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Settlers' Plan for Palestinian Autonomy -  2006 *

 مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني وجدار الفصل المقترحين

الضفة الغربية

30%

65%
5%

 نسب خطة مناطق الضفة الغربية *  

*إحصاءات المنطقة: جي دي دونغ منطقة
 الضفة الغربية هي األراضي التي ال تتبع

 إسرائيل ما بعد الخط األخضر ۱۹٤۹
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 ٢٠٠٦حكم الذاتي الفلسطیني للعام لل "الحركة االستیطانیة"خطة 
 

، طرحت حركة االستیطان اإلسرائیلیة خطة سیاسیة إقلیمیة تفصیلیة خاصة بها للحكم الذاتي الفلسطیني والتي ٢٠٠٦من عام ) مایو(ي أیار ف
كم شبه ذاتي مستقل، واحدة في الضفة صورت بسط السیادة اإلسرائیلیة على أجزاء واسعة من الضفة الغربیة وٕانشاء إدارتین فلسطینیتین تتمتعان بح

من قبل عدد من المستوطنین البارزین " السالم في األرض"وقد تم تطویر خطة  .١الغربیة تكون مرتبطة باألردن وأخرى في غزة تكون مرتبطة بمصر
مشكلة حكم شعب "، و "األمنیة المشكلة: "، وتهدف هذه الخطة إلى معالجة ثالث مشاكل حددتها حركة االستیطان٢بالتشاور مع مجلس ییشع

ووفقًا ألولئك الذین خططوا وطرحوا الخطة، فإنه ال یمكن معالجة أي من هذه المشاكل كلیًا من خالل قیام ". المشكلة الدیموغرافیة"وأخیرا " أجنبي
وكان السبب الرئیسي لذلك هو . لة للحیاةدولة فلسطینیة تتكون من الضفة الغربیة وقطاع غزة ألن دولة فلسطینیة كهذه من المستحیل أن تكون قاب

ومستوطنة معالیه أدومیم في الضفة الغربیة، اللذان یضطران إسرائیل إلى الحد من سیادة الدولة الفلسطینیة وممارسة " القدس اإلسرائیلیة"موقع 
  ٣".لعسكریة السیطرة على أسلحتها، والطیران، واستخدام الموارد المائیة، فضال عن عالقاتها الخارجیة وا"
 

" خطة سیاسیة واقعیة"، اقترح المستوطنون ١٩٦٧على أساس حدود ما قبل عام  للحیاةولتجاوز فكرة حل الدولتین الذي یتوقع أن تكون غیر قابلة 
ثانیًا،  .القانون الدولي أوًال، هناك ادعاء أن للشعب الیهودي الحق التاریخي والتوراتي في إسرائیل، وهو الحق الذي أكده. تقوم على عدد من المبادئ

تلقاء  ألن الشعب الیهودي كان یعاني من نقص في األراضي، وألنه لم یكن یتوقع من إسرائیل أن توفر أراض إلقامة دولة فلسطینیة في المستقبل من
ثالثا، من . للدولة الفلسطینیة بدال من ذلك، كان هنالك حاجة للسعي وراء حل إقلیمي تساهم به كل من األردن ومصر كذلك بتوفیر أراض. نفسها

". الدولة الیهودیة"، كان على إسرائیل أن تضم جزء من السكان الفلسطینیین دون زعزعة التركیبة الدیمغرافیة ل"المشكلة الدیموغرافیة"أجل التعامل مع 
یصبحون مواطنین " ئة األولى من فلسطینیین ستتكون الف. ، فیجب تقسیم الشعب الفلسطیني إلى ثالث فئات"مشكلة حكم شعب أجنبي"رابعا، كحل ل

" المرتبطة باألردن[...] یكونوا مواطنین في سلطة الحكم الذاتي الفلسطینیة المستقلة " ؛ وتتكون الفئة الثانیة من فلسطینیین "في إسرائیل بالكامل
هذین المبدأین األخیرین لخطة  ٤".طة سیاسیا بمصر تكون مرتب[...] من مواطني سلطة مستقلة من غزة وشمال سیناء " وتتكون الفئة الثالثة 

وادي األردن منطقة أمنیة إسرائیلیة كما سبق من أجل مواجهة تهدیدات  طرح فكرة أن عن طریق إعادة" المشكلة األمنیة"المستوطنین تعامال مع 
  ".حدود یمكن الدفاع عنها"وٕاقامة " اإلرهاب"دف محاربة الشرق وكذلك من خالل توسیع السیطرة اإلسرائیلیة على أجزاء أخرى من الضفة الغربیة به

 
، 'غرب السامرة'٪ من الضفة الغربیة، بما في ذلك وادي األردن، و٦٠توسیع السیادة اإلسرائیلیة على أكثر من " السالم في األرض"خطة وتصور 

باإلضافة . یر خطة جدیدة من أجل توسیع المستوطناتلتحقیق ذلك، سیتم تطو . ، ومستوطنات غوش عتصیون وجنوب جبل الخلیل'غرب بنیامین'و
فلسطیني یعیشون في تلك المناطق عن طریق منحهم الجنسیة اإلسرائیلیة الكاملة في عملیة ستنفذ  ٣٠٠،٠٠٠إلى ذلك، سوف تضم إسرائیل نحو 
ل المترتبة على ذلك قلیلة جدا لتشكل خطرا على اعتبر المستوطنون الزیادة في عدد سكان العرب في إسرائی. على مراحل قد تستغرق سنوات عدیدة

وٕادارة فلسطینیة " نظام نقل متجاور"٪ المتبقیة من الضفة الغربیة، فقد تصور المستوطنون إقامة ٤٠أما بخصوص ال  .إلسرائیل" الطابع الیهودي"
فظ إسرائیل بالحق في التدخل في الشؤون الفلسطینیة ومع ذلك، لن تحت. مستقلة إلدارة شؤونهم في مجاالت التعلیم والصحة والمجتمع واالقتصاد

یة التنقل ألسباب أمنیة فحسب، ولكن أیضا سیكون لدیها سیطرة كاملة على جمیع المسائل األمنیة، وجمیع الموارد الطبیعیة والبنیة التحتیة وحتى حر 
بدال من ذلك، . أن تكون جزءًا من الدولة الفلسطینیة المستقلة" مجاورةالمنطقة الفلسطینیة ال"وعالوة على ذلك، لن یسمح ل. في الضفة الغربیة بأكملها

مواطنین أردنیین، من سكان إسرائیل، یعیشون تحت إدارة "فإنها ستصبح على المدى الطویل جزءا من األردن، وسیصبح مواطنوها الفلسطینیون 
ن الضفة الغربیة، ولكن لیس على قطاع غزة، لن یتم إنشاء معبر آمن بین سیسري على أجزاء م" نظام النقل المتجاور"بما أن  ”.٥مستقلة خاصة بهم

بدال من ذلك، سیتم ربط غزة مع مصر، والتي سیتعین علیها المساهمة بالتبرع بأراض من سیناء للفلسطینیین بهدف . قطعتي األرض الفلسطینیتین
وكما في حالة الضفة الغربیة، سیسمح لقطاع غزة التمتع بالحكم . بالسكان التخفیف من حدة األزمة االقتصادیة واإلنسانیة في قطاع غزة المكتظ

  ٦."في المفاوضات بین الفلسطینیین في مصر" الوضع النهائي إلدارة مستقلة في قطاع غزة الموسع"تحدید "الذاتي بشكل محدود، مع 
 

من تخصیص جزء من شمال سیناء لالجئین الفلسطینیین الذین كما حددت خطة المستوطنین حل بدیل لمشكلة الالجئین الفلسطینیین، التي ستتض
  .سیتم تشجیعهم على االنتقال إلى هذه المنطقة الصحراویة، أو إلى األردن أو إلى دولة عربیة أخرى

  
ي الفلسطینیة، وحرمان من خالل توسیع الضم اإلسرائیلي لألراض" السالم في األرض"في الواقع، اقترحت حركة االستیطان اإلسرائیلیة مشروع وفكرة 

عربیة لحل الفلسطینیین من حقهم في تقریر مصیرهم ونفي المسؤولیة اإلسرائیلیة تجاه الالجئین الفلسطینیین، وبالتالي فرض المسؤولیة على الدول ال
یلیة في الماضي والحاضر، لم تتفق مع السیاسات اإلسرائ) مثل التوسع االستیطاني المقترح(بالرغم من أن بعض عناصر الخطة . قضیة الالجئین

 .اإلسرائیلي-إسرائیل على الخطة، ناهیك عن رفض بقیة األطراف األخرى في الصراع الفلسطینيحكومة توافق 
 

اخلريطة رقم 45


