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  وثائق إسرائيلية
  

  "ييشع"جملس املستوطنات يف 
  ]يهودا والسامرة وقطاع غزة[

  .يطالب بتواصل إقليمي بين املستوطنات
  
  

جملة وتفصيالً اتفاق إعالن املبادىء مع  إن جملس مستوطنات يهودا والسامرة وقطاع غزة يرفض"
س التعبير عن هذه املعارضة، ساعياً إللغائه وسيواصل اجملل. منظمة التحرير الفلسطينية، بكل ما فيه من دالالت

إن اجمللس، الذي تنضوي حتت لوائه املستوطنات كافة يف اجملالس اإلقليمية . كلياً، من خالل االحتكام إىل الشعب
واحمللية يف يهودا والسامرة وقطاع غزة، سيعمل هيئة واحدة، ومن خالل التعاون الكامل، من أجل احلفاظ على 

 يهودا والسامرة وقطاع غزة، ومن أجل تعزيز ومواصلة أعمال البناء، والتوسع فيها، وضمان االستيطان يف
  .حمايتها

ومن أجل ضمان استمرار املشروع االستيطاين يف يهودا والسامرة وقطاع غزة، سيعمل اجمللس وفقاً "
  :للخطوط األساسية التالية

  .امرة وقطاع غزة يف أماكنهاالعمل على إبقاء جميع املستوطنات يف يهودا والس. 1"
  .تنظيم االستيطان اليهودي يف مناطق يهودا والسامرة وقطاع غزة يف كتل استيطانية. 2"
قليمي بين هذه الكتل اإلقليمية، وكذلك طرق تربط بعضها ببعضها إ يجب أن يكون هناك تواصل. 3"

  .انوناألمن، والتنقل، واإلدارة، والسيطرة، والق] ضمان[اآلخر ـ ألغراض 
  .يف هذا الشأن تقوم اجملالس اإلقليمية واحمللية بتنفيذ القوانين البلدية، استناداً إىل القانون اإلقليمي. 4"
تبقى الكتل االستيطانية واملستوطنات خاضعة لسيطرة إسرائيل الكاملة، ولسيادتها، وتخضع . 5"

  .األحوال كافة وبالتايل تبقى خارج صالحيات منطقة احلكم الذاتي يف. لقوانينها
تربط بين الكتل االستيطانية وبينها وبين حدود منطقة احلكم الذاتي طرق خاصة يف حماور التفافية . 6"

  .تتجاوز التجمعات العربية السكنية، وتكون خاضعة للرقابة املطلقة للجيش اإلسرائيلي
ج الكتل االستيطانية، وكذلك إن جميع ما هو وارد أعاله يطبق أيضاً على املستوطنات التي تبقى خار. 7"

  .واملواقع األثرية والسياحية ،على املناطق الصناعية
  .ال يخضع املواطنون اإلسرائيليون إالّ لدولة إسرائيل وقوى الدولة األمنية ذات السيادة، فقط. 8"
ا والسامرة حترص حكومة إسرائيل على تطوير وتوسيع وتعزيز املستوطنات اليهودية يف يهود. 9"

  .وقطاع غزة، وعلى ضمان أمنها
تشمل تخوم املستوطنات جميع مناطق التخطيط التابعة للمستوطنات واجملالس إضافة إىل . 10"

احتياطي مالئم من األراضي ألغراض التطوير، وأيضاً جميع املناطق االستراتيجية احمليطة باملستوطنات 
  .ألغراض األمن

، وكذلك جميع األوامر 1992نوفمبر / الصادر يف تشرين الثاين 360ة رقم يجب إلغاء قرار احلكوم. 11"
  .التي أوقفت إجراءات التخطيط والبناء يف يهودا والسامرة وقطاع غزة

تمنح مستوطنات يهودا والسامرة وقطاع غزة مكانة املستوطنات احلدودية ومناطق التطوير، يف . 12"
  .'قانون املناطق ذات األفضلية القومية'يف إطار ترتيبات األفضليات املنصوص عليها 
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لن تسمح حكومة إسرائيل بإحداث تغيير يف الغايات من استخدام األراضي يف يهودا والسامرة . 13"
ة خارج تخوم التجمعات العربية السكانية، وعلى امتداد وحتظر عمليات البناء العربية ـ الفلسطيني... وقطاع غزة

  .االتفاق عليها احملاور احليوية التي يتم
  .تضم مساحات األراضي التابعة للدولة، واحملاذية للمستوطنات، إىل تلك املستوطنات. 14"
من أجل إنشاء حزام أمني حول املستوطنات وضمان سيطرتها على مواقع استراتيجية، تقوم . 15"

ها، مراعية بذلك احلاجات احلركة بفرز أراض، حتى لو كانت ملكيتها تعود إىل أفراد خارج املستوطنات وداخل
  .األمنية وحاجات املستوطنات األُخرى

لن تسمح إسرائيل جمللس احلكم الذاتي بإنشاء إدارة مستقلة تتوىل شؤون األمن، واألراضي، واملياه، . 16"
  ".والطرق، وسائر البنى التحتية

[.......]  

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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