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حكومة نتنياهو تسى لاللتفاف ع ى قرارات
املحكمة العليا بشأن "البؤر الاستيطانية"
أعلن رئيس حكومة إسرائيل ،بنيامBن نتنياهو ،خالل اجتماع حكومته ٔالاسبوMي ،يوم ٔالاحد -
 ،22.4.2012عن نيته شرعنة ثالث بؤر استيطانية عشوائية .وقال إنه سيسى لحل مشكلة بؤرة
استيطانية رابعة Yي "غفعات هأولبانا" املقامة ع ى أراض بملكية فلسطينية خاصة قرب مدينة رام
ﷲ ،وتعتabها إسرائيل ّ
حيا تابعا ملستوطنة "بيت إيل".
وللتوضيح ،بداية ،فإن إسرائيل تعت abاملستوطنات "قانونية" ،ألijا أقيمت بقرار حكومي وبمصادقة
وزارة الدفاع ،ال qrتعت abالحاكم nي ٔالارا qtuاملحتلة .وnي املقابل فإijا تعت abالبؤر الاستيطانية العشوائية
"غ aBقانونية" ،ألijا أقيمت بمبادرة مستوطنBن من دون قرار حكومي ومن دون مصادقة وزارة الدفاع،
أو ذراعها املسماة "ٕالادارة املدنية" التابعة للجيش ٕالاسرائي ي .لكن كافة املستوطنات والبؤر الاستيطانية
nي الضفة الغربية والقدس الشرقية تعت abغ aBقانونية بموجب القانون الدوي واملواثيق واملعاهدات
الدولية قاطبة.
وأعلن نتنياهو خالل اجتماع الحكومة املذكور عن نيته "تنظيم وضع مستوطنات رحيليم وبروخBن
وسنسانا" بواسطة تشكيل لجنة وزارية تبحث "باالعaاف" iذﻩ املستوطنات .وتقع مستوطنتا "رحيليم"
و"بروخBن" nي منطقة نابلس ومستوطنة "سنسانا" nي منطقة الخليل .ووفقا للتقارير ٕالاسرائيلية فإن
هذﻩ املستوطنات أقيمت بمساعدة وزارة ٕالاسكان ٕالاسرائيلية nي "أرا qtuالدولة" ،أي ال qrصادرiا
إسرائيل .وnي عضوية اللجنة كل من نتنياهو ووزير الدفاع ،إiود باراك ،ووزير الشؤون ٕالاسaاتيجية،
موشيه يعلون ،والوزير بي qبيغن.
وكانت إسرائيل قد تعهدت للمجتمع الدوي وخصوصا للواليات املتحدة بعدم إقامة مستوطنات جديدة
لكن شرعنة هذﻩ املستوطنات الثالث يستوجب قرارا يتعBن ع ى حكومة إسرائيل اتخاذﻩ بشأن إقامة
مستوطنات جديدة .وبما أن حكومة إسرائيل تعمل بمعزل عن تعهداiا والقانون الدوي ،فقد صرح
نتنياهو nي بداية نيسان بأنه "يعم أن يطرح قريبا ع ى الحكومة ،بتوصية من وزير الدفاع ،التصاريح
املطلوبة ،لتسوية مكانة املستوطنات بروخBن وسنسانا ورحيليم".
وعقبت رئيسة كتلة حزب مaBتس nي الكنيست ،زهافا غالئون ،ع ى قرار الحكومة بتشريع البؤر
الاستيطانية الثالث بالقول إن "حكومة إسرائيل تدفع نحو إقامة دولة ثنائية القومية" .وأضافت أن
"إقامة مستوطنات جديدة nي املناطق ]الفلسطينية[ وإبقاء بؤر استيطانية ع ى حالها Yي انiاك
لتعهدات دولية أطلقiا حكومة إسرائيل وتؤشر إى أن وجهة هذﻩ الحكومة Yي نحو املواجهة وليس نحو
التسوية".
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احتيال ونصب
nي السياق نفسه ،تعهد نتنياهو خالل اجتماع لوزراء حزب الليكود ،قبيل اجتماع الحكومة ،بأنه
سيجد حال لقضية البؤرة الاستيطانية "غفعات هأولبانا" ،رغم أن نتنياهو تعهد بإخالء املستوطنBن من
هذﻩ البؤرة وهدم املباني فiاn ،ي موعد أقصاﻩ ٔالاول من أيار العام  ،2012وذلك ألijا مقامة ع ى أراض
بملكية فلسطينية خاصة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" ) (23.4.2012أن املستوطنBن حاولوا nي املا qtuشراء ٔالارض املقامة علiا
بؤرة "غفعات هأولبانا" ،ال qrيملكها مواطنون فلسطينيون من قرية دورا القرع ،حسبما أكدت
صحيفة "يديعوت أحرونوت" ) .(23.4.2012لكن تحقيقا أجرته الشرطة ٕالاسرائيلية أكد أن عملية
الشراء "لم تكن سليمة" .واستنادا إى نتائج تحقيق الشرطة ،تمت بلورة موقف الدولة الذي تم
تقديمه إى املحكمة العليا .وكتبت النيابة العامة nي ردها إى املحكمة العليا iذا الصدد أنه تبBن أن
"اسم البائع املوجود nي وثائق الشراء ال qrتم تقديمها ]من جانب املستوطنBن[ هو ليس اسم املالك
املسجل nي قسيمة ٔالارض ولم يكن مالكا مسجال nي املا."qtu
وأضافت "هآرتس" أن املستوطنBن يتمسكون بالقضية ال qrتنظر فiا املحكمة املركزية nي القدس .وnي
إطار هذﻩ القضية ،قدمت حركة "أماناﻩ" الاستيطانية طلبا لتسجيل ٔالارض ،املقامة علiا بؤرة "غفعات
هأولبانا" ،باسمها استنادا إى وثائق أكدت الشرطة ٕالاسرائيلية nي تحقيقها أijا "لم تكن سليمة"
و"ليست ذات صلة بالواقع" .وستنظر املحكمة املركزية ألول مرة nي قضية ملكية ٔالارض nي ٔالاول من
تموز املقبل ،علما أن املحكمة العليا قد أصدرت قرارا بإخالء وهدم البؤرة الاستيطانية.
وnي هذﻩ ٔالاثناء يمارس املستوطنون ضغوطا ع ى الوزراء من أجل مطالبة املحكمة العليا بتأجيل هدم
البؤرة الاستيطانية إى حBن انiاء النظر nي قضية ملكية ٔالارض nي املحكمة املركزية ،الذي أشارت
"هآرتس" إى أijا إجراءات قد تستمر لسنوات .وأوضحت الصحيفة أن الوزراء يؤيدون طلب
املستوطنBن ،بينما تعارضه النيابة العامة.
وطلب نتنياهو من وزراء حزبه عدم التحدث إى وسائل ٕالاعالم حول قضية "غفعات هأولبانا" nي أعقاب
التالسن بBن يعلون وباراك حولها .واعت abيعلون إن إخالء هذﻩ البؤرة الاستيطانية سيؤدي إى حل
الحكومة .من جانبه وصف باراك وزراء حزب الليكود الذين انتقدوﻩ بممارسة "الفايغلينBم" نسبة إى
زعيم الجناح اليمي qاملتطرف الاستيطاني nي الليكود ،موشيه فايغلBن .لكن ٔالامر املث aBللسخرية هو أن
باراك ،عندما كان رئيسا للحكومة ،هو الذي قرر إقامة البؤرة الاستيطانية "غفعات هأولبانا".
ونقلت "هآرتس" عن مسؤول مطلع ع ى تفاصيل القضية قوله إنه "ال يوجد nي الواقع لدى نتنياهو
موقف أخال¯ي أو مبدئي ،وهو مستعد لقبول أي حل ،شريطة أن يوافق عليه املستشار القانوني
للحكومةi ،ودا فاينشطاين .وهدف نتنياهو ٔالاسا qt°هو املماطلة من أجل إنزال عبء الوزراء عنه".

3

وعقد املستوطنون اجتماعا تضامنيا nي بؤرة "غفعات هأولبانا" شارك فيه أك a±من  500عضو nي حزب
الليكود الحاكم ،وبيi³م  200عضو nي اللجنة املركزية لهذا الحزب ،وعدد من أعضاء الكنيست من
الليكود .ووجه املتحدثون nي الاجتماع انتقادات شديدة إى باراك ،بسبب موقفه املؤيد إلخالء البؤرة
الاستيطانية بموجب قرار املحكمة العليا .ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن عضو الكنيست داني
دانون قوله خالل الاجتماع "إننا نؤيد ٕالاخالء ،لكن املقصود إخالء اiود باراك من مكتب وزارة
الدفاع".
من جانبه قال نتنياهو لإلذاعة العامة ٕالاسرائيلية إن "ثمة حاجة إى املزيد من الوقت من أجل منع
هدم البيوت nي غفعات هأولبانا" ،وأنه يبحث عن طرق "قانونية" ملنع هدم هذﻩ البؤرة الاستيطانية.
وبدال من تنفيذ قرار املحكمة العليا ،يحاول مسؤولون nي وزارة الدفاع ،وnي مقدمiم باراك ،التوصل
إى تسوية مع املستوطنBن .ويدور الحديث عن نقل بؤرة "غفعات هأولبانا" إى قطعة أرض مساحiا 21
دونما "وال يزال يجري البحث nي مكانة هذﻩ ٔالارض" ،وتقع بالقرب من مقر وحدة حرس الحدود nي
مستوطنة "بيت إيل".

لجنة فرض الوقائع ع ى ٔالارض
أعلن نتنياهو nي  11تشرين ٔالاول املا qtuأنه قرر تشكيل لجنة تبحث nي سبل "تنظيم البناء غaB
القانوني" nي املستوطنات ،أي البؤر الاستيطانية العشوائية .وقالت تقارير صحافية nي حينه إن نتنياهو
أمر وزير العدل ،يعقوب نئمان ،بتشكيل لجنة للبحث nي طرق "قانونية" للتعامل مع مشكلة البؤر
الاستيطانية املقامة ع ى أراض بملكية فلسطينية خاصة.
وأصدر مكتب رئيس الحكومة ٕالاسرائيليةn ،ي حينه ،بيانا جاء فيه إن "نتنياهو قرر تشكيل لجنة لتبحث
nي أداة سياسية ومبادئ للعمل بشأن البناء الذي لم يتم تنظيمه nي iودا والسامرة ]أي املستوطنات nي
ُ
الضفة الغربية[ وسوف تبلور اللجنة توصيات للعمل nي قضايا كتلك ال qrتطرح من خالل التماسات
عدة أمام املحكمة العليا" .وقد تم تعيBن قا qtuاملحكمة العليا ،إدموند ليفي ،رئيسا لهذﻩ اللجنة.
من جان¸iا ،قالت وزيرة الثقافة والرياضة ٕالاسرائيلية ،ليمور ليفناتn ،ي مقابلة إلذاعة القناة السابعة
التابعة للمستوطنBن ،إن الهدف من تشكيل هذﻩ اللجنة "هو البحث nي كيفية تنظيم وليس ما إذا كان
باإلمكان تنظيم" البناء nي البؤر الاستيطانية "والقيام بذلك من دون تخوف مما ستقوله املنظمات
اليسارية .ويتعBن علينا كحكومة أن نحكم بصورة حازمة ومكشوفة ،إذ أنه nي جميع ٔالاحوال
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سيتكلمون" nي إشارة إى املنظمات الحقوقية nي إسرائيل .وقال مسؤول سيا qt°إسرائي ي لـ "هآرتس" إنه
ح ºrلو لم تزود لجنة ليفي حلوال ،فإن "عملها سيطول لعدة شهور وبإمكان ذلك أن يكون ذريعة
لتأجيل عمليات هدم بؤر استيطانية".
وقالت عضو الكنيست تسي» qحوطوفي ي من حزب الليكود معقبة ع ى بيان نتنياهو إن "رئيس
الحكومة أدرك أن قيم الحزب ؤالاخالق ال تسمح باقتالع ٔالافراد من بيوiم .وثمة أهمية nي أن نواصل
العمل ع ى دفع الاستيطان الiودي nي منطقة iودا والسامرة انطالقا من الوMي بأijا ملك لنا .وتقرير
طاليا ساسون السابق كان منحازا سياسيا وحان الوقت لتغيaBﻩ".
وكانت تش aBحوطوفي ي بذلك إى "تقرير البؤر الاستيطانية" ،الذي أعدته املسؤولة السابقة nي النيابة
العامة ٕالاسرائيلية ،طاليا ساسونn ،ي العام  ،2004بتكليف من رئيس الحكومة nي حينه ،أريئيل
ّ
شارون .وقد كلف شارون ساسون بإعداد التقرير nي إطار تعهداته بإخالء البؤر الاستيطانية وهدمها،
للرئيس ٔالامaBكي السابق ،جورج بوش ،الذي أطلق "خريطة الطريق" لتسوية الصراع ٕالاسرائي ي -
الفلسطي .qويذكر أنه nي املقابل سلم بوش شارون ما يعرف بـ "رسالة الضمانات" وتعهد فiا ببقاء
الكتل الاستيطانية بأيدي إسرائيل nي إطار أي حل للصراع nي املستقبل.
ورصدت ساسون nي "تقرير البؤر الاستيطانية" وجود ما ال يقل عن  120بؤرة استيطانية عشوائية تم
بناؤها "بصورة غ aBقانونية" ،لتمBها عن املستوطنات "القانونية".
وnي أعقاب إعالن نتنياهو ،مؤخرا ،عن نيته "إضفاء الشرعية" ع ى البؤر الاستيطانية الثالث ،بروخBن
ورحيليم وسنسانا ،قالت ساسون nي مقال نشرته nي "هآرتس" ) (22.4.2012إن "الحكومة تبحث عن
طرق للiرب من إخالء بؤر استيطانية nي الضفة .وٕالاخالء هو أمر ينبÀي تنفيذﻩ ع ى ضوء وجودها nي
أراض خاصة يملكها فلسطينيون ،وهذﻩ حقيقة ال تسمح بتبييض البؤر .ولذلك فإن الحكومة تبحث nي
سن قانون وnي طرق التفافية من أجل الiرب من تنفيذ تعهداiا للمحكمة العليا".
وأضافت ساسون أن "إحدى الطرق Yي قيام رئيس الحكومة ووزير العدل بتعيBن اللجنة برئاسة
القا qtuإدموند ليفي ،من أجل تشريع البناء ع ى أرض بملكية خاصة وتنظيم البناء nي أرا’ qtuالدولة’.
وعمليا ،بBن السطور ،يتعBن ع ى اللجنة البحث nي كيفية تغي aBتصنيف ٔالارض من ’خاصة’ إى ’أراqtu
دولة’ .واملقصود ،رغم أن هذا لم يكتب nي رسالة التعيBن بشكل واضح ،هو منح املشورة بشأن كيف
باإلمكان تحويل بؤر استيطانية غ aBقانونية ،ومقامة nي أراض ]فلسطينية[ خاصة ،إى قانونية".
وتطرقت ساسون إى ٕالاشكالية القانونية nي تشكيل لجنة ليفي ،مشaBة إى أن القانون ٕالاسرائي ي ينص
ع ى أن املستشار القانوني للحكومة ،ومعه ألف محام يعملون nي النيابة العامة ،هم وحدهم فقط
املستشارون القانونيون للحكومة .ولفتت nي هذا السياق إى أنه ع ى الرغم من أن رسالة تعيBن اللجنة
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نصت ع ى أن توصياiا ستقبل شريطة موافقة املستشار القانوني علiا ،إال أنه ليس صدفة أن أبلغ
املستشار القانوني فاينشطاين رئيس الحكومة ،لدى تشكيل اللجنة ،أنه ال يلم بقبول توصياiا.
وأضافت ساسون أن الحكومة لم تستشر مستشارها القانوني بشأن تشريع البؤر الاستيطانية "ألن
الحكومة تطلب من اللجنة نصائح ال يمكن للمستشار القانوني أن يقدمها لها .وYي نصائح سيواجه
صعوبة كبaBة للغاية nي الدفاع عi³ا أمام املحكمة العليا .ولو كان بإمكان املستشار القانوني تقديم مثل
هذﻩ النصائح ملا تم تشكيل اللجنة".
وتابعت ساسون أنه "لو طلبوا موافقته مسبقا ،لرفض املستشار بكل تأكيد .ولذلك يعينون ]لجنة[ وال
يسألون .ويضعون وقائع ع ى ٔالارض .اللجنة أصبحت موجودة .وٓالان ،يأمل الذين عينوا اللجنة أن ال
يتمكن املستشار من رفض توصياiا .وستمارس ضغوط عليه كي يتب ºجزءا من التوصيات ع ى ٔالاقل،
وهكذا ستخرج الحكومة رابحة .وnي هذﻩ الاثناء يتم تعليق الفكرة الحمقاء بسن قانون ijب ٔالاراqtu
الفلسطينية nي الضفة ،وهو قانون من وجهة النظر الدولية iدد ح ºrحكومة نتنياهو .وح ºrتصدر
لجنة ليفي توصياiا ،فإنه سيموت اللص أو الكلب أو كالهما".

كل الاستيطان غ aBقانوني
وبعثت جمعية حقوق ٕالانسان nي إسرائيل برسالة إى القا qtuإدموند ليفيn ،ي  .19.4.2012أشارت فiا
إى العيب املبدئي املاثل nي أساس تشكيل اللجنة "وهو املحاولة للتمي BبBن البؤر الاستيطانية غaB
القانونية واملستوطنات ’القانونية’ nي ٔالارا qtuاملحتلة" .وشددت الجمعية ع ى أن "الاستيطان املمأسس
nي املستوطنات والاستيطان غ aBالقانوني nي البؤر الاستيطانية ال يختلفان عن بعضهما البعض من
حيث عدم قانونيiما بموجب القانون ٕالانساني الدوي أو الضرر الخط aBالذي تلحقه بمجمل حقوق
ٕالانسان للفلسطينيBن nي الضفة الغربية".
وأكدت الجمعية أنه "من الناحية الفعلية ،ال يمكن التمي BبBن نوMي الاستيطان من حيث الدعم الذي
يحصالن عليه بشكل فع ي من سلطات الدولة .والبؤر الاستيطانية ’غ aBالقانونية’ ،ال qrتم البدء nي
إقامiا منذ أن تعهدت إسرائيل بالتوقف عن إقامة مستوطنات جديدةn ،ي منتصف سنوات التسعBن
من القرن املا ،qtuلم تحظ حٓ ºrالان بمصادقة رسمية من حكومات إسرائيل ،لكi³ا اعتمدت nي إقامiا
ع ى املساعدات ٔالامنية والب ºالتحتية وح ºrسياسات التخطيط الحكومية".
وأضافت رسالة جمعية حقوق املواطن إى القا qtuليفي أنه "بناء ع ى ذلك ،ترفض الجمعية املوقف
القانوني الذي nي أساس رسالة تعيBن اللجنة ،ال qrتم Bالبناء ٕالاسرائي ي ’غ aBالقانوني’ nي ٔالاراqtu
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املحتلة وبذلك بفرقها عن البناء ’القانوني’ .وبرأينا أن هذا املوقف يجاnي ٔالاساس وهو أن كل
املستوطنات ٕالاسرائيلية nي املناطق تتعارض مع القانون الدوي".
وتطرقت الجمعية nي رسالiا إى تفريق السلطات ٕالاسرائيلية بBن ٔالارا qtuبملكية خاصة ؤالاراqtu
العامة املسماة "أرا qtuالدولة" nي ٔالارا qtuاملحتلة .وشددت الجمعية nي هذا السياق ع ى أن "القوة
املحتلة تعمل كوصية بصورة مؤقتة ع ى املنطقة املحتلة وعلiا إدارة املناطق كوديعة محتجزة .وأراqtu
املنطقة ليس أرا qtuالقائد العسكري وYي بكل تأكيد ليست أرا qtuدولة هذا القائد .وإضافة إى
الحظر الشامل ع ى نقل سكان إى املنطقة املحتلة ،بموجب البند n (6)49ي وثيقة جنيف الرابعة ،فإن
إقامة مستوطنات nي املناطق يتناقض مع نصوص عينية nي القانون الدوي املتعلقة باستخدام الارض
nي منطقة محتلة ،وذلك سواء تم إقامة املستوطنة ع ى أرض عامة أو ع ى أرض خاصة".
وأوضحت الجمعية أنه "nي حال إقامة املستوطنة ع ى أرض خاصة فإن ذلك يعت abانiاكا لحظر واضح
nي القانون الدوي يمنع مصادرة امللك الخاص ،وnي حالة إقامة املستوطنة nي أراض عامة فإijا تشكل
انiاكا للحظر ع ى استغالل موارد املنطقة املحتلة الحتياجات ودفع مصالح دولة الاحتالل ،وهو حظر
شددت املحكمة العليا عليه أك a±من مرة".
وتناولت رسالة الجمعية مسألة "تبييض" البؤر الاستيطانية ،مثلما يسى نتنياهو ،حاليا ،إى تشريع
البؤر الاستيطانية "بروخBن" و"رحيليم" و"سنسانا" و"غفعات هأولبانا" وغaBها .وأشارت الجمعية إى أن
"محاولة ’تبييض’ أعمال البناء ٕالاسرائيلية من دون تصريح من حكومات إسرائيل ومن دون تصاريح بناء
وخالفا للقانون الدوي ،تبث رسالة سلبية بشأن ليونة القانون nي السياق املذكور وتفتح الباب ع ى
محاوالت أخرى لتشريع ijب أراض فلسطينية ،مثلما شاهدنا مؤخرا ع ى شكل مشاريع قوانBن
مختلفة" .وطالبت الجمعية لجنة ليفي بالعمل بموجب القانون الدوي واملعاهدات الدولية وأن تتالءم
توصياiا معها "والتأكيد ع ى أنه ليس باإلمكان تشريع البناء الاستيطاني nي املناطق الذي تم بصورة
غ aBقانونية".

هذا التقرير ممول من قبل الاتحاد ٔالاوروبي
"مضمون هذا التقرير هو مسؤولية مركز "مدار" ،و ال يمكن +ي أي حال من ٔالاحوال أن يعكس آراء الاتحاد الاوروبي".
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