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1االستيطان في الفكر الصهيوني

ما هي أصول الفكر الصهيوني ؟.1

ما هي الحركة الصهيونية وماذا عن مؤسسها؟.2

القدس في البعد الديني اليهودي.3

القدس في الفكر الصهيوني.4



1االستيطان في الفكر الصهيوني

ما هي أصول الفكر الصهيوني ؟❖
اإلصالح الديني البروتستانتي.1

االستعمار الغربي .2



1االستيطان في الفكر الصهيوني

ما هي الحركة الصهيونية ؟❖

ماذا عن مؤسسها؟ ❖



1االستيطان في الفكر الصهيوني



1االستيطان في الفكر الصهيوني

القدس في البعد الديني❖

كيف نرد على األساطير اليهودية ❖

إصحاح زكريا" بأن الرب اختص باألرض املختارة اليهود واختار لنفسه أورشليم"

سفر امللوك األول " أن اسم الّرب وضع في الهيكل إلى أبد الدهر

137املزمور " إن نسيتك يا أورشليم تنس ى يميني" 

سفر امللوك الثاني" إني أنزع يهوذا أيضا من أمامي كما نزعت إسرائيل وأرفض هذه املدينة التي اخترتها اورشليم"

سفر حزقيال" يا ابن آدم عّرِّف أورشليم برجاستها"

سفر امللوك الثاني" باني هيكل الرب في أورشليم اتخذ آلهة من دون هللا"أن سليمان عليه السالم 

ليسوا من نسل بني 
إسرائيل أو إبراهيم

اليبوسيون سكنوها قبل
وجود بني إسرائيل  +

 منعنا من ان نقيم إن دولة إسرائيل الحالية هي كفر باهلل ألن هللا.. أن يقيم اليهود دولة ويحموا أنفسهم، فهذا كفر ضد هللا »اليهودية املعادية للصهيونية « ناطوري كارته»الحاخام ديفيد وايس رئيس منظمة 
«وعليكم أن تتوبوا وتتقربوا إلي، أما أن تحاربوني وتقيموا دولة فأنتم تحاربون ضد هللا.. دولة، وقال سأبقيكم في التشرد عقوبة لكم 



1االستيطان في الفكر الصهيوني

االستيطانالبعد الدينيالقدس في الفكر الصهيوني❖ +

 وسيلة لالستيالء السياس ي على فلسطين"
ً
 في حد ذاته فحسب، بل أيضا

ً
موشيه سنين" االستيطان ليس هدفا

 سوى وهم سيعودون على نفقتهم الخاصة دون أن. الستعمار فلسطين أرخص الطرق وأكثرها أمنا للوفاء بحاجات هذه املناطق غير املأهولة بالسكانعودة اليهود
ً
يعرضوا أحدا

شافتسبري . بأسره( أي الغربي)وسيعود هذا بالفائدة ال على إنجلترا بمفردها وإنما على العالم املتمدن . «أنفسهم ـللخطر

قبُل صلوات اليهود، ومناسكهم، وعباداتهم، إال في أرضهم لذا على كل يهودٍي، أن يكون "
ُ
همستوطناال ت

ُ
قبل صلوات

ُ
يهودا القلعي " لكي ت

عدة مفكرين" أرض بال شعب لشعب ال أرض"

عضو كنيست سابق-يشعياهو بن فورت “وال دولة يهودية بدون إخالء العرب ومصادرة أراض ي وتسييجيهااستيطانال صهيونية بدون " 

هذه القوة في كن، فإن مثلماعلينا أن نطرد العرب ونحتل أماكنهم، وإذا اضطررنا إلى استخدام القوة القتالعهم من النقب وشرق األردن لضمان حقنا في استيطان هذه األ "
بن غوريون ."تصرفنا



اقع االستيطان في الضفة الغربية 2و

اقع الجغرافي للضفة الغربية.1 الو

محاور وموجات التمدد اإلستيطاني في الضفة الغربية.2

أرقام وحقائق حول االستيطان والجدار في الضفة الغربية.3



اقع الجغرافي للضفة الغربية 2الو

مقدمة تاريخية لتاريخ فلسطين الحديث
الحكم العثماني 1917-1517بين عام 

االنتداب البريطاني 1948-1922بين عام 

باملئة من اراض ي فلسطين التاريخية78احتالل  1948نكبة فلسطين 

الحكم األردني للضفة والحكم املصري لغزة 1967-1948بين عام 

باملئة من أراض ي فلسطين التاريخية22احتالل باقي ال  1948نكسة فلسطين عام 

غزةحكم ذاتي للسلطة الفلسطينية على أراض ي الضفة الغربية وقطاع 1993اتفاقية اوسلو 



²الف كم27: مساحة أرض فلسطين التاريخية

اقع الجغرافي للضفة الغربية الو
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"اسرائيل"دولة االحتالل  الضفة الغربية قطاع غزة
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اقع الجغرافي للضفة الغربية 2الو

17.20%

23.80%

59%

أراض ي الضفة الغربية بعد اوسلو

سيطرة إدارية وأمنية فلسطينية : مناطق أ

سيطرة إدارية فلسطينية وسيطرة أمنية اسرائيلية: مناطق ب

سيطرة إدارية وأمنية اسرائيلية: مناطق ج

من أراض ي فلسطين التاريخية% 21أراض ي الضفة الغربية تمثل 



اقع الجغرافي للضفة الغربية 2الو

من أراض ي فلسطين 
التاريخية

من أراض ي الضفة 
الغربية

تقسيم أراض ي 
الضفة

3.6% 17% مناطق أ

5% 24% مناطق ب

12.4% 59% مناطق ج



اقع الجغرافي للضفة الغربية 2الو

أراض ي ج في الضفة الغربية

محميات –املستوطنات )أراض ي دولة 
( مناطق اطالق نار–وحدائق طبيعية 

تابعة لنفوذ املستوطنات واملجالس 
اإلقليمية

من أراض ي ج% 70

يسيطر عليها اإلحتالل ويسمح 
فقط% 1للفلسطينيين بالبناء على 

من أراض ي ج% 30



اقع الجغرافي للضفة الغربية 2الو

الضفة بعد تقسيم أوسلو

الغور في منطقة ج

مناطق اطالق النار في مناطق ج

محميات طبيعية في مناطق ج

الجدار وما يضم من مناطق الضفة الغربية

"االسرائيلية"املستوطنات 

"اسرائيلية"قواعد 

الضفة الغربية 
أصبحت مقسمة إلى 

جزيرة165
منفصلة عن بعضها البعض



اقع الجغرافي للضفة الغربية 2الو



2(املكان)محاور التمدد اإلستيطاني في الضفة الغربية 

القطاع الشرقي

القطاع الجبلي

قطاع التالل الغربية

القدس الكبرى 



2(املكان)محاور التمدد اإلستيطاني في الضفة الغربية 

28

32

53

37

عدد املستوطنات

القطاع الشرقي  القطاع الجبلي قطاع التالل الغربية القدس الكبرى

8

57

193
380

عدد املستوطنين



2(تسلسل زمني)موجات التمدد اإلستيطاني في الضفة الغربية 

الحزب الحاكم
عدد 

ناملستوطني
عدد 

املستوطنات
الفترة الزمنية املوجة

(يسار)حزب العمل 4.4 34 1967-1976
القدس ..االولىاملوجة 
واالغوار

(اليمين)حزب الليكود  187 98 1977-1987
جبال .. املوجة الثانية

:  الضفة

حزب العمل والليكود 110 12 1988-1996 املوجة الثالثة

(اليمين)حزب الليكود  - 269 لآلن-1996
ؤر موجة الب.. املوجة الثالثة
االستيطانية 

(اليمين)حزب الليكود  2كم743كم ويعزل مساحة 770 لآلن-2002
الجدار .. املوجة الرابعة 

الفاصل ومناطق العزل 
الشرقية والغربية



2أرقام وحقائق حول االستيطان والجدار في الضفة الغربية

تطور عدد املستوطنين❖



2أرقام وحقائق حول االستيطان والجدار في الضفة الغربية

تطور عدد املستوطنات❖



2أرقام وحقائق حول االستيطان والجدار في الضفة الغربية

املستوطنات❖
واأليدولوجيا


