثها. ها وتنظم ها وتشجع الهجمات

 

 التطور النوعي 

ي تأخذ الطابع الفردي بالرغم من فداحتها، مث
ي الماض 

 
ل إحراق مايكل كانت االعتداءات ف

الي للمسجد األاليهودي األ  ،روهن
ي القىص سيى

 
مجزرة باروخ ارتكاب تنفيذ ، و 1969م عاف

ي العام 
 
ي الحرم اإلبراهيمي ف

 
ي حركة ، 1994ف

 
 "كاخ"وهو مستوطن تلقى تربيته الفكرية ف

 . العنرصية

ي غي  أن ذلك ال 
ا، مثل اغتيال عصابات عمليات اعتداء أكير تنظيم   عدم وجود يعن 

ي حينه  2/6/1980بتاري    خ  هيونيةص
 
ي الضفة الغربية، نسبت ف

 
ثالثة رؤساء بلديات ف
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ول لوجود حركة منظمة شارة األويعد هذا االعتداء اإل  ،لما سمي التنظيم الرسي اليهودي

ي صفوف المستوطني   تهدف
 
. إل ا ف  العتداء عىل الفلسطينيي  

 
 
ي تأسيس و ا، يدت عددي  ، وتزاا كير تنظيم  أ  بدأت هذه االعتدءات تأخذ شكال

 
هذا ما ظهر ف

ها حياء منظمات وحركات تنفذ اعتداءات ضد الفلسطينيي   إعادة إو  ، ومن أهما وأكير

 
 
 عنف
 
ي ال حركة "شبيبة التالل"ا

 
ي تستخدم شعار "تدفيع الثمن"، وهو 2008عام ف

، النى

ر  ا شعار يصف دافع   ّ ي يستخدمها هؤالء النشطاء، ا مير
كز و للهجمات النى ة هذه نشطأتيى

ي مناطق شمال الضفة 
 
  ها. كما ووسطالمنظمة ف

َ
عيد

ُ
حياء منظمة "أمناء جبل الهيكل" إأ

ي القدس 
 
ي أنشئت ف

 4. ، وتركز أنشطتها ضد المسجد األقىص1967م عاالالنى

 : ي تنفذ اعتداءات ضد الفلسطينيي  
ي جمعية "إلعاد" ومن الجمعيات الصهيونية النى

النى

ي التأسست 
 
وير هج اال نتتو ، 1986عام ف ستيالء عىل عقارات الفلسطينيي   من خالل اليى 

ي القدس
 
ي تأسست؛ و 5وتحويل الملكية خاصة ف

ت كوهانيم" النى ي ال جمعية "عي 
 
 عامف

ي البلدة القديمةييى و ، 1978
 
ي القدس لتوطي   مستوطني   ف

ى
ف وجمعية  ؛6كز نشاطها رسر

ي تأسست
ي ال "هروعيه هعفري" النى

 
عنة البؤر ، 2013عام ف االستيطانية،  وتعمل عىل رسر

ي 
جمعيات نسوية، مثل إضافة إل ؛ عضاء شبيبة التالل المترسبي   من التعليمأوتبن 

ي بيت 
 
ي الزراعية ف

ي اعتدائها األراض 
 
ي تستهدف ف

اء" النى "النساء ذوات القبعات الخرص 

ي بلدة الخرص  
 7. لحم، خاصة أراض 

                                                           
 .210، 2001 ،48د العد ،12المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية، أهداف جماعة أمناء جبل الهيكل 4
 . 25، 2015، القدس، آذار جمعية الدراسات العربية ،2014عام لالتقرير السنوي ل 5
  .31، 2017يار أ القدس،، ، جمعية الدراسات العربية6201التقرير السنوي للعام  6
 .49المصدر السابق،  7
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ي اظهر تطور نوعي 
 
ي  ،العتداءاتف

 
 رسائيليي   المشاركي   اإل عداد المسؤولي   أ دياد ز اتمثل ف

المسجد (، 2001-2006حكومة اإلرسائيلية )رئيس ال ،رئيل شارونأفيها، فقد اقتحم 

ي العا األقىص
 
ي أيقوم عدد من ، و  2000مف

 
عضاء الكنيست بالتنظيم والمشاركة ف

 . قىص اليوميةاقتحامات األ

ء كنيست عضا أينشط  إذ من االعتداءات،  ا جزء   تشكل أحزاب صهيونية يمينيةكما 

ي اعتداءات ضد الفلسطينيي   أومسؤولي 
 
مثل يهودا غليك،  ،قىصلمسجد األوا حزاب ف

هم، شولي معلمو موشيه فيجلن، و  طةأحنى هذا األمر  واستمر  . 8وغي   صدرت الرسر

ي بمنع قرار   2015العام  اإلرسائيلية
 . قىصالمسجد األ إلعضاء الكنيست دخول أا يقىص 

 ا ا وتنظيمي  تتسع رقعة االعتداءات جغرافي  
 
وتؤكد تقارير رصد ، جديدة لتأخذ أشكاال

ي تصدر عن 
كير من مؤسسة متخصصة، أن محافظة القدس أ اعتداءات المستوطني   النى

 
 
لطبيعة وجود  ا نظر   ،تليها محافظة الخليل ،ا إلرهاب المستوطني   أكير المدن تعرض

ي قلب
 
 . دينتي   الم المستوطني   ف

لحكم الذي اعتمد إل ارسائيىلي ءات مع صعود اليمي   اإل تزامنت الزيادة النوعية لالعتدا 

رات دينية وتاريخية وعقائدية،  االستيطان "رفعت الحكومات اليمينية شعار و عىل مير

 . "حق للشعب اليهودي

عنة عدة الكنيست قواني    سنّ   خدمة لالستيطان وتوسعه، تنحو كلها نحو رسر

رغم تعارضها مع القواني   ، ا(رسائيلي  إل ق)عىل األا ا قانوني  عطائه إطار  إاالستيطان و 

                                                           
 https://goo.gl/jrEjTa. 11/11/2014موقع قناة الجزيرة، .. عندما يتحول التطرف إلى منهج،  اقتحام المسجد األقصى 8

https://goo.gl/jrEjTa
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الذي بدأ منذ السنوات  ،ا آخر من الناحية القانونيةا نوعي  وهو ما يشكل تطور   ،الدولية

ي العام مالك الغائبي   أاالول لالحتالل بسن قانون 
 
ولن يكون قانون التسوية ، 1951 ف

عنة بؤر استيطانية بنيت دون  6/2/2017بتاري    خ  هو  قرارات حكوميةالذي يسىع لرسر

 .  آخر القواني  

 ،نفتالي بينيتدعا إذ رسائيلية بضم الضفة الغربية إل إرسائيل، إتطالب أحزاب سياسية 

عنةتعليم ورئيس حزب "البيت اليهودي"وزير ال ي الضفة ، إل وجوب رسر
 
، 9االستيطان ف

يعات الكنيست تيطان، أهمها قانون تسوية االس  ،من خالل اإلجراءات القانونية وترسر

 (الحاكم) عا حزب الليكود . كما دبحيث تتقلص اإلجراءات والموافقات المطلوبة لذلك

ي مؤتمره السنوي الرابع
 
ضم الضفة الغربية بالكامل بالحكومة  ،30/12/2017بتاري    خ  ف

 للسيادة اإلرسائيلية. 

ي الضفة الغربية مثل "
 
ي سلفيت و"يتسهار" أتعتير المستوطنات الرئيسية ف

 
ي رئيل" ف

 
ف

ي تضم 
ي الخليل من المستوطنات النى

 
نابلس و"غوش عتصيون" و"كريات أرب  ع" ف

ي والعنرصي ضد العرب، ءمدارس دينية تعلم أبنا 
 تحريض مراكز و ها التطرف الدين 

ي 
 
ي تنشأ ف

  10القدس. الضفة و للجمعيات والتنظيمات الصهيونية النى

                                                           
 https://goo.gl/AetFpG. 7/10/2016، العربي الجديدالبيت اليهودي" يصعد لهجته ويدعو لضم الضفة الغربية، " 9

 .68، 2014عام لالتقرير السنوي ل 10

https://goo.gl/AetFpG
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امن مع زيادة نرسر كتب دينية و  ي هذا باليى 
عن االعتداءاتيو يدأيأتى وتوجد  ،لوجية ترسر

ي كتاب "توراة الملك
 
رات الدينية لتنفيذها، أشهرها تلك األفكار الواردة ف الصادر " المير

ي العام 
 
 11. 2009ف

 

 
 
 ه ودعم رسمي استهداف موج

، وال تقوم بأي إجراءات لمنع مثل  تقدم حكومة االحتالل الدعم والحماية للمستوطني  

عىل رأسها ، و ن المنظماتالعديد معكس من ذلك تؤكد هذه االعتداءات، بل عىل ال

ي المحتلة "بيتسلم"رسائيىلي لحقوق اإل مركز المعلومات اإل 
ي األراض 

 
من خالل ، نسان ف

ي 
حتالل تسمح للمستوطني   بتنفيذ أن قوات اال  ؛عدها ياإلفادات والتقارير النى

ي كثي  من األحيان تكون جزء  
 
 . منها  ا االعتداءات، وف

ي توثيقها العتداءات المستوطني   أن جنود  "بتسيلم"تؤكد تقارير مثال، وعىل سبيل ال
 
ف

ي  ا االحتالل وقفوا جانب  
 
خالل اعتداء المستوطني   عىل سكان قرية عوريف، ليقوموا ف

ي 
 12. وقت الحق بقتل فنى فلسطين 

                                                           
 .2009الملك، المعهد التوراتي في يشيفات الزال يوسف حيا، يليتسور، توراة إيتسحاق شبيرا، ويوسف  11
مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي  ،اعتداءات المستوطنين من يتسهار على سكان قرية عوريف 12

  https://goo.gl/UYromr .16/4/2018، (بتسيلم)المحتلة 

https://goo.gl/UYromr
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ي القضاء اإلرسائيىلي مع منفذي االعتداءات والجرائم، وال يخضعون إل 
 
يتم التسامح ف

ي تلحق محاكما
ار المادية والمعنوية النى ت قضائية عادلة، وال حنى إل دفع ثمن األض 

ء.  ي
ي معظم الحاالت تغلق ملفات التحقيق دون التوصل إل شر

 
، وف  بالفلسطينيي  

ها "بتس ي تنرسر
% من  85لم" ومؤسسة "يش دين" أن حوالي يتؤكد اإلحصائيات النى

ي تم البدء بها بعد حدوث هجما
غِلقت عتداءات، ات أو ملفات القضاء النى

ُ
دون القيام أ

ي يقدمها الفلسطينيون انتهت  1.9وأن حوالي  ،بأي إجراء يذكر 
% فقط من الشكاوى النى

ي عن تلك 
، لذا ونتيجة لهذه السياسيات عادة ما يتخىل الفلسطين  بإدانة المستوطني  

 13. الشكاوى

ي أعقاب الجريمة لم يطرأ تغي  عىل السياسة اإلرسائيلية تجاه منفذي الهجمات، إال 
 
 ف

ل عائلة دوابشة ي استهدفت مي  
" جهاز "، حيث قام النى األمن الداخىلي اإلرسائيىلي

مجموعة "شبيبة إل خاصة أولئك الذين ينتمون  ،بمالحقة عدد قليل منهم (الشاباك)

ي ارتكبها 
ي ضد الجريمة النى

، والرأي العام الفلسطين  التالل"، نتيجة الضغط اإلعالمي

رسعان ما عادت تلك المنظمات إل تنفيذ المزيد من االعتداءات ضد المستوطنون. و 

، كسا شمال إ مجموعة من المستوطني   باقتحام قرية بيت  تقام حيث الفلسطينيي  

  ،غرب القدس
 
ا من مركبات المواطني   وخطوا شعارات عنرصية عىل وأعطبوا عدد

 . 22/4/2018بتاري    خ  الجدران

 
 
 بل خرج العديد من ،ائيلية وجيشها من منع الهجماتحد إجراءات الحكومة اإلرس لم ت

ي تنفيذ المستوطني   
 
ي مظاهرات ضد الحكومة اإلرسائيلية، واستمروا ف

 
ي أف

 
عمال عنف ف

                                                           
 https://goo.gl/SYtTVG .2017موقع منظمة يش دين اإلسرائيلية، كانون األول  ،معلوماتورقة  13

https://goo.gl/SYtTVG
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ي القرى الفلسطينية، 
 النى

 
هذا يدلل عىل أن تلك المالحقات و ا وجرأة. أصبحت أكير اتساع

 14. اءات، ولم تكن تهدف إل منع تلك الجرائم واالعتدةكانت شكلي

ي تسمح إستثنائية، وإنما جزء من نشاط ا ليست حالة ي   اعتداءات المستوطن اتيجر سيى

وع متكامل تقوده  ،وتشارك فيه ،به ارسائيل وتستفيد من تبعاته. وهي جزء من مرسر

ي الفلسطينية. يحكومة يم
 نية متطرفة تسىع بشكل دائم لضم المزيد من األراض 

 

ن لجرائم المستو  ن مواجهة الفلسطينيي   طني 

، قاوم الفلسطينيون اعتداءات المستوطن ي سبعينيات ي  
 
فاستحدثوا "نواطي  األرض" ف

ي 
بإعادة إحياء الفكرة بعد زيادة هجمات واعتداءات ون ويطالب، القرن الماض 

ات و  15. المستوطني    سبوعية مناهضة لالستيطان أيواصل الفلسطينيون تنظيم مسي 

ات بلعي   ونع ، ولعل مسي  ي
ها ومصادرة األرض  مواجهة عىل ا ضار  إلي   وكفر قدوم أكير

 هذه االعتداءات. 

ركة ، مثل حيسجل للفلسطينيي   نشاطات دولية لمواجهة اعتداءات المستوطني   

عام المنذ ( BDS) مقاطعة إرسائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها 

ي واتخذت  . 2005 ي العام  مفوضية االتحاد األوروتر
 
ا ب 2015ف وسم منتجات قرار 

                                                           
 https://goo.gl/5smuQB. 17/2/2014العربي الجديد،  ،ع اعتداءات المستوطنينسرائيلية تشر  الحكومة اإل 14
ي، لندن، ، القدس العربشباب من القرى الفلسطينية يسهرون الليالي لحماية قراهم من اعتداءات المستوطنين :رضواطير األن 15

29/3/2014. https://goo.gl/jKkXhc 

https://goo.gl/5smuQB
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ي األسواق األوروبية
 
ي . كما المستوطنات ف

ي األراض 
 
أدان المجتمع الدولي االستيطان ف

ي كانون ( 2334) خرها قرار مجلس األمن الدولي آالفلسطينية، وكان 
 
 16. 2016ول األف

ي االتساع وتصبح ، إال أنها رغم المحاوالت الفلسطينية لمواجهة االعتداءات
 
تستمر ف

 تا و أكير تنظيم  
 
يواجه و . مناطق جغرافية مختلفةتشمل  متعددة و أخذ أشكاال

دون عمل منظم عمل منظم يتصف بالديمومة، وإنما عتداءات اال هذا الفلسطينيون 

لدفاع عن النفس رغم قلة اإلمكانيات، وغياب أي مبادرات امحاوالت يأخذ شكل 

 . ةلمواجهة هذه االعتدءات من قبل السلطة أو األحزاب السياسي

ي تلك 
يترصف المستوطنون منفذو هذه الهجمات برسية تامة، ويقومون بتبن 

معظم أن أضف إل ذلك، . ها إلياالعتداءات أو نسبها إل أي منظمة أو جماعة ينتمون 

ي المصنفة 
ي تتعرض العتداءات المستوطني   تقع ضمن األراض 

ث ، حي(ج)المناطق النى

يمكن المستوطني   من تنفيذ ما ، لك قوات األمن الفلسطينية أي صالحيات أمنيةال تم

ار بالغة.   أي اعتداء أو هجوم وإيقاع أض 

اسة االعتداءات ، ال تعد الردود بمستوى رسر وعادة ما يكون الرد  ،عىل المستوى الرسمي

الحماية الدولية  عىل تلك الهجمات ما بي   اإلدانة واالستنكار، أو المطالبة بتوفي  

 .  للفلسطينيي  

 

                                                           
 .23/12/2016 ،7853الجلسة  ،2334/2016القرار  مجلس األمنقرار  16
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 خاتمة

ي 
ي تغطيها الحكومة اليمينية المتطرفة،  تأتى

ي ظل اعتداءات المستوطني   ومشاريعهم النى
 
ف

ي  أصبح المواطنف، لحالة الفلسطينية عىل كافة الصعد والمستوياتاتراجع 
 الفلسطين 

ي 
وع الصهيوت   ا ستيطانية جزء  ، الذي تشكل الجماعات والحركات اال وحده يواجه المرسر

ي القدس والضفة الغربية.  ا سي  أسا
 
 منه، من خالل جرائمها ضد المواطني   وممتلكاتهم ف

ي حال لم تواجه هذه الهجمات بخطوات واضحة وبدعم كافة األطراف من السلطة 
 
ف

رهاب إ وتفعيل المقاومة الشعبية لمواجهةحزاب السياسية، الفلسطينية واأل 

ي أراضيهم، والكشف عن ، وتعز المستوطني   واعتداءاتهم
 
يز صمود وبقاء المواطني   ف

ي وسائل اإل 
 
فإن هذه الهجمات سوف  ؛ة الفاعلي   عالم والمطالبة بمحاسبهذه الجرائم ف

 سو  ،تستمر 
 
  ، أخرىتأخذ أشكاال

 
 ا. وربما تشمل مناطق جغرافية أكير اتساع

 

 


