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بحث استقصائّي وكتابة: زيڤ شطهل 

تحرير: مريم فايلر، ليئور عميحاي، يونتان كانونيتش 

الترجمة للعربّية: عالء حليحل

استشارة قضائّية: المحامي شلومي زخاريا، المحامي ميخائيل ْسفارد، المحامي يشاي شنيدور

تدقيق لغوّي بالعبرّية: نوعا كوهن 

تصميم چـرافيكي: ستوديو يهودا دري 

المجلس العام: عكيـڤا إلدار، بروفسور راحيل أليئور، دان بابلي، المحامية عبير بكر، حانه براچ، بروفسور نعمي حزان، 
نسكي، د. روعي پيلد، پول كيدر، داني كرڤان، المحامية يهوديت 

َ
روت حشين، يهوشع سوبول، بروِفسور عوزي سميل

كرپ، َيئير روطلوي، بروفيسور زئيڤ شطرنهل.

نيه، مايا بييلي، أسنات بن شاحر، حانه براچ، ميخال براك، المحامية د. أسنات 
َ
ك

ْ
متطّوعو "ييش دين": د. يهوديت أل

ط، يوَرم زئيـڤي، أيااله زوسمن، راحيال 
ْ
برتور، حانه چوتليـڤ، روني چلبواع، تامي چروس، بيلي ُدويطش، دينا ِهخ

حيوت، ساره طوليدانو، دنيئيل كوِهن، بنتسي لؤور، جودي لوتس، أرييه ميـچل، ساره مارليس، إدي ساعر، داليا 
َعميت، نيـڤا عنبار، ناڤا پولك، أمير فاينسكي، طاليا پيكر بريو، روتي كيدار، عدناه كلدور، ليالخ كالين دولـڤ، د. 
يوئيل كلمس، نوريت كرلين، مايا روطشيلد، ياعيل روكني، د. نوره َرش، د. هداس شينطل، عيديت شلزينـچر، أيالنا 

مكي شـپيرا، د. تسـڤياه شـپيرا. 

الله،  برودتسكي، مراد جاد  المحامية صوفيا  بنزيمان،  ـَچاي  بدوي، ح أڤيدور، ميسون  طاقم "ييش دين": يوديت 
مرين وايلر، شروناه ڤايس، ألكسندرا ڤينوكوروڤ، المحامية ميخال زيـڤ، المحامي شلومي زخاريا، المحامي ميخاِئل 
ْسفارد، فراس علمي، ليئور عميحاي، منير قادوس، المحامية فادية قواسمي، ليئات كيدر، يونتان كنونيتش، زيـڤ 

شطهل.

تحظى نشاطات "ييش دين" بدعم من: وزارة الخارجّية للجمهورية الفدرالّية األلمانّية | وزارة الخارجّية والتجارة 
 The  (  | روكفلير  األخوة  صندوق   | إلسرائيل  الجديد  الصندوق   | النرويج  خارجية  وزارة   | لهولندة  والتطوير 
 Foundation for Middle East | Catholic Agency for Overseas Development )CAFOD | The Sam

and Bella Sebba Charitable Trust | The Norwegian Refugee Council | Irish Aid | Peace )FMEP(

ـِڤستيلز( صورة الغالف: مستوطنة "كوخاڤ َهشاَحر"، آب 2017 )تصوير: أحمد الباز/ أكت

إعالن بموجب القانون: 

"ييش دين" هي مؤّسسة تعتمد غالبية مصادر تمويلها على مصادر مؤّسساتّية من دول أجنبّية. قائمة المتبّرعين 
لنا ترد بالتفصيل في موقع مسّجل الجمعّيات وفي موقعنا على اإلنترنت. "ييش دين" تفخر بأّنها ممّولة من دول 

سهم في تعزيز مكانة حقوق اإلنسان.
ُ
ا، وت ا داخلّيً تؤمن مثلنا بأّن االحتالل ليس شأّنا إسرائيلّيً
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10 مكانة تقرير زندبرچ وخطوات لتنفيذ توصياته  

أهّم مضامين تقرير زندبرچ، وتوصيات اللجنة، ومدلوالتها 
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أعطاب ا
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ُ
قة" | األ
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الُجزر المعل
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ثبت المصطلحات 

أراٍض فلسطينّية خاّصة – أراٍض بملكّية فلسطينّية خاّصة. بما أّن إسرائيل أوقفت عام 1967 مسارات تسجيل 
ة )الموازي للطابو اإلسرائيلّي(، فإّن %30 فقط من هذه األراضي 

ّ
 العقارّي في األراضي المحتل

ّ
األراضي في السجل

حظيت بتسوية مكانتها القانونّية بعد قيام أصحابها الفلسطينّيين بتسجيلها على أسمائهم.

المملكة األردنّية  العقارّي كممتلكات حكومّية على اسم   
ّ

أراٍض ُسّجلت في السجل أراٍض عاّمة )أراضي دولة( – 
وأراٍض أعلن عنها الحكم العسكرّي اإلسرائيلّي كأراٍض ليست بملكّية خاّصة، ضمن إجراء خالفّي وإشكالّي. تخضع 
 أّن الجيش اإلسرائيلّي 

ّ
ر لالحتياجات العاّمة. إال

ّ
سخ

ُ
هذه األراضي إلدارة الحكم العسكرّي ومن المفترض بها أن ت

ر الغالبّية الساحقة من أراضي الجمهور لخدمة المشروع االستيطانّي.
ّ
سخ

مستوطنات – قامت الحكومات اإلسرائيلّية، وعلى امتداد سنوات االحتالل، بالمبادرة إلقامة المستوطنات وتصديقها 
بغية  اقتصادّية  زات 

ّ
وُمحف امتيازات  عّدة  ابتدعت  أّنها  وحتى  الغربّية،  ة 

ّ
الضف أراضي  في  وتمويلها  وتخطيطها 

تشجيع المواطنين اإلسرائيلّيين على االنتقال للسكن فيها.1 وتنشط اليوم في ضمن أراضي الضفة الغربّية 24 
سلطة محلّية –بلدّيات، ومجالس محلّية، ومجالس إقليمّية- تنضوي تحتها 128 مستوطنة يعيش فيها نحو 413 
 

ّ
ولّي يحظر إقامة بلدات إسرائيلّية في المناطق الخاضعة لالحتالل، إال ألف مواطن إسرائيلّي.2 ورغم أّن القانون الدَّ
أّن المحكمة العليا امتنعت عن تداول هذه المسألة باّدعاء أّنها سياسّية الجوهر، ولذلك فإّنها مسألة "غير قابلة 
للتقاضي".3 في ضوء ذلك، تتعامل الحكومة اإلسرائيلّية مع إقامة المستوطنات على األراضي العاّمة )أراضي دولة( 

على أّنها أمر قانونّي، وبدعم وتصديق من المستوى السياسّي. 

خذت الحكومة اإلسرائيلّية عام 1992 
ّ
بؤر استيطانّية – في أعقاب الضغوطات وااللتزامات السياسّية والدولّية، ات

قراًرا بعدم إقامة مستوطنات جديدة.4 وفي عام 1996، أي بعد أربع سنوات، أقّرت الحكومة أّن إقامة مستوطنة جديدة 
المختلفة.5  التخطيط  أثناء مراحل  إلى جانب تصديق من وزير األمن   أعضائها، 

ّ
الحكومة بكل إذًنا من  تستوجب 

وسعًيا لاللتفاف على هذه القرارات أنشئت منذ منتصف سنوات التسعين من القرن العشرين مستوطنات من دون 
دعم رسمّي من الحكومة اإلسرائيلّية، ولكن من خالل الضلوع والمساعدة )المباشرة وغير المباشرة( من طرف جهات 
صة". وقد 

ّ
رسمّية وجهات مختلفة من طرف الدّولة. وحظيت هذه المستوطنات بكنية "بؤر استيطانّية غير مرخ

صة" كبلدة ال تستوفي واحًدا أو أكثر من هذه الشروط األربعة: )1( الحكومة 
ّ
عّرف تقرير ساسون6 "البؤرة غير المرخ

قّررت بشكل رسمّي إقامة البلدة )2( األراضي هي أراٍض عاّمة )أراضي دولة( أو بملكّية يهودّية )3( أقيمت البلدة 
ا لمخطط بناء مفّصل )مخطط بناء مدينّي( يمكن بناًء عليه الحصول على تراخيص بناء )4( جرى تحديد منطقة 

ً
وفق

الغربية، تموز/ يوليو 2010؛ تقرير  الوسائل مشروعة: سياسة االستيطان في الضفة  جميع  : تقرير بتسيلم، 
ً

ُينظر مثال المسألة  للتوّسع في هذه   1
"السالم اآلن"، مناطق األفضلّية القومّية والمستوطنات، 2009 )ُعّدل في 2011(؛ ليالخ فايسمن، "الحكومة صّدقت: 90 مستوطنة في خارطة مناطق 

األفضلّية القومّية"، چلوبس، 2013/8/4. 
ان حسب اللواء، 

ّ
ان والهجرة، قائمة البلدات في إسرائيل )ُعّدل في 2018/10/3(؛ دائرة اإلحصاء المركزّية، "البلدات والسك

ّ
وزارة الداخلّية، سلطة السك  2

والمنطقة، وشكل البلدة"، الكتاب السنوي لإلحصائّيات في إسرائيل 2017.
التماس للعليا 91/4481 چبريئيل برجيل وآخرون ضّد الحكومة اإلسرائيلّية، قرار حكم صدر يوم 1993/8/25.  3

قرار الحكومة رقم 360 يوم 22.11.1992.  4
قرار الحكومة رقم 150 يوم 2.8.1996.  5

ّدم التقرير إلى رئيس 
ُ
تقرير ساسون هو مذكرة الموقف التي كتبتها المحامية طاليا ساسون بطلب من رئيس الحكومة وقتها، أريئيل شارون. وق  6

الحكومة في شباط/ فبراير 2005. وقد تبّنت الحكومة ُمبرزات التقرير وتوصياته: قرار الحكومة رقم 3376 يوم 2005.03.13. وقد اعترف المستشار 
صة. وتطّرق التقرير بشكل موّسع إلى ضلوع 

ّ
القضائّي للحكومة ميني مزوز بالشروط األربعة التي وضعتها ساسون لتعريف بؤرة استيطانّية غير مرخ

السلطات اإلسرائيلّية وشخصّيات جماهيرّية في إقامة هذه البؤر.
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نفوذ البلدة بناًء على أمر صادر عن قائد المنطقة.7 وتوجد في الضفة الغربّية اليوم أكثر من 100 بؤرة استيطانّية 
صة. 

ّ
غير مرخ

منطقة نفوذ – هي منطقة النفوذ البلدّية التابعة لسلطة محلّية أو مجلس إقليمّي كما تحّددت في أمر صادر عن 
عّرفها 

ُ
القائد العسكرّي في المنطقة )قائد لواء المركز(. وتشمل مناطق نفوذ المستوطنات غالبّية األراضي التي ت

ها 
ّ
إسرائيل بأّنها "أراٍض عاّمة". وقد حظيت مستوطنات كثيرة بمناطق نفوذ أكبر بكثير من المنطقة التي تستغل

ا.8  فعلّيً

المنطقة.  المسموحة في  م االستخدامات 
ّ
بناء مدينّي(– مستند قانونّي ينظ )תב"ע – مخطط  ط هيكلّي 

ّ
مخط

وبناًء عليه  )بناء سكنّي، مباٍن عاّمة، تجارة، وغيرها(،  بأهداف وغايات األرض   
ً

الهيكلّي تفصيال المخطط  ويشمل 
تصدر تصاريح البناء. ويجري تصديق المخطط في الضفة الغربّية على يد مجلس التخطيط األعلى ولجانه الفرعّية، 
وهو جهة تابعة لإلدارة المدنّية وأعضاؤها من المهنّيين ذوي الّصلة من اإلدارة المدنّية والحقوقّيين العسكرّيين، 
ألحكامه،  ا 

ً
خالف أو  هيكلّي  مخطط  دون  من  البناء  ل 

ّ
ويشك المجلس.  في  بتمثيل  الفلسطينّيون  يحظى  ال  فيما 

ا لألهداف المنصوص عليها في المخطط الهيكلّي السارّي، أمًرا غير قانونّي.
ً
واستخدام األراضي خالف

 األزرق – في عام 1999 تأّسس في اإلدارة المدنّية طاقم لتحديد نطاق أراضي الدولة، والمسّمى بـ "طاقم 
ّ
طاقم الخط

علن في 
ُ
الخط األزرق"، ومهّمته فحص اإلعالنات عن أراضي الدولة التي جرت في سنوات السبعين والثمانين، إذ أ

د من أّن مسارات التخصيص والتخطيط 
ّ
ضمنها عن مئات آالف الدونمات كأراضي دولة. ويهدف الفحص للتأك

ا للمنظور اإلسرائيلّي. 
ً
جرى على أراٍض عاّمة فقط، والتي ُيسمح بتشييد المستوطنات عليها وفق

ُ
ت

أراٍض ُمصادرة لغايات عسكرّية – أراٍض فلسطينّية خاّصة ُصودرت بأمر عسكرّي من القائد العسكرّي في المنطقة 
)قائد لواء المركز( لغايات عسكرّية حيوّية وطارئة. ال تؤّدي المصادرة إلى تغيير الملكّية على األراضي، بل تصادر 

 استخدامها وتنقلها إلى حيازة الجيش، إلى حين انتهاء الحاجة األمنّية الحيوّية والطارئة.
ّ

مؤقًتا حق

تقرير  يلي:  )فيما   .21-20 2005. ص  فبراير  شباط/  القدس،  صة، 
ّ
الُمرخ غير  االستيطانّية  البؤر  بخصوص  موقف  رة 

ّ
مذك طاليا ساسون،  المحامية   7

ساسون(. 
ِشروا- بناء وتطوير المستوطنات خارج مناطق النفوذ الرسمّية، تموز/ يوليو 2007.

َ
تقرير "السالم اآلن"، ِانت  8
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مقّدمة

البناء  بالتسوية(  ا 
ً

أيض )والُمسّماة  بغية شرعنة  الحكومة،  بيد  قانونّية  أدوات  توفير  أجل  زندبرچ من  لجنة  ُعّينت 
ة الغربّية المدعوم من السلطات اإلسرائيلّية، بأثر رجعّي. يقترح التقرير الذي 

ّ
اإلسرائيلّي غير القانونّي في الضف

ا للقانون، 
ً
 غير مسبوقة مسعاها األساسّي تبييض البناء الذي جرى خالف

ً
ص عملها،9 حلوال

ّ
فته لجنة زندبرچ ويلخ

ّ
أل

ة الغربّية. 
ّ
 حّتى اليوم في الضف

ً
ا بوساطة تغيير الواقع القانونّي الذي كان مقبوال وتحويله إلى بناء قانونّي ظاهرّيً

 وكبير، من أجل مالءمة رغبات الحكومة بتأهيل وشرعنة 
ّ
ّي التفسيرات القانونّية بشكل فظ

َ
وتقوم توصيات اللجنة ِبل

مكانة المباني واألحياء والبؤر، بما يمنحها مكانة قانونّية بأثر رجعّي.

ّبقت حتى اآلن، بمعّية تصريحات وأقوال المسؤولين 
ُ
يقودنا تحليل التقرير، والنظر إلى الخطوات التنفيذّية التي ط

ن حقيقة أّننا أمام واقع جديد يمكن تسميته بـ "زمن التسوية"،  رفيعي المستوى القائمين على تطبيقه، إلى تبيُّ
ع أن تقوم الحكومة بشرعنة %99 من 

ّ
والذي تقوده الحكومة اإلسرائيلّية. وفي خالل سنتْين إلى ثالث من المتوق

صة بأثر رجعّي،10 وآالف المباني في األحياء غير القانونّية في داخل المستوطنات. 
ّ
البؤر االستيطانّية غير المرخ

ع أن تصّدق الحكومة ضمن مسارات "التسوية" على تصديق إقامة نحو 20 مستوطنة جديدة في 
ّ
ومن المتوق

ة. 
ّ
األراضي المحتل

البؤر واألحياء التي يقترح تقرير زندبرچ توفير مسار لشرعنتها أقيمت قبل سنوات، كأداة سيطرة غير قانونّية على 
أراٍض فلسطينّية، من خالل المّس بحق الملكّية الخاّص بأصحاب األراضي الفلسطينّيين. واآلن، تسعى الحكومة 
اإلسرائيلّية لتبييض هذه الجرائم، ولمنح جائزة لمخالفي القانون. ومن خالل "تسوية" الغالبية الكبيرة من البؤر 
ا. يتمحور  طّبع عملّية السلب وتشرعنها قانونّيً

ُ
م وت

ّ
ة، فإّن إسرائيل تنظ

ّ
ص في األراضي المحتل

ّ
والبناء غير المرخ

جوهر تطبيق توصيات لجنة زندبرچ حول مصادرة أمالك خاّصة بشخص ما ونقلها إلى شخص آخر على أسس 
ا لسياسة عنصرّية ُمعلنة. ل تبنّيً

ّ
ها تشك

ّ
إثنّية، ولذلك فإن

 أّن التقرير يتطّرق إلى الضفة الغربّية التي يقطنها نحو ثالثة ماليين فلسطينّي، لكّنه ال 
ً

وما يثير العجب فعال
ا. وترد هذه الكلمة بتصريفاتها المختلفة في التقرير ثالث مّرات فقط، وحتى عندما ترد فهي 

ً
يتحّدث عنهم بتات

التقرير  ُمعّدي  من  لب 
ُ
ط عندما  العليا. وحتى  المحكمة  وقرار  الدولة  مراقب  تقرير  من  اقتباسات  تأتي في ضمن 

الذي  الَمحمّيين"  ان 
ّ
"السك الغربّية، فقد استخدموا مصطلح  ة 

ّ
الضف الفلسطينّيين في  التعامل مع حقيقة وجود 

 ،
ّ

إال ليس  العتب  رفع  باب  يأتي من  المصطلح  لهذا  فإّن استخدامهم  الدولّي. ومع ذلك،  القانون  إلى  يعود أصله 
السلب  أعمال  على  القانونّية  مظهر  إلسباغ  تدابير  عن  البحث  إلى  يتطّرق  بُرّمته  التقرير  أّن  بالحسبان  أخذنا  إذا 
ا 

ً
االستيطانّي وتجريد فلسطينّيين من أراضيهم على نطاق واسع، وانتهاك حقوقهم ومكانتهم المحمّية انتهاك

واضًحا.

الطاقم المهنّي لبلورة مسار تسوية البناء في يهودا والّسامرة، تقرير تلخيصّي، 15.2.2018 )فيما يلي: تقرير لجنة زندبرچ(.  9
شرعن بعد. تقرير ساسون وتقرير شـپيـچل –وكالهما تقريران رسمّيان لدولة إسرائيل ُنشرا عام 

ُ
الحديث عن قرابة 70 بؤرة استيطانّية غير ُمرخّصة لم ت  10

ة الغربّية. وفي غضون السنوات األخيرة، جرت شرعنة نحو 30 بؤرة 
ّ
صة في أرجاء الضف

ّ
2005 وعام 2007 على التوالي- استعرضا نحو 100 بؤرة غير مرخ

ا من التشريع بأثر رجعّي. ُينظر إلى: تقرير ييش دين، تحت الرادار: السياسة الهادئة لشرعنة البؤر االستيطانية  منها أو أّنها في مراحل متقّدمة جّدً
صة وتحويلها لمستوطنات رسمية، آذار/ مارس 2015 )فيما يلي: تقرير ييش دين: تحت الرادار(. )منذ نشر التقرير أضيفت إلى قائمة البؤر 

ّ
غير المرخ

رعنت البؤر التالية: تـپّواح معراڤ، متسـپيه كراميم وكيرم َرعيم، ومن الجائز وجود بؤر أخرى(. 
ُ

التي ش
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ل أهّم ما جاء في ُمبرزات تقرير زندبرچ بخصوص الصعوبات التي تواجه "تسوية" البناء 
ّ
تستعرض هذه الورقة وتحل

ص، وتوصيات اللجنة بخصوص كيفّية تجاوز هذه الصعوبات وشرعنتها بأثر رجعّي. ُيضاف إلى ذلك أّن 
ّ
غير المرخ

خذت، والتقديرات بخصوص عدد البؤر االستيطانّية والمباني 
ّ
ت

ُ
الورقة تستعرض الخطوات التنفيذّية التي سبق وا

ا من إسقاطات تطبيق التوصيات  التي يتطّرق إليها التقرير، مع أّنه يمتنع عن تعدادها. وفيما بعد سنناقش جزًء
والفوارق القائمة بين تقرير لجنة زندبرچ وقانون "التسوية".

ة.11 وقد امتنعت المحكمة العليا عن التداول في هذه 
ّ
يحظر القانون الّدولّي تشييد مستوطنات على أراٍض محتل

للتقاضي".12 في ضوء ذلك، تتعامل  الموضوع "غير قابل  أّنها سياسّية في جوهرها، ولذلك فإّن  باّدعاء  المسألة 
أمر  أّنه  على  السياسّي  المستوى  وبتصديق  الدولة  أراضي  على  المستوطنات  تشييد  مع  اإلسرائيلّية  الحكومة 
ا لموقف الدولة الذي ينّص على وجود طريقة لبناء مستوطنة 

ً
قانونّي. وقد أجرينا التحليالت في هذه الورقة وفق

قانونّية، وهو موقف نعارضه نحن. 

التبييضّية. ومن  ها كلمة "تسوية" 
ّ
الورقة كل ولغرض التسهيل والسعي للوضوح في الطرح فقد استخدمنا في 

وتعني  القانون.  وانتهاك  السلب  أعمال  تبييض  لوصف  نظيفة  كلمة  هي  التسوية  أّن  نذكر  أن  بمكان  الهام 
المستوطنين  مصالح  من  شأًنا   

ّ
أقل أمر  إلى  وتحويله  للفلسطينّيين  المكفول  الملكّية  حق  انتهاك  الكلمة  هذه 

ستخدم في حاالت كثيرة إلخفاء حقيقة تشييد مستوطنة جديدة، 
ُ
اإلسرائيلّيين. وزْد على ذلك أّن كلمة "تسوية" ت

ة، وانتهاك التزامات سياسّية 
ّ
من خالل انتهاك القانون الدولّي الذي يحظر إقامة المستوطنات في منطقة محتل

ة.13
ّ
قطعتها دولة إسرائيل بعدم االستمرار في بناء المستوطنات باألراضي المحتل

اتفاقية جنيـڤ بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب )1949(، المادة 49)6(. يحظر هذا البند على القوى االحتاللّية طرد أو نقل أجزاء من   11
انها المدنّيين إلى المنطقة الخاضعة لالحتالل. والتفسير المقبول هو أّن النقل المحظور للسكان يجري حتى لو حصلت الهجرة طواعية من طرف 

ّ
سك

المهاجرين، وبالتأكيد إذا جرت بدعم الدولة أو بتشجيعها. وينّص تأويل الصليب األحمر على أّن غاية واضعي االتفاقية كانت تكمن في تكريس الوضع 
ان بالقّوة فقط، واّدعت أّن 

ّ
ان بأّنه منع نقل السك

ّ
ة. وقد فّسرت الحكومات اإلسرائيلّية المتعاقبة منع نقل السك

ّ
الديمغرافّي القائم في األراضي المحتل

المواطنين اإلسرائيلّيين ينتقلون إلى المستوطنات وفق رغباتهم الشخصّية، ولذلك فالحديث ال يجري عن انتهاك للقانون الّدولّي. في المقابل، تنّص 
ا للمادة 49)6(، وكذا يقول 

ً
رة الموقف االستشارّية الصادرة عن محكمة العدل الدولّية بخصوص الجدار الفاصل، على أّن المستوطنات أقيمت خالف

ّ
مذك

القرار 446 الصادر عن مجلس األمن في األمم المتحدة 1979. وفي نظام روما لدى المحكمة الجنائّية الدولّية، فإّن هذا منع نقل السكان إلى المنطقة 
المحتلة مباشرة أم بشكل غير مباشر، يرد كفعل تجريمّي. وفي ضوء هذه التطّورات التفسيرّية، ثمة إجماع قانونّي واسع بأّن السياسة اإلسرائيلّية التي 
ان إلى المنطقة الخاضعة لالحتالل، مباشرة أم بشكل غير 

ّ
ا للمنع القائم على نقل السك

ً
ل انتهاك

ّ
تسمح وتشّجع وتمّول النشاطات االستيطانّية، تشك

مباشر.
التماس للعليا 91/4481 چبريئيل برجيل وآخرون ضّد الحكومة اإلسرائيلّية، قرار حكم صدر يوم 1993/8/25.  12

قطعت إسرائيل التزاماتها البارزة بعدم إقامة مستوطنات جديدة في أثناء والية رابين عام 1992 )القرار الذي تجّسد في قرار الحكومة رقم 360 يوم   13
22.11.1992 وفي األمر العسكرّي رقم 1385 الذي تطّرق إلى وقف مسارات التخطيط(؛ وفي فترة حكومة شارون عام 2003 عندما قبلت إسرائيل بخطة 
ة الرئيس األمريكي وقتها، جورج بوش. في عام 1996 صدر قرار حكومّي ينّص على أّن إقامة مستوطنة جديدة يستوجب 

ّ
"خارطة الطريق"– وهي خط

ها، ومن وزير األمن أثناء مراحل التخطيط المختلفة. قرار الحكومة رقم 150 في 2.8.1996.
ّ
الحصول على تصديق من الحكومة كل
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الخلفّية من وراء إقامة لجنة زندبرچ )"لجنة التسوية"(

ة 
ّ
صة في الضف

ّ
ا من عام 2011 طرأ تغيير على سياسات الحكومة اإلسرائيلّية بما يخّص مكانة البؤر غير المرخ بدًء

الغربّية. وإلى جانب المسار الرسمّي والمعروف لتصديق الحكومة ودفعها لمخططات البناء في المستوطنات، بدأت 
صة.

ّ
الحكومة بالعمل بهدوء من أجل شرعنة البؤر غير المرخ

وكجزء من هذا التغيير، ُنشر في صيف 2012 تقرير لجنة ليڤي14 الذي طرح منظومة قانونّية تقضي بأّن قوانين 
ة الغربّية، وأّن ال مانع أو حظر من وجهة نظر القانون الدولّي أو القانون اإلسرائيلّي على 

ّ
االحتالل ال تسري على الضف

تشييد مستوطنات إسرائيلّية في نطاقها. وتأسيًسا على هذه المقولة أوصت لجنة ليڤي باتخاذ تدابير عينّية 
ا للقانون اإلسرائيلّي، 

ً
لشرعنة مجمل عملّيات البناء التي كان ُينظر إليها حتى ذلك الحين على أّنها غير قانونّية وفق

ة الغربّية. صحيح أّن الحكومة اإلسرائيلّية لم تتخذ 
ّ
ولتعزيز وتوسيع المشروع االستيطانّي اإلسرائيلّي في الضف

 أّنها عملت في السنوات التي تلت نشره على تطبيق جزء كبير من التوصيات 
ّ

ا بتبّني تقرير ليڤي، إال قط قراًرا رسمّيً
صة بأثر رجعّي.15 وقد واجه جزٌء من مسارات 

ّ
التي جاءت فيه، وقامت من خاللها بشرعنة عشرات البؤر غير المرخ

التسوية معيقات قانونّية وتخطيطّية صّعبت على استكمالها.

وسعًيا لتوفير حلول لتلك المعيقات القانونّية والتخطيطّية، أقامت الحكومة في تموز/ يوليو 2015 طاقًما لتسوية 
ا منصب  البؤر االستيطانّية برئاسة د. أڤيحاي مندلبليط، الذي شغل وقتها منصب سكرتير الحكومة ويشغل حالّيً
المستشار القضائّي للحكومة. 16 وجرى تأسيس هذا الطاقم في إطار تطبيق االتفاق االئتالفّي بين حزب الليكود 

وبين حزب البيت اليهودّي.17 وواصلت لجنة زندبرچ عمل هذا الطاقم برئاسة مندلبليط.18 

عن لجنة زندبرچ )"لجنة التسوية"(

ا لكتاب 
ً
قام رئيس الحكومة اإلسرائيلّية، بنيامين نتنياهو، بتعيين لجنة زندبرچ في شباط/ فبراير 2016. ووفق

التعيين فإّن اللجنة ُعّينت كـ "طاقم مهنّي لغرض بلورة مسار لتسوية المباني واألحياء في البلدات اليهودّية في 
ّيدت مع ضلوع من طرف السلطات".19

ُ
يهودا والّسامرة التي ش

ا منصب مديرة القسم المدنّي في نيابة الدولة، ومن ثّم تعّينت 
ً
ترأّست اللجنة د. حاَيه زندبرچ، التي شغلت سابق

في آذار/ مارس 2018 قاضية في المحكمة المركزّية.20 أّما باقي أعضاء اللجنة فهم: المحامي أحاز بن أري، المستشار 
القضائّي للجهاز األمنّي وقتها؛ والمحامي رونين بيرتس من سكرتارية الحكومة؛ وبينات شڤارتس، رئيسة مديرّية 

تقرير عن مكانة البناء في منطقة يهودا والّسامرة )فيما يلي: تقرير ليـڤي(، القدس، 21.6.2012.  14
ُينظر إلى: تقرير "ييش دين"، من االحتالل للضّم: التبني الهادئ لتقرير ليـڤي حول شرعنة البناء غير القانوني في الضفة الغربّية، شباط/ فبراير 2016.   15

)فيما يلي: تقرير ييش دين: من االحتالل للضّم(.
ان في يهودا والّسامرة بالتوقف عن الخوف"، القناة 7، 21.7.2015.

ّ
شلومو پيوطروڤسكي، "السماح للسك  16

اتفاق ائتالفّي لتأسيس الحكومة الرابعة والثالثين لدولة إسرائيل بين قائمة الليكود وقائمة البيت اليهودّي، 7.5.2015. البند 84.  17
الطاقم المهنّي لبلورة مسار تسوية البناء في يهودا والّسامرة، تقرير تلخيصّي، 15.2.2018 الملحق أ: كتاب التعيين.  18

تقرير لجنة زندبرچ، الملحق أ: كتاب التعيين.    19
حة لمنصب قاضية لدى لجنة تعيين القضاة 

ّ
ثار انتقاد جماهيرّي ضّد تعيين القاضية زندبرچ لترأس "لجنة التسوية"، ألّن التعيين جرى وهي مرش  20

حة شكيد لمنصب قاضية مركزية: رئيسة اللجنة لتسوية البؤر غير القانونّية"، هآرتس، 
ّ

برئاسة وزيرة القضاء أييلت شكيد. ُينظر: رڤيطال حوڤيل، "ُمرش
ا؟"، هآرتس، 23.5.2018.

ً
7.18.2018؛ رڤيطال حوڤيل، "من كتب تقرير البؤر االستيطانّية الجديد حق
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التخطيط وقتها؛ ود. َحچاي ڤينيتسكي من قسم القانون في المركز األكاديمّي "شعاريه َمداع ڤمشباط".21 وشارك 
ا المحامي عمير فيشر، وهو مستشار خارجّي لشؤون االستيطان في وزارة القضاء، المقّرب 

ً
في مداوالت اللجنة أيض

من المنظمات اليمينّية والذي عّينته الوزيرة أييلت شكيد؛ وكوبي إليراز، مستشار وزير األمن لشؤون االستيطان.

مكانة تقرير زندبرچ وخطوات لتنفيذ توصياته

ا لتقارير سابقة تطّرقت 
ً
قّدمت لجنة زندبرچ التقرير التلخيصّي لعملها إلى رئيس الحكومة يوم 2018/2/15. وخالف

إلى البناء اليهودّي غير القانونّي في الضفة الغربّية، مثل تقرير ساسون وتقرير ليڤي،22 فإّن التقرير الحالّي لم 
ُيقّدم إلى رئيس الحكومة في طقس علنّي، وهو لم ُينشر بشكل رسمّي أبًدا.23 

"في  كيد 
َ

ش الوزيرة  تقول  عملها.  اللجنة  تنهي  أن  قبل  التقرير  في  الواردة  التوصيات  من  جزء  تطبيق  بدأ  وقد 
السنتْين األخيرتْين تساعْدنا كثيًرا بالحلول التي أوصت بها لجنة التسوية }...{".24

ا لكتاب التعيين الذي يحمل توقيع رئيس الحكومة، ليست هناك حاجة لقرار حكومة بتبّني التقرير لغرض 
ً
ووفق

تطبيقه، وستعمل الحكومة اإلسرائيلّية على تطبيق التوصيات بعد أن يعاينها المستشار القضائّي للحكومة، د. 
س "لجنة التسوية" األولى، التي واصلت اللجنة الثانية 

ّ
أڤيحاي مندلبليط. 25 وكما أسلفنا، فإّن مندلبليط سبق وترأ

عملها. وفي منصبه الحالّي كمستشار قضائّي للحكومة، تبّنى مندلبليط مذكرتْي موقف كتبهما أعضاء اللجنة،26 
وأّدى بذلك إلى عرضهما على أّنهما موقف الدولة أثناء المداوالت في المحكمة العليا. ونتيجة لتضارب المصالح 
لديه كونه ترأس اللجنة في السابق، توّجهت منظمة "ييش دين" إلى المستشار القضائّي للحكومة مطالبة إّياه 
ا على هذا التوّجه كتبت المستشارة القضائّية لوزارة القضاء:  باستثناء نفسه من النظر في التقرير وتوصياته.27 ورّدً
"}...{ لم أعثر في هذه الحالة على حيثّيات خاّصة تثير الخشية من تضارب المصالح، بما يبّرر امتناع المستشار 

القضائّي عن االشتغال عليه".28 

ويقوم على تطبيق توصيات التقرير من طرف الحكومة وزير األمن، الذي شغل منصبه حتى فترة وجيزة أڤيغدور 
أريئيل،  أوري  الزراعة  ووزير  كيد 

َ
أييلت ش القضاء  ووزيرة  نتنياهو،  بنيامين  الحكومة  رئيس  واآلن يشغله  ليبرَمن 

اللذان رافقت وزارتاهما عمل اللجنة. 

المحامي أحاز بن أري وبينات شـڤارتس تقاعدا من سلك خدمات الدولة قبل نشر التقرير وتوصيات اللجنة. وبحسب ما ُنشر في اإلعالم فإّن االثنْين لم   21
يكونا شريكْين في كتابة التقرير وهو لم ُيعرض عليهما قبل التوقيع عليه، رغم أّنهما كانا شريكْين في عمل اللجنة حتى انسحابهما قبل نحو العام. 

ا؟"، هآرتس، 23.5.2018.
ً
رڤيطال حوڤيل، "من كتب تقرير البؤر االستيطانّية الجديد حق

بخصوص تقرير ساسون وتقرير ليـڤي ُينظر إلى الحاشيتين رقم 6 و14 على التوالي.   22
 في أّيار 2018 في أعقاب النشر اإلعالمّي. نداڤ شرچائي، "تقرير التسوية: 

ّ
لم ُيعرف بشأن انتهاء عمل اللجنة وتقديم التقرير إلى رئيس الحكومة إال  23

هكذا سُيمنع هدم آالف البيوت في يهودا والسامرة"، يسرائيل هيوم، 3.5.2018.
عكيـڤا نوڤك، مصادرة األراضي وحفر األنفاق: هكذا سُتشرعن المستوطنات في يهودا والسامرة، أخبار القناة 10، 5.5.2018.  24

تقرير لجنة زندبرچ، ص 125. الملحق أ: كتاب التعيين.  25
ـَچاي ڤينيتسكي بخصوص البند رقم 5 من أمر الممتلكات الحكومّية، ومذكرة موقف كتبها المحامي أحاز بن أري بخصوص  مذكرة موقف كتبها د. ح  26

التوحيد والتقسيم، المرفقتْين كُملحقي "ج" و"هـ" بتقرير لجنة زندبرچ. 
المحامي شلومي زخاريا من الطاقم القضائي في "ييش دين" إلى المستشار القضائّي للحكومة، المحامي د. أڤيحاي مندلبليط، تقرير الطاقم المهنّي   27

لبلورة مسار تسوية البناء في يهودا والّسامرة لشهر شباط/ فبراير 2018، 13.5.2018.
المحامية ليئا ركوڤر، المستشارة القانونّية لوزارة القضاء إلى المحامي شلومي زخاريا من طاقم "ييش دين" القانونّي، تقرير الطاقم المهنّي لبلورة مسار   28

ة الغربّية،24.12.2018. 
ّ
تسوية البناء في الضف
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الطاقم التنفيذّي في مكتب رئيس الحكومة
ا لتسوية  ا خاّصً ر )الكابينيت( السياسّي- األمنّي "طاقًما تنفيذّيً

ّ
سعًيا لتطبيق التقرير عّين الطاقم الوزارّي المصغ

ز مهامه في السعي لتطبيق توصيات لجنة زندبرچ في غضون 
ّ
مكانة المباني واألحياء في يهودا والسامرة"، تترك

ثالثة أعوام. وينّص قرار الحكومة الصادر في أّيار 2017 على تأسيس الطاقم، وتخصيص ميزانية قيمتها 5 ماليين 
ش.ج. سنوًيا لتمويل عمله، إلى جانب 10 ملكات لموظفين تابعين مباشرة لمكتب رئيس الحكومة.29 ورأس الطاقم 
ع" )مجلس المستوطنات في 

َ
التنفيذّي ݒنحاس ڤلرشطاين،30 المحسوب على قيادات چوش إمونيم ومجلس "ييش

يهودا والسامرة وغزة(، وشغل في السابق منصب رئيس مجلس "ماطيه بنيامين" مّدة 29 سنة.31 

التنفيذّي، وهي تستعرض بشكل دورّي تطّور  الطاقم  البرلمانّية على عمل  البيئة  الداخلّية وجودة  تشرف لجنة 
ڤلرشطاين  أّن  ّدعي 

ُ
ا تموز 2018،  في  المسألة،  في  اللجنة  أجرتها  التي  األولى  المداولة  في  "التسوية".  مسارات 

أّن  جاء  ذلك  ورغم  الطاقم.32  بها  ُوعد  التي  الميزانية  حّول 
ُ
ت ولم  الطاقم،  في  كعضو  لآلن  ُعّين  الذي  الوحيد  هو 

ڤلرشطاين يتعاون مع اإلدارة المدنّية ووزارة األمن على تأسيس قاعدة بيانات شاملة تخّص المباني غير القانونّية 
صة في الضفة الغربّية، والتي تسعى الحكومة "لتسويتها"، إلى جانب فحص شكل 

ّ
والبؤر االستيطانّية غير الُمرخ

ع بما يالئم توصيات لجنة زندبرچ.33
ّ
"التسوية" المتوق

غل 
َ

في المداولة الثانية التي انعقدت في لجنة الداخلية في تشرين األول 2018، قال ڤلرشطاين إّنه جرى لآلن ش
ة الغربّية، 

ّ
في اإلدارة المدنّية وواحد من مكتب المستشار القضائّي للضف

ّ
5 ملكات في الطاقم، أربعة منهم من موظ

وإّن الطاقم يخطط لشغل الملكات األخرى في المستقبل القريب.34 إلى جانب ذلك، انضّم إلى الطاقم مؤخًرا ممثل 
عن وزارة القضاء. وعلى ما يبدو فإّن الحديث يدور عن المحامي َعمير فيشر، الذي شارك في مداوالت لجنة زندبرچ 

ا في ضوغ توصياتها.35 
ً
وكان شريك

إلى  ستفضي  التي  البيانات  قاعدة  وبلورة  زندبرچ  لجنة  توصيات  تطبيق  على  يعمل  ڤلرشطاين،  طاقم  وبمعّية 
تطبيق هذه التوصيات، مساعد وزير األمن لشؤون االستيطان، كوبي إليراز، وموظفون رفيعون من اإلدارة المدنّية، 

ا. 
ً

وكان إليراز قد شارك في مداوالت لجنة زندبرچ أيض

جنة الوزارّية لشؤون األمن القومّي )الكابينيت السياسّي- األمنّي(، 21.5.2017.
ّ
القرار رقم ب/206 لل  29

مكتب رئيس الحكومة، بيان من الناطق، "اختيار پنحاس ڤلرشطاين رئيًسا لطاقم تسوية البؤر االستيطانّية والبيوت في يهودا والّسامرة"، 26.10.2017.   30
ا للقانون. في االلتماس 

ً
كان ڤلرشطاين ضالًعا –من ضمن سائر األمور- في إقامة منشأة تطهير للمجاري على أرض فلسطينّية خاّصة في عوفراه، خالف  31

ضّد قرار المستشار القضائّي للحكومة بعدم مقاضاته والتوّصل معه إلى تسوية مشروطة، قالت المحكمة العليا في قرار صدر عن رئيسة المحكمة 
ا 

ً
ه في منصب رئيس المجلس اإلقليمّي عام -2008 والذي كان ضالًعا هو اآلخر( أْبَديا "استخفاف

ّ
 محل

ّ
إستر حيوت، إّن ڤلرشطاين )وآڤي روئيه- الذي حل

وب بخلل أخالقّي جسيم". }قرار العليا 14/8088 نجاح مبارك موسى 
ُ

 للمبادئ األساسّية الُمنضوية في ضمن سلطة القانون" وأّن تصّرفهما "َمش
ً

وتجاهال
فرحات ضّد المستشار القضائّي للحكومة )عوفراه(، قرار حكم، 27.9.2017. الفقرة 15.{

المحضر رقم 679 من جلسة لجنة الداخلّية وجودة البيئة، الكنيست العشرون، 2.7.2018.  32
المصدر السابق.  33

المحضر رقم 679 من جلسة لجنة الداخلية وجودة البيئة، الكنيست العشرون، 15.10.2018. صفحة 13.  34
ل "مساعد الوزيرة المتخّصص 

ّ
نيتسان كيدار، "شكيد ستقود تسوية البؤر االستيطانّية"، القناة 7، 18.10.2018. يرد في التقرير أّن وزارة القضاء تشغ  35

في مسائل االستيطان"- هذا هو تعريف وظيفة المحامي فيشر. 
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أهّم مضامين تقرير زندبرچ، وتوصيات اللجنة، 
ومدلوالتها وإسقاطاتها 

صة واألحياء بأثر رجعّي. وقد 
ّ
يمنح تقرير زندبرچ الحكومة أدواٍت قانونّية لغرض تأهيل وشرعنة البؤر غير المرخ

كتشفت فيما 
ُ
قّسمت اللجنة البؤر واألحياء التي من الصعب "تسوية" مكانتها إلى ثالثة "نماذج رئيسة": "أعطاب ا

قة" و"توّسع بلدة قائمة".
ّ
بعد" و"جزر متعل

حة "للتسوية"، وهو ال يتطّرق إلى أسماء األحياء أو البؤر العينّية 
ّ

وال يحتوي التقرير على قائمة البؤر واألحياء الُمرش
جّسد تصنيف هوية 

ُ
 واحد من هذه النماذج الرئيسة. وقد امتنع كاتبو التقرير عن توفير أمثلة ت

ّ
التي تتبع لكل

الطاقم  فإّن  أسلفنا،  وكما  أسهل.  بشكل  مقاصدها  فهم  أجل  من  رئيس،  نموذج   
ّ

كل ضمن  تقع  التي  األماكن 
التنفيذّي برئاسة ڤلرشطاين، وبمعّية وزارة األمن واإلدارة المدنّية، يعملون على تجهيز قاعدة بيانات تفصيلّية 
 واحد من األماكن التي تسعى الحكومة "لتسويتها"، وإلى "مسار التسوية" الذي من المخطط أن 

ّ
تتطّرق إلى كل

يرافق ذلك.

ا 
ً
صة التي أقيمت بال قرار من الحكومة.36 وخالف

ّ
 أّنه ال يتطّرق إلى تسوية البؤر غير الُمرخ

ً
وجاء في التقرير صراحة

ة 
ّ
صة، وهي بلدات مستقل

ّ
مّيز البؤر غير الُمرخ

ُ
ها ت

ّ
لهذا التصريح، فإّن الكثير من المشاكل التي يسعى التقرير لحل

ا للقانون. وقد رافقت وزيرة القضاء أييلت شكيد عمل اللجنة عن كثب، وصّدقت 
ً
أقيمت من دون قرار حكومّي وخالف

صة.37
ّ
بأقوالها بعد نشر التقرير على أّنه يسمح بتسوية عشرات البؤر غير الُمرخ

البؤر  زندبرچ تتحّدث عن تسوية وشرعنة  بتطبيق تقرير  ق 
ّ
التي تتعل والمهنّية-  السياسّية   – الجهات   

ّ
كل

االستيطانّية. فمساعد وزير األمن لشؤون االستيطان، كوبي أليراز، من الشخصّيات المركزّية في تجهيز التقرير 
ومن المسؤولين اليوم عن تطبيقه، اّدعى في مداولة للجنة الداخلّية في الكنيست بأّن %99 من البؤر السبعين 

التي لم تتّم تسويتها بعد، هي "قابلة للتسوية".38

وقد أشارت لجنة زندبرچ إلى أربعة شروط يجب أن تتوافر كي تجري "تسوية" مستوطنة أو حّي إسرائيلّي في الضفة 
ا للقانون:39

ً
الغربّية وفق

الشرط االمتالكّي: أن تكون المستوطنة أو الحّي قائمْين على أراٍض عاّمة )أراضي دولة- مسّجلة أو ُمعلنة(، وهي 
ا للقانون.

ً
أراٍض تحوزها الدولة بشكل قانونّي أو أّنها أراٍض اشتراها مواطن إسرائيلّي وفق

تقرير لجنة زندبرچ، صفحة 102، الفقرة 479: "نشّدد: نحن ال نتعامل مع البلدات الجديدة أو تلك التي حظيت بُمسّمى "البؤر االستيطانّية". نحن ال   36
نتحّدث عن بلدات أو أحياء أقيمت من دون قرار حكومّي. نحن نتطّرق كما تقّدم إلى بلدات قديمة أقيمت بناًء على قرارات حكومّية رسمّية وبدعم رسمّي 

صة ُينظر إلى: تقرير "ييش دين": تحت الرادار، صفحة 7-9.
ّ
من الحكومة". )اإلبرازات في المصدر(. للتوّسع في مسألة البؤر غير الُمرخ

نداڤ شرچائي، "تقرير التسوية: هكذا سُيمنع هدم آالف البيوت في يهودا والسامرة"، يسرائيل هيوم، 3.5.2018.   37
المحضر رقم 679 من جلسة لجنة الداخلية وجودة البيئة، الكنيست العشرون، 2.7.2018. صفحة 22-21. قال إليراز في معرض حديثه بالنقاش إّن   38
ثالثين بؤرة من أصل المئة الواردة في تقرير ساسون قد "ُسّويت" بالفعل قبل تقرير زندبرچ. لمعلومات عن هذه التسوية ُينظر إلى: تقرير "ييش دين": 

تحت الرادار.
تحّددت الشروط األربعة في قرار المحكمة العليا وفي تقرير ساسون. التماس للعليا 04/5853، أَمناه ضّد رئيس الحكومة، قرار الحكم، 20.9.04.  39
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مالئم  البناء  أّن  أي  والبناء.  التخطيط  ألحكام  ا 
ً
وفق ُمشّيدْين  الحّي  أو  المستوطنة  تكون  أن  التخطيطّي:  الشرط 

لتصاريح البناء الصادرة عن مخطط هيكلّي ساٍر، صّدقته مؤّسسات التخطيط.

الشرط البلدّي: أن تكون المستوطنة أو الحّي تابعْين لمجلس إقليمّي أو أّن المستوطنة هي سلطة محلّية.

ا لقرار الحكومة.
ً
تصديق المستوى السياسّي: أن تكون إقامة المستوطنة قد تّمت وفق

من  واحد   
ّ

لكل رجعّي،  بأثر  التسوية  أمام  الماثلة  المصاعب  بخصوص  التقرير  في  جاء  ما  أهّم  سنورد  يلي  فيما 
ب على هذه المصاعب والتوّصل 

ّ
النماذج الرئيسة للبناء غير القانونّي، ومعها توصيات اللجنة حول كيفية التغل

إلى "تسوية" مكانتها. 

نُموذج 1
ُ
كتشفت فيما بعد" | األ

ُ
"أعطاب ا

عتبرت في السابق أراضَي عاّمة )أراضي دولة(، ولكن فيما بعد اتضح من خالل فحص 
ُ
مباٍن وأحياء أقيمت على أراٍض ا

أجراه طاقم الخط األزرق التابع لإلدارة المدنّية40 أّن الحديث ال يدور عن أراٍض عاّمة، ما أّدى بالتالي إلى إسقاط هذه 
عتبرت عن طريق الخطأ أراضَي عاّمة، لكن 

ُ
ّيدت على أراٍض ا

ُ
األراضي من مجال األراضي العاّمة. أي أّن هناك مبانَي ش

ا أّن الحديث يدور عن أراٍض بملكّية فلسطينّية خاّصة.
ً
اتضح الحق

صة، جرى 
ّ
ى41 في أحياء أو مناطق توسيع تابعة لمستوطنات ُمرخ

ً
ويحوي هذا األنُموذج نحو 2,700 – 3,000 مبن

عاّمة  أراضَي  السابق  عتبرت في 
ُ
ا أراٍض  على  التخطيط،  مؤّسسات  لدى  لمخطط هيكلّي مصّدق  ا 

ً
وفق فيها  البناء 

ضح فيما بعد أّنها ليست كذلك. وُيعتبر عدم معرفة أّن البناء تّم على أراٍض خاّصة وبالتالي فهو غير قانونّي، 
ّ
وات

ا. ا هاًما ومركزّيً
ً
مميز

صعوبة "التسوية": ال يمكن إجراء "تسوية" امتالكّية للمباني ألّنها أقيمت على أراٍض خاّصة.

د من أّن األراضي المخّصصة للمستوطنات هي أراِض عاّمة، من مركزّية الحق بالملكّية في القانون 
ّ
تنبع الحاجة للتأك

أخرى،  ممارسة حقوق  على  القدرة  ا 
ً

أيض طّياته  أساسّي يحمل في   
ّ

بالملكّية هو حق فالحق  والّدولّي.  اإلسرائيلّي 
بالملكّية وارد ومثّبت في  الحق  فإّن  بالسكن وغيرهما. وبسبب مركزّيته،   

ّ
والحق ب،  والّتكسُّ العمل   في 

ّ
الحق مثل 

المنظومات المعيارّية الثالث الّسارية على األراضي الخاضعة لالحتالل- القانون اإلنسانّي الدولّي )قوانين االحتالل(، 
قوانين حقوق اإلنسان الدولّية في المنطقة الخاضعة للسيطرة الحربّية والقانون اإلدارّي والدستورّي اإلسرائيلّي. 
المحمّيين  ان 

ّ
للسك والعاّمة  الخاّصة  الممتلكات  احترام  واجب  االحتاللّية  القوة  على  المنظومات تفرض   هذه 

ّ
كل

ا  الدولة واجًبا ذاتّيً بالملكّية على   
ّ

الحق القابعين في منطقة خاضعة لالحتالل، وحمايتها. ويفرض واجب ضمان 

تأّسس طاقم الخط األزرق في اإلدارة المدنّية عام 1999 بغية فحص مجال اإلعالنات عن األراضي العاّمة التي جرت في سنوات الثمانين والتسعين،   40
والتي شملت اإلعالن عن مئات آالف الدونمات في الضفة الغربّية أراضَي عاّمة. وفي هذه السنوات جرى ترسيم هذه األراضي بوسائل بسيطة وبمقياس 
 المرسوم على الخرائط )الوسم الُمسّمى 

ّ
ة، ومن ضمن أسباب ذلك الضبابّية التي نشأت عن ثخن الخط

ّ
ال يسمح بتبّين مكان حدود األرض العاّمة بدق

"الخط األزرق"(. وتأّسس طاقم الخط األزرق من أجل ضبط مجاالت ومناطق اإلعالنات عبر معدات متطّورة لم تكن موجودة أثناء القيام باإلعالنات األصلّية. 
ا إلى: ثبت المصطلحات في هذا التقرير صفحة ...

ً
ُينظر أيض

المحضر رقم 714 من جلسة لجنة الداخلية وجودة البيئة، الكنيست العشرون، 15.10.2018. ُينظر بشكل خاّص إلى أقوال پنحاس ڤلرشطاين صفحة 3   41
و6 وأقوال رئيس اللجنة يوآڤ كيش صفحة 30. 
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على  الفعلّية  قدرتهم  لضمان   
ً

فاعال وواجًبا  الَمحمّيين،  بالمواطنين  الخاّص  بالملكّية   
ّ

الحق انتهاك  عن  باالمتناع 
 والتمّتع بممتلكاتهم.

ّ
ممارسة هذا الحق

الفرد  ممتلكات  بحماية  األرض،  على  المسيطرة  العسكرّية  للجهة  ملزًما  واجًبا  الدولّي  اإلنسانّي  القانون  يفرض 
رجم 

ُ
ا في القرارات الصادرة عن المحكمة العليا،43 وت

ً
ة،42 وقد تجّسد هذا الواجب أيض

ّ
المحمّي في المنطقة المحتل

إلى قرار حكومّي صدر عام 1979 يقضي بأّن أّي توّسع استيطانّي أو إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربّية 
يجب أن يتّما على أراٍض عاّمة )أراضي دولة(.44

توصيات اللجنة: 

عتبرت في الماضي أراضَي عاّمة:
ُ
أصدرت اللجنة توصيتْين بخصوص المباني التي أقيمت على أراٍض خاّصة ا

1  |  استخدام بند "السوق المفتوحة"

تتطّرق توصية اللجنة األولى إلى الحاالت التي أجرى فيها طاقم الخط األزرق فحًصا أشار إلى تشييد مباٍن 
أراضَي  عتبرت 

ُ
ا والمتروكة، ألّنها  الحكومّية  الممتلكات  المسؤول عن  للمستوطنات  ّصصها 

َ
أراٍض خ على 

عاّمة. وبخصوص هذه الحاالت أوصت اللجنة بأن يبقى التخصيص على حاله، من دون إلغائه، وبتسوية 
مكانة هذه المباني بواسطة اللجوء إلى "الّسوق المفتوحة".

ا( تهدف لحماية َمن اشترى 
ً

أّما بند "السوق المفتوحة" فهو تسوية قانونّية )موجودة في إسرائيل أيض
 ما، أو في حالة بيع ممتلك ما على يد شخص ال يملكه، ومن ضمن 

ً
 كان يحوي خطأ

ّ
ا باالستناد إلى سجل

ً
أرض

ق بالممتلكات الحكومّية على 
ّ
 العقارّي. وينّص البند 5 من األمر المتعل

ّ
أهداف ذلك ضمان تحصين السجل

 صفقة 
ّ

 من أبرم صفقات عن نّية طيبة مع المسؤول عن الممتلكات الحكومّية: "كل
ّ

"السوق المفتوحة" لكل
ا 

ً
 ممتلك اعتبره المسؤول أثناء الصفقة ممتلك

ّ
برمت بنّية طيبة بين المسؤول وبين شخص آخر حول كل

ُ
أ

ا".45 ا حكومّيً
ً
 سارية حّتى لو ثبت أّن الُممَتلك لم يكن وقتها ممتلك

ّ
لغى وستظل

ُ
ا، لن ت حكومّيً

 على األرض سُيصادر من أصحابها الفلسطينّيين وسُينقل 
ّ

ويعني سريان “السوق المفتوحة” أّن الحق
إلى َمن خّصصت الدولة األراضَي لهم )أي المستوطنين اإلسرائيلّيين(، من خالل تعويض أصحاب األرض 
 الحقوق التي كان سيتمّتع بها 

ّ
األصلّيين الذي ستدفعه الدولة. وسيتمّتع الحاصل على التخصيص بكل

ا التفاقية التخصيص، لو أّن الحديث كان يدور عن أراٍض عاّمة.46 
ً
وفق

االتفاقية الخاّصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرّية )الهاي 1907(، المادة 46 من المواد المرفقة. )فيما يلي: اتفاقية الهاي )1970((.  42
 إلى: التماس للعليا 04/7862 أبو ظاهر ضّد قائد قوات الجيش اإلسرائيلّي في يهودا والّسامرة، قرار الحكم، 16.2.2005.

ً
ُينظر مثال  43

قرار الحكومة رقم 145، 11.11.1979. صدر هذا القرار في أعقاب التماس "ألون موريه" إلى المحكمة العليا )التماس للعليا 79/390، دويكات وآخرون ضّد   44
الحكومة اإلسرائيلّية وآخرين( الذي توقفت دولة إسرائيل في أعقابه عن االستيالء على األراضي الخاّصة وتخصيصها إلقامة المستوطنات، بتسويغ 

أّن األمر ينبع من احتياجات عسكرّية. 
أمر الممتلكات الحكومّية )يهودا والسامرة()رقم 59(، 1967. البند رقم 5.  45

للحكومة،  القضائّي  المستشار  طرف  من  رّد  وآخرين  الكنيست  ضّد  وآخرون  سلواد  بلدّية   ،17/2055 للعليا  التماس   ،17/1308 للعليا  التماس   46
22.11.2017 )"قانون التسوية"(. 
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ق بالمباني التي أقيمت 
ّ
 بما يتعل

ّ
وتعتقد اللجنة أّنه ليس باإلمكان إنفاذ استخدام “السوق المفتوحة” إال

ا وقت تشييد هذه المباني أّن الحديث يدور عن أراٍض خاّصة 
ً
بنّية طّيبة، وهذا يعني أّنه لم يكن معروف

ا للقانون - وبما يتالءم مع مخطط هيكلّي شامل وبتصاريح بناء. 
ً
ّيدت وفق

ُ
وأّنها ش

المنطقة  داخل  ُوجدت  التي  بالمباني  محصورة  المفتوحة”  ”السوق  بمبدأ  االستعانة  أّن  ذلك  على  زْد 
عاّمة.  أراٍض  عن  يدور  ال  الحديث  أّن  اكتشاف  قبل  أقيمت  والتي  المستوطنة،  في  العمرانّية  السكنّية 
بمعنى، ال يمكن االستعانة بـ "الّسوق المفتوحة" بأثر رجعّي لتسوية مباٍن أقيمت خارج المنطقة العمرانّية 

ستخدم، حتى لو كانت موجودة في نطاق خارطة هيكلّية سارية.47 
ُ
أو في المناطق التي لم ت

تطبيق ومدلوالت

 أّن السلطات االحتاللّية نزعت 
ّ

ا من التشريع القانونّي منذ عام 1967، إال عتبر "الّسوق المفتوحة" جزًء
ُ
ت

 األزرق" على مباٍن أقيمت 
ّ
 في الحاالت االستثنائّية جًدا. عثر أعضاء طاقم "الخط

ّ
إلى عدم اللجوء إليها إال

عتبرت أراضَي عاّمة عن طريق الخطأ، ولذلك جرى البحث 
ُ
ّصصت للمستوطنات ألّنها ا

ُ
على أراض خاّصة وخ

 ال يشمل اإلخالء، ما أفضى للخروج عن السياسة التي كانت ُمّتبعة لآلن واالستعانة بهذا المبدأ.
ّ

عن حل

، وجود صفقة بين المسؤول 
ً

ر من أجل إنفاذ مبدأ "الّسوق المفتوحة": أوال
ّ
وثمة شروط عديدة يجب أن تتوف

عن جهة استيطانّية )وحدة االستيطان48 في غالب الحاالت( أو بين المسؤول، مع مستوطن ما. ويشمل هذا 
الشرط شرطْين ثانويْين آخرْين: األول، دفع مبلغ مادّي في إطار الصفقة، والثاني وجود اتفاقّية لتخصيص 
األراضي بين المسؤول والطرف الثاني من االتفاقّية؛ وثانّيا، أّن الصفقة تّمت بين األطراف الضالعة فيها 

ِبنّية طّيبة.

بما  للحكومة،  القضائّي  المستشار  عن  الصادرة  )األولى(  الموقف  مذكرة  ُنشرت   2016 األول  كانون  في 
التي  األمور  رة من ضمن سائر 

ّ
المذك المفتوحة".49 وكانت هذه  "السوق  بمبدأ  إمكانية االستعانة  يخّص 

ـَچاي ڤينيتسكي  رة موقف أخرى كتبها د. ح
ّ
استندت إليها توصيات لجنة زندبرچ في هذه المسألة، ومذك

ّمت كملحق للتقرير الذي نشرته اللجنة.50
ُ

وض

نّصت توصيات لجنة زندبرچ بخصوص "الّسوق المفتوحة" على حصر استخدام هذا المبدأ في األماكن التي 
ا شروط إبرام الصفقة وشرط النّية الطيبة. وبحسب المنطق السليم، فإّن األماكن التي جرى 

ًّ
استوفت حق

فيها البناء من دون تصاريح بناء ومن دون مخطط هيكلّي مصّدق وساٍر، ال يمكن أن ُيّدعى بأّنها تستوفي 
شرط النّية الطّيبة، إذ أّن البناء غير المرخّص هو مخالفة قانونّية. وكذا األمر بخصوص المباني التي أقيمت 
إمكانّية  بانتفاء  اللجنة تفيد  أّن توصيات  ه 

ّ
 األزرق. ويعني هذا كل

ّ
الخط بعد معرفة نتائج فحص طاقم 

تقرير لجنة زندبرچ، ص 87-88، الفقرة 402-407.   47
تعمل وحدة االستيطان في إطار الهستدروت الصهيونّية العالمّية، وهي تقوم بدفع إقامة بلدات وتعزيز وجودها بتفويض من الحكومة. يجري تمويل   48

نشاطها الجماهيرّي بشكل كامل من ميزانّية الدولة، وهي تخضع لرقابة مراقب الدولة.
ستخدمت هذه 

ُ
مكتب المستشار القضائّي للحكومة، ملخص مداولة- البند 5 من األمر الخاص بالممتلكات الحكومّية )يهودا والّسامرة(، 7.12.2016. ا  49

ّدم إلى العليا بخصوص نّية الدولة مصادرة أراٍض فلسطينّية بملكّية خاّصة في مستوطنة عوفراه، 
ُ
رة كأساس لموقف الدولة في االلتماس الذي ق

ّ
المذك

ن من الملتَمس ضّدهم 1-4،  من أجل شرعنة جزء من المستوطنات. التماس للعليا 14/419، بلدّية سلواد قضاء رام الله وآخرون ضّد وزير األمن، رّد ُمحيَّ
19.11.2017. )لم تنتِه إجراءات االستئناف بعد(.

رة موقف )تقرير لجنة زندبرچ، الملحق جـ(.
ّ
ـَچاي ڤنيتسكي، البند 5 من األمر الخاص بالممتلكات الحكومّية، مذك د. ح  50
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طات 
ّ
أقيمت من دون مخط ألّن هذه  صة، 

ّ
الُمرخ غير  البؤر  أجل تسوية وشرعنة  من  المبدأ  استخدام هذا 

ا للقانون.
ً
ُمصّدقة وخالف

 أّن االستعانة بمبدأ "الّسوق المفتوحة" بدأت تتغلغل إلى موقف الدولة بما 
ّ

ورغم وضوح أقوال اللجنة، إال
يخّص التسوية بأثر رجعّي ألماكن أخرى تتجاوز األماكن التي وقعت فيها أخطاء الخط األزرق في إعالنات 
صة وأماكن لم تعتبر في السابق "ممتلكات حكومّية"، 

ّ
ا بؤر غير ُمرخ

ً
قديمة عن أراضي دولة، ومن بينها أيض

 .
ّ
قط

ان بؤرة 
ّ
ّدمت إلى المحكمة المركزّية في الدعوى التي قّدمها سك

ُ
فعلى سبيل المثال، في التلخيصات التي ق

ِمتْسـپيه كراميم، اّدعت الدولة في تموز 2018 أّن موقف المستشار القضائّي للحكومة يقضي بإمكانية 
ا على أراٍض خاّصة ُصودرت ألغراض عسكرّية،51 وذلك رغم حقيقة أننا 

ً
إنفاذ مبدأ "الّسوق المفتوحة" أيض

نتحّدث عن أراٍض خاّصة ال عن أراٍض عاّمة، وأّن السلطات ذات الّصلة كانت تعلم وقت إصدار أمر المصادرة 
أراٍض فلسطينّية خاّصة )ولوال ذلك لما كانت حاجة إلصدار أمر مصادرة(. وقضى  بأّن الحديث يدور عن 
اإلدارة  أّن  ضح 

ّ
ات حال  في  المفتوحة"  "الّسوق  مبدأ  إنفاذ  يمكن  بأّنه  وقتها  القضائّي  المستشار  موقف 

المدنّية خّصصت األراضي لصالح قسم االستيطان ِبنّية طيبة )أّي أّن المسؤول عن الممتلكات الحكومّية 
والمتروكة في اإلدارة المدنّية اعتقد بنّية طّيبة أّنه ُيخّصص ممتلكات حكومّية ال ممتلكات خاّصة(؛ وأّن 
ا بنّية طّيبة. 52 ومع ذلك، ورغم توسيع نطاق التعامل المبدئّي 

ً
ان البؤرة االستيطانّية تصّرفوا هم أيض

ّ
سك

 أّن موقف الدولة 
ّ

ة الغربّية، إال
ّ
من طرف الدولة مع مبدأ "الّسوق المفتوحة" واستعدادها إلنفاذها على الضف

بمبدأ  المتعلقة  الالزمة  الشروط  ر 
ّ
بتوف الجزم  إمكانية  عدم  على  ينّص  كان  كراميم  ِمتْسـپيه  بخصوص 

"الّسوق المفتوحة".53

النّية  الدولة بشأن سريان مبدأ  اّدعاء  المركزّية  المحكمة  الحكم الصادر بشهر آب 2018، قبلت  في قرار 
المبدأ  إنفاذ هذا  بإمكانية  المبدئّي، لكّنها قضت  المستوى  المفتوحة" في  "الّسوق  الطّيبة على تفعيل 
ا في الحالة العينّية بمسألة ِمتْسـپيه كراميم. وقضت المحكمة بأّن الحالة التي مثلت أمامها، اعتقدت 

ً
أيض

جهات اإلدارة المدنّية أّن الحديث يدور عن ممتلكات تابعة لها، ويجب التعامل مع هذه الممتلكات على 
أّنها ممتلكات حكومّية بشكل واضح رغم أّن اإلدارة المدنّية كانت على دراية بأّنها أراٍض خاّصة. وقضت 
ان البؤرة 

ّ
ا بأّن نسيج العالقات والوعودات وااللتزامات التي صدرت عن جهات مختلفة لسك

ً
المحكمة أيض

ان بؤرة 
ّ
ق شرط "النّية الطّيبة" لديهم كما ينبغي. وعليه، قّررت المحكمة أّن ُسك

ّ
االستيطانّية، يثبت تحق

ّدم استئناف على قرار 
ُ
 بالحصانة في وجه إجراءات اإلنفاذ واإلخالء.54 وقد ق

ّ
ِمتْسـپيه كراميم يملكون الحق

ا. 
ً
المحكمة إلى "العليا" وهو ما يزال عالق

ا بإمكانّية إنفاذ مبدأ "الّسوق المفتوحة" على  مع أّن استعداد المستشار القضائّي للحكومة للقبول مبدئّيً
المستشار  أّن   

ّ
إال االستيطانّية،  البؤرة  قّدمها سكان  دعوى  إطار  في  ا"  "دفاعّيً ا  رّدً كان  كراميم  ِمتْسـپيه 

الذي  اإلستئناف  مسألة  حسم  وقبل  الحكم،  قرار  صدور  على  وجيزة  فترة  بعد  نشر  للحكومة  القضائّي 
رة 

ّ
رة موقف إضافّية تخّص مسألة مبدأ "السوق المفتوحة". وجاء في المذك

ّ
ّدم إلى المحكمة العليا، مذك

ُ
ق

ُينظر إلى: ثبت المصطلحات في هذا التقرير صفحة ...  51
دعوى مدنّية 29754-11-13، آنجل وآخرون ضّد الفتاح صالحة وآخرين )"متسـپيه كراميم"(، تلخيصات من طرف الُمّدعى عليه 4 )اإلدارة المدنّية(،   52

 .3.7.2018
المصدر الّسابق.  53

دعوى مدنّية 29754-11-13، آنجل وآخرون ضّد الفتاح صالحة وآخرين )"متسـپيه كراميم"(، قرار الحكم، 28.8.2018.  54
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ل "عنصًرا هاًما في سياسة 
ّ
المنشورة في كانون األول 201855 أّن تطبيق مبدأ "الّسوق المفتوحة" يشك

ّيدت بنّية 
ُ

الحكومة اإلسرائيلّية الرامية إلى تسوية البناء غير القانونّي في يهودا والسامرة، والتي ش
طّيبة ومن خالل ضلوع سلطات الدولة". وتفيد هذه المذكرة بوجوب االنتقال إلى تفعيل ُمباَدر إليه من 
الذي  اإلسرائيلّيين  للمواطنين  الملكّية  أجل ضمان حقوق  من  المفتوحة"،  "الّسوق  لمبدأ  الحكومة  طرف 

ا للقانون.
ً
ّيدت بيوتهم خالف

ُ
يعيشون على أراٍض خاّصة والذين ش

إبرام  لشروط  أوسع  تأويل  على  تنّص  وهي  زندبرچ،  لجنة  اقترحته  مّما  أوسَع  ا 
ً
تطبيق رة 

ّ
المذك وتقترح 

ا في 
ً

الصفقة ولشرط النّية الطّيبة. وهي تقضي بأّن إنفاذ مبدأ "الّسوق المفتوحة" سيكون ممكًنا أيض
ط هيكلّي، وبأّن االستثمارات التي تأتي على 

ّ
ا للقانون، أو من دون مخط

ً
الحاالت التي جرى فيها البناء خالف

رة الموقف 
ّ
شكل البناء أو تطوير المنطقة، هي دليل كاٍف إلثبات أّن البناء تّم بنّية طّيبة. وال تكتفي مذك

األرض  وإضافّية في قطع  لدفع مسارات تخطيطّية جديدة  بل تسعى  فقط،  الموجود  وتسوية  بتشريع 
ّيدت 

ُ
ان المقيمين في مباٍن غير قانونّية ش

ّ
المرسومة على الخرائط الهيكلّية، تتجاوز ضمان حقوق السك

في الماضي، وذلك بأثر رجعّي. 

ّصصت للّساكنين 
ُ
إّن إنشاء جهاز حكومّي لدفع االعتراف بقطع أرض كثيرة كهذه، بكونها أراضَي عاّمة خ

ل خطوة فّعالة من الحكومة، تعادل في إسقاطاتها 
ّ
عليها بشكل قانونّي، رغم أّنها ممتلكات خاّصة، يشك

استخدام  تحويل  أّن  كما  أخرى.  لصالح جهات  ونقلها  ملكّيتها،  وسلب  لها،  المباَدر  األراضي  مصادرة 
جوهرّي شكل  بشكل  ُيغّير  الحكومة،  لها  تبادر  إلى سياسة  "دفاعّي"  مبدأ  من  المفتوحة"  "الّسوق  مبدأ 
استخدام هذا المبدأ، وهو ُيحّمل أصحاب األراضي الفلسطينّيين مسؤولية عبء اإلثبات. إلى جانب ذلك 
ة 

ّ
الضف في  الناشطة  اإلسرائيلّية  للسلطات  وتسمح  الالزم  اإلثبات  ا سقف 

ً
أيض تغّير  رة 

ّ
الُمذك هذه  فإّن 

الغربّية بتفعيل هذا البند بال قيد تقريًبا.

توافر  مسألة  في  للبّت  المالئمة  القضائّية  المنظومة  إلى  ا 
ً

أيض تتطّرق  الموقف  رة 
ّ
مذك أّن  ذلك  على  زْد 

الشروط الالزمة لالستناد إلى مبدأ "الّسوق المفتوحة"، وإلى بلورة مراحل المسار.

2  |  وقف تنفيذ فحوصات الخط األزرق

ز في األماكن التي لم ُيجِر فيها طاقم الخط األزرق 
ّ
تتطّرق توصية اللجنة الثانية إلى المستقبل، وهي تترك

ّيدت فيها 
ُ

بعد فحًصا لمكانة األرض. وتوصي اللجنة بوقف عمل طاقم الخط األزرق في األماكن التي ش
ط هيكلّي ساٍر وُمصّدق من المؤّسسات التخطيطّية المخّولة.56 

ّ
مباٍن بناًء على مخط

تطبيق ومدلوالت 

، وأّن طاقم الخط األزرق لم يعد 
ً

ذكرت لجنة زندبرچ في تقريرها أّن هذه التوصية صارت قيد التنفيذ فعال
مبانَي  التي تحوي  األماكن  العاّمة، وال يقوم بتصويب نطاقها في  األراضي  إعالنات قديمة عن  يفحص 

الحكومّية  بالممتلكات  الخاص  األمر  البند 5 من  للحكومة في مسألة  القضائّي  المستشار  ص 
ّ
"تطبيق ملخ للحكومة،  القضائّي  المستشار  مكتب   55

رة موقف ُمكّملة، 13.12.2018.
ّ
)يهودا والّسامرة(- مذك

طّبق قط.
ُ
 أّنها لم ت

ّ
في شباط/ فبراير صدرت توجيهات مشابهة عن نائب المستشار القضائّي للحكومة وقتها مايك بلس، إال  56
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فت عن إجراء  فحوصات يمكن أن 
ّ
ط هيكلّي ساٍر.57 بمعنى أّن اإلدارة المدنّية توق

ّ
ّيدت في نطاق مخط

ُ
ش

الخطأ. وهذا  للمستوطنات عن طريق  فلسطينّية خاّصة  أراٍض  فيها  ّصصت 
ُ
خ أخرى  أماكَن  عن  تكشف 

ّصصت فيها أراٍض فلسطينّية خاّصة 
ُ
يعني أّننا لن نشهد في المستقبل كشوفات جديدة عن أماكن خ

للمستوطنات عن طريق الخطأ، ولن يحظى أصحاب مثل هذه األراضي بالتعويضات. 

نموذج 2 
ُ
قة" | األ

ّ
"الُجزر المعل

ّيدت على أراٍض عاّمة تبعد ُبعًدا 
ُ

صة التي ش
ّ
ا بديًعا بعض الشيء للبؤر االستيطانّية غير الُمرخ

ً
أطلقت اللجنة وصف

 طريق مؤّدية إليها من دون أن تمّر هذه الطريق عبر 
ّ

صة، ويتعّسر في بعض األحيان شق
ّ
كبيًرا عن مستوطنة ُمرخ

أراٍض فلسطينّية بملكّية خاّصة. ونحن نتحّدث هنا عن بلدات أقيمت من دون تصديق حكومّي، ومن دون مخطط 
والتي تخدم  إليها  المؤّدية  الطرق  قت 

ُ
صة. وقد ش

ّ
ُمرخ هيكلّي ُمصّدق وساٍر، وعلى مسافة كبيرة من مستوطنة 

ا للقانون، من خالل سلب أراٍض فلسطينّية خاّصة.
ً
انها اليوم، خالف

ّ
سك

صة التي أقيمت من دون 
ّ
ا صريًحا يشير إلى أّن توصياته ال تتطّرق إلى البؤر غير الُمرخ ورغم أّن التقرير يحوّي نّصً

ة الغربّية، بما يصل إلى 
ّ
نموذج يحوي الغالبية الكبرى من البؤر االستيطانّية في الضف

ُ
 أّن هذا األ

ّ
قرار حكومّي، إال

ت الطرق المؤّدية إلى 
ّ
ق

ُ
صة، فيما ش

ّ
عشرات البؤر58- غالبّيتها أقيمت على مسافات كبيرة من المستوطنات الُمرخ

بعض منها على أراٍض فلسطينّية خاّصة. 

ت الطرق المؤّدية إليها على أراٍض فلسطينّية 
ّ
ق

ُ
 ش

ّ
ا لما ُنشر في صحيفة "هآرتس"، فثّمة 13 بؤرة على األقل

ً
ووفق

ُپّواح معراڤ- وهما بؤرتان  ـَ  ذلك بؤرتا حورشاه وت
ُ

بملكّية خاّصة، ولذلك فإّن الدولة تستصعب تسويتها.59 مثال
 "لتسوية" الملكّية على الطريقين المؤّديتْين 

ّ
 أّنها غير قادرة على ذلك لعدم وجود حل

ّ
رغبت الدولة بتسويتهما، إال

ّيدت 
ُ

قّدر "ييش دين" وجود نحو 40-50 بؤرة استيطانّية ش
ُ
إليهما، إذ أّنهما تمّران في أراٍض فلسطينّية خاّصة. وت

صة.
ّ
بعيًدا عن مستوطنات ُمرخ

قة" دوَن إجراء "التسوية" اليوم لسببْين: األول، من الناحية 
ّ
صعوبة "التسوية": يحول شكل بناء بؤر "الجزر المعل

"الجوانب  بـ  ُيسمى  تخطيطّي  مبدأ  انتهاك  إلى  صة 
ّ
ُمرخ مستوطنة  عن  األماكن  هذه  ُبعد  يؤّدي  التخطيطّية، 

الحفاظ  القائمة، ومن خالل  الجديدة كاستمرار وبجوار األحياء  إنشاء األحياء  المتقاربة"، والذي ينّص على مطلب 
 

ّ
يمكن شق ال  أّنه  إذ  الملكّية،  بمسألة  تتعلق  "التسوية"  تواجه  التي  الثانية  الصعوبة  العمرانّي.  التواصل  على 

ل هذه الصعوبة تهديًدا على تسوية البؤر 
ّ
طريق وصول إلى هذه البؤر من دون المّس بالملكّية الفلسطينّية. وتشك

االستيطانّية ألّن تصديق مخطط هيكلّي لبلدة ما لدى المؤّسسات التخطيطّية مشروط بوجود طريق مؤّدية إليها. 

 األزرق، قالت الدولة إّنه وفي أعقاب مداولة جرت عام 2011 برئاسة نائب المستشار القضائّي وقتها، 
ّ
في رّدها على التماس بشأن ُنظم عمل طاقم الخط  57

 األزرق. التماس للعليا 17/2911 جمعّية ش.ع.ل. السالم اآلن إلسرائيل مشاريع 
ّ
مايك بلس، تحّددت مواضيع ال تستوجب فحًصا من طرف طاقم الخط

تربوّية ضّد رئيس اإلدارة، رّد الملتَمس ضّدهم على االلتماس، 2.1.2018. 
يستند هذا التخمين إلى أقوال كوبي إليراز، مساعد وزير األمن لشؤون االستيطان، في مداولة بلجنة الداخلّية البرلمانّية. المحضر رقم 679 من جلسة   58

لجنة الداخلية وجودة البيئة، الكنيست العشرون، 2.7.2018. صفحة 21-22. 
 الطريق لشرعنة 13 بؤرة استيطانّية غير قانونّية في الضفة"، هآرتس، 18.11.2017.

ّ
يوتام بيرچر، "مندلبليط يشق  59
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توصية اللجنة: 

قة":
ّ
قّدمت لجنة زندبرچ ثالث توصيات تخّص "الجزر المعل

ر لمبدأ "الجوانب المتقاربة"
ّ
1  |  التنك

ة 
ّ
بما يخّص الصعوبة التخطيطّية: توصي اللجنة بإنفاذ مبدأ "الجوانب المتقاربة" بصورة مرنة في الضف

اإلسرائيلّي في يهودا  التخطيطّي-  المبدأ  والمتزّمت لهذا  ب 
ّ
المتصل "اإلنفاذ  إّن  اللجنة  الغربّية. وتقول 

قة...".60 
ّ
والّسامرة، قد يؤّدي إلى صعوبات من ناحية معقولّية "التسوية" التخطيطّية للجزر المعل

تطبيق ومدلوالت

ا(، وينّص 
ً

كما أسلفنا، فإّن مبدأ "الجوانب المتقاربة" هو مبدأ تخطيطّي مركزّي )يسري في إسرائيل أيض
على إقامة األحياء الجديدة كإستمرارّية لألحياء القائمة وبجوارها، من خالل الحفاظ على التواصل العمرانّي. 
ويهدف هذا المبدأ لحماية المصالح العاّمة مثل الحفاظ على البيئة، والتوفير بالمصاريف وغيرها. ويعني 
المبدأ التخطيطّي من فحواه، وانتهاك المصالح  المتقاربة" إفراغ هذا  "الجوانب  "إتباع مرونة" في مطلب 

العاّمة التي يهدف لحمايتها.

ا، 
ً

أيض إسرائيل  داخل  )في  جديدة  بلدة  إقامة  وراء  من  والكبيرة  الشاسعة  اإلسقاطات  أّن  ذلك  على  زْد 
ا  علنّيً القرار  أن يكون  الشأن، على  قرار بهذا  خاذ 

ّ
بات المخّولة  الجهة  لزم 

ُ
ت الغربّية(  ة 

ّ
الضف وخصوًصا في 

ا إلى 
ً

باع المرونة في مطلب "الجوانب المتقاربة" يؤّدي أيض
ّ
وخاضًعا للرقابة الجماهيرّية.61 ونحن نرى أّن ات

إفراغ هذه السياسة من محتواها، وهي السياسة التي تهدف إلى منع نشوء وضعّية تقوم فيها بلدات 
صة وقديمة.

ّ
جديدة تحت غطاء أحياء تابعة لمستوطنات ُمرخ

تْين في داخل منطقة نفوذ 
ّ
التسوية التي تقترحها اللجنة تؤّدي في واقع األمر إلى إنشاء بلدتْين مستقل

للمستوطنات،  التابعة  البلدّية  النفوذ  مناطق  نطاق  عّرف 
ُ
ت التي  العسكرّية  األوامر  يخالف  وهذا  واحدة. 

والتي تقضي بإقامة بلدة واحدة فقط في ضمن منطقة نفوذ صّدقها القائد العسكرّي.62 وال تشترط اللجنة 
طات وال حّتى في مسلكّيات البؤر، كي تتوقف 

ّ
مثل هذه التسوية بإجراء التغييرات المفروضة في المخط

دار بوساطة سكرتارّية بلدّية ومؤّسسات منفصلة، وأن تتحّول إلى أحياء 
ُ
ة وت

ّ
هذه األخيرة عن كونها مستقل

اعتبارات تخطيطّية  المقترحة تتجاهل  التسوية  إلى جانب ذلك فإّن هذه  صة. 
ّ
ُمرخ تابعة لمستوطنات 

ز في اعتبار 
ّ
ان والتأثير على البيئة، وهي تترك

ّ
عّدة، مثل الُبنى التحتّية، والمؤّسسات العاّمة، وتوزيع السك

ة.
ّ
واحد أساسّي: السعي إلى توسيع نطاق السيطرة اإلسرائيلّية وتعزيز المستوطنات في الضف

تقرير لجنة زندبرچ، ص 118.  60
ة الغربّية، فإّن قرار إقامة بلدة جديدة ُيتخذ بقرار من الحكومة. )قرار الحكومة رقم 150، 2.8.1996(. أّما بخصوص 

ّ
ا للقوانين المّتبعة في الضف

ً
وفق  61

ة الغربّية فيجب الحصول على قرار من وزير األمن، بالتنسيق مع رئيس الحكومة )قرار الحكومة رقم 175, 17.3.1999(. 
ّ
توسيع بلدة في الضف

عه قائد لواء المركز. ويمكن تأسيس بلدة واحدة فقط في داخل منطقة النفوذ التي 
ّ
يجري تحديد منطقة نفوذ المستوطنة بوساطة أمر عسكرّي يوق  62

ة الغربّية بوساطة األمر الخاّص بإدارة المجالس اإلقليمّية )يهودا 
ّ
صّدقها القائد العسكرّي. ويجري ترتيب قوانين المجالس اإلقليمّية والمحلّية في الضف

والّسامرة( )رقم 783(، 1978، واألمر الخاّص بإدارة المجالس المحلّية )يهودا والسامرة( )رقم 892( -1978 على التوالي. وجاء في هذْين األمرْين تحديد 
صالحّيات قائد لواء المركز بتسمية مجاالت ونطاق البلدات في األمر الصادر وعلى الخريطة.

19

ييش دين  منظـمــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنســان

www.yesh-din.org



وتتجاهل اللجنة بشكل واضح التشويهات الناتجة عن وجود بلدتْين تحت غطاء بلدة واحدة، واإلسقاطات 
وعلى  كاذبة،  تخطيطّية  "تسوية"  على  تساعد  بهذا  وهي  األمر،  هذا  في  الكامنة  واألخرى  التخطيطّية 
ة هي أحياء، في حين أّن الحديث في واقع األمر يدور عن تأسيس 

ّ
استمرار الكذبة القائلة بأّن البؤر الُمستقل

ة جديدة. وثمة عشرات البؤر الماثلة اليوم لمسار "التسوية" من خالل اعتبارها "أحياء" 
ّ
مستوطنات مستقل

 عن المستوطنات، فيه مؤّسسات 
ّ

في المستوطنات، من خالل تجاهل سلوكّياتها ككيان منفصل ومستقل
انّية تختلف في طابعها تمام االختالف.63 

ّ
منفصلة، وتجاُهل أّن الحديث يدور أحياًنا عن مجموعات سك

 على تأسيس مستوطنات جديدة من دون أن تدفع لقاء ذلك أيَّ أثمان 
َ
وبهذا، تساعد لجنة زندبرچ الحكومة

ة )وليس كأحياء( وهي تتصّرف على 
ّ
قة" كبلدات مستقل

ّ
سياسّية وَدولّية. وقد أقيمت غالبية "الُجزر الُمعل

الحصول  االلتفاف على ضرورة   خداًعا ووهًما، بغية 
ّ

إال ا. ولم يكن عرضها كأحياء 
ً

أيض اليوم  النسق  هذا 
ل الحكومة اإلسرائيلّية تفادي االنتقاد الجماهيرّي الذي 

ّ
على تصديق حكومّي إلقامة بلدة جديدة. وتفض

ا واضًحا اللتزامها بعد تشييد 
ً
انتهاك الذي يعني  إقامة مستوطنات جديدة، األمر  قد يثيره اإلعالن عن 

نها من التصديق الفعلّي 
ّ
ره اللجنة للحكومة ُيمك

ّ
 الذي توف

ّ
ة الغربّية.64 الحل

ّ
مستوطنات أخرى في الضف

لمستوطنات جديدة، لكن مع التهرّب من االنتقادات المحلّية والدولّية جراء ذلك. 

تقرير  في  وبتوّسع،  المتقاربة"،  "الجوانب  مبدأ  مرونة  زيادة  بوساطة  رجعّي  بأثر  رعنة 
ّ

الش مناقشة  جرت 
أقيمت في بعض  التي  بؤر، حتى تلك  الحكومة في عّدة  طبق على يد 

ُ
ت ليـڤي،65 وهي كما سبق وتقّدم 

منها على أراٍض فلسطينّية خاّصة.66 ومثال ذلك أّن الحكومة أعلنت في تشرين الثاني 2015 عن نّيتها 
ُپّواح،67 وعن نّيتها تشريع بؤرة ِمتْسـپيه داني كحّي  ـَ ُپّواح معراڤ كحّي تابع لمستوطنة ت ـَ شرعنة بؤرة ت
تابع لمستوطنة معليه ِمخماش.68 وفي آب 2015 أعلنت الّدولة أّنها تنوي شرعنة بؤرة َعدي-عاد كحّي تابع 
ّيدت في أعقاب إخالء بؤرة عموناه، ولم تكن 

ُ
أّن مستوطنة عميحاي ش لمستوطنة عميحاي69 )نذكر هنا 

ا من المستوطنة الجديدة، التي بدأ  قائمة أثناء إنشاء بؤرة َعدي-عاد، وهذا ينفي بشكل قاطع كونها جزًء
تشييدها بعد 19 عاًما على إنشاء البؤرة االستيطانّية(.

األفضلّية  "خارطة  في  تماًما،  لتجاهله  أو  المتقاربة"،  "الجوانب  مبدأ  مرونة"  "زيادة  لـ  تجّسًدا  نجد  ونحن 
وراء  من  والغاية   70.2018 الثاني  تشرين  في  الحكومة  والتي صّدقتها  اإلسكان  لوزارة  التابعة  القومّية" 
امتيازات  عبر  وذلك  فيها،  الَمشمولة  البلدات  إلى  ان 

ّ
السك انتقال  تشجيع  القومّية"  األفضلّية  "خارطة 

وَمعونات مالّية، مثل اإلعانة في تطوير األراضي الُمعّدة للبناء ومنح األفضلّية في الحصول على قروض من 
تب 

ُ
الدولة للمعنّيين بالّسكن في هذه البلدات. وتشمل خارطة البلدات التي صّدقتها الحكومة معياًرا ك

، تدفع الدولة قدًما مسارات "التسوية" لبؤرة متسـپيه داني كحّي تابع لمستوطنة معليه مخماش، رغم وجود مسافة كبيرة بين المستوطنة والبؤرة، 
ً

مثال  63
تْين ومنفصلتْين عن بعضهما البعض، تقطنهما مجموعتان سكانيتان لهما طابعان مختلفان- األولى حريدّية 

ّ
ورغم أّن الحديث يدور عن بلدتْين مستقل

قومّية والثانية متدّينة قومّية.
ُينظر إلى الحاشية رقم 13.   64

ا إلى: تقرير "ييش دين"، غير مسبوق – تحليل قانوني لتقرير اللجنة لفحص وضع البناء في يهودا والسامرة )لجنة 
ً

تقرير ليـڤي، صفحة 45. ُينظر أيض  65
ليفي(، كانون الثاني/ يناير 2014.

للتوّسع في مسألة شرعنة البؤر االستيطانّية وتطبيق تقرير ليـڤي ُينظر إلى: تقرير "ييش دين": تحت الرادار وتقرير "ييش دين": من االحتالل للضّم.  66
التماس للعليا 15/2297 حافظ محمود عبد الحليم أحمد، رئيس مجلس قرية ياسوف ضّد وزير األمن )"تـپّواح معراڤ"(، رد باسم الملتَمس ضّدهم   67

 .19.11.2015 ،1-4
التماس للعليا 13/4621، 09/5383 عبد الله محمد مناصرة ضّد وزير األمن )"متسـپيه داني"(، بيان بشأن أهّم ما جاء في اّدعاءات الدولة، 8.11.2015.  68

اللفتنانت كولونيل احتياط مالي مئيري، رئيس قسم البنى التحتّية في اإلدارة المدنّية إلى المحامي شلومي زخاريا، عضو طاقم "ييش دين" القانونّي،   69
بيان حول نّية تعديل منطقة نفوذ بلدة عميحاي، 1.8.2015.

قرار الحكومة رقم 4302، "تحديد مناطق األفضلّية القومّية في مسألة منح االمتيازات في مجال البناء واإلسكان"، 25.11.2018.   70
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أّنها تتصّرف على   
ّ

إال بلدة أخرى،  أّنها جزء من  ا على  ُمعّرفة تقنّيً "أحياء"  لـ  المساعدة  لتقديم  خّصيًصا 
ا لبيان وزارة اإلسكان نفسها، فإّن هذا التدبير يسعى لمنح االمتيازات 

ً
. ووفق

ّ
أرض الواقع بشكل مستقل

ا  للمستوطنات المنعزلة مثل ِمـچرون، وكيِرم رعيم وشـڤوت راحيل- وهي ثالث مستوطنات ُمعّرفة تقنّيً
ا لتعريفات وزارة اإلسكان، فإّن 

ً
بأّنها أحياء تابعة لكوخاڤ يعكوڤ، وطلمون وشيلو- على التوالي.71 ووفق

طات هيكلّية مدينّية سارية، وهي ليست متقاربة الجانب 
ّ
هذا المعيار يشمل "أحياًء جديدة تحظى بمخط

مع أحياء قائمة في البلدة ذاتها، والتي تبعد 1 كيلومتر وأكثر عن البنى التحتّية القائمة عند طرف البلدة 
األّم، بما يمنع هذه األحياء من استخدام غالبّية الُبنى التحتّية التي تخدم البلدة األم".72 بعد فترة وجيزة 
على قرار الحكومة أمر المستشار القضائّي للحكومة مندلبليط بتجميد تطبيقه إلى أن يقوم بفحص األمر 
بنفسه، ألّنه اّدعى أّن وزير اإلسكان لم يحصل على تصديق قضائّي لنّص القرار، رغم مطالبة المستشار 

الواضحة، وأّن الحكومة قّررت تصديق القرار رغم أّنها علمت بهذا قبل التصويت.73 

2  |  قرار إقامة مستوطنة جديدة

قة" يمكن أن تتّم في بعض الحاالت بوساطة 
ّ
 وفي توصيتها الثانية قالت اللجنة إّن "تسوية الجزر المعل

قرار حكومة بإنشاء بلدة جديدة.74 

تطبيق ومدلوالت

يّتضح من التقرير الذي قّدمه كوبي إليراز أثناء مداولة في لجنة الداخلّية البرلمانّية، أّن هناك نحو 20 بؤرة 
استيطانّية ال يمكن شرعنتها بأثر رجعّي كأحياء في مستوطنات قائمة، وأّن "تسويتها" تستوجب قراًرا 
ا بإقامة عشرين مستوطنة جديدة. وقال إّن الحديث يدور عن مسار سياسّي يجب "تنسيقه فيما  حكومّيً

ا".75
ً

وراء البحار أيض

أرجاء  إقامة عشرين مستوطنة جديدة في  البحار" من مدلوالت  "عبر  المسار  "تنسيق"  إلى  الحاجة  وتنبع 
 عن التزامات إسرائيل السياسّية وتراجع عن قرار الحكومة الّصادر في سنوات 

ّ
ة الغربّية: تراجع فظ

ّ
الضف

هذه  باع 
ّ
ات على  إسرائيل  ثابرت  وقد  الغربّية.  ة 

ّ
الضف في  جديدة  مستوطنات  بناء  بعدم  التسعين،76 

السياسة وامتنعت لسنوات طويلة عن اتخاذ أّي قرار بتشييد مستوطنات جديدة. ومنذ عام 2011 طرأ 
صة.77 وقد 

َّ
تراجع تدريجّي على هذا الموقف، وبدأت إسرائيل بالّسعي لشرعنة بؤر استيطانّية غير ُمرخ

البؤرة كحّي في  عن  اإلعالن  عبر  وذلك  الهدوء،  بأقصى درجات  رجعّي،  بأثر  الشرعنات  غالبية هذه  تّمت 
اهر فقط. وقد جرت شرعنة عدد ضئيل جًدا من 

ّ
 في الظ

ّ
مستوطنة قائمة، رغم أّن هذا اإلعالن لم يكن إال

يوتام بيرچر، "الحكومة صّدقت خارطة األفضلّية القومّية التي بصالح المستوطنات المعزولة"، هآرتس، 25.11.2018.  71
المصدر السابق.  72

ا للُنظم وصّدق في الحكومة قراًرا لصالح المستوطنات"، هآرتس، 29.11.2018. وجاء في التقرير أّن الوزير 
ً
يوتام بيرچر، "مندلبليط: چالنط تصّرف خالف  73

"چالنط  بيرچر،  )يوتام  للمستوطنات.  االمتيازات  تصديق  إلى   ،2018 األول  بكانون  عوفراه  في  عملّية  أعقاب  في  للحكومة،  القضائّي  المستشار  دعا 
للمستشار القضائّي: شرِعْن االمتيازات لسكان المستوطنات في أعقاب العملّية في عوفراه"، هآرتس، 11.12.2018(.

تقرير لجنة زندبرچ، صفحة 94 وصفحة 100.  74
المحضر رقم 679 من جلسة لجنة الداخلية وجودة البيئة، الكنيست العشرون، 2.7.2018. صفحة 22.   75

ُينظر إلى الحاشية رقم 13.   76
ُينظر إلى: تقرير "ييش دين": تحت الرادار.  77
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ل أكبر خروج لآلن عن هذه السياسة التي تبلورت 
ّ
البؤر بوساطة قرار بإقامة مستوطنة جديدة.78 وقد تمث

في سنوات التسعين، في إقامة مستوطنة عميحاي لصالح المستوطنين الذين جرى إخالؤهم من بؤرة 
عمونا غير القانونّية في آذار 2017. 

توصية  فإّن  عن تشييد عشرين مستوطنة،  باإلعالن  قة 
ّ
المتعل الجلّية  السياسّية  اإلسقاطات  جانب  إلى 

ذي التقرير لتجاهل أّي قيد قانونّي وتخطيطّي، وأّي انتهاك لحقوق 
ّ
 لُمنف

ً
نشئ مدخال

ُ
لجنة زندبرچ هذه ت

صعوبة  على  اللجنة-  –بحسب  الئق  رّد  ثمة  يكن  لو  حتى  االستيطانّية،  البؤر  ولتسوية  الفلسطينّيين، 
"تسويتها".

3  |  مصادرة أراٍض لصالح طرق الوصول

ى في مصادرة 
ّ
تتطّرق التوصية الثالثة للجنة زندبرچ إلى الصعوبة الكامنة في مسألة الملكّية، والتي تتجل

 طرق وصول إلى هذه البؤر. وتتطابق هذه التوصية مع موقف المستشار القضائّي للحكومة 
ّ

األراضي لشق
كيد، بخصوص 

َ
رة الموقف التي جّهزها بطلب من وزيرة القضاء أييلت ش

ّ
أڤيحاي مندلبليط، كما جاء في مذك

صة.79 ويستند موقف المستشار القضائّي للحكومة إلى 
ّ
"تسوية" طريق وصول إلى بؤرة حورشاه غير الُمرخ

يادة )مسار عمونا(. وجاء في هذا القرار أّن القائد العسكري 
َ
قرار المحكمة العليا الصادر أخيًرا في مسألة ز

ة الغربّية، وأّنه 
ّ
يملك صالحية وواجب العمل من أجل رفاهية المواطنين اإلسرائيلّيين المقيمين في الضف

ان الَمحمّيين- من أجل ضمان رفاهية 
ّ
ا المّس بملكّية أصحاب األراضي الفلسطينّيين –السك

ً
مخّول أيض

ان اإلسرائيلّيين.80
ّ
السك

تطبيق ومدلوالت

يشير موقف المستشار القضائّي إلى حدوث تغيير دراماتيكّي قياًسا بالموقف القانونّي الذي كان ُمتّبًعا 
حتى الفترة األخيرة، والذي ينّص على أّن القائد العسكرّي غير ُمخّول بالعمل لصالح المستوطنين وحدهم، 
وبمصادرة األراضي لمنافعهم هم فقط. وهكذا، وفيما قال المستشار القضائّي في السابق إّن مصادرة 
ُنشر  الملكّية،   

ّ
على مستوى حق القانونّية  المصاعب  تثير  البؤرة  إلى   طريق وصول 

ّ
لصالح شق األراضي 

يادة، والذي ينّص وفق قرار الحكم على ما يلي:
َ
موقفه الجديد بعد نحو أسبوع على نشر قرار ز

"}...{ لم يعد مجال لمانع قانونّي مبدئّي أمام دفع توصية طاقم التسوية بخصوص تسوية 
يخّص  بما  ذلك   

ّ
وأقل الجمهور،  لصالح  المصادرة  بوساطة  بلدة حورشاه،  إلى  الوصول  طريق 

 
ّ

مصادرة حق حيازة األرض، والتي يجب أن ُترافق بدفع تعويضات ألصحاب الحقوق عليها، وكل
هذا من خالل أخذ مالبسات الحالة الخاصة المطروحة بعين االعتبار".81 

البؤر سنسينه، رحليم )بمعّية نوفيه نحمياه( وبروخين ُصّدقت بوساطة قرار من الطاقم الوزاري لشؤون االستيطان يوم 23 نيسان 2012، وأصبحت   78
مستوطنات رسمّية. وكانت الحكومة قّررت إقامة الطاقم قبل ذلك بيوم واحد. قرار الحكومة رقم 4560، 22.4.2012.

مكتب المستشار القضائّي للحكومة، "تسوية طريق الوصول إلى بلدة حورشاه"، 8.11.2017.  79
)تسويغات(،  الحكم  قرار  عاموناه"(،  )"متـڤيه  الغربّية  ة 

ّ
الضف في  اإلسرائيلّي  الجيش  قّوات  قائد  ضّد  وآخرون  زيادة   ،17/794 للعليا  التماس   80

30.10.2017. الفقرتان 27 و33. للتوّسع في مدلوالت قرار حكم زيادة ُينظر إلى: مذكرة موقف "ييش دين"، تحليل قرار محكمة: محكمة العدل العليا 
17/794، زيادة وآخرون ضد قائد قوات الجيش في الضفة الغربّية وآخرين، تموز/ يوليو 2018.

مكتب المستشار القضائّي للحكومة، "تسوية طريق الوصول إلى بلدة حورشاه"، 8.11.2017.   81
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في أعقاب األقوال المتمادية التي وردت في قرار حكم زيادة، قّدم أصحاب األراضي الفلسطينّيين بوساطة 
"ييش دين" التماًسا إلى "العليا" يطالب بإجراء مداولة إضافّية أمام هيئة قضاة موّسعة، والبّت فيما إذا 
كان الحديث عن أحكام تشريعّية جديدة وُملزمة. واّدعوا في االلتماس أّن الحديث يدور عن قرارات مخالفة 
للقانون الدولّي ولألحكام السابقة الصادرة عن المحكمة العليا، وأّن على المحكمة أن تحسم وتبّت فيها، 
رة موقف 

ّ
وذلك تحّسًبا من أن تصبح حكًما ُملزًما، وألّن المستشار القضائّي للحكومة قد سبق وكتب مذك

تستند عليه.82

في أيار 2018 رفضت رئيسة المحكمة العليا القاضية إسِتر َحيوت، الطلب بإجراء مداولة إضافّية، وقضت 
بأّن الحديث يدور عن مقوالت عرضّية لم تؤثر على مسألة البّت في التماس مسار عمونا، ولذلك فهي ال 
ا إّن هذه المقوالت الواردة في 

ً
. وقالت الرئيسة أيض

ً
ل أحكاًما شرعّية جديدة أو سابقة ُملزمة مستقبال

ّ
تشك

يادة تناقض األحكام األخرى وتثير المصاعب القانونّية والقضائّية.83
َ
قرار ز

الذي  الدولّي  القانون  مع  تستوي  ال  فقط  اإلسرائيلّيين  ان 
ّ
السك لصالح  األراضي  مصادرة  أّن  نرى  نحن 

ا ألحكامه. وقد صدر قرار القاضية حيوت 
ً
يحظر مثل هذه المصادرة، ومن الممكن اعتبار تطبيقها انتهاك

ل أن تدفع المستشار القضائّي للحكومة على التراجع عن  بعد نشر تقرير لجنة زندبرچ، وكان من الُمتأمَّ
رة الموقف التي أصدرها، وعدم تطبيق توصية لجنة زندبرچ 

ّ
موقفه بما يخّص بؤرة حورشاه وأن يلغي مذك

بغية تمكين شرعنتها.  االستيطانّية  البؤر  إلى  مؤّدية   طرق 
ّ

لصالح شق الفلسطينّية  األراضي  بمصادرة 
رة الموقف التي 

ّ
وعليه، توّجهت "ييش دين" إلى مكتب المستشار القضائّي للحكومة مطالبة بإلغاء مذك

رّده علينا أوضح  بؤرة حورشاه.84 وفي  إلى   طريق وصول 
ّ

األراضي لصالح شق أصدرها بخصوص مصادرة 
القانونّية  الموقف  ينوون تغيير مذكرة  بأّنهم ال  ليمون،  د. چيل  المحامي  القضائّي،  المستشار  مساعد 
في أعقاب قرار رئيس المحكمة َحيوت. وكتب: "حقيقة أّننا ال نتحّدث عن "ُحكم شرعّي" ُيبّرر إجراء مداولة 
ل من مجّرد وجود القرار القضائّي المذكور، والذي صدر باإلجماع في إطار قرار الحكم بقضية 

ّ
قل

ُ
إضافّية، ال ت

زيادة، وهي حتى ال تنتقص من إمكانّية استخدام هذا القرار كمصدر معيارّي لموقف المستشار القضائّي 
رة الموقف".85

ّ
للحكومة في المسألة، كما وردت هذه األمور في مذك

4  |  تشييد الجسور واألنفاق أو استخدام الطرق القديمة

كّية الكامنة في 
ّ
ب على الصعوبة التمل

ّ
 المصادرة، تقترح اللجنة إمكانّيتْين إضافّيتْين للتغل

ّ
إلى جانب حل

 إلى تأويل 
ّ

"تسوية" طرق الوصول: األولى حفر نفق أو بناء جسر يؤّديان إلى هذه البؤر. ويستند هذا الحل
ة الغربّية، والتي تنّص على أّن الملكّية "على ما فوق األرض 

ّ
قانونّي لقوانين األراضي الّسارية في الضف

 يّتصف بنقص كبير، ألّن 
ّ

 بيد الدولة دائًما".86 مع هذا، قالت اللجنة إّن هذا الحل
ّ

الزراعّية وما تحتها تظل
تشييد الجسر أو النفق َمُنوط بتكلفة مالّية باهظة.

ة الغربّية وآخرين )"متـڤيه عاموناه"(، التماس لمداولة 
ّ
يادة وآخرون ضّد قائد قوات الجيش اإلسرائيلّي في الضف

َ
مداولة إضافّية في العليا 17/9367، ز  82

إضافّية، 30.11.2017.
ة الغربّية وآخرين، القرار، 30.5.2018.

ّ
مداولة إضافّية في العليا 17/9367، زيادة وآخرون ضّد قائد قوات الجيش اإلسرائيلّي في الضف  83

المحامي شلومي زخاريا من طاقم "ييش دين" القانوني إلى المساعد الرفيع للمستشار القضائّي للحكومة، المحامي د. چيل ليمون، المطالبة بإلغاء   84
مذكرة الموقف الصادرة عنكم يوم 8.11.2017 تحت عنوان "تسوية طريق الوصول إلى بلدة حورشاه"، 7.6.2018.

المساعد الرفيع للمستشار القضائّي للحكومة، المحامي د. چيل ليمون، إلى المحامي شلومي زخاريا من طاقم "ييش دين" القانوني، رّد على توّجّهك   85
بشأن "المطالبة بإلغاء مذكرة الموقف الصادرة عنكم يوم 8.11.2017 تحت عنوان "تسوية طريق الوصول إلى بلدة حورشاه"، 9.8.2018.

تقرير لجنة زندبرچ، صفحة 96-95، الفقرة 450.  86
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الخيار الثاني الذي أوصت به اللجنة هو استخدام طرق قديمة بملكّية عاّمة )"المتروكات"(. و"المتروكات" 
الحاالت  باإلمكان، وفي  إّنه  الحاكم. وقالت لجنة زندبرچ  للسيد  زراعّية تتبع ملكّيتها  هي باألساس طرق 
المالئمة، استخدام المتروكات كطرق وصول، وذلك عبر تسميتها في المخطط الساعي لتطبيق الشرعنة 

بأثر رجعّي "لبلدة أو لحّي".87 

تطبيق ومدلوالت 

األراضي  اللجنة ألصحاب  أعضاء   من طرف 
ّ
الفظ التجاهل  ، عن كيفّية 

ً
ثانية التوصيتان،  تكشف هاتان 

ان َمحمّيين، إلى جانب تجاهل الواقع الميدانّي السائد في األماكن التي 
ّ
الفلسطينّيين، ولمكانتهم كُسك

يتطّرق إليها التقرير الذي كتبوه. ويمكننا التخمين بدرجة عالية من التأكيد بأّنه من المتوقع حدوث ما 
ة الغربّية: الترتيبات األمنّية التي سُتوضع لضمان سالمة المستوطنين المسافرين 

ّ
يحدث عادة في الضف

من  الفلسطينّيون  واسع سُيمنع  أمنّي  حّيز  إنشاء  إلى  واألنفاق( ستؤّدي  الجسور  )وكذا  الطرق  في هذه 
االقتراب منه. زْد على ذلك أّن "المتروكات" ُمخّصصة لالستخدامات الزراعّية، وهي أضيق بكثير من الطرق 
إلى طرق وصول يستوجب توسيعها بشكل  للسّيارات. ولذلك فإّن تحويلها  والُمعّدة  المّتبعة  الحديثة 

كبير، من خالل مصادرة أراٍض فلسطينّية خاّصة.

 عن قصد أّن 
ً
تعرض اللجنة هذه الحلول على أّنها تستوي مع "الرغبة بحماية الملكّية الخاّصة"، متجاهلة

تطبيقها على أرض الواقع سيؤّدي إلى منع الوصول إلى مساحة كبيرة من األراضي الزراعّية، وإلى المّس 
هم بالملكّية عبر استصالحهم لهذه األراضي.

ّ
بقدرة المزارعين على ممارسة حق

رة موقف كتبتها المحامية 
ّ
ّدمت إلى المستشار القضائّي للحكومة مذك

ُ
في يوم 5 كانون األول/ ديسمبر ق

رميت يوليس، وهي رئيسة "عنقود العقارات غير المنقولة" في قسم اإلرشاد والتشريع في وزارة القضاء. 
َ
ك

حورشاه  إلى  المؤّدي  الشارع  مسار  على  الخاّصة  األراضي  مصادرة  إمكانّية  الُمذكّرة  هذه  تفّحصت  وقد 
ُملّحة  أّن "هناك حاجة  الذي أوضح  السياسّي،  المستوى  رة بطلب من 

ّ
المذك مصادرة دائمة. ُجّهزت هذه 

لدفع العناية بالمسألة قدًما، كي يكون بوسعنا دفع المسار التخطيطّي لتسوية المكان بسرعة".88 وفي 
رتها أوصت المحامية يوليس، وبالتنسيق مع المستشار القضائّي للحكومة، باتباع "وسيلة مصادرة 

ّ
مذك

تنفيذ  ضمان  أجل  من  والتغطية"  "الحفر  شاكلة  على  مؤقت  بشكل  واستخدامها  األرض  حيازة  حق 
الطريق بسرعة كما طلب المستوى السياسّي". وتوصي يوليس بحفر نفق يمّر تحت األراضي الفلسطينّية 
الخاّصة. وسعًيا إلتمام أعمال الحفر والبناء ستجري مصادرة حقوق حيازة واستخدام األرض من 
ا على عدم وجود مانع قانونّي أمام مصادرة 

ً
رة أيض

ّ
أصحابها، بشكل مؤقت. ومع ذلك، تنّص المذك

 الحيازة واالستخدام بشكل دائم في حاالت أخرى.89 
ّ

حق

تقرير لجنة زندبرچ، صفحة 98.   87
88 المحامية كرميت يوليس، رئيسة "عنقود العقارات غير المنقولة" في قسم اإلرشاد والتشريع في وزارة القضاء، طريق الوصول إلى حورشاه- فحص 

إمكانّية مصادرة األرض، 5.12.2018. 
المصدر السابق.  89
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بؤرة حورشاه غير الُمرّخصة المقامة على أراٍض عاّمة )باألحمر( تقع على بعد كبير عن مستوطنة طلمون. وتمّر طريق الوصول إلى البؤرة عبر أراٍض فلسطينّية 
خاّصة تحيط بهذه البؤرة.

"توّسع بلدة قائمة" )"إضافات استثنائّية"( | األنموذج 3
رُبها في التقرير( من مستوطنات 

ُ
ا )لم ُيحّدد ق ّيدت في مواقع قريبة نسبّيً

ُ
تنضوي تحت هذا األنموذج أماكن ش

صة تغلغلت 
ّ
ّتاب التقرير على أّنها "إضافات استثنائّية" للمستوطنات المرخ

ُ
صة، والتي يتعامل معها ك

ّ
قديمة ُمرخ

في داخل أراٍض فلسطينّية خاّصة. وقد تجاوز البناء أحياًنا منطقة النفوذ الُمخّصصة للمجلس المحلّي أو اإلقليمّي 
ا كانت. صحيح أّن نواة  المجاور، ولذلك فإّن قسًما من "اإلضافات االستثنائّية" ال يخضع ألّي منطقة نفوذ بلدّية أّيً
ّيدت على أراٍض عاّمة، وهي أراٍض خاّصة خضعت للسيطرة العسكرّية أو أراٍض صادرها النظام 

ُ
المستوطنة األّم ش

ّيدت على مرِّ السنوات إضافات وأحياء خرجت عن نطاق هذه األراضي وامتّدت على 
ُ

األردنّي قبل عام 1967، لكن ش
أراٍض خاّصة.

ن تماًما من هوية 
ّ
 يشمل التقرير قائمة األماكن التي تتطّرق إليها، فمن الّصعب التيق

ّ
ونتيجة لقرار اللجنة بأال

ا منها أحياء  ى تعتبر إسرائيل جزًء
ً
األماكن التي اعتبرتها تابعة لهذا األنموذج. ونحن نقّدر وجود نحو 1,000 مبن

صة. ورغم ذلك، فإّن لجنة زندبرچ تتعامل مع بؤرة نتيڤ 
ّ
صة ال بؤًرا استيطانّية غير ُمرخ

ّ
تابعة لمستوطنات ُمرخ

"اإلضافات  بـ  ق 
ّ
المتعل الفصل  في  إليها  تتطّرق  وهي  َهأڤوت"،91  نتيڤ  "حّي  أّنها  على  صة90 

ّ
المرخ غير  َهأڤوت 

ا تماًما لتصريحاتها بأّن المقصد ليس لبلدات جديدة أو لبؤر أقيمت من دون ترخيص. 
ً
االستثنائّية"، خالف

وردت بؤرة نتيڤ َهأڤوت في تقرير شݒيچل - وهو قاعدة بيانات شاملة جمعها طاقم في وزارة األمن برئاسة العميد باروخ شݒيچل. بدأ العمل على   90
 عام 2009 في صحيفة هآرتس. )أوري بالو، "جئنا. رأينا. احتللنا"، 

ّ
التقرير في سنة 2004 وانتهى على ما يبدو في 2007. لم ُينشر التقرير الكامل إال

ملحق هآرتس، 30.1.2009(. 
تقرير لجنة زندبرچ، صفحة 111، الفقرة 534.  91

 طريق
الوصول

 بؤرة 
حورشاه

 مستوطنة
طلمون

25

ييش دين  منظـمــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنســان

www.yesh-din.org



صعوبة "التسوية": تقع "اإلضافات االستثنائّية" على أراٍض خاّصة ولذلك فهي غير قابلة لـ "تسوية" الملكّية أو 
للتسوية التخطيطّية.

توصيات اللجنة

قّدمت لجنة زندبرچ ثالث توصيات بخصوص "اإلضافات االستثنائّية":

 "التسوية"
ّ

1  |  عدم اإلخالء رغم غياب حل

تنّص التوصية األولى على التسليم بوجود "اإلضافات االستثنائّية" على أراٍض غير عاّمة وعدم أخالئها، 
رغم أّن هذه األماكن غير قابلة "للتسوية" على مستوى الملكّية والتخطيط، ورغم عدم قانونّية تأسيسها 

الواضحة ووجودها على أراٍض ليست لها. 

ا إلخالئها"، بسبب الوقت الطويل الذي مضى على إقامتها.92  وقالت اللجنة إّنه "يبدو أّن ثمة مانًعا قانونّيً

تطبيق ومدلوالت

ليس هناك في واقع األمر أّي مانع قضائّي يحول دون قيام الدولة بتنفيذ مثل هذا اإلخالء بمبادرة منها. 
ّيدت من دون تراخيص بناء، وقد أصدرت اإلدارة المدنّية ضّد 

ُ
فالمباني التي في "اإلضافات االستثنائّية" ش

ا لها.
ً
 للدولة أن تتصّرف وفق

ّ
الكثير منها أوامر هدم يحق

في  مصاعب  الحاالت  بعض  في  تنشأ  فقد  المباني،  بعض  بناء  منذ  مضى  الذي  الطويل  الوقت  وبسبب 
التوّجه إلى المحكمة وطلب المعونة القضائّية بوساطة التماسات تطالب بإخالئها، ألّن المحكمة قد ترّد 
 أّن هذه الصعوبة ترد في إطار االّدعاءات التي يطرحها أصحاب األراضي 

ّ
هذه االلتماسات بسبب التأخير. إال

ا 
ً
لين على األراضي. وخالف

ّ
مقابل الدولة، وليس على مستوى قدرة الدولة على العمل والمبادرة ضّد المتطف

لما تّدعيه اللجنة، فإّن الدولة مخّولة بالعمل على إنفاذ البناء غير القانونّي، وحتى أّن القانون الدولّي يفرض 
ان المحمّيين في 

ّ
عليها واجب العمل بشكل فّعال من أجل فرض سيادة القانون وحماية ممتلكات السك

الضفة الغربّية.93 وبكلمات أخرى، تقترح اللجنة على الدولة االختباء من وراء "الزمن الطويل" والتي تقّدر أّنه 
 

ً
قد ُيصّعب على أصحاب األراضي تلقي المعونة القضائّية، ما يؤّدي إلى تكريس المّس بممتلكاتهم، بدال

من القيام بواجبها كسلطة سيادّية ومحتلة بالدفاع عنهم في وجه من نهبوا ممتلكاتهم.

ا لمالبساتها. والمقولة الجارفة بأّن 
ً
 حالة على حدة وفق

ّ
فحص في كل

ُ
ُيضاف إلى ذلك أّن مسألة التأخير ت

اّدعاء  العليا قبل فترة وجيز  بالتأخير هي خطأ قيمّي وقانونّي. وقد رّدت المحكمة   اإلضافات تّتسم 
ّ

كل
التأخير بخصوص التماس طالب بإلغاء قرار القّيم العام بتحرير أرض في سلوان من عهدته، تقيم عليها 

تقرير لجنة زندبرچ، صفحة 104-106.  92
اتفاقيات الهاي )1907(، المادتان 43 و46 من الُنظم المرافقة.   93
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عشرات العائالت الفلسطينّية ونقل الحقوق عليها إلى وقف يسيطر عليه مستوطنون، وذلك رغم مرور 
15 سنة منذ إصدار شهادة إخالء السبيل.94

2  |  "تسوية" بلدّية

 حقيقة أّن "تسوية" الملكّية والتسوية التخطيطّية لـ "اإلضافات اإلستثنائّية" غير ممكنة، تقترح 
ّ

في ظل
المجلس  من  البلدّية  الخدمات  على  انها 

ّ
التي تضمن حصول سك البلدّية"  "التسوية  بـ  االكتفاء  اللجنة 

التحتّية،  والمجاري  المياه  وُبنى  النفايات،  إخالء  البلدّية  الخدمات  وتشمل  المجاور.  المحلّي  أو  اإلقليمّي 
وترخيص المصالح التجارّية، والمناسبات الثقافّية، وتشغيل الجهاز التربوّي وغيرها.

ان "اإلضافات االستثنائّية" غير المشمولة في مناطق نفوذ المجالس 
ّ
وقد بدأ سريان هذا األمر لدى سك

منح للسلطة 
ُ
المحلّية، في أعقاب أمر أصدره القائد العسكرّي عام 95.1997 والحديث يدور عن صالحّيات ت

اللجنة  وتوصي  يسكنونه.  الذي  الجغرافّي  الحّيز  سياق  في  وليس  فقط،  باألشخاص  تتعلق  المحلّية 
بما سيضمن لسكان  اإلقليمّية،  المجالس  أمًرا مشابًها بخصوص صالحيات  العسكرّي  القائد  بأن ُيصدر 
"اإلضافات االستثنائّية" التمّتع بالخدمات البلدّية من المجالس اإلقليمّية، من دون شمل أماكن سكناهم 

ضمن نطاق المجلس. 

3  |  توحيد وتقسيم

 أّنها 
ّ

رغم مقولة اللجنة بأّن "اإلضافات االستثنائّية" غير قابلة "للتسوية" من ناحية الملكّية والتخطيط، إال
 في إطار عمل 

ّ
حص هذا الحل

ُ
 "جديًرا بالفحص". وقد ف

ّ
ضّمن التقرير اقتراًحا للحل

ُ
رأت من الّصواب أن ت

اللجنة في تركيبتها السابقة، حين ترأّسها أڤيحاي مندلبليط )الذي وكما أسلفنا، كان سكرتير الحكومة 
 األبعاد 

ّ
أثناء توليه رئاسة اللجنة، وهو يشغل اليوم منصب المستشار القضائّي للحكومة(.96 ويستند حل

في  األراضي  توحيد  هنا  والمقصد  وتقسيم".  "توحيد  ُيسّمى  مسار  إلى  والتخطيط  بالملكية  المتعلقة 
منطقة معّينة )قسيمة أرض( ضمن وحدة ملكّية واحدة، وإعادة تقسيمها من جديد بين مجمل أصحاب 

الحقوق فيها، بما يالئم االحتياجات التخطيطّية هناك. 

تطبيق ومدلوالت

 
ً

 التوحيد والتقسيم، بل اإلبقاء عليه "سؤاال
ّ

ارتأت لجنة زندبرچ عدم تقديم توصية بخصوص تبّني حل
مفتوًحا". ومع ذلك، يذكر كاتبو التقرير أّن المستشار القضائّي الحالي، أڤيحاي مندلبليط، قد دعم هذا 

التماس للعليا 17/7446 سرحان و103 آخرين ضّد القّيم العام وجامع األمالك الرسمّي وآخرين، قرار الحكم، 21.11.2018.  94
 لقائد قوات الجيش اإلسرائيلّي 

ّ
األمر الخاص بإدارة المجالس المحلّية )يهودا والسامرة( )رقم 892( )التعديل رقم 1453، رقم 4(، 1997. البند 2أ)أ(: "يحق  95

ا للنظام 
ً
ا من منطلق إعالن مجلس محلّي الذي سيمارس صالحياته وفق

ً
ها أو بعضها، ستسري أيض

ّ
في المنطقة أن يأمر بواسطة بيان بأّن أحكام النظام، كل

الداخلّي، حتى على بني البشر في المنطقة الموجودة ضمن نطاقه. وستتحّدد في البيان أنواع بني البشر أو المنطقة التي ستسري عليها أحكام النظام 
الداخلّي أو االثنين مًعا".

96 أحاز بن أري، المستشار القضائّي للجهاز األمنّي، استخدام التوحيد والتقسيم في يهودا والّسامرة، 15.7.15. )تقرير لجنة زندبرچ، الملحق هـ.(
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ًسا لطاقم التسوية األول، فيما رفض المستشار السابق يهودا 
ّ
 حين كان سكرتيًرا للحكومة ومترئ

ّ
الحل

 في سياق "تسوية" بؤرة نتيڤ َهأڤوت.97 
ّ

ڤاينشطاين، هذا الحل

والتي  َهأڤوت"،  " نتيڤ  بؤرة  الذي صدر في مسألة  الحكم  قرار  إطار  العليا، في  المحكمة  مع  األمر  وكذا 
تحفذظت من مسار "التوحيد والتقسيم" الذي ُعرض كموقف الدولة في أثناء االلتماس: "جدير بالمالحظة، 
ومن دون التأكيد بشكل نهائّي، بأّن "التوحيد والتقسيم" الذي ُيغّير تركيبة حقوق الُملكّية على األرض 
أّن  المنطقة".98 ورغم  الحديث عن أرض خاّصة بملكية فلسطينّيين في  يمكن أن يثير الصعوبات حين 
ا قرار الحكم الذي أصدره 

ً
 أنه يرد أيض

ّ
هذا القرار لم يِغْب عن أعضاء اللجنة، وهو ُمقتَبس في التقرير، إال

يادة، كصاحب تأثير إيجابّي على مدى المعقولّية القانونّية لالستعانة 
َ
القاضي سليم جبران في مسألة ز

أّنه  السياق  زيادة في هذا  الملكّية. ما يّتضح من قرار حكم  والتقسيم" لغرض "تسوية"  "التوحيد   
ّ

بحل
ان 

ّ
باإلمكان استخدام األرض الفلسطينّية الخاّصة، حتى لو كان هذا االستخدام يعود بالمنفعة على السك

لمسار  المبادرة  يمكنه  المدنّية  اإلدارة  في  المتروكة  الممتلكات  عن  المسؤول  وأّن  فقط،  اإلسرائيلّيين 
تفكيك المشاركة في القسائم الفلسطينّية، رغم أّنه وصّي مؤقت فقط على هذه األراضي.99 

إّن قرار رئيسة المحكمة العليا َحيوت في مطلب "ييش دين" بمداولة إضافّية في التماس زيادة للعليا 
ك في القدرة على استخدام مسار "التوحيد والتقسيم" لغرض شرعنة البناء غير القانونّي بأثر رجعّي، 

ّ
ُيشك

تبت 
ُ
رة الموقف القانونّية التي ك

ّ
 إلى قرار زيادة وإلى مذك

ً
ومن المرّجح أّنه قد يحول دون االستناد مستقبال

في أعقابه )وكما أسلفنا، صدر القرار بعد نشر تقرير زندبرچ، وقضى بأّن األقوال الواردة في قرار الحكم 
ومنفعة جمهور  لصالح  الغربّية  ة 

ّ
الضف في  بالفلسطينّيين  الخاّصة  الملكّية  بحقوق  المّس  جيز 

ُ
ت والتي 

 أقوال عابرة، تناقض األحكام السابقة وتثير المصاعب القضائّية100(. 
ّ

المستوطنين الحصرّية، ما هي إال

 أّنها ارتأت عدم البّت فيه وعدم 
ّ

 ممكن آخر ألبعاد الملكّية والتخطيط التي ناقشتها اللجنة، إال
ّ

ثمة حل
وهذه  األردنّي.  للقانون  ا 

ً
وفق المصادرة  وهو  باقتضاب،  إليه  بالتطّرق  واكتفت  توصياتها،  في  شمله 

ا تستند إلى مذكرة الموقف التي كتبها المستشار القضائّي للحكومة مندلبليط، ونشرها 
ً

المصادرة أيض
رة الموقف بمصادرة األراضي الفلسطينّية 

ّ
ق بزيادة. وكما أسلفنا، تسمح مذك

ّ
في أعقاب قرار الحكم المتعل

ّتاب تقرير 
ُ
صة.101 ووجد ك

ّ
ا للقانون األردنّي، من أجل "تسوية" طريق وصول إلى بؤرة حورشاة غير الُمرخ

ً
وفق

 لفحص تطبيق هذا المسار بغية "تسوية" المكانة القانونّية للمباني القائمة في 
ً

زندبرچ أّن هناك مجاال
ّيدت عليها وتعويض أصحابها. وتقول اللجنة إّن 

ُ
"اإلضافات االستثنائّية"، عبر مصادرة األراضي التي ش
ر مطلب النّية الطّيبة.102 

ّ
 ممكن في حال توف

ّ
هذا الحل

جًدا  ُيضعف  زيادة  حكم  قرار  في  الواردة  المقوالت  بخصوص  َحيوت  الرئيسة  قرار  أّن  نرى  ا، 
ً

أيض وهنا 
ا للقانون األردنّي لغرض "التسوية". 

ً
معقولّية المصادرة وفق

التماس للعليا 14/7292، علي محمد عيسى موسى ضّد وزير األمن )"نتيڤ َهأڤوت"(، تصريح رّد من الملتمس ضّدهم 1-4 وطلب بتقديم تصريح   97
ُمكّمل، 31.12.2015.

التماس للعليا 14/7292، علي محمد عيسى موسى ضّد وزير األمن )"نتيڤ َهأڤوت"(، قرار حكم، 1.9.2016. الفقرة 32.   98
التماس للعليا 17/794، زيادة وآخرون ضّد قائد قّوات الجيش اإلسرائيلّي في الضفة الغربّية )"متڤيه عموناه"(، قرار الحكم )تسويغات(، 30.10.2017.  99

ة الغربّية وآخرين، القرار، 30.5.2018.
ّ
مداولة إضافّية في العليا 17/9367، زيادة وآخرون ضّد قائد قوات الجيش اإلسرائيلّي في الضف  100

101 مكتب المستشار القضائّي للحكومة، "تسوية طريق وصول إلى بلدة حورشاه"، 8.11.2017.
تقرير لجنة زندبرچ، صفحة 112.  102
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تقرير زندبرچ في مقابل "قانون التسوية" )"قانون 
المصادرة"(

قامت  حال  في  التسوية"،103  "قانون  لـ   
ً

بديال تطبيقها  ل 
ّ
التي يشك التوصيات  من  زندبرچ سلسلة  تقرير  يقترح 

ّدمت ضّده.104 
ُ
المحكمة العليا بإلغائه في أعقاب االلتماسات التي ق

يسمح "قانون التسوية" بمصادرة أراٍض فلسطينّية بشكل جارف، وبنقل الحقوق عليها إلى اإلسرائيلّيين الذين 
المالبسات المختلفة  القانون بين  الزراعّي. وال يمّيز  أو االستصالح  البناء  للقانون، عبر  ا 

ً
لوا عليها عنوة، وخالف

ّ
تطف

 الحاالت التي جرى 
ّ

ل غير القانونّي، ويقضي بإجراء مصادرة جارفة وفعلّية من المالكين، في كل
ّ
لفعل البناء أو التطف

ل )مع عدد ضئيل جًدا من االستثناءات(، ومن خالل دفع تعويضات ألصحاب األراضي. وقد أّدى طابع 
ّ
فيها تطف

 إلى تسميته بـ "قانون المصادرة".
ّ
القانون الفظ

ا أكثر من "التسوية" أو الشرعنة بأثر رجعّي، وهو إطار يّدعي 
ً
 تقترح لجنة زندبرچ إطاًرا ضّيق

ّ
وفي الظاهر على األقل

ا من "قانون التسوية"، وذلك من خالل االستناد إلى عقائد ومنظومات قانونّية. لكّن الحقيقة أّن التقرير   مّسً
ّ

أّنه أقل
ر غطاًء قانونًيا للسلب والنهب والمصادرة على نطاق هائل، يقترب من ذلك الموجود في قانون التسوية. 

ّ
يوف

ّدمت ضّده، 
ُ
، ثّمة إمكانّية حقيقّية بأن تقبل المحكمة العليا بااللتماسات التي ق

ّ
وبسبب طابع القانون الجارف والفظ

ر للحكومة أدوات لشرعنة البؤر االستيطانّية واألحياء من دون 
ّ
وبأن تلغيه. وهنا تكمن أهمّية تقرير زندبرچ الذي يوف

كيد: "نحن ندفع 
َ

وجود قانون، في حال ألغي القانون. بعد نحو شهر على نشر التقرير قالت وزيرة القضاء أييلت ش
القانون ونؤمن به، لكّننا نطّور بالمقابل أدوات قانونّية أخرى يمكننا بمساعدتها تسوية االستيطان".105

أّنه غير  العليا، بتسويغ  المحمة  القانون في  الدفاع عن  أڤيحاي مندلبليط  للحكومة،  القضائّي  المستشار  ورفض 
قة 

ّ
المتعل القانونّية  اإلسقاطات  من  وخشيته   ،

ّ
والفظ الجارف  القانون  طابع  من  هذا  موقفه  ويأتي  دستورّي.106 

أخرى  حلول  دفع  بحماس  يدعم  مندلبليط  أّن   
ّ

إال الّدولّي،  القانون  في  الواردة  للمحظورات  كهذا  صارخ  بانتهاك 
ص من خطر اتباع تدابير قانونّية ضّد إسرائيل في المحكمة 

ّ
"للتسوية"، والتي ستثير نقًدا دولًيا أضعف وسُتقل

الجنائّية الدولّية في الهاي. وكما تقّدم، كان مندلبليط عضًوا في "طاقم التسوية" األّول ومن المفترض أن يقوم 
بنفسه بفحص وتصديق تقرير زندبرچ.

 أّن النسبّية ليست المعيار الوحيد 
ّ

، إال
ً

قياًسا لـ "قانون التسوية" التعّسفّي، فإّن توصيات اللجنة تبدو أكثر اعتداال
نها 

ّ
مك

ُ
الذي يجب فحص وزنها بناًء عليه. وقد هدفت توصيات لجنة زندبرچ لتوفير وسائل إدارّية بيد الحكومة، ت

قانون تسوية االستيطان في يهودا والسامرة، 2017. صّدقت الكنيست القانون وُنشر في كتاب القوانين بدولة إسرائيل.   103
قّدم 23 رؤساء مجالس فلسطينّية مع "ييش دين" وجمعية حقوق المواطن والسالم اآلن و11 منظمة حقوق إنسان أخرى التماًسا إلى العليا ضّد "قانون   104
التسوية". ويطالب االلتماس من المحكمة بإصدار أمر بإبطال القانون ألّنه غير دستورّي ويناقض أحكام القانون الدولّي الذي يمنع مصادرة ممتلكات 
ل خروًجا عن صالحية الكنيست التي تفتقر لصالحية تشريع القوانين في 

ّ
ان المحمّيين من دون حاجة عسكرّية فورّية. كما أّن سّن القانون يشك

ّ
السك

منطقة ال تخضع للسيادة اإلسرائيلّية. التماس للعليا 17/2055، رئيس مجلس قرية عين يبرود وآخرون ضّد الكنيست وآخرين، التماس، 5.3.2017. 
وقّدم مركز عدالة التماًسا آخر ضّد القانون. وسُينظر في االلتماسْين سوية.

ا للماضي، اليوم يستخدمون المحكمة العليا للتسوية"، َمكور ريشون، 8.6.2018.
ً
أورلي چولدكلينچ، "خالف  105

القضائّي  المستشار  من  رّد  التسوية"(  )"قانون  وآخرين  الكنيست  ضّد  وآخرون  سلواد  بلدّية   ،17/2055 للعليا  التماس   ،17/1308 للعليا  التماس   106
للحكومة، 22.11.2017.
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صة بشكل كبير. وقد سبق وأعلنت الجهات 
ّ
من شرعنة عدد كبير من البؤر والمباني، وزيادة عدد المستوطنات المرخ

َمنة على تطبيقها أّن ذلك سيؤّدي إلى شرعنة %99 من البؤر والمباني واألحياء في داخل المستوطنات.107 
َ
الُمأت

ومثل هذه الشرعنات َمنوطة بانتهاك حقوق الملكّية الخاّصة بالكثير من أصحاب األراضي الفلسطينّيين، وبالتمييز 
الواضح ضّد الجمهور الفلسطينّي.

ونرى أّن تصريحات اللجنة بشأن السعي إلى تقليص الضرر بالملكّية الفلسطينّية، والحفاظ على مكانة الحق في 
 الملكّية لدى 

ّ
الملكّية، ال تستوي مع توصياتها. فالحلول التي تقترحها اللجنة َمنوطة بالمصادرة وبانتهاك حق

ا مباشًرا بحق الملكّية لدى أصحاب  الكثير من أصحاب األراضي الفلسطينّيين. وحتى التوصيات التي ال تعني مّسً
على  ّتخذ 

ُ
ت أمنّية  ترتيبات  الواقع  هذا  ويشمل  الغربّية.  ة 

ّ
الضف في  العملّي  الواقع  تتجاهل  فلسطينّيين،  أراٍض 

لهم، إلى جانب ظاهرة عنف المستوطنين 
ّ
بالملكّية وبحرّية تنق الفلسطينّيين، ومن خالل انتهاك الحق  حساب 

المعروفة والتي ال تحظى برّد إنفاذّي مالئم، إلى جانب استمرار توّسع المشروع اإلستيطانّي عبر مواصلة عمليات 
السلب والنهب. هذه األمور مجتمعة ومنفردة- تؤّدي إلى فقدان القدرة على ممارسة حقوق الملكّية، حتى من دون 

المصادرات.

وعشّية االنتهاء من كتابة هذا المستند، صّدقت اللجنة الوزارّية للشؤون التشريعّية مشروع قانون "بلدات وأحياء 
في مسار التسوية"،108 والذي حظي بكنية "قانون التسوية 2" و"قانون النسيج الحياتّي في االستيطان". ويسعى 
ڤلرشطاين،  ݒنحاس  طاقم  بريادة  وذلك  قانون،  ضمن  في  زندبرچ  توصيات  تطبيق  بلورة  إلى  القانون  مشروع 
واستكمال مسارات "التسوية" خالل عامْين. زْد على ذلك أّنها تقترح اعتبار هذه األحياء والبؤر االستيطانّية، أثناء 
الميزانّيات  ا بها تماًما، بما في ذلك تخصيص 

ً
بلدات معترف "التسوية"،  انتهاء مسارات  الفترة االنتقالّية وحتى 

التي تشمل  البلدّية  الخدمات  انها على مجمل 
ّ
وأن يحصل سك عاّمة،  مباٍن  وإقامة  التحتّية  الُبنى  والمساعدة في 

 مسارات اإلنفاذ والتطبيق في 
ّ

ا تجميد كل
ً

ربطهم ببنى المياه والكهرباء التحتّية. ويرد في مشروع القانون أيض
رفق مشروع القانون بقائمة من 66 بؤرة استيطانّية سيري عليها 

ُ
الفترة االنتقالّية، على البناء غير القانونّي. وقد أ

القانون. 

غير  قانون  عن  يدور  الحديث  أّن  مكتبه  أعلن  وقد  ا، 
ً

أيض التشريعّي  المسار  هذا  القضائّي  المستشار  ويعارض 
ا غير حيوّي وضرورّي هو اآلخر، ألّن مسارات "التسوية" 

ً
دستورّي.109 وعلى غرار "قانون التسوية"، فإّن هذا القانون أيض

والشرعنة –كما جاء في هذا التقرير- بما يخّص نحو %99 من البؤر قيد الدفع قدًما، وغالبيتها بدأت تتمّتع بربطها 
بشبكتّي المياه والكهرباء وخدمات أخرى )وأحياًنا بوساطة المستوطنات المجاورة(، وبميزانّيات سخّية. 

ُينظر إلى الحاشية رقم 39.   107
مشروع قانون البلدات واألحياء في مسارات التسوية، 2018، ف/20/5644. ُطرح على طاولة الكنيست يوم 18.7.2018.   108

يونتان ليس ويوتام بيرچر، "الوزراء صادقوا على مشروع قانون سيدفع تسوية 66 بؤرة استيطانّية في الضّفة الغربّية"، هآرتس، 16.12.2018.  109

30

ييش دين  منظـمــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنســان

www.yesh-din.org



زمن التسوية- تلخيص وتحليل وإسقاطات

يسعى تقرير لجنة زندبرچ إلى الشرعنة والتأهيل بأثر رجعّي لعشرات البؤر االستيطانّية واألحياء التي أقيمت من 
ا للقانون، في الضفة الغربّية.

ً
دون ترخيص وخالف

والتسليم  بالفلسطينّيين،  الخاّص  الملكّية   
ّ

انتهاك حق التبييضّية فهو  "التسوية"  لكلمة  الحقيقّي  المعنى  أّما 
التي  البؤر واألحياء  السلب في حاالت قليلة من دون قصد(.  لو جرى هذا  األراضي )حتى  بالنهب وسلب أصحاب 
فلسطينّية،  أراٍض  على  القانونّية  غير  السيطرة  خالل  من  سنوات،  قبل  أقيمت  لشرعنتها  مساًرا  التقرير  يقترح 
وانتهاك حقوق الملكّية ألصحاب األراضي الفلسطينّيين. وقد دأبت إسرائيل حتى فترة وجيزة على الحفاظ –ولو 
ّيدت من دون ترخيص ومن خالل انتهاك القانون وسلب األراضي 

ُ
ا- على واقع قانونّي يعتبر األماكن التي ش ظاهرّيً

ا(، حتى لو   الرسمّي والقانونّي ألصحاب األراضي الفلسطينّيين )نظرّيً
ّ

الخاّصة، أماكَن غير قانونّية، مع حفظ الحق
ا جسيًما أو أّنها انتفت نهائًيا. واآلن تسعى الدولة لَمأَسسة هذا 

ً
نتهكت انتهاك

ُ
كانت حقوقهم )الفعلّية( قد ا

 من 
ّ

السلب وتطبيعه وإضفاء مكانة قانونّية عليه. وبهذا، فإّن سلطات الدولة تمنح بوساطة "التسوية" جائزة لكل
سلب أراضَي ليست له وبنى فوقها، من خالل انتهاك القانون بشكل صارخ.

ا 
ً
صة والبناء غير القانونّي لليهود في الضفة الغربّية، هدف

ّ
وضعت الحكومة اإلسرائيلّية "تسوية" البؤر غير الُمرخ

القضائّي  المستشار  تجّند  وقد  الغاية.  هذه  تحقيق  أجل  من  بكثافة  تسعى  وهي  عملها،  أجندة  على  ا  مركزّيً
ر للحكومة آليات وُبنى 

ّ
للحكومة، وبكامل قّوته، من أجل توفير الغطاء القانونّي لمسارات السلب والمصادرة، وهو يوف

عمل تكتسي بكساء قانونّي. 

ع أن تخضع لمسار الشرعنة، في 
ّ
 أّن تقرير زندبرچ ال ُيدرج أسماء األماكن التي من المتوق

ّ
ورغم طابعه العملّي إال

ة إلى عدد األماكن والبؤر التي ستتّم شرعنتها في أعقاب 
ّ
أعقاب تقديم توصياته. وعليه، فمن الّصعب أن نشير بدق

ا لما ُينشر في اإلعالم ولتصريحات شخصّيات جماهيرّية، بأّن الدولة قد بدأت 
ً
تطبيقه، مع أّنه يمكننا التخمين وفق

بالعمل الفعلّي من أجل شرعنة نحو 7,000 مبًنى غير قانونّي.110 زْد على ذلك أّن ثمة قرابة مئة بؤرة استيطانّية 
في الضفة الغربّية، 30 بؤرة منها تعتبرها الدولة بؤًرا قد تّمت "تسويتها" بالفعل. وثمة جهات مسؤولة من طرف 
سوَّ بعد )نحو 70 بؤرة(، 

ُ
عة لـ %99 من البؤر التي لم ت

ّ
الحكومة عن تطبيق تقرير زندبرچ تتحّدث عن شرعنة متوق

نا موجودون اآلن في فترة 
ّ
أن هذا يعني  بإقامة مستوطنة جديدة.111  بؤرة منها بوساطة قرار حكومّي  ونحو 20 

على  وستحصل  الّساحقة،  بغالبيتها  االستيطانّية  البؤر  تبييض  قصير،  وقت  وخالل  فيها،  سيجري  جديدة 
ترخيص باعتبارها مستوطنات رسمّية بنظر الحكومة اإلسرائيلّية. 

واإلنساني نصب  والمعيارّي  الدولّي  القانون  أحكام  اللجنة وضعوا  أعضاء  أّن  مقّدمته  في  التقرير  واضعو  يكتب 
مدلوالت توصياتهم. فتسوية  مع  وأّنه ال يستوي  أّي مضمون  من  خاٍل  التصريح  أّن هذا  ضح 

ّ
ات وقد  أعينهم.112 

ل تدعيًما وتوسيًعا لالنتهاكات المستمّرة للقانون الدولّي، 
ّ
ا للقانون تشك

ً
ّيدت خالف

ُ
واسعة النطاق لبؤر وأحياء ش

ا: يوتام بيرچر، "لجنة 
ً

نداڤ شرچائي، "تقرير التسوية: هكذا سُيمنع هدم آالف البيوت في يهودا والسامرة"، يسرائيل هيوم، 3.5.2018. ُينظر أيض  110
ة"، هآرتس، 4.5.2018.

ّ
تسوية البؤر االستيطانّية تقترح أدوات قانونّية غير مسبوقة لتسوية آالف المباني في الضف

المحضر رقم 679 من جلسة لجنة الداخلية وجودة البيئة، الكنيست العشرون، 2.7.2018. أقوال كوبي إليراز ص 21-22. لمعلومات عن البؤر االستيطانّية   111
رعنت لآلن، ُينظر إلى: تقرير "ييش دين": تحت الرادار.

ُ
التي ش

تقرير لجنة زندبرچ، صفحة 10.  112
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ة إلى المنطقة الخاضعة لالحتالل،113 وبسبب 
ّ
ان المدنّيين التابعين للدولة المحتل

ّ
الذي يحظر نقل أجزاء من السك

ان المحمّيين في المنطقة الخاضعة لالحتالل، بما في ذلك المنع القاطع 
ّ
الحظر القائم على المّس بممتلكات السك

لمصادرة األراضي الخاّصة، من دون استثناءات.114 وحّتى أّن هذْين المنعْين وردا في "نظام روما" كجريمتْي حرب.115 
ا للواجب الملقّي على كاهل القوة االحتاللّية بإدارة المنطقة 

ً
ل انتهاك

ّ
إلى جانب ذلك، فإّن سياسة "التسوية" تشك

الخاضعة لالحتالل بأمانة، وبسبب المنع القائم ضّد استغالل المناطق الخاضعة لسيطرته لمنافع القوة االحتاللّية 
انها، باستثناء الحاالت التي تستوجب ذلك الحتياجات أمنّية.116 ومن المؤسف أّن قرار رئيسة المحكمة العليا، 

ّ
وسك

القاضية إستر َحيوت، بخصوص مكانة األقوال التي وردت في قرار حكم زيادة، لم ُيؤدِّ إلى إحداث تغيير في موقف 
المستشار القضائّي للحكومة بخصوص القدرة على تطبيق عدد من توصيات لجنة زندبرچ،117 إاّل أّنها تطرح تساؤاًل 
حول ما إذا كانت لجنة زندبرچ قد أفردت خالل مهمة كتابة التقرير والتوصيات مكاًنا ووزًنا للقانون الدولّي، ولقرارات 

المحكمة العليا في إسرائيل.

أقيمت  التي  المباني  لُمجمل  رجعّي  بأثر  اإلسرائيلّية تسوية  الحكومة  تقودها  التي  "التسوية"  ال تشمل جهود 
ا جديًدا على 

ً
ة الغربّية. وهي تتطّرق إلى البناء اإلسرائيلّي فقط، وهي بهذا تضيف مدماك

ّ
ا للقانون في الضف

ً
خالف

 ما يخّص تخصيص األراضي والتخطيط 
ّ

ة الغربّية في كل
ّ
ان الضف

ّ
، ضّد الفلسطينّيين سك

ً
التمييز، الصعب أصال

ل 
ّ
صّدق أّي مخططات بناء ُمستِجّدة، التي تشك

ُ
والبناء: فسلطات التخطيط اإلسرائيلّية في الضفة الغربّية تكاد ال ت

األساس إلصدار رخص بناء لصالح الفلسطينّيين118 حتى حين يكون الحديث عن أراٍض خاّصة بُملكّية فلسطينّية، 
منح للفلسطينّيين، مقابل 

ُ
ونرى أّن أقلّية ضئيلة جًدا من مجمل عمليات تخصيص األراضي العاّمة في منطقة C ت

تخصيصات واسعة للمشروع االستيطانّي.119 يهّمنا هنا أن نشير إلى أّن حيثّيات البناء الفلسطينّي تختلف عن 
أسلوب البؤر االستيطانّية، إذ أّنها عموًما ال تجري من خالل سلب األراضي الخاّصة لشخص آخر، بل تجري على أراٍض 
عن  تعبير  السياقات هو  في هذه  الفلسطينّيين  المتصاعد ضّد  التمييز  عاّمة.  أراٍض  على  أو  خاّصة  فلسطينّية 

ة الغربّية.
ّ
سياسة واضحة تسعى لتعزيز وتثبيت السيطرة اإلسرائيلّية على أكثر ما يمكن من أراضي الضف

أّي  وإزالة  وتثبيتها  بتكريسها  الرغبة  من  ينبع  القانونّية  غير  والبؤر  األحياء  "تسوية"  إلى  السعي  أّن  نرى  ونحن 
بها  تحظى  التي  للمكانة  مساوية  مكانة  منحها  يجب  الغاية،  هذه  تحقيق  أجل  ومن   .

ً
مستقبال بإخالئها  خطر 

التي  االستيطانّية  واألماكن  المباني  لتحويل  قة 
ّ

خال حلول  إيجاد  إلى  الحاجة  هنا  ومن  صة، 
ّ
الُمرخ المستوطنات 

 أّن مكانتها 
ّ

ا للقانون، إلى قانونّية. ومع أّن إسرائيل ال تنشط بمبادرة منها إلى إخالء هذه األماكن، إال
ً
ّيدت خالف

ُ
ش

ا، سواء أتّم ذلك من خالل مسارات قضائّية يبادر إليها أصحاب األراضي  عّرضها لخطر اإلخالء نظرّيً
ُ
غير القانونّية ت

الفلسطينّيون وجهات أخرى، أم في أعقاب تغيير سياسات المستوى السياسّي، األمر الذي قد يحصل في يوم ما. 

اتفاقية جنيـڤ بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب )1949(، المادة 49)6(.  113
114  اتفاقيات الهاي )1907(، المادة 46 من الُنظم المرافقة. 

ان إلى المنطقة الخاضعة لالحتالل، ومصادرة الممتلكات 
ّ
نظام روما التابع للمحكمة الجنائّية الدولّية في الهاي ُيجّرم النقل المباشر أو غير المباشر للسك  115

الخاّصة بشكل واسع. نظام روما )1998( المادة 8)2()ب()VIII( والمادة 8)2()أ()IV( – على التوالي.
اتفاقيات الهاي )1907(، المادة 43 من الُنظم المرافقة.   116

المساعد الرفيع للمستشار القضائّي للحكومة، المحامي د. چيل ليمون، إلى المحامي شلومي زخاريا من طاقم "ييش دين" القانوني، رّد على توّجّهك   117
بشأن "المطالبة بإلغاء مذكرة الموقف تحت عنوان "تسوية طريق الوصول إلى بلدة حورشاه"، 9.8.2018. 

 ،C ُينظر مثال إلى: تقرير "بمكوم"- مخططون من أجل حقوق التخطيط، المجال المحّرم- سياسة التخطيط اإلسرائيلّي في القرى الفلسطينّية في منطقة  118
حزيران/ يونيو 2008.

ّصصت للفلسطينّيين في الفترة ما بين 1967 وحتى 2011، 
ُ
رتها الدولة أّن %0.7 فقط من أراضي الجمهور في منطقة C خ

ّ
يّتضح من المعطيات التي وف  119

ّدم وفق قانون حرّية 
ُ
ّصصت لصالح المشروع االستيطانّي )%31 منها لوحدة االستيطان(. وجاءت هذه المعطيات في إطار التماس إدارّي ق

ُ
مقابل %51 خ

المعلومات الذي قّدمته جمعية حقوق المواطن ومنظمة "بمكوم"- مخططون من أجل حقوق التخطيط. للتوّسع ُينظر إلى: موقع جمعّية حقوق المواطن 
في إسرائيل. )التماس إدارّي 40223-03-10، بمكوم- مخططون من أجل حقوق التخطيط )ج.م.( وآخرون ضّد اإلدارة المدنّية(.
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يتطّرق  ا 
ً

أيض وهو  زندبرچ،  تقرير  سبق  قد   2012 صيف  في  الصادر  ليـڤي  لجنة  تقرير  فإّن  أعاله،  أسلفنا  وكما 
أّن الحكومة  بل الالزمة لشرعنته بأثر رجعّي.120 ورغم  ة الغربّية وإلى السُّ

ّ
البناء غير القانونّي في الضف إلى مسألة 

إلى  أّدى  لجزء كبير من توصياته  الصامت  التطبيق  أّن   
ّ

إال ليـڤي بشكل رسمّي، قط،  تتبنَّ تقرير  لم  اإلسرائيلّية 
هّبة من مسارات الشرعنة بأثر رجعّي لعشرات البؤر غير القانونّية.121 قسم من هذه المسارات لم ُيستكمل ألّنها 
 لمسار تقرير ليـڤي، فإّن تقرير زندبرچ يقترح أدوات أكثر 

ً
واجهت صعوبات قانونّية وتخطيطّية. وبكونه ُمكّمال

عملّية وعينّية بخصوص ُسبل شرعنة البؤر واألحياء غير القانونّية، وتغيير الواقع القانونّي بما يسمح شرعنتها رغم 
الصعوبات. وتطّرق كوبي إليراز في حديثه أثناء المداولة في لجنة الداخلّية البرلمانّية إلى تقرير ليـڤي باعتباره 
العمل  أّن  وأضاف   ."

ً
تفصيال أكثر  ا...  شرعّيً ا 

ً
"مخطوط باعتباره  زندبرچ  تقرير  عن  تحّدث  فيما  العشر"،  "الوصايا 

، و"من الجّيد أّنه يجري بصمت".122
ً

التطبيقّي مع اإلدارة المدنّية قد بدأ فعال

ة الغربّية 
ّ
 إلى ما تاله في توصياته المتمادية بما يخّص المكانة القانونّية للضف

َ
كذلك، فتح تقرير ليـڤي الطريق

، واالبتعاد عن نظام  ولمشروعّية المستوطنات،123 وشمل سلسلة من التوصيات بخطوات تّتسم بسمات نظام ضمٍّ
ا واصلت لجنة زندبرچ ما بدأه 

ً
ولّي. وبهذا المعنى أيض االحتالل الذي تسري عليه قوانين االحتالل في القانون الدَّ

 جًدا في عمل لجنة زندبرچ، فقالت بعد نشر التقرير إّن 
ً
تقرير ليـڤي. وقد كانت وزيرة القضاء أييلت شكيد ضالعة

 
ً
رت للحكومة أدواٍت قضائية

ّ
ان يهودا والّسامرة"، وإّن "اللجنة وف

ّ
الحديث يدور عن خطوة هاّمة "لتطبيع حياة سك

نها من تسوية عشرات البؤر االستيطانّية والبلدات واألحياء".124
ّ
مك

ُ
، ت

ً
ممتازة

المسارات األخرى  الحكومة اإلسرائيلّية في سياق  التي تقودها  "التسوية"  أن نتفّحص جهود  ا 
ً

أيض يجب علينا 
وعندما  إسرائيل.  إلى  الغربّية  ة 

ّ
الضف لمناطق C في  التدريجّي  الضّم  إلى  والتي تسعى  الحكومة،  تقودها  التي 

ان يهودا والّسامرة"، فإّنها تقصد تطبيع حيوات المستوطنين 
ّ
تتحّدث وزيرة القضاء شكيد عن "تطبيع حياة سك

ان الضفة الغربّية الفلسطينّيين. وبكلمات أخرى، ترى شكيد في شرعنة البناء غير القانونّي من طرف 
ّ
فقط، ال سك

اإلسرائيلّيين خطوة واحدة، من مجمل خطوات عديدة تقودها الحكومة، والتي تعني فرض السيادة اإلسرائيلّية 
ة 

ّ
الضف ان 

ّ
سك منح  دون  ومن  ة، 

ّ
محتل منطقة  ضّم  يحظر  الذي  الّدولّي  للقانون  ا 

ً
خالف  ،C مناطق  على  ا  تدريجّيً

الفلسطينّيين المواطنة والحقوق المتساوية.

تقّدم لجنة زندبرچ المعونة والمساعدة لمشروع عنصرّي يقوم على سلب أراضي الفلسطينّيين، على خلفّية إثنّية. 
ولغة التقرير التبييضّية والكساء القانوني الذي يكتسي به ال يمكنهما إخفاء حقيقة أّن "تقرير التسوية" هو في 
االستيطان  الذي خلقته سياسة  التشويه  وتجذير  لتطبيع  إضافّية  أدوات  الحكومة  يمنح  تقرير مصادرة،  الواقع 
اإلسرائيلّية: ففي الضفة الغربّية يعيش مواطنون إسرائيلّيون يتمّتعون بفائض حقوق، وإلى جانبهم فلسطينّيون 

يعيشون تحت نظام عسكرّي قواُمه السلب والقمع المتواصالن. 

تقرير ليڤي. ُينظر إلى الحاشية رقم 14.   120
ُينظر إلى: تقرير "ييش دين: من االحتالل للضّم.  121

المحضر رقم 679 من جلسة لجنة الداخلية وجودة البيئة، الكنيست العشرون، 2.7.2018. صفحة 22.  122
ُينظر إلى: تقرير "ييش دين، غير مسبوق – تحليل قانوني لتقرير اللجنة لفحص وضع البناء في يهودا والسامرة )لجنة ليفي(، كانون الثاني/ يناير   123

.2014
نداڤ شرچائي، "تقرير التسوية: هكذا سُيمنع هدم آالف البيوت في يهودا والسامرة"، يسرائيل هيوم، 3.5.2018.  124
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ع في غضون سنتين إلى ثالث شرعنة %99 من البؤر 
ّ
بمساعدة توصيات تقرير زندبرچ من المتوق

شرعن 
ُ
صة لم ت

ّ
صة بأثر رجعّي. الحديث يدور عن قرابة 70 بؤرة غير مرخ

ّ
االستيطانّية غير المرخ

ا( وقرابة 7,000 مبًنى غير قانونّي في  بعد )ستنضّم إلى 30 بؤرة استيطانّية جرت شرعنتها فعلّيً
المستوطنات والبؤر االستيطانّية. 

طاقم تنفيذّي برئاسة ݒنحاس ڤلرشطاين يعمل بالتعاون مع وزارة األمن ووزارة القضاء واإلدارة 
المدنّية، بدأ عمله على تطبيق توصيات التقرير ودفع مسارات "التسوية". وفي إطار هذه المساعي 
جرت بلورة قاعدة بيانات شاملة ومفّصلة تخّص المباني غير القانونّية والبؤر االستيطانّية التي 

عة.
ّ
تسعى الحكومة "لتسويتها"، وشكل هذه "التسوية" المتوق

على ما يبدو فإّن عملية "التسوية" األولى التي من المتوقع أن تتّم، هي تبييض نحو 3,000-2,700 
الحديث  بأّن  الدولة لالعتقاد  أراٍض فلسطينّية خاّصة، نتيجة ألخطاء دفعت  ّيدت على 

ُ
مبًنى ش

يدور عن أراٍض عاّمة ومن ثّم تخصيصها للمستوطنات. وستتّم هذه "التسوية" عبر استخدام 
ا لمخططات هيكلّية وتراخيص بناء أم 

ً
ّيدت وفق

ُ
مبدأ "السوق المفتوحة"، سواء أكانت المباني ش

ال، وسواء ُدفع مقابل هذه األراضي أم ال. 

 20 نحو  إقامة  عن  الدولة  تعلن  أن  المتوقع  من  التقرير،  وتطبيق  "التسوية"  سياسة  من  كجزء 
في  كأحياء  مكانتها  "تسوية"  يمكن  ال  صة 

ّ
ُمرخ غير  بؤر  عن  نتحّدث  ونحن  جديدة.  مستوطنة 

" آخر "لتسويتها".
ّ

صة، ولم تعثر الدولة على أّي "حل
ّ
مستوطنات مرخ

ڤستيلز( بؤرة "َعدي عاد" غير المرّخصة، 18.11.2018 )تصوير: أحمد الباز/ أكتـِ
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