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  قراءة يف الوقائع

، 2009 مارس/لدى وصول بنيامين نتنياهو إىل رئاسة احلكومة اإلسرائيلية يف نهاية آذار
شكل البناء يف املستوطنات اليهودية يف املناطق الفلسطينية احملتلة املشكلة األساسية التي كان 

سيما يف ظل مطالبة اإلدارة األميركية إسرائيل  الو ،على احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة مواجهتها
على شرط جتميد صرار السلطة الفلسطينية إن، وياستئناف املفاوضات السياسية مع الفلسطينيب

حتول موضوع  2010 - 2009 سنتيوخالل . لعودة إىل طاولة املفاوضاتلالبناء يف املستوطنات 
انعكس سلباً ، األمر الذي جتميد البناء إىل موضوع خاليف بين حكومة نتنياهو واإلدارة األميركية

بين الرئيس األميركي األميركية، وترك بصماته على العالقة السيئة  –على العالقات اإلسرائيلية 
  .باراك أوباما ورئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو

هدفنا من رصد الوقائع املتعلقة بالبناء يف املستوطنات خالل األعوام الثالثة التي مضت إن 
، ورصد تبدل املواقف اإلسرائيلية هذه املسألةه تتتبع املسار الذي قطع وه من عمر حكومة نتنياهو

بسبب  وأ يف إسرائيل يركية يف هذا الشأن نتيجة تغيرات طرأت على احلياة السياسية الداخليةواألم
  .اإلقليمية والدوليةتبدل الظروف 
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 إزاءاالزدواجية التي انتهجها نتنياهو  هي إن احلقيقة األساسية التي تظهرها هذه الوقائع
تبنى نتنياهو حل الدولتين يف  العلني - فعلى الصعيد النظري. موضوع البناء يف املستوطنات

حلظة  نتنياهو مل يتأخر، يف الواقع، لكن ،14/6/2009إيالن يف  -  خطابه الشهير يف جامعة بار
تثبيت سلطة إسرائيل يف املناطق الفلسطينية احملتلة من خالل  يفعن املوافقة على أي خطوة تساعد 

  .هتوسيع البناء يف املستوطنات اليهودية وتعميق

باجلهود الشاقة التي بذلها املوفدون  تتميز ت السنة التيكان 2009 سنةالوقائع أن  وتبين
األميركيون مع الساسة اإلسرائيليين لالتفاق على جتميد البناء يف املستوطنات اليهودية كشرط ال بد 

يومها ال سيما أن اإلدارة األميركية كانت مقتنعة ، ومنه الستئناف مفاوضات السالم مع الفلسطينيين
الفلسطيني سيقوي حمور االعتدال العربي يف وجه احملور الراديكايل  -  بأن تسوية النزاع اإلسرائيلي

يضاً بين حل النزاع أروجت اإلدارة األميركية يومها لنظرية ربطت فيها  ذلكك .الذي تتزعمه إيران
إخالء  إن ة تقولالفلسطيني وحل مشكلة السالح النووي اإليراين، فبرزت معادل - اإلسرائيلي

وطوال أشهر انكب الطرفان . مستوطنة يتساهر سيقابله تفكيك املنشأة النووية اإليرانية يف نتانز
  .20/11/2009حتى جرى التوصل إليها يف  ،األميركي واإلسرائيلي على بلورة صيغة لتجميد البناء

د تام وشامل للبناء يف يبدو واضحاً أن هذا االتفاق مل يؤد ال إىل جتمي ولدى تتبع األحداث،
 ،املستوطنات اليهودية يف الضفة الغربية، وال إىل الدفع قدماً باملفاوضات مع السلطة الفلسطينية

عالن التجميد وسرعان ما توقفت بعد انتهاء مدة إالتي بدأت بصورة متعثرة بعد مرور ستة أشهر على 
عمليات فضالً عن ناء خالل تلك الفترة، خروقات وقف الب صيالت،باألرقام والتف إذ تبرز،. التجميد

االبتزاز التي مارسها املستوطنون ومعسكر الصقور يف حزب الليكود وأحزاب اليمين املتشدد على 
  .رئيس احلكومة إلحراجه

وتعكس الوقائع تراجع الضغوط األميركية على حكومة نتنياهو بشأن تمديد اتفاق جتميد 
، األمر الذي يمكن ربطه بتغير توجهات إدارة أوباما من 2010أكتوبر /األولالبناء مع بداية تشرين 

فوز احلزب اجلمهوري باألكثرية يف جملسي النواب والشيوخ يف الواليات املتحدة  املسألة يف أعقاب
والضغوطات التي مورست على هذه اإلدارة لتغيير موقفها الداعي إىل جتميد البناء يف  األميركية
فشل كل اجلهود األميركية من  رى اإلعالن عنجويف الواقع مل يمض وقت طويل حتى . تاملستوطنا

فشل املساعي لتحريك العملية السياسية  بالتايل، و8/12/2010أجل تمديد جديد لتجميد البناء يف 
  .بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية
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جورج ميتشل استقالته  بعد إعالن املوفد األميركي اخلاصو، 2011نه يف سنة إيمكن القول 
، استرجعت حكومة نتنياهو ملف البناء يف املستوطنات اليهودية من 14/5/2011من منصبه يف 

أعمال البناء يف املستوطنات زخمها، وأصبح  عادتيد اإلدارة األميركية ومن أيدي الفلسطينيين، واست
صقور الليكود وأحزاب  املستوطنون أكثر قدرة على فرض أجندتهم على احلكومة بدعم كبير من

وعاد إىل الواجهة موضوع البؤر االستيطانية غير القانونية والنزاعات بين حمكمة . اليمين املتطرف
خالء هذه البؤر، وبين رفض املستوطنين عمليات اإلخالء إالعدل العليا التي أصدرت أحكاماً ب

كما برزت مساعي ". شبان التالل"التي مارسها " ة الثمنيجبا" عمليات من خاللومقاومتها بالقوة 
االلتفاف على األحكام  من خاللأعضاء الكنيست من حزب الليكود حلماية البؤر االستيطانية ودعمها 

قرارات احملكمة  شل فاعليةعبر اقتراح قوانين جديدة ت، وذلك الصادرة عن حمكمة العدل العليا
الدفاع إيهود باراك يف التحكم برخص  عبر تقييد صالحيات وزير وتشرعن البؤر االستيطانية، أو

  .البناء

  ]يمكنكم االطالع على خريطة بتوزيع املستوطنات اإلسرائيلية يف الضفة الغربية[

الهتمام االنتخابات الرئاسية، وتراجع ا عامومع دخول اإلدارة األميركية  2012يف سنة 
الدويل بحل املشكلة الفلسطينية نتيجة االنشغال بالتغييرات السياسية التي شهدها العامل العربي يف 

البناء يف  مل يعدوالتهويل اإلسرائيلي بخطر السالح النووي اإليراين، ، "الربيع العربي"ظل موجة 
رك اجملال مفتوحاً على ت األمر الذي، مطروحاً على جدول األعمال كما كان سابقاً املستوطنات

لتنفيذ املشاريع واخلطط  التي تضمن إسرائيل من خاللها تأبيد سيطرتها على أجزاء واسعة  همصراعي
باستثناء نشاط اجلمعيات األهلية غير احلكومية  ،من األراضي الفلسطينية من دون حسيب أو رقيب

كثير لتشكل تقاريرها مصدراً أساسياً لوالتي  ،العين التي تراقب ما يجري من الداخل هي بمثابةالتي 
  . من املعلومات يف هذا الصدد

  رندة حيدر                                                                                                                 

   

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/uploads/images/wb10%5B1%5D.jpg
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  وقائع وتصريحات ومواقف
التي تصدرها مؤسسة الدراسات الفلسطينية بعنوان استندت هذه الوقائع إىل النشرة اليومية      

وللمزيد من التفاصيل تمكن العودة إىل أعداد النشرة وفقاً للتواريخ ". خمتارات من الصحف العبرية"
     .املذكورة

           
  2009سنة:  

  
قال رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو يف لقاء عقده أمس مع رئيس احلكومة : 24/4/2009

إذا مل يكن يف استطاعة اإلسرائيليين بناء منازل يف الضفة، : "التشيكية، ميرك توبوالنيك
ليس لدي خطط لبناء مستوطنات جديدة، أمّا إذا أراد :  "وأضاف ."نوا أيضاًفالفلسطينيون يجب أالّ يب

  ."شخص ما بناء منزل جديد يف مستوطنة قائمة، فال أعتقد أنه توجد مشكلة هنا
  

حي سكني يهودي جديد يف حي عرب السواحرة الواقع جنوبي  بدأ العمل يف إقامة :2009/ 27/4
وقد . وحدة سكنية يف منطقة تقع ما وراء اخلط األخضر 66اىل  62يتضمن  والذي  شرقي القدس

وموقع البناء حماط . بدأت أعمال البناء قبل شهرين، بموافقة من البلدية التي تعد من مالّك األرض
بمنازل عائدة إىل سكان احلي الفلسطيني، وإىل الشرق منه تمر من جهات الشمال واجلنوب والغرب 

  .الطريق الرئيسية للحي
  

مناقصة لتطوير مستوطنة  عنجملس مستوطنات غور األردن اإلقليمي  أعلن: 18/5/2009
. يف غور األردن التي كانت يف السابق بؤرة استيطانية تابعة للناحل هجرها املستوطنون" مسكيوت"

. وكان وزير الدفاع السابق عمير بيرتس أقر بناءها جمدداً، لكنه تراجع عن ذلك حتت ضغط أميركي
ر الدفاع إيهود باراك بناء املستوطنة ، أقر وزي2008يوليو / ويف عهد حكومة إيهود أوملرت، يف تموز

  .عائلة سبق أن أُخلي بعضها من غوش قطيف 50جمدداً لتستوعب 
  

معوز "أعاد املستوطنون، بعد ظهر أمس، إقامة البؤرة االستيطانية غير القانونية : 22/5/2009
شرقي رام الله، والتي قامت احلكومة اإلسرائيلية " كوخاف هشاحر"، احملاذية ملستوطنة "يرإست

  .بتفكيكها يف ساعات الصباح
  

رئيس الواليات تعهد رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، خالل لقائه : 22/5/2009
املتحدة باراك أوباما، هذا األسبوع، بعدم إقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة، غير أنه رفض جتميد 

ولذا، من املتوقع أن تستمر أعمال البناء يف املستوطنات والكتل . البناء يف املستوطنات القائمة
  .قف اإلدارة األميركية، وذلك خالفًا ملو]الضفة الغربية[االستيطانية يف يهودا والسامرة 

وقال نتنياهو، خالل مداوالت داخلية يوم أمس، أنه وعد أوباما بعدم إقامة مستوطنات إسرائيلية 
، لكنه حرص يف الوقت نفسه على تأكيد عدم جتميد البناء ]الضفة الغربية[جديدة يف يهودا والسامرة 

                                                             
 ساهمت يف اإلعداد مليس رضا  

http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=4&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=24&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=4&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=27&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=4&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=27&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=5&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=18&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=5&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=22&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=5&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=22&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
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ال يمكن البناء يف "ين األميركيين إنه وأضاف أنه قال للمسؤول. يف املستوطنات القائمة أو اجلديدة
  ."الهواء من أجل استيعاب النمو الطبيعي للمستوطنات

  
سيحاول رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو املضي قدماً يف تنفيذ التفاهمات التي : 25/5/2009

لفه إيهود أوملرت مع اإلدارة األميركية السابقة بشأن قضية البناء يف املستوطنات منذ توصل إليها س
  .، والتي كان بعضها مكتوباً، وبعضها اآلخر شفهيا2001ًسنة 

يف البناء " املسموح واملمنوع"وقد حددت التفاهمات غير الرسمية بين أوملرت وإدارة الرئيس بوش 
، بهدف 2007نوفمبر / ا قبل مؤتمر أنابوليس يف تشرين الثاينيف املستوطنات، وتم التوصل إليه

خطة "توضيح التزام إسرائيل فيما يتعلق بتجميد البناء وراء اخلط األخضر، بحسب ما نصت عليه 
  ".خريطة الطريق

القدس، التي رفضت إسرائيل، فيما يتعلق بها، التعهد  :وقّسم البناء وراء اخلط األخضر إىل أربع مناطق
أي قيود على تطوير األحياء السكنية اليهودية يف شرقي املدينة؛ املستوطنات املنعزلة الواقعة  بوضع

، التي يسمح بالبناء اجلديد فيها داخل حدود البناء القائم فقط، ]الكبرى[خارج الكتل االستيطانية 
مثل معاليه بحيث ال تستهلك املستوطنة أراضيَ إضافية؛ املستوطنات داخل الكتل االستيطانية، 

  .أدوميم، التي يسمح بالبناء فيها خارج خط البناء القائم أيضاً
  

أعلنت وزارة الدفاع، يف معرض ردها على استئناف قدمه سكان فلسطينيون وحركة : 30/6/2009
االستيطانية، أنها صادقت على خطة " ميغرون"العليا بشأن قضية بؤرة السالم اآلن إىل احملكمة 

، "أدام"، املعروفة أيضاً باسم مستوطنة "غيفَع بنيامين"وحدة سكنية يف مستوطنة  1450إلقامة 
وقد أقرت الوزارة إقامة . االستيطانية إليها عندما يتم إخالؤها" ميغرون"والتي سيُنقل سكان بؤرة 

  .جديدة يف املرحلة األوىلوحدة سكنية  50
  

اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل هذا األسبوع بالتخطيط إلعالن أراضٍ تعادل : 2/7/2009
رفضت و. ٪ من مساحة الضفة الغربية كأراضي دولة، وبالتايل مصادرتها عمليا2ًمساحتها 

املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية هذا االدعاء قائلة إن األراضي املعنية كانت تغمرها مياه البحر امليت، 
وقد انحسرت املياه وكشفتها، وإن الهدف من اإلعالن هو منع االستيالء على األراضي من جانب 

 .جهات خاصة أو جتارية
اضي يف الضفة الغربية ومستوطنة معاليه وقد نشبت هذه العاصفة بعد أن نشرت دائرة تسجيل األر

الصادرة يف القدس الشرقية نهار اجلمعة " القدس"إعالناً باللغة العربية يف صحيفة  12أدوميم 
الفائت، جاء فيها أن القيِّم على أمالك الدولة طلب من دائرة تسجيل األراضي أن تسجل مساحات 

من كل من يدّعي ملكية هذه األراضي أن يقدم إضافية من األراضي كأراضي دولة، وطلبت الدائرة 
  .يوماً 45ادعاءه إىل اإلدارة املدنية يف الضفة الغربية يف غضون 

قطعة واحدة من هذه األراضي، ويفصّل حدودها ويحدد  12ويتناول كل إعالن من اإلعالنات الـ 
 34,600(دونم  138,500ويبلغ جمموع مساحة األراضي املشار إليها نحو . موقعها على اخلريطة

  )فدان تقريباً
  

http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=6&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=30&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=7&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=2&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
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غادر وزير الدفاع إيهود باراك أمس، يف زيارة قصيرة للندن حيث سيلتقي املبعوث : 6/7/2009
بناء يف املستوطنات، األميركي إىل الشرق األوسط جورج ميتشل ملواصلة التباحث معه يف موضوع ال

  . وذلك يف حماولة لبلورة تفاهمات جديدة بين إسرائيل واإلدارة األميركية
  

اجتمع وزير الدفاع إيهود باراك أمس، وللمرة الثانية خالل أسبوع، باملبعوث األميركي : 7/7/2009
وبحث اجلانبان خالل االجتماع الذي عقد يف لندن، يف اخلالفات .  الشرق األوسط جورج ميتشلإىل

بين إسرائيل والواليات املتحدة بشأن مسألة املستوطنات، ويف طلب إسرائيل دفع تطبيع العالقات 
هودا بؤرة استيطانية غير قانونية يف ي 23ووعد الوزير باراك بإخالء . مع الدول العربية قدماً

  ". بضعة أسابيع إىل بضعة أشهر"خالل ] الضفة الغربية[والسامرة 
ومل يتراجع األميركيون بعدُ عن مطالبتهم بالوقف التام للبناء يف املستوطنات، غير أن هذا املوضوع 

وخالل اللقاء، سلّم وزير الدفاع إىل ميتشل معطيات . ال يشكل حموراً مركزياً يف اخلالف بين الطرفين
، والتي يقع معظمها يف متعلقة بالبناء يف املستوطنات، وال سيما املنازل التي يجري بناؤها حالياً 

وأوضح باراك أن مسألة املستوطنات ستُبحث الحقًا ". بيتار عيليت"و" موديعين عيليت"مستوطنتي 
وقال أيضاً . يف مفاوضات تفصيلية بين الطرفين، مثلها مثل الشؤون األمنية وغيرها من الترتيبات

، التي ستبقى يف يد إسرائيل ]ستوطناتامل[السكان الذين يقيمون يف تلك األماكن " خنق"إنه ال يجوز 
  . يف االتفاق النهائي

  
وحدة سكنية يف املستوطنات،  2500وافق األميركيون، على نحو مفاجئ، على بناء : 8/7/2009

إسرائيل خالل األشهر القليلة الفائتة، منذ تويل اإلدارة وذلك خالفاً للتصريحات التي كانت توجَّه إىل 
وقد تم احلصول على هذه املوافقة بعد أن جنح وزير .  اجلديدة يف الواليات املتحدة زمام السلطة

الدفاع إيهود باراك يف إقناع األميركيين بالسماح إلسرائيل بإكمال بناء املباين جميعها التي بدئ 
مبنى يف املستوطنات  700منح األميركيون موافقتهم على إكمال بناء نحو  بكلمة أخرى،. بإقامتها

  . وحدة سكنية إضافية 2500تؤلف نحو 
  

نفت الواليات املتحدة أمس، أنها توصلت إىل حل وسط مع إسرائيل يسمح لها : 9/7/2009
ذكرت، " معاريف"وكانت صحيفة . وحدة سكنية يف مستوطنات الضفة الغربية 2500باستكمال بناء 

وحدة سكنية، بناءً  2500تؤلف [مبنى  700يف وقت سابق من يوم أمس، أنه يمكن إلسرائيل إنهاء 
إن هذا لكن الناطق بلسان وزارة اخلارجية األميركية إيان كيلي قال ]. على موافقة الواليات املتحدة

  .، وإن واشنطن مصرة على موقفها بوجوب وقف النشاطات االستيطانية جميعها"غير دقيق"التقرير 
  

بؤرة  100بؤرة من أصل  80 إألى وجود نحو "السالم اآلن"حركة  أشار تقرير نشرته :8/7/2009
مقامة، بصورة كاملة أو ] الضفة الغربية[استيطانية إسرائيلية غير قانونية يف يهودا والسامرة 

بؤرة استيطانية مقامة بصورة كاملة على أراض  16جزئية، على أراض فلسطينية خاصة، منها 
مت عليها بؤر استيطانية غير وتبلغ مساحة األراضي الفلسطينية اخلاصة، التي أقي. فلسطينية خاصة

دونم من جمموع مساحة األراضي الكلية للبؤر االستيطانية جميعها، والتي تبلغ  7000قانونية، 
إن هذه املعطيات تدل على عملية سرقة واضحة، ويتعين على احلكومة اإلسرائيلية أن . دونم 16,000

 .تتصدى للذين ارتكبوا هذه السرقة والنتهاكهم للقانون

http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=7&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=6&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=7&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=7&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=7&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=8&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=7&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=8&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=7&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=8&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
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القدس "قال رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو يف مستهل جلسة احلكومة أمس، إن : 20/7/2009

".  املوحدة هي عاصمة الشعب اليهودي يف دولة إسرائيل، وسيادتنا على املدينة غير قابلة للطعن
قب على احتجاج قدمته الواليات املتحدة إىل إسرائيل بسبب نيتها بناء وحدات وكان نتنياهو يع

وأضاف رئيس احلكومة أن . سكنية يف منطقة فندق شيبارد يف حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية
قبول الفكرة التي فحواها أنه ال يحق لليهود الشراء أو البناء يف أي مكان يف "إسرائيل ليس يف وسعها 

  ."شرقيةالقدس ال
  

قال نائب رئيس احلكومة دان مريدور أمس إن دعوات الواليات املتحدة إىل جتميد : 22/7/2009
أن بناء املستوطنات يف الضفة الغربية تتعارض مع االتفاقات السابقة التي تمت بين البلدين، ويمكن 

وإالّ فإن ذلك "وأضاف أنه من املهم احترام التفاهمات السابقة، . تقوض صدقية الواليات املتحدة
وكان مسؤولون إسرائيليون، إىل جانب املسؤول ." سيثير تساؤالت عن شرعية االتفاقات املستقبلية

لشفوية التي تم السابق يف البيت األبيض إليوت أبرامز، أشاروا إىل سلسلة من التفاهمات اخلطية وا
  .التوصل إليها مع إدارة الرئيس بوش، والتي يبدو أنها تسمح ببناء حمدود النطاق يف املستوطنات

  
م البناء يف وجهت اإلدارة األميركية حتذيراً صارماً إىل إسرائيل دعتها فيه إىل عد: 24/7/2009

وجاء يف الرسالة . التي تقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم يف الضفة الغربية 1 -منطقة إي 
  ".مدمراً"سيكون  1 -األميركية أن أي تغيير يف الوضع القائم يف منطقة إي 

عاليه السكني، ففي زيارة مل 1 -وكان رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو تعهد سابقاً ببناء مشروع إي 
سأربط بين القدس ومعاليه أدوميم عن : "أدوميم استهل بها حملته االنتخابية، أطلق وعداً قال فيه

أريد أن أرى أحياء سكنية يهودية تشكل سلسلة . 1 -السكني، إي " ِمفَسّيريت أدوميم"طريق إقامة حي 
سيمّكن من  1 -منطقة إي وسبق أن حذر نتنياهو من أن جتميد البناء يف ." متواصلة واحدة من البناء

 1 - وتخطط إسرائيل لبناء حي سكني يف منطقة إي . إقامة اتصال جغرايف فلسطيني حول القدس
وحدة سكنية ومناطق جتارية وسياحية، وذلك من أجل إقامة اتصال حضري يهودي  3500يضم 

ها بأحياء سكنية بين القدس ومعاليه أدوميم، وتعزيز قبضتها على القدس الشرقية، بحيث يتم تطويق
  يهودية

  
اجتمع املبعوث األميركي اخلاص إىل الشرق األوسط جورج ميتشل بوزير الدفاع : 27/7/2009

وعقب االجتماع وصف ميتشل التوتر الذي نشب بشأن قضية البناء يف . إيهود باراك أمس
األمر ال يتعلق "املستوطنات والقدس الشرقية بأنه خالفات يف الرأي بين أصدقاء، وشدد على أن 

  ." بخصام
  

يف  يتبين من تقرير اإلحصاء السكاين الذي تعده اإلدارة املدنية أن عدد املستوطنين: 27/7/2009
وبحسب التقرير نصف . نسمة 300,000اجتاز، ألول مرة، حد الـ ] الضفة الغربية[يهودا والسامرة 

نسمة  150,000عدا نحو [نسمة  304,569، يقيم يف الضفة 30/6/2009السنوي احملدّث حتى 
٪ مقارنة  بسنة 2,29، أي بزيادة بلغت ]يقيمون يف القدس الشرقية واملستوطنات احمليطة بها

  .نسمة 297,745، التي بلغ عدد املستوطنين يف نهايتها 2008

http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=7&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=20&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=7&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=22&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=7&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=24&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=7&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=27&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=7&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=27&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
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املتدينين [وقد ُسجل أعلى نمو يف أعداد املستوطنين يف املستوطنتين التابعتين لليهود احلريديم 
مستوطناً جديداً، بنسبة نمو بلغت  1879التي أضيف إليها نحو " موديعين عيليت]: "املتشددين

  .٪3,06مستوطنًا، بنسبة نمو بلغت  1074ضيف إليها نحو التي أ" بيتار عيليت"٪، و4,47
كفار "، و )٪4" (إيلون موريه"، و )٪5,10" (إيتمار"وسُجلت أعلى نسبة مئوية للنمو السكاين يف كل من 

نتيف "، و )٪5,35" (مفو حورون"، و)٪6,29" (تيليم"، و )٪4,86" (يتسهار"، و )٪3,79" (تفوح
  ).٪8,13(يف غور األردن " َهغدود

  
أن ] الضفة الغربية[ أظهرت خريطة رسمية نشرتها اإلدارة املدنية يف يهودا والسامرة : 31/7/2009

٪ 15، أقل من 1948، قبل إخالئها يف سنة "التاريخية"األراضي التابعة لليهود يف غوش عتسيون 
ن مساحة كتلة املستوطنات الكبرى التابعة اليوم جمللس غوش عتسيون اإلقليمي، والتي تطالب م

بحسب اخلريطة، تعادل مساحة غوش و.  إسرائيل بضمها إليها يف اتفاق احلل الدائم مع الفلسطينيين
ت من خط اجلدار الفاصل سبعة أضعاف مساحة مستوطنا") اإلسرائيلي("عتسيون يف اجلانب الغربي 

  ).آالف دونم 10ألف دونم مقارنة بنحو  70( 1948غوش عتسيون التي أقيمت قبل سنة 
إن معظم املستوطنات املوجودة ضمن املناطق اإلدارية التابعة جمللس غوش عتسيون اإلقليمي يقع 

غوش : يف مناطق بعيدة عن املستوطنات اليهودية األصلية التي كانت تضم املستوطنات التالية
). 1947(؛ رِفَديم )1946(؛ عين تسوريم )1945(؛ مَسوؤوت يتسحاق )1943أقيمت يف سنة (عتسيون 

مستوطنة رسمية، باإلضافة إىل إفرات وبيتار  16ويوجد اليوم يف جملس غوش عتسيون اإلقليمي 
مستوطنة شبه رسمية  17وإىل جانبهما قامت . عِلّيت اللتين تصنفان على حدة كمجلس حملي وكبلدة

  . ستيطانية غير قانونيةوبؤرة ا
  

طلب املبعوث األميركي إىل الشرق األوسط جورج ميتشل من رئيس احلكومة بنيامين : 6/8/2009
وذكر . ماً واحداًبشأن جتميد البناء يف املستوطنات عا" وديعة"نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك 

ميتشل أنه سيتمكن، بواسطة الوديعة، من إحداث اختراق يف اجلمود الذي يسيطر على العملية 
السياسية، ومن تغيير املواقف السلبية للدول العربية فيما يتعلق بتقديم بادرت حسن نية جتاه 

  .إسرائيل على صعيد تطبيع العالقات
  

جرت، يف األسابيع القليلة الفائتة، مفاوضات سرية بين مسؤولين كبار يف اإلدارة : 14/8/2009
األميركية وبين مندوبين من جانب رئيس احلكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تهدف إىل حتديد 

أن " يديعوت أحرونوت"وقد علمت صحيفة .فق عليها بشأن جتميد البناء يف املستوطناتمعادلة مت
نقطة اخلالف الوحيدة بين الطرفين يف هذا الشأن تتعلق بفترة التجميد، وباألوضاع التي تتيح 

  .إلسرائيل إمكان استئناف أعمال البناء يف املستقبل
  

يف الوقت الذي يتواصل النقاش بين الواليات املتحدة وإسرائيل للتوصل إىل صيغة : 2009/ 17/8
متفق عليها بشأن جتميد البناء يف املستوطنات، يسعى املستوطنون خللق وقائع جديدة على األرض 

  .ولقد برز يف األشهر األخيرة أسلوب البناء السريع للكرافانات يف املستوطنات. إىل قرارقبل التوصل 
عن التحضيرات لبناء عشرة كرافانات يف مستوطنة " هآرتس"يوليو حتدثت صحيفة / يف مطلع تموز

وبعد مرور أقل من شهر أصبحت أغلبية الكرافانات . عايل يف الضفة حيث ظهرت بدايات العمل فيها

http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=7&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=31&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=8&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=6&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=8&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=14&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=8&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=17&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=8&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=17&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
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وتُعتبر الساحة التي جرى البناء عليها أرضاً تابعة للدولة . هزة ويمكن يف وقت قريب إشغالهاجا
لكن نظراً إىل أن مستوطنة عايل ليس لديها خمطط هيكلي موافق . وخاضعة ألحكام قانون االستيطان

  .عليه، فالبناء فيها غير قانوين
كرافاناً على أرض تابعة  12له، إقامة وقد جرى يف مستوطنة كوخاف ـ يعقوب القريبة من رام ال

  .مللكية فلسطينية خاصة
  

وافق كل من رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك، ووزير  :18/8/2009
ي ألعمال البناء يف املناطق ويف الكتل االستيطانية اإلسكان أريئيل أتياس، على التجميد الفعل

  .2010ووفقاً ملصادر على صلة باملوضوع فإن التجميد سيستمر حتى مطلع سنة . والقدس الشرقية
  

بشأن البناء يف املستوطنات أنه تم " حركة السالم اآلن"يتبين من تقرير صدر عن : 24/8/2009
مبنى  96، منها 2009مبنى جديد يف الضفة الغربية خالل النصف األول من سنة  600البدء بإقامة 

  . ٪ من هذه املباين شرقي اجلدار الفاصل35وجتري إقامة . تقع يف بؤر استيطانية غير قانونية
من أعمال البناء تنفيذاً خلطط بناء قديمة، كالبناء الذي أقيم يف كل من مستوطنات ويتم جزء 

وهناك نحو . كوخاف َهشاحَر؛ متتياهو؛ معاليه خمماش؛ تكواع؛ إلكانا؛ نعال، كفار عتسيون؛ بَركان
  .ألف مبنى مقرّة بحسب اخلطط الهيكلية، ويقع معظمها يف الكتل االستيطانية الكبرى 40

  
يلتقي رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو املبعوث األميركي إىل الشرق األوسط جورج  :26/8/2009

وأمس أعرب مسؤولون أميركيون رفيعو املستوى ممن يهتمون باالتصاالت . ميتشل اليوم يف لندن
هناك "جتميد البناء يف مستوطنات الضفة الغربية عن التفاؤل، وقالوا إن  اجلارية بإسرائيل بشأن

تقدماً إيجابيًا يف احملادثات، وقد قلنا صراحة، منذ البداية، ما نريده فيما يتعلق بموضوع 
  ". املستوطنات، ونحن نقترب من احلصول عليه من إسرائيل

يتراوح بين ثالث ساعات وأربع ساعات، غير ومن املتوقع أن يستمر اللقاء بين نتنياهو وميتشل ما 
أن مسؤولين يف ديوان نتنياهو وفريق ميتشل أكدوا أمس أنه سيكون هناك، على األرجح، حاجة إىل 

سبتمبر من أجل / لقاء آخر بين الطرفين قبل انعقاد اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف أواخر أيلول
  .سبتمبر/ واصلة احملادثات يف منتصف أيلولوسيأتي ميتشل إىل إسرائيل مل. بلورة اتفاق

  
بعد أن أعرب مسؤولون أميركيون رفيعو املستوى أمس عن التفاؤل بشأن حتريك : 26/8/2009

اما قريبة من حتقيق اختراق من شأنه املفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، أُعلن اليوم أن إدارة أوب
سبتمبر، كما صرح رئيس احلكومة / أن يمكّن من استئناف املفاوضات بين الطرفين قبل نهاية أيلول

وبحسب تقرير أوردته صحيفة الغارديان البريطانية، ستقوم الواليات . بنيامين نتنياهو مؤخراً
التبلور، بتبني خط متشدد جتاه طهران، ويف املتحدة، من أجل إلزام إسرائيل بالصفقة اآلخذة يف 

  .املقابل، ستجمد إسرائيل البناء يف املستوطنات بصورة جزئية
ويف مقابل توسيع العقوبات ضد إيران، يُنتظَر من احلكومة اإلسرائيلية جتميد البناء يف مستوطنات 

تطبيع للعالقات من  وباإلضافة إىل ذلك، ستحظى إسرائيل بإجراءات. الضفة الغربية بصورة جزئية
إيران تشكل تهديداً يمس وجود 'الرسالة هي ـ : "وقال مصدر ضالع يف االتصاالت. جانب دول عربية

  ".'إسرائيل، أما املستوطنات فليست كذلك

http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135957
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=8&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=24&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=8&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=26&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=8&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=26&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
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لية بنيامين نتنياهو يف لقائه مع املبعوث األميركي عرض رئيس احلكومة اإلسرائي: 27/8/2009

للشرق األوسط جورج ميتشل أمس اقتراحاً إسرائيلياً جديداً حلل اخلالف بشأن مشكلة البناء يف 
وعلى حد قول مصدر سياسي إسرائيلي، يتضمن االقتراح وقفاً موقتاً . املستوطنات يف الضفة الغربية

  .، ويُستثنى من ذلك البناء يف القدس الشرقيةللبناء، لتسعة أشهر على ما يبدو
يف املقابل، وافقت الواليات املتحدة على طلب إسرائيل سحب قضية البناء يف القدس الشرقية من 

وعلى حد قول مصدر سياسي، لن يطلب . املفاوضات املتعلقة بمستقبل البناء يف املستوطنات
  .لقدس الشرقيةاألميركيون من إسرائيل إعالن جتميد البناء يف ا

  
دعت عضو الكنيست تسيبي حوتوفلي يوم أمس بعض زعماء املستوطنين يف الضفة  : 27/8/2009

الغربية اىل اإلجتماع من أجل تكوين جبهة مشتركة للعمل ضد نية بنيامين نتنياهو التوصل اىل 
  . فاهمات مع الواليات املتحدة بشأن جتميد البناء يف املستوطناتت

وذكر مسؤولون رفيعو املستوى يف الليكود أن جتميد اإلستيطان قد يثير مشكلة سياسية لرئيس 
احلكومة داخل االئتالف احلكومي، إذ ليس من الواضح كيف ستتصرف العناصر اليمينية املشاركة 

من تقارب بين رئيس " البيت اليهودي"وحّذر حزب . هو جتميد االستيطانيف االئتالف إذا أعلن نتنيا
وقال عضو الكنيست زفولون أورليف أنه يأمل بأال ينسى نتنياهو أن األغلبية يف . احلكومة وأبو مازن

االئتالف تعارض قيام دولة فلسطينية وإخالء مستوطنات، وأن على رئيس احلكومة التعبير عن 
  .ياسة حزب العملسياسة قومية، ال س

  
وحدة سكنية  150أن مشروعاً لبناء نحو " عير عميم"جاء يف تقرير نشرته جمعية : 27/8/2009

يهودياً مستوطناً  750، األمر الذي يعني زيادة نحو 2009جرى إقرارها خالل النصف األول من سنة 
  .مستوطن يهودي يعيشون يف أحياء القدس الشرقية العربية 2000اىل جانب 

كما ورد يف التقرير أن هذه الوحدات السكنية توجد تواصالً بين األحياء اليهودية احمليطة بالبلدة 
القديمة، وتؤدي إىل وجود مستوطنين يف منطقة هي أساس اخلالف بين الفلسطينيين واإلسرائيليين 

مستوطن يسكن يف  2000قاً للتقرير، فإن ما يقرب من نصف عدد املستوطنين اليهود، البالغ ووف
يهودياً  170وهناك . األحياء العربية، موزعين على األحياء املسيحية واإلسالمية يف البلدة القديمة

ناك يف حي الشيخ جراح، وه 50يف سلوان، و 280يف راس العمود، و  250يسكنون يف حي الطور، و 
  .الواقع يف قلب جبل املكبر" نوف تسيون"بضع مئات يسكنون يف احلي اجلديد 

  
ذكر مصدر رفيع املستوى أن رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو، يعتزم املوافقة على : 4/9/2009

السكنية اجلديدة يف الضفة الغربية التي بُدئ العمل بها، وذلك قبل اتخاذ  متابعة بناء مئات الوحدات
وحدة  2500وأوضح املصدر أن املقصود بذلك عدم جتميد البناء يف . القرار بـتجميد البناء هناك

  .سكنية بُدئ العمل فيها، ومن املنتظر إجنازها
  

أعرب نائب رئيس احلكومة الوزير سيلفان شالوم عن عدم رضاه على خطة جتميد : 7/9/2009
إذا : "وقال يف لقاء يف تل أبيب.  البناء يف املستوطنات، ودعا إىل تأجيل القرار حتى بدء املفاوضات

" ، فعن أي شيء سنتحدث يف املفاوضات؟]االستيطان[عن دولة فلسطينية، وعن جتميد  حتدثنا اآلن

http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=8&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=27&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=8&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=27&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=8&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=27&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=9&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=4&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=9&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=7&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
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هذا يكفي؟ من الواضح أن هذا لن يكون : ماذا نقول بعد بضعة أشهر من التجميد؟ هل نقول: "وأضاف
تعالوا نعمل على تأجيل النقاش حتى البدء بالكالم على . ممكنًا، وسيؤدي إىل مواجهة ال مفر منها

والنقاش الداخلي سيمنع كثيراً من الضغط، وبذلك . علينا أن نسمع ما سيقوله اجلميع. ل الدائماحل
  ".نستطيع التوصل اىل تفاهم مع كل أطراف الليكود

  
لى بناء وحدات سكنية جديدة يف الضفة، أثارت موافقة وزير الدفاع إيهود باراك ع: 8/9/2009

" البيت اليهودي ـ املفدال اجلديد"فرئيس كتلة . موجة انتقادات يف إسرائيل، من اليمين ومن اليسار
مل يأت لتلبية حاجات املستوطنين احلقيقية، وإنما "زفولون أورليف، قال إن قرار املوافقة على البناء 

ل التوازن إىل الصورة، إذ إن نتنياهو يريد أن يُظهر وجود بناء من الواضح تماماً أنه حماولة إلدخا
هذه هي املرة األوىل يف : "وأضاف". إىل جانب التجميد، وذلك كي يقدم للجمهور صورة متوازنة

  ".وهذا أمر خطر للغاية. إسرائيل التي توافق فيها حكومة وطنية على جتميد البناء
، وجهت أحزاب اليسار إنتقاداتها إىل باراك ونتنياهو، فقال يف اجلانب اآلخر من اخلريطة السياسية

، عضو الكنيست حاييم أورون، إن قرار باراك بناء وحدات سكنية يف الضفة "ميرتس"رئيس كتلة 
ورأى أورون أن دعم باراك وبعض أعضاء كتلته لهذا القرار، . يعكس طبيعة هذه احلكومة املتذبذبة

  .  يف نهاية حزب العمل يفاقم يف حدة املشكلة، ويسرّع
  

هاجمت رئيسة املعارضة وزعيمة حزب كاديما تسيبي ليفني، قرار احلكومة باملوافقة : 8/9/2009
ت يف مقابلة أجرتها وقال. على بناء مئات الوحدات السكنية يف الضفة الغريبة، قبل جتميد االستيطان

. معها الصحيفة أن ما يجري ال يخدم مصلحة الدولة، وأن سلوك احلكومة يتسبب بخسارة إلسرائيل
" ذر الرماد يف العيون"ووصفت ليفني خطة إعطاء مئات األذونات بالبناء يف الضفة بأنها من أجل 

تنياهو بشأن البقاء يف ففي رأيها، ليس هناك شيء حقيقي يجري غير صراع ن". ليست صادقة"وهي 
  .منصبه

  
تطرق باراك يف لقاء مع رؤساء السلطات احمللية إىل التوتر الناشىء مع الواليات : 9/9/2009

على إسرائيل : "وحدة سكنية قبل جتميد االستيطان، فقال 450املتحدة على خلفية املوافقة على بناء 
ونحن نعمل بكل طاقتنا، كي نكون إىل . التوصل إىل تفاهم مع الواليات املتحدة بشأن املستوطنات

ومل يحضر االجتماع عدد كبير من رؤساء السلطات احمللية الذين ". نب الواليات املتحدة ال ضدهاجا
ُوجهت الدعوة إليهم، وذلك بسبب قرار رئيس احلكومة ووزير الدفاع جتميد البناء يف املستوطنات، إذ 

  .  رئيس 100رئيساً فقط من أصل  30حضر 
  

تطرق رئيس احلكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خالل اجتماع جلنة اخلارجية : 15/9/2009
واألمن يف الكنيست أمس، إىل تقدّم عملية السالم، وإىل املطلب األميركي بشأن جتميد أعمال البناء يف 

بصورة مطلقة، وقد ] يف املستوطنات[أن نوقف البناء  الفلسطينيين يتوقعون"وقال إن . املستوطنات
إن القدس ليست مستوطنة، والبناء فيها سيستمر . أصبح واضحاً اآلن أن هذا األمر لن يحدث

  ."كاملعتاد
  

http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=9&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=8&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=9&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=8&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=9&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=9&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=9&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=15&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
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اص إىل الشرق األوسط، جورج ميتشل، حتى نهار مل ينجح املبعوث األميركي اخل: 16/9/2009
أمس، يف سدّ الفجوات بين إسرائيل والواليات املتحدة والسلطة الفلسطينية، بصورة تتيح إمكان عقد 

قمة ثالثية بين الرئيس األميركي باراك أوباما، ورئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، 
وذلك يف أثناء الدورة السنوية للجمعية العامة يف األمم  ورئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس،

  . املتحدة، التي ستعقد بعد أسبوع يف نيويورك
  

مس، ، أ]من حزب الليكود[قامت وزيرة الثقافة والرياضة اإلسرائيلية، ليمور ليفنات : 17/9/2009
، وأعلنت خالل ذلك أنه ]يف الضفة الغربية[بزيارة البيوت املعدة للهدم يف مستوطنتي عيلي وحريشا 

أطفاالً جدداً يولدون هناك، "يجب إتاحة اجملال أمام إمكان ممارسة حياة سوية يف املستوطنات، وأن 
  ."ويجب تمكينهم من احلياة بصورة طبيعية

وزيرة إحدى املستوطنات التي جرى إخالؤها من بيتها يف مستوطنة ويف أثناء الزيارة، توجهت إىل ال
، فبادرتها الوزيرة بتقديم ]2005يف صيف سنة [نفيه دكاليم يف إبان خطة االنفصال عن غزة 

إن جراح االنفصال مل تلتئم بعد، وال : "اعتذار شخصي عن عملية تفكيك املستوطنات هناك، وقالت
  ."لقاًيجوز تكرار مثل هذا األمر مط

  
بينما يستعد رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو للقاء الرئيس األميركي باراك أوباما : 22/9/2009

ورئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس يف نيويورك، يواصل العمال يف مستوطنة بيتار عِلّيت يف 
وعلى الرغم من احلديث عن جتميد البناء يف هذه . الضفة الغربية وضع األسس لبناء منازل جديدة

طنة التابعة للمتدينين املتشددين، والتي تقع جنوبي القدس، فإن أعمال البنية التحتية يف املستو
ويف حين أن . املستوطنة، بدأت يف األسابيع األخيرة، حتضيراً، على ما يبدو، إلنشاء حي سكني جديد

ملبنية عليها موقع البناء كائن ضمن احلدود البلدية للمستوطنة، إال إنه يقع على تلة خارج املساحة ا
 . املستوطنة

ويبدو أن ما ال يقل عن بضع عشرات من الوحدات السكنية سيتم بناؤها يف املوقع غير املذكور يف 
وحدة سكنية التي أعلن وزير الدفاع إيهود باراك إعطاء املوافقة على بنائها قبل  455قائمة الـ 

  . ميد البناءأسبوعين كخطوة أخيرة قبل تنفيذ التفاهمات اجلديدة بشأن جت
  

يف وزارة الداخلية، وإىل ] تخطيط احملافظات[ستقدَّم إىل مكتب التخطيط اللوائي : 1/10/2009
ة سكنية يف ألف وحد 14سلطات التخطيط يف بلدية القدس، خالل األسابيع القليلة املقبلة، خطة لبناء 

وهذا هو أكبر . منطقة قرية الوجلة الفلسطينية التي تقع جنوبي غربي القدس من أجل املصادقة عليها
، منذ إقامة األحياء السكنية بسغات 1967مشروع سينفذ يف املنطقة التي ضُمت إىل القدس بعد سنة 

غفعات ياعيل سيمتد على  وبحسب التقديرات، فإن هذا احلي اجلديد املسمى. زئيف وجيلو وهار حوما
كما أنه من املفترض أن . ألفاً من السكان اليهود 40دونم، ومن املفترض أن يستوعب  3000مساحة 

يتجاوز احلي السكني اجلديد عن نطاق احلدود البلدية ملدينة القدس، وأن يمتد إىل داخل مناطق يهودا 
  ]. الضفة الغربية[والسامرة 

  
مراسيم احتفال بوضع حجر األساس حلي سكني يهودي ) األربعاء(تعقد ظهر اليوم : 7/10/2009

وتهدف هذه املراسيم إىل تدشين بناء املرحلة الثانية . جديد يف قرية جبل املكبر يف القدس الشرقية

http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=9&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=16&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=9&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=17&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=9&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=22&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=10&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=1&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=10&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=7&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
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وحدة سكنية،  91املرحلة األوىل التي تمت قبل بضعة أعوام وتضم . السكني" نوف تسِيون"من حي 
أما . ويجري يف هذه األيام استكمال توطين احلي السكني بعائالت تنتمي إىل حركات دينية ـ قومية

وحدات سكنية، وستبدأ أعمال  105املرحلة الثانية التي حصلت على تراخيص البناء الالزمة فستضم 
و يف حيازة أصحاب املشروع . صحاب املشروع، خالل فترة قريبة جداًالبناء فيها، على حد قول أ

نوف "ويف حال بنائها سيصبح حي . وحدة سكنية إضافية يف املرحلة الثالثة 150خطة مقرَّة لبناء 
وكان تم خالل األشهر القليلة . أكبر مستوطنة يهودية تقع داخل حي عربي يف القدس الشرقي" تسِيون

السكني بمواطنين إسرائيليين ويهود أميركيين، وهو يقع " نوف تسِيون"وطين حي الفائتة، البدء بت
  .بالقرب من فندق شيبارد الذي يشكل بؤرة خالف يف هذه األيام

  
إسرائيل إىل إدارة أوباما الشهر الفائت، فإن على الرغم من التعهدات التي قدمتها : 16/10/2009

هذا ما . مستوطنة يف الضفة الغربية، بدأت خالل األسابيع الثالثة األخيرة 11أعمال بناء واسعة يف 
وأعمال البناء هذه ليست جزءاً من . يتبين من عملية رصد أُجريت هذا األسبوع يف مناطق الضفة

يامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك قد تفاهما مع وحدة سكنية كان رئيس احلكومة بن 2500
وحدة سكنية  492الواليات املتحدة على إجنازها، كما أن هذه املواقع اجلديدة ال تدخل ضمن الئحة 

مستوطنة  20باإلضافة إىل ذلك، فإن أعمال البناء يف نحو . جديدة وافقت وزارة الدفاع على بنائها
 املقابل، أقر وزير املواصالت يسرائيل كاتس أول أمس سلسلة مشاريع ويف. أخرى، ما زالت مستمرة

  ].الضفة الغربية[تدخل يف جمال املواصالت يف مناطق يهودا والسامرة 
وجتري . وتشمل التغييرات امليدانية يف مستوطنات الضفة مئات الدونمات، ويمكن رؤيتها بوضوح

بيتار عيليت؛ أليعيزر؛ شيلو؛ طلمون؛ نيلي؛ يتسهار؛  كرمل؛ كريات أربع؛: أعمال البناء يف مستوطنات
  .ماعون؛ براخاه؛ روش تسوريم

تكواع؛ نوكديم؛ مسكيوت؛ كوكاف هاشاحر؛ معاليه خمماش؛ : كما جتري أشغال إضافية يف كل من
أفني حيفتس؛ معاليه شومرون؛ أورانيت؛ ألون؛ ألون شفوت؛ ألوين شيلو؛ بيتار عيليت؛ بركان؛ غفعات 

دوليف؛ هار غيلو؛ طلمون؛ يتسهار؛ كوخاف يعقوب؛ كفار أدوميم؛ كفار عتسيون؛ كرمل؛ ميفو  زئيف؛
وجتدر اإلشارة إىل أن جزءاً . حورون؛ متتياهو؛ نعاليه؛ عيتس إفرايم؛ بدوئيل؛ تسوفيم؛ كيدار؛ كاليا

ووفقاً  .من هذه املستوطنات يقع شرقي اجلدار، بينما يقع اجلزء اآلخر ضمن الكتل االستيطانية
 800يف األسبوع املاضي، فإنه يجري اإلعداد لبناء نحو " السالم اآلن"لألرقام التي نشرتها حركة 

  .مستوطنة 34وحدة سكنية يف 
  

وحدة  900س أمس على إنشاء صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء يف القد :18/11/2009
سكنية يف حي جيلو يف القدس، وذلك رغم معارضة األميركيين توسيع هذا احلي الذي يقع ما وراء 

بشكل ] الفلسطينية[وستؤدي هذه اخلطة إىل توسيع حي جيلو يف اجتاه قرية املاحلة . اخلط األخضر
غرف بهدف  5 - 4حة تتألف من وحدة سكنية اخملطط لبنائها منازل فسي 900ملحوظ، وستكون الـ 

وكان املبادر إىل وضع هذه اخلطة هو رئيس مديرية أراضي . جذب سكان أثرياء نسبياً إىل احلي
إسرائيل، وتم إقرارها كجزء من اخلطة الهيكلية ملدينة القدس، وقد صادقت اللجنة اللوائية عليها 

طط له للحي، فهناك خطط أخرى قيد وتشكل اخلطة مرحلة أوىل يف التوسيع اخمل. أمس، وبشكل نهائي
  .وحدة سكنية إضافية يف حي جيلو واملناطق اجملاورة له 4000اإلقرار وتتعلق ببناء نحو 

  

http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=10&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=16&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=11&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=18&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
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األساس لتوسيع  أمس، مراسم احتفال بوضع حجر" الليكود العاملي"أقامت حركة  :19/11/2009
وسيكون . ، املستوطنة اليهودية الواقعة يف قلب جبل املكبر يف القدس الشرقية"نوف تسيون"حي 

وحدة سكنية، والذي يتوقع  90احلي اجلديد عبارة عن توسعة للحي القائم حالياً الذي يحتوي على 
  . وحدات سكنية إضافية فيه 105بناء 

وترأس ]. يف القدس[يهود األميركيين املهتمين بشراء منازل واشترك يف املراسم أعضاء وفد من ال
الوفد األميركي عضو جملس نواب والية نيويورك دوف هيكيند، الذي يعتبر من املؤيدين املتحمسين 

  .للمستوطنين
  

لواليات املتحدة واالحتاد األوروبي، فإن وزير اخلارجية الفرنسي، خالفاً ملوقف ا: 19/11/2009
 900الذي أُقرت خطة إسرائيلية لبناء [برنار كوشنير، ال يعتقد أن البناء اإلسرائيلي يف حي جيلو 

فقد قال كوشنير . يشكل عقبة أمام معاودة املفاوضات مع الفلسطينيين] وحدة سكنية فيه قبل يومين
مع أنها تعارض البناء يف املستوطنات من الناحية املبدئية، إالّ إن حالة جيلو ليس أمس إن فرنسا، 

ويف حديث أدىل به إىل مراسلين إعالميين يف السفارة الفرنسية يف . من املفترض أن تشكل عقبة
 لقد فهمتُ من نتنياهو أن األمر يتعلق بإجراءات تخطيط وبناء عادية، وأنا أوافق على: "إسرائيل قال
  ."هذه املسألة

  
النص احلريف لبيان رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو بشأن تعليق البناء يف : 26/11/2009

 املستوطنات
لقد صادق اجمللس الوزاري املصغر اليوم على تعليق مشاريع البناء اجلديدة وكذلك تعليق إصدار "

 . أشهر 10تصاريح البناء اجلديدة للوحدات السكنية يف يهودا والسامرة ملدة 
إن هذه اخلطوة غير سهلة بل إنها مؤملة ، غير أننا نتخذها من منطلق االعتبارات القومية الواسعة 

آمل يف أن يقتنص . احلث على استئناف املفاوضات إلحالل السالم مع جيراننا الفلسطينيينوبهدف 
 .الفلسطينيون والعامل العربي هذه الفرصة للمضي قدماً يف طريق السالم

سبق وأن أوضحتُ مرات ومرات أنني أعتزم العمل بحزم مع اإلدارة األميركية وأصدقائنا يف أنحاء 
لقد دعوتُ مراراً وتكراراً منذ أداء احلكومة . لمية آمنة ومستقرة لدولة إسرائيلالعامل لتحقيق تسوية س

أشهر إىل استئناف املفاوضات مع الفلسطينيين ، حيث قلُت إنني سأذهب إىل  8برئاستي اليمين قبل 
 .أي مكان يف العامل إلجراء احلوار حول السالم

ية السالم حيث قلت إن املشكلة املركزية ال رؤ) بار إيالن(لقد رسمتُ يف سياق خطابي يف جامعة 
تخص موافقة إسرائيل على قيام دولة فلسطينية بل إن املسألة تدور حول موافقة الفلسطينيين على 

كما أوضحت أن الصيغة الواقعية لتحقيق السالم تستند إىل قيام دولة فلسطينية . وجود دولة يهودية
إننا مل نكتفِ باألقوال بل قمنا بخطوات . شعب اليهوديمنزوعة السالح تعترف بإسرائيل كدولة ال

لقد أزلنا مئات احلواجز والنقاط التفتيشية يف أنحاء يهودا والسامرة ومدّدنا الدوام يف جسر : عملية
وجتاوزنا العوائق البيروقراطية مما سمح بازدهار االقتصاد الفلسطيني ] على احلدود األردنية[أللنبي 

 . ومل ينشأ وضع كهذا منذ سنوات طويلة. وظ جلودة حياة الفلسطينيينحتسّن ملح] وحدوث[
يف الوقت ذاته طرأ حتسن على األوضاع األمنية يف يهودا والسامرة بفضل نشاطات جيش الدفاع 

  .وأجهزتنا األمنية وكذلك بفضل العمل الهام الذي تقوم به األجهزة األمنية الفلسطينية

http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=11&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=19&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=11&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=19&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=11&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=26&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
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وات االقتصادية واألمنية هذه ببادرة حسن نية سياسية شديدة أما اليوم فأحلقنا سلسلة اخلط
سبق وقلتُ إننا لن نبني مستوطنات جديدة ولن نصادر املزيد من األراضي ألجل . األهمية

 .املستوطنات القائمة، كما أشرتُ إىل أننا سوف نستعد للجم البناء يف يهودا والسامرة لبعض الوقت
إنني أحتدث عن خطوة شديدة الصعوبة بالنسبة يل شخصياً وكذلك . اليومإذاً، هذا ما قررنا القيام به 

بالنسبة لزمالئي الوزراء، غير أنني مقتنع بأن القيادة ُتختبر بقدرتها على اتخاذ القرارات الصائبة 
وأعتقد بأن هذه اخلطوة صارت مطلوبة بالنظر . وتنفيذ اخلطوات الصحيحة املطلوبة يف موعد حمدد

 .احلنا القومية بما فيها مصلحة استئناف املفاوضات مع الفلسطينيينإىل جممل مص
ألف شخص من إخواننا، سكان يهودا والسامرة من اإلسرائيليين،  300كنت قد وعدتُ بتمكين 

بممارسة حياة طبيعية، وبالتايل فإننا لن نوقف مشاريع البناء السكني اجلارية حالياً، كما نواصل 
 .ورياض األطفال واملباين العامة الضرورية ملواصلة احلياة الطبيعيةبناء الكُنس واملدارس 

أما فيما يتعلق بأورشليم القدس ـ عاصمتنا السيادية ـ فإن موقفي معروف جيداً حيث لن أفرض أي 
كما أريد تكرار التزامنا بصيانة حرية العبادة ألتباع جميع . قيود على البناء اجلاري يف العاصمة

ورشليم القدس وضمان معاملة جميع سكان املدينة يهوداً وعرباً على قاعدة اإلنصاف الديانات يف أ
 .واملساواة

فستعود حكومتي إىل ممارسة سياسة البناء التي ] للبناء يف املستوطنات[عندما تنتهي فترة التعليق 
 .انتهجتها احلكومات السابقة يف يهودا والسامرة

لقد اتخذت حكومة إسرائيل . لقد آن األوان لدفع السالم معاً: ينإنني أدعو اليوم جيراننا الفلسطيني
اليوم خطوة هامة نحو السالم، حيث يتوقع اجلمهور اإلسرائيلي منكم حالياً اإلقدام على خطوة جريئة 

  !".تعالوا فاصنعوا معنا السالم. أيضاً
  

على الرغم من القرار الذي اتخذه اجمللس الوزاري املصغر للشؤون السياسية : 26/11/2009
واألمنية أمس بشأن جتميد البناء يف املستوطنات لعشرة أشهر، فإنه يبدو أن التحدي الكبير الذي 

ة اجمللس وقد حذر املستشار القانوين للحكومة ميني مزوز خالل جلس. يواجه هذا القرار هو فرضه
. الوزاري املصغر أمس من أنه ال توجد قدرة فعلية على فرض القرار بسبب النقص اخلطر يف املوارد
وعقب أقوال مزوز هذه قرر اجمللس الوزاري تكليف وزير الدفاع ووزير األمن الداخلي ووزارة العدل 

ولن يسري تعليق تراخيص . ووزارة املالية توفير امليزانية والطاقة البشرية الالزمة لفرض القرار
باإلضافة إىل ذلك، . البناء على املشاريع التي بدئ بتنفيذها والتي اكتملت فيها مرحلة صب األساس

وحدة سكنية التي أقر رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو بناءها قبل بضعة أشهر،  450سيستمر بناء الـ 
" هآرتس"بحسب نص اخلبر يف [ية والتي تقع يف الكتل االستيطانية الكبرى يف الضفة الغرب

ولن توضع قيود على تشييد ]. وحدة سكنية جديدة يف املستوطنات 3000باإلنكليزية، سيستمر بناء 
  . املباين العامة كاملدارس والكنس وحدائق األطفال يف املستوطنات

  
بعد يوم من بدء املراقبين التابعين لإلدارة املدنية توزيع أوامر جتميد البناء يف  :2/21/2009

املستوطنات، وبعد أن قوبلوا بمقاومة شديدة من جانب املستوطنين، حاول رئيس احلكومة بنيامين 
، "احدةملرة و"نتنياهو تهدئة اخلواطر أمس، وأوضح أن قرار جتميد البناء يف املستوطنات هو قرار 

وصرح نتنياهو يف كلمة ألقاها أمام مؤتر اقتصادي أن قرار اجمللس الوزاري . وأنه ال يتوقع أن يتكرر
وحدة سكنية يجري  2500املصغر للشؤون السياسية واألمنية بشأن جتميد البناء ال ينطبق على 

http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=11&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=26&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=12&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=2&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
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كما أنه لن ينطبق على  وحدة سكنية أخرى أقر بناؤها يف اآلونة األخيرة، 500بناؤها حالياً، وال على 
  .املباين العامة

  
مبنى  84، اللواء إيتان دنغوت، قائمة تشمل ]احملتلة[نشر منسق األنشطة يف املناطق  :3/12/2009

ستسمح اإلدارة املدنية ببنائها يف مستوطنات الضفة الغربية، وذلك على الرغم من قرار احلكومة 
 وحدة سكنية قد تم يف 492وكان إقرار إنشاء هذه املباين التي تشمل . جتميد البناء يف املستوطنات

ومع أنه مل يتم، حتى اآلن، صب األساس إلقامتها، فإن القيادة السياسية قررت . الصيف الفائت
وحدة سكنية جرى البدء ببنائها قبل قرار  2500وتضاف هذه املباين إىل نحو . املوافقة على بنائها

عبارة عن ونفى املسؤولون يف وزارة الدفاع أن تكون املوافقة . التجميد وُسمح بمواصلة بنائها
حماولة السترضاء املستوطنين يف أعقاب قرار التجميد، وقالوا إن احلكومة أقرت هذه املباين أيضًا 

وكانت قائمة املباين املشار إليها . يف إطار قرار التجميد، على الرغم من أن القرار مل يذكرها صراحة
 149(جيلو يف غوش عتسيون  هار: "أُقرت يف الصيف الفائت، وهي تتوزع على املستوطنات التالية

؛ )25(؛ كيدار )76(؛ منطقة غفعات زئيف )84(؛ موديعين عيليت )12(؛ ألون شفوت )وحدة سكنية
وباإلضافة إىل ذلك، أقر وزير الدفاع إنشاء حديقة ألعاب ). 89(؛ معاليه أدوميم )20(مسكيوت 

  .مستوطنة هار أداررياضية يف مستوطنة أريئيل، ويجري دفع خطة لبناء مدرسة جديدة يف 
  

اجتمع وزير الدفاع إيهود باراك يف مكتبه بوزارة الدفاع أمس، بأربعة من رؤساء : 3/12/2009
الكتل االستيطانية ستعتبر جزءاً "، وأوضح أن ]احملتلة[يف املناطق ] للمستوطنات[اجملالس احمللية 

ال يتجزأ من إسرائيل يف أي مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين، كما أن غور األردن والبحر امليت 
  ". هما منطقتان عزيزتان على قلبي

  
عقد رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو لقاء مع أعضاء كنيست من حزب الليكود أوضح : 7/12/2009

ربما يقول البعض إننا : "قاللهم خالله الدوافع الكامنة وراء قرار جتميد البناء يف املستوطنات، و
، وإنه يجب تفكيك الليكود، لكن ]الضفة الغربية[نسير نحو تفكيك املستوطنات يف يهودا والسامرة 

  ."علينا أن نفهم أن النية هي العكس تمامًا، وأن وحدة الليكود مهمة للغاية
  

وجّهت كتلة حزب كاديما يف الكنيست انتقاداً إىل رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو : 8/12/2009
، وإنما ينوي تقييد البناء يف ]على صعيد احلل السلمي[باعتبار أنه ال ينوي القيام بخطوة سياسية 

تها كتلة حزب ويف جلسة عقد. املستوطنات كخطوة تكتيكية تهدف إىل استرضاء اإلدارة األميركية
كاديما أمس، تطرقت زعيمة املعارضة إىل قرار اجمللس الوزاري املصغر للشؤون السياسية واألمنية 
بشأن تقييد البناء يف املستوطنات بصورة موقتة، وأكدت أن األمر يتعلق بخطة قصيرة األمد ال تميز 

  .بين املستوطنات الصغيرة والنائية وبين املستوطنات الكبرى والراسخة
  

بعد خمسة أعوام من تقديم احملامية تاليا ساسون تقريرها املتعلق بإخالء البؤر  :8/12/2009
االستيطانية غير القانونية، وبعد سبعة أشهر من تويل إيهود باراك منصب وزير الدفاع وإعالنه أنه 

لي البؤر االستيطانية، تعترف وزارة الدفاع اليوم بأن إخالء البؤر االستيطانية غير مدرج يف سيخ
  .جدول األعمال

http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=12&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=3&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=12&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=3&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=12&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=7&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=12&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=8&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=12&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=8&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
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من الناحية الرسمية، تبرر مصادر وزارة الدفاع هذا القرار بقولها إن وعد إخالء البؤر االستيطانية 
وضات غير جارية، فإن إخالء بكلمة أخرى، ما دامت املفا. مرتبط ببدء املفاوضات مع الفلسطينيين

  .بؤر استيطانية غير قانونية لن يتم
  

شدد ديوان رئاسة احلكومة يف حمادثات أجراها مساء أمس مع مسؤولين كبار يف  :11/12/2009
نات ضمن خريطة املناطق ذات األولوية القومية، ال اإلدارة األميركية، على أن إدخال املستوط

وأكد املكتب أنه بعكس البلدات األخرى املوجودة يف . يتعارض أو يتناقض مع قرار جتميد البناء فيها
  .اخلريطة، فإن املستوطنات لن حتصل على مساعدات يف جمال اإلسكان والبناء

ارتياحه للتوضيحات التي قدمتها إسرائيل،  وأعرب مسؤول كبير يف اإلدارة األميركية للصحيفة عن
ال مشكلة لإلدراة مع هذه املساعدات ما دامت ال تتناقض مع أوامر التجميد، وال تمس اإلسكان : "وقال

  ."والبناء
  

 21خريطة مناطق األفضليات القومية، وقد أيدها ) األحد(أقرت احلكومة أمس  :14/12/2009
وتضم خريطة مناطق األفضلية القومية التي  وزيراً، يف حين صوت وزراء حزب العمل اخلمسة ضدها

مستوطنة  16مستوطنة معزولة، و 43مستوطنة قائمة يف الضفة الغربية، بينها  90أُقرت أمس نحو 
وسيحصل كل مواطن يقيم يف . مستوطنة يف غور األردن 26االستيطانية الكبرى، وتقع ضمن الكتل 

إحدى املستوطنات التي تشملها اخلريطة على ميزانية قدرها ألف شيكل ستخصص للتعليم والبنية 
آالف مستوطن يف يهودا  110وتضم اخلريطة ). 14/12/2009، "معاريف("التحتية وغيرها 

  . ماليين شيكل 110ستوطنات ستحصل على ميزانية تبلغ قيمتها والسامرة، وعليه، فإن امل
  

قال رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس يف مقابلة حصرية أجرتها معه  :16/12/2009
بصورة  ]يف املستوطنات[جمدت إسرائيل البناء  إذا"يف مكتبه يف رام الله أمس إنه " هآرتس"صحيفة 

وذكر عباس أن السلطة ". تامة لستة أشهر، فسيكون يف اإلمكان إنهاء املفاوضات بشأن احلل النهائي
الفلسطينية ال تضع شروطاً مسبقة على إسرائيل، لكنها تطلب من حكومة نتنياهو الوفاء بالتزاماتها 

  .صراحة على وقف البناء يف املستوطناتبموجب خطة خريطة الطريق التي تنص 
  

اقترح رئيس احلكومة السابق إيهود أوملرت تسليم الفلسطينيين احلقول التابعة : 17/12/2009
من احملمية الطبيعية يف صحراء للمستوطنات اليهودية التي تقع بمحاذاة قطاع غزة، وجزءاً كبيراً 

خريطة "وبحسب . يهودا، يف مقابل ضم الكتل االستيطانية التي تقع يف الضفة الغربية إىل إسرائيل
، التي تنشر هنا أول مرة، ستمر احلدود املستقبلية بين إسرائيل وغزة يف جوار مستوطنات "أوملرت

واقترح أوملرت أيضاً . ىل الدولة الفلسطينيةمثل باري، وكيسوفيم، ونير عوز، التي ستسلم حقولها إ
تسليم فلسطين املستقبلية مناطق تقع يف غور بيسان، بالقرب من مستوطنة طيرات تسفي، ويف جبال 

كم  327,1القدس، بالقرب من نَتاف، ويف منطقتي خليش وبلدة ياطير، أي ما يصل جمموعه إىل 
  ]يف اإلمكان العودة إىل اخلريطة ضمن أعداد النشرة[. مربع من اجلانب اإلسرائيلي للخط األخضر

  
املعارضين لسياسة رئيس  قالت عضو الكنيست تسيبي حوتوفِلي، التي تعدّ من أبرز: 21/12/2009

احلكومة بنيامين نتنياهو يف حزب الليكود، يف كلمة ألقتها يف ندوة عقدت يف مركز هيرتسليا 

http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=12&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=11&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=12&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=14&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=12&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=16&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=12&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=17&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/17-12-2009.pdf
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=12&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=21&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
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يجب تطبيق : "وأضافت. إىل إسرائيل ]احملتلة[املتعدد االختصاصات أمس، إنه يجب ضم األراضي 
ال ترفض منح اجلنسية "، وأعلنت أنها "]الضفة الغربية[القانون اليهودي على منطقة يهودا والسامرة 

منطقة يهودا والسامرة هي جزء من أرض "وأوضحت حوتوفِلي أن ". للفلسطينيين ]اإلسرائيلية[
  "إسرائيل

  
أمس " يديعوت أحرونوت"لصحيفة  أكدت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة املستوى: 28/12/2009

منزالً وراء اخلط األخضر، يف مدينة  692أن إسرائيل أخطرت الواليات املتحدة مسبقاً بنيتها بناء 
ومع ذلك، ليس من املؤكد أن يمنع هذا اإلخطار حدوث مواجهة يف الساحة الدولية مع كل من . القدس

  . الواليات املتحدة والفلسطينيين واالحتاد األوروبي
  

  2010سنة:  
  

على بناء أربعة مبان سكنية ) االثنين(صادقت جلنة التخطيط والبناء يف القدس أمس : 2010 /5/1
يف تلك  جديدة يف اجلزء الشرقي من املدينة، على الرغم من النداءات الدولية لوقف نشاط البناء

  .املنطقة املكتظة بالسكان الفلسطينيين
أسرة بجوار مدرسة بيت أوروت الدينية يف املنطقة التي يوجد  24وستقام املباين اخملصصة إليواء 

  .خالف بشأنها شرقي أسوار البلدة القديمة
أيضاً ويتم مشروع البناء بمبادرة من املليونير اليهودي األميركي إرفينغ موسكوفيتش الذي يملك 

وكان هذا الفندق تصدر عناوين الصحف يف العام املاضي عندما . فندق شبرد يف القدس الشرقية
شقة لليهود هناك، األمر الذي أثار احتجاجات غاضبة  20حصل موسكوفيتش على تراخيص لبناء 

  .من جانب احلكومة األميركية
  

أفادت اإلذاعة اإلسرائيلية وإذاعة اجليش اإلسرائيلي أمس أن اللجنة اللوائية للتخطيط  : 7/1/2010
ويف إطار . والبناء يف القدس صادقت على خطة لبناء حي يهودي يف حي شعفاط يف القدس الشرقية

متر  5000طبقات على مساحة  البناء اجلديد، تمت املصادقة على إقامة ثالثة مبان تتألف من خمس
  ]. العربي[داخل احلي 

وقال أحد ناشطي اليمين يف مقابلة مع إذاعة اجليش اإلسرائيلي إن الشخص الذي يقف وراء هذا 
  . املشروع هو املليونير اليهودي ـ األميركي إروين موسكوفيتش

وكانت وسائل اإلعالم نشرت قبل يومين أن بلدية القدس صادقت على خطط بناء لتوسيع مدرسة بيت 
وحدة  24أوروت الدينية الكائنة يف جبل الزيتون يف القدس الشرقية، حيث ستقام أربعة مبان تضم 

 . سكنية
  

يعتزم رئيس بلدية القدس نير بركات املضي قدماً يف خطة هدم املباين العربية غير  :11/2/2010
واملكون من [املتنازع عليه " بيت يوناتان"القانونية يف القدس الشرقية، بعد أن جعل إخالء مبنى 

  .  مرهوناً بهذا األمر] سبع طبقات
رسة الضغط على كل من له عالقة بهذه القضية، وقالت مصادر يف بلدية القدس إن بركات يحاول مما

وأضافت املصادر أن املسؤولين . من أجل كسب التأييد خلطة هدم املنازل العربية يف القدس الشرقية

http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=12&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=28&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=1&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=5&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2010
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=1&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=7&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2010
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=2&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=11&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2010
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يف البلدية سيبدأون توزيع أوامر هدم املنازل العربية يف األيام القريبة املقبلة، تمامًا مع تعليق أمر 
  ".اتانبيت يون"اإلخالء على جدران 

، الذي يضم عائالت يهودية "بيت يوناتان"وكانت احملكمة اللوائية يف القدس أصدرت أمراً بإخالء 
ويقع يف حي سلوان الذي تقطنه أغلبية عربية يف قلب القدس الشرقية، والذي شيد من دون رخصة 

 .بناء، لكن قرار احملكمة مل يطبق حتى اآلن
ية إيلي يشاي حماوالته احلصول على رخصة بناء بأثر رجعي ويف هذه األثناء، يواصل وزير الداخل

 ].واحلؤول دون إخالء مستوطنيه اليهود" بيت يوناتان"إلضفاء صفة قانونية على [
  

راً يقضي بتغيير املسار األصلي للجدار بعد ثالثة أعوام من إصدار احملكمة العليا قرا :11/2/2010
ومن املفترض أن يؤدي . الفاصل الذي يمر عبر قرية بلعين، بدأ تنفيذ هذا القرار يف اآلونة األخيرة

دونم من أراضي القرية إىل أصحابها، لكن  700تغيير املسار، وفقاً لقرار احملكمة، إىل إعادة نحو 
 . سرائيليةدونم ستبقى يف املنطقة اإل 1,500هناك 

  
أثار إعالن جتميد البناء يف املستوطنات ردات فعل عديدة، إالّ إن البناء ال يزال  :15/2/2010

  .مستمراً من الناحية الفعلية، وعلى نطاق ال يستهان به
 29الدفاع أنه تم الكشف عن انتهاكات ألوامر جتميد البناء يف ويتبين من بيانات رسمية لوزارة 

أن يف حيازتها معلومات عن أشغال بناء غير " السالم اآلن"مستوطنة على األقل، بينما أعلنت حركة 
قانونية جتري يف خمس مستوطنات أخرى أيام السبت، من وراء ظهر املراقبين التابعين لإلدارة 

  .املدنية
تلك املستوطنات، سُجلت انتهاكات أيضاً يف مستوطنة نوكديم التي يقيم وزير وباإلضافة إىل 

: كما سجلت انتهاكات يف كل من. اخلارجية أفيغدور ليبرمان فيها، ويف مستوطنة تكواع اجملاورة
  .رفافاه؛ معاليه شومرون؛ متتياهو؛ بيت أرييه ـ عوفريم؛ كدوميم؛ وغيرها

تُّخذت إجراءات ترمي إىل فرض التقيد بخطط البناء، وأنه تم يف إىل جانب ذلك أعلن فيلنائي أنه ا
  .إطارها إصدار أوامر بالهدم ووقف األعمال

لقد صدق الوزير : "ياريف أوبنهايمر" السالم اآلن"ورداً على هذه البيانات قال السكرتير العام حلركة 
  ".ليس له أي معنى فعليبنيامين بيغن الذي حاول تهدئة املستوطنين وأعلن أن جتميد البناء 

  
على الرغم من أن احلكومة اإلسرائيلية جمدت البناء يف املستوطنات، إالّ إنها، بموازاة  :22/2/2010

احلكومة أمس يف جلستها  فقد أقرت]. احملتلة[ذلك،  تواصل تطوير الوجود اإلسرائيلي يف املناطق 
ونتيجة ضغوط من جانب . األسبوعية خطة شاملة للحفاظ على املواقع التراثية يف أنحاء البلد كافة

عدد من الوزراء، أمر رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو بإضافة موقعين إىل اخلطة هما قبر راحيل يف 
وقد وافق الوزراء على اخلطة . اخلليليف ] احلرم اإلبراهيمي الشريف[بيت حلم ومغارة املكبياله 

  .باإلجماع
إن وجودنا كدولة ال يتوقف فقط على اجليش اإلسرائيلي أو على منعتنا : "وقال نتنياهو خالل اجللسة 

االقتصادية، وإنما يرتكز أيضاً على الشعور القومي الذي سنورثه لألجيال القادمة، وعلى قدرتنا على 
ثياً بتكلفة قدرها موقعاً ترا 150كما أوضح أن اخلطة تشمل ترميم نحو ". تبرير ارتباطنا باألرض

  . مليون شيكل 400

http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=2&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=11&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2010
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=2&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=15&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2010
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=2&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=22&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2010


20 
 

  
صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء يف القدس على خطة إلقامة حي سكني :  26/2/2010

وسيقام . غات زئيفوحدة سكنية يف شمال القدس، بالقرب من مستوطنة بس 600جديد يتألف من 
احلي اجلديد على أراضٍ تقع ما وراء اخلط األخضر بين قرية حزمة الفلسطينية ومستوطنة بسغات 

وباإلضافة . زئيف، وسيوجد اتصاالً جغرافياً من البناء بين بسغات زئيف ومستوطنة النبي يعقوب
  .ر مناطق لالستخدام العاموحدة سكنية، سيصار إىل إقامة مبانٍ عامة، وشق طرق، وتطوي 600إىل الـ 

وقبل ثالثة أشهر، أثارت خطة بناء واسعة أقرتها اللجنة اللوائية إلقامة وحدات سكنية بالقرب من 
وعلى الرغم من االحتجاج األميركي، فإن . حي جيلو تذمراً كبيراً من جانب الواليات املتحدة

  .مؤسسات التخطيط تواصل دعم خطط بناء من هذا النوع
  

احلرم اإلبراهيمي [ومغارة املكبياله ] مسجد بالل بن رباح[بعد قرار دمج قبر راحيل : 2/3/2010
، يواجه رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو خطوة أخرى ]اليهودية[يف قائمة املواقع التراثية ] الشريف
فاللجنة الوزارية للشؤون . نها اإلضرار بمحاوالت استئناف املفاوضات مع الفلسطينيينمن شأ

، مشروع قانون بادر رئيس حزب االحتاد الوطني عضو الكنيست )الثالثاء(التشريعية ستناقش اليوم 
يعقوب كاتس إىل طرحه أمام الكنيست، ويهدف إىل تطبيق السيادة اإلسرائيلية على مستوطنات يهودا 

  ]. الضفة الغربية[والسامرة 
من جانب عضو الكنيست بني ] الكنيست السابق[وكان مشروع القانون قُدم إىل الكنيست السابع عشر 

وباإلضافة إىل نتنياهو، وقّع . ألون، ووقّعه أيضاً بنيامين نتنياهو الذي كان يومها زعيماً للمعارضة
ن؛ يسرائيل كاتس؛ ليمور ليفنات؛ غدعون ساعر؛ ميخائيل إيتان؛ غلعاد أردا: مشروع القانون كل من

يوفال شتاينيتس؛ سيلفان شالوم؛ يويل إيدلشتاين؛ سوفا النْدفِر؛ ستاس مِسِجنيكوف؛ يعقوب مرغي؛ 
هؤالء مناصب وزراء أو نواب وزراء يف احلكومة احلالية، كما وقّعه ] معظم[مئير بوروش؛ ويشغل 

  .رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين
بعد أن قمنا بتحرير أجزاء من بلدنا، تم تطبيق القانون اإلسرائيلي : "و الكنيست كاتسوأضاف عض

ألف يهودي ممن يقيمون يف أحياء القدس التي تم حتريرها يف  300على اجملال الذي يعيش فيه 
ألف نسمة ممن يقيمون يف هضبة اجلوالن،  20، و ]1967يونيو / حرب حزيران [حرب األيام الستة 

األوان اآلن لتبنّي مشروع القانون الذي أيده قبل نحو عام زعماء الليكود كلهم ـ الذين يشغلون  فقد آن
ألف يهودي الذين  350مناصب وزارية اليوم ـ  والذي يهدف إىل تطبيق القانون اإلسرائيلي على الـ 

  ".يعيشون يف يهودا والسامرة
  

قبيل إعالن رئيس بلدية القدس نير بركات خطته الكاملة بشأن حي البستان يف قرية : 3/3/2010
سلوان التي تقع يف القدس الشرقية، طلب منه رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو تخصيص مزيد من 

واستجاب برْكات . املنازلالوقت من أجل حماولة التوصل إىل تفاهم مع سكان القرية بشأن هدم 
  .لطلب رئيس احلكومة

ووفقاً خلطة بركات، سيتم هدم نحو عشرين منزالً تقع يف اجلهة الغربية من حي سلوان من أجل بناء 
ويف مقابل ذلك سيحصل أصحابها على رخص إلقامة أبنية جديدة يف . حديقة أثرية يف موقعها
  .اجلهة الشرقية من احلي
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منزالً تم بناؤها من دون رخص بناء، وتشكل حمور جدل يتسم  88حو ويوجد يف حي سلوان ن
  .باحلساسية الشديدة يف القدس، وبطبيعة احلال أصبح لهذا اجلدل طابع سياسي

  
وحدة  112مصادقة إسرائيل على بناء إن ) االثنين(قالت الواليات املتحدة أمس  :9/3/2010

سكنية جديدة يف الضفة الغربية ال تشكل انتهاكاً للتجميد احملدود الذي أعلنته إسرائيل فيما يتعلق 
ببناء املستوطنات، لكنها تشكل نوعاً من العمل الذي يتعين على كال اجلانبين احلذر من اإلقدام عليه 

  .م غير املباشرةيف الوقت الذي يشرعان يف حمادثات السال
عندما تخوض : "وقال الناطق بلسان وزارة اخلارجية فيليب كراويل يف حديث إىل الصحافيين

حمادثات من هذا النوع، عليك أن تعترف بمصالح الطرف اآلخر وتصوراته، وعلى كال اجلانبين احلذر 
ب أولئك الذين يريدون من القيام بأعمال ربما تُفهم خطأً يف املنطقة، أو يمكن استغاللها من جان

 ".إيجاد العقبات
وحدة سكنية جديدة  112وقد كشفت احلكومة اإلسرائيلية نهار االثنين أن إسرائيل صادقت على بناء 

يف الضفة الغربية، على الرغم من تعهدها بإبطاء عملية بناء املستوطنات ـ وهو القرار الذي أثار 
  .مضض على استئناف حمادثات السالمغضب الفلسطينيين بعد يوم من موافقتهم على 

  
يف استقبال بارد لنائب رئيس الواليات املتحدة جو بايدن، صادقت اللجنة اللوائية : 10/3/2010

للبناء اخملصص للمتدينين على خطة ضخمة ) الثالثاء(للتخطيط والبناء يف وزارة الداخلية أمس 
وحدة سكنية جديدة  1600فقد أقرت اللجنة بناء . احلريديم يف شمال القدس، ما وراء اخلط األخضر

يف حي رامات شلومو التابع للمتدينين احلريديم، والذي يقع بين حي راموت وشعفاط يف القدس 
دون ضجة، أرسلت اللجنة اللوائية  وخالفاً خلطط البناء السابقة التي كان يتم إقرارها من. الشرقية

بياناً إىل الصحافة بشأن توسيع املستوطنة، وذلك على الرغم من حساسية التوقيت الذي تزامن مع 
  . وصول جو بايدن إىل إسرائيل

وتقضي اخلطة بتوسيع حي رامات شلومو يف اجتاه اجلنوب والشرق، وحتسين الطريق القائم املؤدي 
وتبلغ مساحة األراضي التي تشملها . ريق آخر يؤدي إليها من جهة الغربإىل املستوطنة، وبناء ط

  .دونماً 580اخلطة نحو 
  

إن هناك خططًا " هآرتس"لصحيفة ] البلدي[قال مسؤولون عن شؤوون التخطيط : 11/3/2010
وحدة سكنية جديدة يف أحياء القدس وراء اخلط األخضر، وإن هذه اخلطط تمر  50,000لبناء نحو 

وأضاف هؤالء أن من املتوقع أن تركز خطط البناء املتعلقة . اآلن بمراحل متعددة من اإلعداد واإلقرار
 . بالقدس، على مدى السنوات القليلة املقبلة، بل وحتى العقود املقبلة، على القدس الشرقية

مع بناء معظم الوحدات السكنية يف إطار عشرات من خطط البناء اخملصصة لكل حي من ومن املز
األحياء اإلسرائيلية الواقعة وراء اخلط األخضر، يف حين سيتم بناء عدد قليل منها كمشاريع لليهود 

وحدة سكنية تمر اآلن بقنوات التخطيط واإلقرار  20,000وهناك نحو . داخل األحياء الفلسطينية
وحدة سكنية أخرى  30,000سمية، يف الوقت الذي يجري تنفيذ اخلطط املتقدمة منها فعًال، وهناك الر

  . مل  تقدم إىل جلان التخطيط بعد

http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=3&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=9&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2010
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=3&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=10&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2010
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135959?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=3&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=11&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2010


22 
 

وحدة سكنية يف حي رامات شلومو التي أعلنتها  1600وتشمل أعمال البناء اخملطط لها خطة بناء 
الرئيس األميركي جو بايدن إلسرائيل، والتي وزارة الداخلية الثالثاء الفائت يف أثناء زيارة نائب 

 . دانها بايدن بصورة علنية
جمعية إسرائيلية تسعى لتعزيز العالقات بين " [عير عميم"ويتبين من بيانات جمعتها جمعية 

أن خطط البناء الكبرى املوجودة اآلن يف مراحل متقدمة من ] الفلسطينيين واإلسرائيليين يف القدس
، وبسغات زئيف )1500نحو (، وهار حوما )وحدة سكنية 3000نحو (حياء جيلو اإلقرار تتعلق بأ

، والنبي يعقوب )600(، وقصر املندوب )1200(، وراموت )3500(، وغفعات هَمَتوس )1500((
وهناك عدد من اخلطط املستقبلية الواسعة النطاق غير املدرجة يف جدول األعمال اآلن، كخطة ). 450(

  .ألف وحدة سكنية 13يل يف جنوب القدس، الذي من املزمع أن يشمل إقامة حي غفعات ياع
  

دانت وزيرة خارجية االحتاد األوروبي كاثرين أشتون أمس قرار إسرائيل املصادقة : 11/3/2010
وجاء يف بيان صدر . رامات شلومو يف القدس الشرقية وحدة سكنية جديدة يف حي 1600على بناء 

وأن االحتاد يدعو السلطات اإلسرائيلية إىل الوفاء " على إسرائيل التراجع عن قرارها"عن االحتاد أن 
بتعهداتها يف عملية السالم واالمتناع من القرارت األحادية اجلانب والنشاطات التي من شأنها تهديد 

  .الوضع النهائي
خطوة تقوض أمل الفلسطينيين "نائب الرئيس األميركي جو بايدن القرار اإلسرائيلي وقال إنه وهاجم 
على الطرفين أن "وأكد بايدن خالل لقاء مع كبار املسؤولين يف السلطة الفلسطينية أنه ". بالسالم

  ".يلتزما تغيير األجواء وتأييد احملادثات، بدالً من تقويضها
  

اجتمعت وزيرة خارجية االحتاد األوروبي كاثرين أشتون بنظيرها اإلسرائيلي : 18/3/2010
ويف مؤتمر صحايف عقد بعد االجتماع تطرق ليبرمان إىل اخلالف . أفيغدور ليبرمان يف القدس أمس

إن توقيت قرار املصادقة على خطة : "ركيين بسبب البناء يف القدس الشرقية، وقالالذي نشب مع األمي
البناء مل يكن صحيحًا، وليس لدينا مشكلة يف االعتراف باخلطأ عندما نخطىء، لكن سنحت هنا 

  ".فرصة لالنقضاض على إسرائيل ومطالبتها بأمور غير معقولة
إن القدس عاصمة إسرائيل . يف القدس الشرقية ليس من املعقول منع اليهود من البناء: "وأضاف

ويجب أن تكون مفتوحة أمام اجلميع، مسلمين ومسيحيين ويهوداً، وأن يتمكن اجلميع من شراء 
  ".حيثما يشاؤون] املنازل[

وقالت أشتون إن الطريق الوحيد للوصول إىل السالم هو املفاوضات اجلادة، وأعربت عن أملها بأن 
املباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين وأن تؤدي إىل حمادثات مباشرة تفضي إىل  تبدأ احملادثات غير

  . حل النزاع
  

اتصاالً هاتفياً بوزيرة ) مساء اخلميس(أجرى رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو أمس : 19/3/2010
ميركية هيالري كلينتون، نقل إليها فيه رد إسرائيل على مطالب اإلدارة األميركية، الذي اخلارجية األ

ومل يتضمن الرد تعهدات بوقف أو كبح البناء يف القدس . وافق عليه باإلجماع طاقم الوزراء السبعة
  .الشرقية، وال موافقة إسرائيلية على إلغاء خطط البناء يف رامات شلومو

كومة على وزيرة اخلارجية كلينتون، سلسلة تفصيلية إلجراءات كان طاقم وقد عرض رئيس احل
  :الوزراء السبعة قد وافق عليها باإلجماع بينها
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أ ـ إعالن نتنياهو أن ليس لديه الصالحيات القانونية إللغاء خطط البناء يف رامات شلومو، مع تعهّده،  
  .يذ خطط البناء هذه خالل األعوام الثالثة املقبلةمن جهة أخرى، أمام اإلدارة األميركية، بأال يبدأ تنف

ب ـ تتعهد إسرائيل أمام اإلدارة األميركية بأال تنشر يف وسائل اإلعالم القرارات اجلديدة للبناء يف 
ال تسألونا، ولن "ويقول ديل إن النتيجة لن تكون جتميداً للبناء، وإنما سياسة . القدس الشرقية

  ".نخبركم
والواليات املتحدة أوشكتا على االتفاق على طريقة البدء باملفاوضات غير املباشرة ج ـ إن إسرائيل 

  .مع السلطة الفلسطينية
  

إن ) األحد(قال رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو يف مستهل جلسة احلكومة أمس : 22/3/2010
وأكد نتنياهو أن ". البناء يف القدس هو كالبناء يف تل أبيب، وقد أوضحنا ذلك لإلدارة األميركية"

سيكون يف إمكان كل طرف طرح أي قضية يرغب "احلكومة برئاسته قالت أيضاً لإلدارة األميركية إنه 
كنه ، ل(Proximity Talks)التي ستجرى عن قرب ] غير املباشرة[يف طرحها خالل احملادثات 

  ".سيكون من الضروري إجراء حمادثات جادة ومباشرة من أجل التوصل إىل اتفاقات
وذكر نتنياهو أن سياسة احلكومات اإلسرائيلية كلها فيما يتعلق بالبناء يف القدس، كانت مماثلة، 

سوء فهم كما ذكر أن الرد اإلسرائيلي سُلم إىل الواليات املتحدة خطياً، تفادياً ل. وأن سياسته مل تتغير
  ..السياسة اإلسرائيلية

وقد رفض نتنياهو إلغاء مشروع البناء يف حي رامات شلومو أو جتميد البناء يف القدس الشرقية 
  . بصورة تامة، لكنه تعهد بإنشاء جهاز يف ديوانه ملراقبة البناء بصورة دقيقة

ومع أن احلكومة اإلسرائيلية لن تلغي خطة البناء يف حي رامات شلومو يف القدس الشرقية، كما طلبت 
اإلدارة األميركية، إالّ إن اخلطة ستجمَّد على األقل حتى انتهاء فترة جتميد البناء يف املناطق 

لن تنتهي قبل وأكدت أوساط مكتب وزير الداخلية أمس أن عملية املصادقة على اخلطة ]. احملتلة[
  . سبتمبر املقبل/ أيلول 

  
يف أثناء زيارة رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو لواشنطن، أُعلن أن جمعية مستوطنين : 24/3/2010

 20على ترخيص نهائي لبناء  يمولها املليونير إرفين موسكوفيتش حصلت نهار اخلميس الفائت
وكان إقرار خطة . وحدة سكنية يف موقع فندق شِبَرد الكائن يف حي الشيخ جراح يف القدس الشرقية

يوليو الفائت قد أثار يف حينه / يف تموز ] التابعة لبلدية القدس[البناء من جانب اللجنة احمللية 
  . غضب األميركيين والبريطانيين

أنه تم قبل نحو ثالثة أسابيع إعادة فتح ملف متعلق بإحدى " هآرتس"يفة من جهة أخرى، علمت صح
خطط البناء التي يوجد خالف كبير بشأنها، والتي من املتوقع، يف حال إقرارها، أن تثير غضباً كبيراً 

  .لدى الفلسطينيين واجملتمع الدويل
يف قلب حي الشيخ جراح  دونماً 45وحدة سكنية على مساحة  200ويتعلق األمر بخطة كبرى لبناء 

منزالً يقيم فيها مئات من الفلسطينيين منذ سنة  28يف القدس الشرقية، وسيتطلب تنفيذ اخلطة هدم 
وإذا ما نُفذت اخلطة فإنها ستحول حي الشيخ جراح إىل واحدة من أكبر املستوطنات اليهودية . 1948

نون حتى اآلن يف إجالء ثالث عائالت وقد جنح املستوط. يف قلب أحياء القدس الشرقية الفلسطينية
  .من حي الشيخ جراح، األمر الذي فجر صراعاً أشعل القدس الشرقية منذ نحو نصف عام
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، وألول مرة، احلجم "مركز ماكرو للسياسات االقتصادية"وعلى صعيد آخر، كشف بحث جديد أجراه 
مليون متر من  12ادل هذا احلجم ويع. الدقيق للبناء اليهودي يف مستوطنات الضفة الغربية حتى اآلن

  .مليار دوالر 17,5املنازل، واملؤسسات، والطرق، واملصانع، وتقدر قيمته بنحو 
، مشروع مسح حلجم االستيطان اليهودي يف الضفة الغربية، 2008وقد بدأ املركز، منذ سنة 

  .يعقد اليوموسيعرض نتائج البحث الذي يستند إىل صور أقمار صناعية للمستوطنات يف مؤتمر س
تبلغ ) شققاً(وحدة سكنية  32,711ويتبين من نتائج البحث أنه يوجد اليوم يف مستوطنات الضفة 

  .متر 5,744,150منزالً خاصاً تبلغ مساحتها  22,997متراً، باإلضافة إىل  3,271,100مساحتها 
 321بركة؛  96كنيس؛  271مؤسسة عامة؛  868، هناك اليوم ]اليهود[ومن أجل خدمة سكان الضفة 

كما يوجد يف . مكتبة 21مدرسة دينية؛  68مدرسة؛  211حديقة أطفال؛  344منشأة رياضية؛ 
. قاعة مناسبات 15مبنى صناعياً، و  717مركز تسوق، و  187حمطة وقود، و  21املستوطنات 

  ].احملرر. كذا يف األصل[متراً  1,21,722وتمتد الطرق على مساحة 
روبي نتانزون، . ووفـقاً لـمحرر البحث د. لفة االقتصادية للبناءكساب التن أحد أهداف البحث حاوك

مليار  1,7مليارات دوالر، والطرق  4,5مليارات دوالر، والشقق  9فإن قيمة املنازل اخلاصة تعادل 
  .دوالر، واملؤسسات العامة والكنس والبرك نحو نصف مليار دوالر

  
تطالب الواليات املتحدة إسرائيل بوقف البناء يف أنحاء القدس الشرقية كلها ألربعة : 31/3/2010

شهور كجزء من قائمة املطالب التي نقلتها الواليات املتحدة إىل إسرائيل بشأن عملية السالم مع 
ة األميركية الضغط على رئيس السلطة الفلسطينية ويف مقابل ذلك، ستمارس اإلدار. الفلسطينيين

  .حممود عباس كي يوافق على إجراء حمادثات مباشرة مع رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو
وقال مصدر سياسي يف القدس إن اإلدارة األميركية تطالب إسرائيل بتجميد البناء أيضاً يف أحياء 

الفرنسية ورامات شلومو، وذلك ألربعة أشهر، نظراً  يهودية يف القدس الشرقية، كالنبي يعقوب والتلة
إىل أن هذه هي املدة التي خصصتها جامعة الدول العربية إلجراء املباحثات غير املباشرة بين 

  .السلطة الفلسطينية وإسرائيل
  

الناطق بلسان بلدية القدس أمس إنه من املتوقع أن تقر جلنة التخطيط التي قال : 14/4/2010
وسيكون . ستجتمع اخلميس املقبل، إقامة مبانٍ عامة جديدة يف حي جيلو الذي يقع يف جنوب املدينة

، والتي 1995على جدول أعمال اللجنة املصادقة النهائية على خطة البناء التي أقرت مبدئياً يف سنة 
  .وحدة سكنية جديدة فيه 200ىل توسيع احلي عن طريق بناء تهدف إ

  
أن دولة إسرائيل دفعت، يف سنة " هآرتس"كشفت وثائق حصلت عليها صحيفة : 16/4/2010

، الذين يقيمون يف منازل غير قانونية ، اىل سكان بؤرة هيوفال االستيطانية غير القانونية2002
ألف شيكل لكل عائلة لدى جميئهم لإلقامة يف ذلك املكان يف تلك  77مهددة بالهدم، مساعدة قدرها 

  .السنة
 2002ديسمبر / وأظهرت هذه الوثائق إن نائب احملاسب العام يف وزارة املالية طلب يف كانون األول

. حدة سكنية يف بؤرة هيوفال االستيطانية غير القانونيةو 16من مصرف تبحوت، تقديم قروض إىل 
  . ألف شيكل للعائلة الواحدة 240وقد وافقت الدولة على تقديم قروض بنحو 
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وحدة سكنية،  63وتكشف الوثائق أن وزارة اإلسكان قامت بتمويل أعمال البنية التحتية ألكثر من 
 2,5تية ألربعين وحدة سكنية بلغت تكلفتها مليون شيكل، باإلضافة إىل أعمال بنية حت 1,3ودفعت 

  .مليون شيقل
وافقت وزارة اإلسكان على دفع  2003وأبرزت الوثائق التدخل العميق للدولة يف حريشا، ففي سنة 

مليون شيكل إلقامة البنية التحتية لعشر وحدات سكنية يف املكان، كما قامت الوزراة بتمويل  2,2
ألف  300ألف شيكل، وأقامت دار حضانة لألطفال كلّفت  200فته ، بلغت تكل2002إنشاء ناد سنة 

، أمر نائب وزير الدفاع أفرايم سنيه يف حكومة باراك آنذاك، بإنشاء خزان 2000ويف سنة . شيكل
  .للمياه على الرغم من معرفته أن البناء يف املكان هو موضع نزاع

  
يف الوقت الذي تبذل اإلدارة األميركية أقصى جهودها لتحريك عملية السالم، ويلتزم : 28/4/2010

رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو جانب احلذر يف تصريحاته، يواصل رئيس بلدية القدس نير بركات 
وقد صرح أمس يف حديث مع  .الذي يقوم بزيارة لواشنطن إطالق تصريحات سياسية مثيرة للجدل

وإذا كان األميركيون . هذا غير صحيح. ال يوجد جتميد للبناء يف القدس: "مراسلي وسائل اإلعالم
  ".كال: يوصوننا بذلك، فاجلواب هو

وأكد بركات يف حديثه مع املراسلين أن البناء يف القدس، بما يف ذلك القدس الشرقية، سُيستأنف 
التي تلقتها إسرائيل من األميركيين خالل زيارة نائب " الصفعة"ؤه يف إثر بزخم كامل بعد أن تم إبطا

وحدة سكنية  1600الرئيس األميركي جوزيف بايدن إلسرائيل، حين نُشر قرار املصادقة على بناء 
وذكر بَرْكات أن اللجنة احمللية للتخطيط . يف حي رامات شلومو االستيطاين ما وراء اخلط األخضر

  .   نفت نشاطها بعد توقف قصيروالبناء استأ
  

، يف مؤتمر عقد يف القدس أمس، أنها )الليكود(أعلنت عضو الكنيست تسيبي حوتوِفلي : 3/5/2010
منطقة القدس إىل تنوي تقديم مشروع قانون إىل الكنيست يقضي بضم املستوطنات القائمة يف 

  .إسرائيل
وعلى حد قول حوتوفِلي، فإنها تعتزم اقتراح ضم مستوطنات معاليه أدوميم، وإفرات، وغفعات زئيف، 

إىل أراضي دولة إسرائيل، وإىل اجملال اإلداري لبلدية القدس، وتطبيق القانون اإلسرائيلي عليها، 
  .اليهودية احمليطة بالقدسوذلك بهدف تطبيق السيادة اإلسرائيلية على املستوطنات 

  
افتتاح احملادثات غير املباشرة ) األحد(بعد إعالن القيادة الفلسطينية صباح أمس : 10/5/2010

طرفين قاما بخطوات من ال"رسمياً، أصدرت وزارة اخلارجية األميركية مساء أمس بياناً جاء فيه أن 
وقال املتحدث بلسان وزارة اخلارجية األميركية فيليب ". أجل إيجاد مناخ إيجابي للمحادثات

رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس أعلن أنه سيعمل على منع أنواع التحريض كلها، "كراويل، إن 
يركية جتميد البناء يف حي رامات وإن رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو سبق أن أعلن أمام اإلدارة األم

  " شلومو عامين على األقل
وبموازاة ذلك، أوضحت اإلدارة األميركية أنه يف حال قيام أحد الطرفين بنشاط يؤدي إىل تقويض 

  . الثقة بينهما خالل املباحثات، فإن ذلك الطرف سسُيحمَّل املسؤولية عن إرباك احملادثات
وتعقيباً على البيان األميركي، أكدت مصادر مقربة من رئيس احلكومة نتنياهو أن مشروع البناء يف 

رامات شلومو لن ينفذ خالل العامين املقبلين، وأنه سبق أن بلّغت احلكومة اإلسرائيلية اإلدارة 
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غير أن . املقبلة األميركية أنه من غير املتوقع تنفيذ البناء يف رامات شلومو خالل األعوام القليلة
رئيس احلكومة أوضح مراراً وتكراراً أن البناء والتخطيط يف القدس سيستمران "املصادر أضافت أن 

عاماً الفائتة،  43كالعادة، تماماً مثلما كان الوضع عليه يف ظل احلكومات اإلسرائيلية كلها خالل الـ 
  ".وأن أي تعهد إسرائيلي مل يتم تقديمه بشأن هذا املوضوع

  
على لسان [بعد مرور بضع ساعات على إعالن املبعوث األميركي جورج ميتشل : 10/5/2010

أن رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو تعهد بعدم البناء يف ] املتحدث بلسان وزارة اخلارجية األميركية
) األحد(ومو خالل العامين املقبلين، أوضح رئيس بلدية القدس نير بَرْكات مساء أمس حي رامات شل

  .أن البناء سيستمر يف مدينته، ويف أجزائها كافة
إن املدينة تواصل . االختبار احلقيقي هو اختبار األعمال"وقال رئيس البلدية يف بيان صدر عنه إن 
. وفقاً للخطط الهيكلية املتعلقة باليهود والعرب على السواءدفع البناء قدماً يف جميع أجزاء املدينة ، 

إننا نتوقع من وزارتَي الداخلية واإلسكان املصادقة على اخلطط واملساعدة يف اجلهود الرامية إىل 
على القدس، بهدف وقف الهجرة السلبية من ] اإلسرائيلية[احملافظة على السكان الشبان والسيطرة 

  ".ن رئيس احلكومة لن يسمح بتجميد البناء يف العاصمة، ال قوالً وال عمالً إننا نثق بأ. املدينة
  

قال وزير الداخلية إيلي يشاي يف مقابلة نُشرت يف الصحيفة الناطقة بلسان حزب : 13/5/2010
وأضاف ". مل يكن هناك جتميد، ولن يكون. ميد للبناء يف القدسليس هناك جت": "يوم ليوم"شاس 
سنبني يف كل مكان يف القدس، عاصمة وطن الشعب اليهودي إىل أبد اآلبدين، وقد أوضحتُ : "يشاي

  ". ذلك لنظرائنا وأصدقائنا األميركيين
ريح وقد أدىل يشاي بتصريحه هذا الذي ربما يتسبب بمواجهة أخرى مع األميركيين عقب تص

املتحدث بلسان وزارة اخلارجية األميركية الذي قال فيه إن رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو وافق 
  .على جتميد البناء يف حي رامات شلومو يف القدس لعامين

  
تسحاق أهارونوفيتش أمس أن الشرطة ستستأنف تدمير أعلن وزير األمن الداخلي ي: 13/5/2010

بين إسرائيل والسلطة [املنازل يف القدس الشرقية على الرغم من احملادثات غير املباشرة 
  ].الفلسطينية

واعترف أهارونوفيتش خالل مناقشة جرت يف الكنيست بأن تدمير املنازل أُجّل يف األشهر القليلة 
باملفاوضات وبجهود الوساطة التي يقوم بها املوفد األميركي جورج الفائتة من أجل عدم اإلضرار 

ميتشل، لكنه ذكر أنه ال يوجد اآلن لدى الشرطة اإلسرائيلية أي تعليمات تقضي بعدم تدمير املنازل 
  .يف القدس الشرقية

  
على الرغم من االنتقاد الدويل واملعارضة الشديدة من جانب اإلدارة األميركية، فإن : 16/5/2010

وحدة سكنية يف حي رامات  1600اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء يف القدس أقرّت أمس خطة بناء 
وجتدر اإلشارة إىل أن إقرار اخلطة من جانب اللجنة اللوائية أمس هو ]. يف القدس الشرقية[شلومو 

خطوة إجرائية ال تضمن بناء الوحدات السكنية بصورة فورية، لكنها تتيح االنتقال إىل املرحلة 
  ]. على طريق املصادقة النهائية[التالية 
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خطة " [حديقة امللك"على خطة ) ناالثني(من املتوقع أن تصادق بلدية القدس غداً : 20/6/2010
منزالً  22، التي سيتم يف إطارها هدم "]حديقة امللك داود"إلنشاء حديقة أثرية يطلق عليها أيضاً اسم 

وقد أصبح هناك يف اللجنة احمللية للتخطيط والبناء يف القدس، . يف حي البستان يف القدس الشرقية
ويوجد يف . ، أكثرية مؤيدة لهذه اخلطة]ار خطة البناءواملسؤولة عن إقر[التي ستناقش هذا املوضوع 

منزالً تم بناؤها من دون ترخيص، ويدور بشأنها جدل سياسي شديد احلساسية يف  88حي البستان 
من هذه املنازل على تراخيص بناء، يف حين سيحصل  66ويف إطار خطة بَرْكات، سيحصل . القدس

ذن ببناء منازل جديدة يصل ارتفاعها إىل أربع طبقات، أصحاب املنازل الذين سيتم إجالؤهم على إ
  . على حسابهم، يف اجلانب الشرقي من احلي

وتدعي منظمات يسارية وجماعات حقوق إنسان أن السكان لن يكونوا فعالً قادرين على بناء منازل 
سيارات يف جديدة يف ذلك املوقع، ألنه تم وضع شروط للبناء ال يمكن الوفاء بها، كإنشاء مواقف لل

  .املباين، األمر الذي ال يمكن تنفيذه هناك
  

تعتزم جلنة التخطيط والبناء يف القدس، خالل األسابيع القليلة املقبلة، إيداع اخلطة : 29/6/2010
قبل املصادقة [الهيكلية اجلديدة ملدينة القدس لدى البلدية إلطالع اجلمهور عليها وإبداء االعتراضات 

، 1967 وهذه أول خطة هيكلية يتم وضعها للقدس منذ توحيد املدينة يف سنة]. عليها بصورة نهائية
وهي تتضمن، إىل جانب حتديد مبادئ التخطيط والبناء يف العاصمة، توسيع أحياء يهودية يف 

  . شرقيها
وعند إقرار اخلطة، سيتم إضفاء صفة رسمية على ضم القدس الشرقية إىل القدس على مستوى 

رقية هو إن جزءاً كبيراً من األراضي اخملصصة للبناء اليهودي يف القدس الش. التخطيط احلضري
ويأتي إعالن اخلطة عشية زيارة رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو لواشنطن . أمالك عربية خاصة

  .ولقائه رئيس الواليات املتحدة باراك أوباما يف مطلع الشهر املقبل
وقد طلبت اإلدارة األميركية مؤخراً من رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو االمتناع من إحداث أي تغيير 

وتشير وثيقة أعدتها . ع الراهن ملدينة القدس إىل حين انتهاء املفاوضات بشأن احلل النهائييف الوض
وبحسب الوثيقة، فإن تقديرات . إىل عدد من املشكالت التي تنطوي عليها اخلطة" عير عَميم"رابطة 

بناء فاخلطة جتيز . حاجات البناء للسكان العرب يف املدينة أدنى كثيراً من احلاجات احلقيقية
وحدة سكنية للفلسطينيين يف القدس الشرقية، بينما التقديرات الديموغرافية تشير إىل أن  13,500

باإلضافة إىل ذلك، تقول . 2030هذا العدد ال يكاد يلبي نصف حاجات سكان القدس الشرقية يف سنة 
وال تسمح بتوسيع  إن اخلطة تسمح بالبناء الفلسطيني يف شمايل القدس وجنوبيها،" عير عَميم"رابطة 

  .البناء يف وسط املدينة الذي يشمل احلوض التاريخي
  

يغادر رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو إىل واشنطن مساء اليوم حيث سيجتمع : 5/7/2010
وعشية مغادرة نتنياهو، حذفت اللجنة احمللية التابعة . بالرئيس األميركي باراك أوباماً نهار غد

وحدة سكنية يف حي بسغات زئيف الذي يقع وراء  60لبلدية القدس من جدول أعمالها خطة لبناء 
اخلط األخضر، وقد اتُّخذ هذا القرار، على األرجح، من أجل جتنيب رئيس احلكومة إرباكاً عشية لقائه 

  .مع أوباما
الوزارية للشؤون التشريعية مشروع قرار تقدم به عضوا الكنيست كرميل شاَمه  وأمس رفضت اللجنة

، غايته نقل صالحية جتميد البناء يف املستوطنات من )االحتاد الوطني(وأوري أريئيل ) ليكود(
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وقد نشط نتنياهو شخصياً أمس إلقناع وزراء الليكود األعضاء يف اللجنة . احلكومة إىل الكنيست
  . ع القراربمعارضة مشرو

  
] مركز املعلومات اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة" [بتسيليم"نشر مركز : 7/7/2010

يتبيّن ] لغربيةالضفة ا[تقريراً بشأن سياسة إسرائيل االستيطانية يف يهودا والسامرة ) الثالثاء(أمس 
وقد استند التقرير إىل . ٪ من املساحة املبنية يف املستوطنات هي أمالك فلسطينية خاصة21منه أن 

بيانات ووثائق رسمية، بما فيها خرائط اجليش اإلسرائيلي واإلدارة املدنية، وتقارير مراقب الدولة، 
سابق يف وزارة الدفاع  قاعدة بيانات جمعها العميد باروخ شبيغل، مسؤول[وتقرير شبيغل 

  ].اإلسرائيلية
ويتبين من املعلومات الرسمية أنه على الرغم من أن مساحة املنطقة املبنية التابعة للمستوطنات 

٪ من مساحة الضفة الغربية، فإن مساحة األراضي التابعة للمجال البلدي للمستوطنات 1تعادل نحو 
  . غربية٪ من الضفة ال42وجمالسها اإلقليمية تزيد على 

٪ من املساحة املبنية يف املستوطنات هي أراضي دولة، وقد أمكن 66، فإن "بتسيليم"ووفقاً لتقرير 
تخصيص هذه األراضي للمستوطنات من خالل التالعب بتفسير القوانين ذات الصلة املعمول بها يف 

  .الضفة
خريطة الطريق يف أواخر  وكانت إسرائيل التزمت جتميد البناء يف املستوطنات يف إطار تطبيق خطة

وحتى نهاية  2004، لكن من الناحية الفعلية، ازداد عدد املستوطنين يف الضفة منذ سنة 2004سنة 
وقد ). باستثناء القدس(نسمة  301,200نسمة إىل  235,263٪، أي من 28بنسبة  2009سنة 

  .تضاعف عدد املستوطنين منذ بداية عملية أوسلو، ثالث مرات
  

على خطة إلقامة ) االثنين(صادقت اللجنة احمللية للتخطيط والبناء يف القدس أمس : 13/7/2010
، يف منطقة مل تكن خاضعة للسيطرة اإلسرائيلية قبل "بسغات زئيف ـ شرق"وحدة سكنية يف حي  32

فقد أعطى أعضاء اللجنة تراخيص نهائية للبناء يف ذلك املكان، ]. 1967 حرب[حرب األيام الستة 
  .ويمكن أن يبدأ البناء بصورة فورية

وخالل األسابيع القليلة الفائتة، قبل اللقاء بين رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو والرئيس األميركي 
إثر ضغوط سياسية مورست يف البيت األبيض، أجّلت البلدية التصويت على موضوع خطة البناء يف 

وداللة املصادقة على القرار هي أنه يمكن للجرافات أن تبدأ أشغال البناء األولية اعتباراً من . عليها
  .نهار غد

وحدة سكنية من  220جزءاً واحداً فقط من مشروع يشمل  32وتشكل هذه الوحدات السكنية الـ 
ومن املرجح أن تصادق . نطقة القدس الشرقيةاملفترض بناؤها بالقرب من قرية حزمة الواقعة يف م

  ].يف احلي نفسه[وحدة سكنية إضافية  48اللجنة، يف األسبوع املقبل، على إقامة 
على أراضٍ تم " بسغات زئيف"أن الوحدات السكنية اجلديدة ستقام يف حي  "معاريف"وذكرت صحيفة 

وزعمت الصحيفة أنه ]. 1967حرب [ة ضمها إىل اجملال اإلداري لبلدية القدس بعد حرب األيام الست
وافق الفلسطينيون على إبقائه يف حوزة إسرائيل يف "على الرغم من أن األمر يتعلق بحي سكني قديم 

، إالّ إن دفع خطة البناء قدمًا يتناقض مع مطلب السلطة الفلسطينية "إطار اتفاق سالم مستقبلي
كشرط الستمرار  1967اضي التي احتلت يف سنة الداعي إىل تطبيق جتميد االستيطان على جميع األر

  . احملادثات غير املباشرة ورفع مستواها إىل مفاوضات مباشرة
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ول هدم املنازل يف القدس الشرقية، وذلك أل) الثالثاء(استأنفت بلدية القدس أمس : 14/7/2010

وتم هدم ستة منازل، منها ثالثة غير آهلة كانت يف طور البناء يف قرية . مرة منذ بداية العام اجلاري
  . العيسوية، ومنزالن آخران يف جبل املكبر، وبيت سكني يف بيت حنينا كانت تقيم فيه عائلة مقدسية

غوط سياسية، وقد تم وكان تنفيذ أوامر هدم املنازل جُمد خالل األشهر القليلة الفائتة بسبب ض
تصعيد هذه الضغوط عقب املصادقة على خطة البناء يف مستوطنة رامات شلومو يف أثناء زيارة 

  .نائب الرئيس األميركي جو بايدن إلسرائيل
عن اعتقادها أن هناك نيات كامنة وراء هدم املنازل، وقالت حاغيت  "حركة السالم اآلن"وأعربت 

حتى لو افترضنا أنه ال يوجد عالقة بين : "لنشاط االستيطاين يف احلركةعوفران املسؤولة عن متابعة ا
، فإن الرسالة ]قبل يومين[هدم املنازل واملصادقة على بناء وحدات سكنية يف حي بسغات زئيف 

نتنياهو يلعب لعبة مزدوجة ـ فهو، من جهة، يبتسم ] رئيس احلكومة[إن . التي تُستنتَج من ذلك واضحة
مع الفلسطينيين، لكنه، من جهة أخرى، يبصق ] املباشرة[يتحدث عن بدء املفاوضات أمام أوباما و

يف وجهه بعد أسبوع من زيارته لواشنطن، ويبيّن باألفعال ما هي نياته احلقيقية فيما يتعلق بعملية 
  ". السالم

  
بلّغ املدعي العام يهودا فينشتاين حمكمة العدل العليا مؤخراً أن الدولة تعتزم تطبيق : 19/7/2010

و هذا يعني يف الواقع أنه يمكن إلسرائيل . قانون أمالك الغائبين على العقارات يف القدس الشرقية
 .اليين من الشواكلعلى آالف الدونمات واملباين التي تقدر قيمتها بمئات امل" قانونياً"االستيالء 

، 1948وتعتزم الدولة السيطرة على ممتلكات األشخاص الذين انتقلوا إىل دول معادية خالل حرب 
وعلى األبنية املوجودة يف القدس الشرقية التي تعود ملكيتها إىل أشخاص يقيمون اآلن يف املناطق 

  ].احملتلة[
ر فيها يف إثر تقديم أربعة من أصحاب األمالك وقد عُرضت هذه املسألة أمام حمكمة العدل العليا للنظ

املتروكة استئنافاً إليها بعد أن أصدرت احملكمة اللوائية يف القدس حكماً ملصلحة أصحاب األمالك 
وكانت جلنة مؤلفة من سبعة قضاة قد أمرت . يف حالتين منها، وحكماً ضدهم يف احلالتين األخريين

كانت الدولة تنوي تطبيق القانون املتعلق بمثل هذه األمالك يف فينشتاين بأن يبلّغ احملكمة ما إذا 
وأشارت احملكمة أيضاً إىل أن سلوك الدولة فيما يتعلق بهذه األمالك يتعارض، يف . القدس الشرقية

  .بعض احلاالت، مع آراء مدعين عامين سابقين
وقت طويل من قيام  ، أي قبل1950وكان القانون املتعلق بمثل هذه املمتلكات قد أقر يف سنة 

، قدم 1968ويف سنة . ، ومل يتم تعديله1967يوليو سنة / إسرائيل بضم القدس الشرقية يف تموز 
مئير شمغار، الذي كان املدعي العام يف ذلك الوقت، رأياً قانونياً خلص فيه إىل أن القانون يجب أالّ 

  ].احملتلة[صحابها يف املناطق يطبق على ممتلكات الفلسطينيين يف القدس الشرقية التي يعيش أ
حذر املدعي العام مناحم مزوز بنيامين نتنياهو، الذي كان وزيراً للمالية يف ذلك  2005ويف سنة 

] احملتلة[الوقت ومكتبه مسؤول عن األمالك املتروكة، من أن تطبيق القانون على سكان املناطق 
  . ربما يكون له عواقب دولية خطرة

إن مصلحة دولة اسرائيل تقتضي عدم فتح جبهات : "موجهة إىل نتنياهووكتب مزوز يف رسالة 
وأوضح مزوز أيضاً أن تطبيق ". جديدة على الساحة الدولية عامة، وعلى صعيد القانون الدويل خاصة

لقد أصبحت األمالك متروكة : "القانون على األمالك يف القدس الشرقية ال ينطوي على أي منطق
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يف وقت كانت فيه كل األمالك وأصحابها حتت ... واحد قامت به دولة إسرائيلنتيجة إجراء من جانب 
جُردوا من حقوقهم يف أمالكهم بسبب  'مّالكون حاضرون'وهؤالء هم بالضرورة ... سيطرة الدولة

  ".صيغة القانون العمومية والتقنية
  

اعتُقلت امرأة واحدة وأوقف ستة أشخاص للتحقيق أمس يف إثر مواجهات نشبت بين : 28/7/2010
وعلى . البدو وقوات الشرطة التي جاءت لتأمين هدم منازل يف قرية بدوية غير معترف بها يف النقب

وشارك أكثر من منزالً يف قرية العراقيب الواقعة شمايل بئر السبع،  30حد قول السكان، فقد تم هدم 
  . ألف شرطي جاؤوا برفقة مراقبين تابعين إلدارة أراضي إسرائيل يف عملية إجالء سكان القرية

  
يل قال رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو خالل لقائه وزير اخلارجية اإلسباين ميغ: 29/7/2010

غير "سبتمبر / أيلول 26موراتينوس أمس إن االستمرار يف جتميد البناء يف املستوطنات إىل ما بعد 
وتتابع القدس عن كثب مناقشات وزراء خارجية . ، وسيؤدي إىل تفكيك احلكومة"ممكن سياسياً 

والسلطة جامعة الدول العربية التي ستعقد اليوم يف القاهرة لبحث موضوع املفاوضات بين إسرائيل 
  . الفلسطينية

فقط عندما يتم التوصل إىل حل نهائي، سيكون يف اإلمكان حشد تأييد شعبي : "وأضاف نتنياهو
لكن إذا حاولنا القيام بذلك اآلن، قبل بدء املفاوضات، فإن هذا األمر . وسياسي كافٍ لتمريره

  ". سيتسبب بتفكيك االئتالف احلكومي وسيضر بعملية السالم
  

وحدة سكنية أخرى يف حي بسغات  40على بناء ) االثنين(صادقت بلدية القدس أمس : 3/8/2010
فقد أقرت اللجنة احمللية للتخطيط والبناء . زئيف يف القدس الشرقية، الذي يقع وراء اخلط األخضر

  .لف كل منها من عشر وحدات سكنيةإقامة أربعة مبان يتأ
وحدة سكنية، وذلك يف إطار خطة تشمل  32وكانت قد تمت املصادقة قبل نحو أسبوعين على بناء 

وقد أثار إعالن هذه اخلطة يف حينه انتقادات من جانب . وحدة سكنية يف تلك املنطقة 220بناء 
  . الفلسطينيين والواليات املتحدة وجهات دولية أخرى

انتهاكاً  1967العامل املصادقة على خطط من هذا النوع، ويعتبر البناء ما وراء حدود سنة  وينتقد
للوضع الراهن، كما أنه ينتقد التوقيت الذي يأتي عشية بدء املفاوضات املباشرة بين إسرائيل 

  . والسلطة الفلسطينية
  

نشرت وزارة البناء واإلسكان قبل بضعة أيام مناقصة بشأن فتح طريق جديد يؤدي : 17/8/2010
وكانت . مليون شيكل 14إىل مدينة معاليه أدوميم التي تقع وراء اخلط األخضر، وتبلغ تكلفته نحو 

مليون شيكل  200، نحو 2008 - 2007نشرت نبأ فحواه أن إسرائيل وظفت خالل سنتي " هآرتس"
يربط بين معاليه أدوميم والقدس " 1إي ـ "األرض لبناء حي جديد يف منطقة  يف أشغال تمهيد

  . الشرقية، لكن بناء احلي يجري تأجيله بسبب املعارضة الشديدة من جانب الواليات املتحدة
، والذي دُّشن يف سنة "1 -إي "يف منطقة " شاي"ومع ذلك، فقد شكل بناء مقر قيادة شرطة لواء 

وتمتد . ل بنى حتتية مكثفة اشتملت على شبكة طرق واسعة يف تلك املنطقة، فاحتة ألشغا2008
مليون  100الطرق على ثالثة حماور، وتشمل ساحات وإنارة ونقاط مراقبة تقدّر تكلفتها بنحو 
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شيكل، كما تم شق طريق يتلف على القدس الشرقية، وخمصص لتنقل الفلسطينيين بين رام الله وبيت 
  . حلم

  
، أن رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو "معاريف"ذكرت مصادر يف واشنطن لصحيفة : 26/8/2010

توصل إىل تفاهم مع مراجع كبيرة يف اإلدارة األميركية بالسماح إلسرائيل بمواصلة البناء يف الكتل 
نوي إخالءها يف إطار اتفاق السالم، على أن يتوقف البناء يف املستوطنات االستيطانية التي ال ت

  .املعزولة
خالل احملادثات التي جرت يف األيام األخيرة بين نتنياهو ومستشاري البيت األبيض ووزيرة 
اخلارجية األميركية، عن سياسة البناء يف يهودا والسامرة بعد انتهاء مدة التجميد، قال مصدر 

  ".استمروا يف البناء يف املستوطنات التي تنوون البقاء فيها: "بير لنتنياهوأميركي ك
لكن املصدر األميركي أوضح بأن على إسرائيل عدم البناء يف املستوطنات املعزولة التي ستُخلى يف 

وهذه  هي الصيغة التي طرحها وزير االستخبارات دان . إطار التسوية السلمية مع الفلسطينيين
ويبدو أن وزير الدفاع، إيهود باراك، يدعم . وزير حتسين اخلدمات العامة ميخائيل إيتانمريدور، و

  .الصيغة
  

قبل ساعات معدودة على سفر رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو إىل الواليات املتحدة، : 31/8/2010
بدء احملادثات املباشرة مع الفلسطينيين، ويف الوقت الذي ليس من الواضح كيف سيواجه وقبل 

نتنياهو انتهاء مدة جتميد البناء، حصل رئيس احلكومة على تأييد سياسي مفاجىء من حزب 
، وهو لن "جماالً للتنفس"مستعد ألن يعطي نتنياهو " شاس"فقد علمت الصحيفة أن حزب ". شاس"

تهاء مدة جتميد البناء بالوفاء بالتعهدات التي قطعها باستئناف البناء يف كل الضفة يُلزمه بعد ان
الغربية، وال سيما أنه مل يتطرق أمس خالل حفل رفع األنخاب بمناسبة السنة اجلديدة إىل موضوع 

  .انتهاء التجميد
ى انتهاء مدة وحتى اآلن، مل يقدم نتنياهو جواباً قاطعاً وواضحاً عن كيف ستتصرف إسرائيل لد

/ وتُقّدر أوساط حكومية أن نتنياهو سينتظر حتى بداية األسبوع األخير يف أيلول. جتميد البناء
سبتمبر، ليرى األجواء التي ستنشأ بعد املفاوضات املباشرة، وسيتصرف بطريقة حتول دون انهيار 

  . مرة كافةاملفاوضات، وال تؤدي إىل االستئناف الكامل للبناء يف أنحاء يهودا والسا
  

أن تعمد وزارة الدفاع ] الضفة الغربية[يخشى زعماء املستوطنين يف يهودا والسامرة : 2010/ 7/9
يف تراخيص البناء من أجل منع استئناف البناء يف مئات " عيوب إجرائية"إىل استخدام ذريعة وجود 

اء موعد انتهاء سريان جتميد البن[سبتمبر / أيلول 27بعد ] احملتلة[من الوحدات السكنية يف املناطق 
وجرت ليلة أمس مشاورات مكثفة بين رؤساء جملس مستوطنات يهودا والسامرة، ]. يف املستوطنات

" عيوب إجرائية"وذلك بعد أن تبين أن جهات يف وزارة الدفاع تقوم بتوجيه أسئلة، وتدقق يف وجود 
بهذه  وما يخشاه املستوطنون هو أنه سيكون يف وسع وزير الدفاع،. يف تراخيص البناء املمنوحة

الطريقة، منع استئناف األشغال يف معظم مواقع البناء غداة انتهاء مفعول التجميد، من دون أن 
  . يضطر إىل تمديد التجميد عن طريق اجمللس الوزاري املصغر للشؤون السياسية واألمنية

دات ويُعتبر اليوم التايل النتهاء سريان التجميد إشكالياً بنوع خاص، ألن هناك مئات من الوح
السكنية التي لها تراخيص بناء قانونية، وتعذر بناؤها فقط نتيجة قرار التجميد الذي أقرته احلكومة، 
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فإنه من املفترض لدى انتهاء سريان هذا األمر، أن ُيستأنف البناء يف تلك املواقع، من دون احلاجة 
  . إىل احلصول على تراخيص إضافية

  
الحت يف األفق أمس تسوية فيما يتعلق بتجميد البناء يف املستوطنات تقوم على : 8/9/2010

لن تقرّ خطط بناء جديدة، لكن من ] احملتلة[تفاهم ضمني فحواه أن اجلهات األمنية يف املناطق 
وقد تبين بعد التدقيق أن سريان أمر التجميد . لن تتخذ احلكومة قراراً بتمديد التجميد الناحية الرسمية

وأمس قال مصدر فلسطيني قريب من . من الشهر نفسه 26سبتمبر وليس يف / أيلول 30سينتهي يف 
إنه ليس من املهم، من ناحية السلطة، أن " هآرتس"رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس لصحيفة 

 .  إسرائيل جتميد البناء، وإنما أن جتمده فعالً تعلن
  . لبنان، وذلك من أجل تأمين حدود الدولة الفلسطينية واالستجابة حلاجات إسرائيل األمنية

وأمس ملّح الناطق بلسان وزارة اخلارجية األميركية فيليب كراويل إىل أن مشاركة وزيرة اخلارجية 
الثانية من حمادثات السالم التي ستُعقد يف شرم الشيخ تهدف األميركية هيالري كلينتون يف اجلولة 

  . من جملة أمور أخرى إىل حل قضية جتميد البناء يف املستوطنات
  

ازن كي يتوصال فيما تمارس اإلدارة األميركية ضغوطاً قوية على نتنياهو وأبو م : 16/9/2010
ويف احملادثات التي جرت . بينهما إىل حل متفق عليه بشأن مواصلة جتميد البناء يف املستوطنات

، ُطرحت بضعة أفكار بشأن هذا املوضوع، لكن مل يتحقق أي ]يف شرم الشيخ[بمشاركة كلينتون 
  . اختراق

قد لقاء شارك فيه نتنياهو واستؤنفت املفاوضات أمس يف مقر رئيس احلكومة يف القدس، حيث عُ 
ودام اللقاء أكثر من ساعتين، وانضم إليه يف مراحل . وأبو مازن وكلينتون واملبعوث جورج ميتشل

  . معينة رئيسا طواقم املفاوضات احملامي يتسحاق موخلو ونظيره الفلسطيني صائب عريقات
ادثات جتري بشكل أكثر جدية وعقب اللقاء أدىل ميتشل ببيان إىل وسائل اإلعالم قال فيه إن احمل

. وبوتيرة أسرع مما كان عليه احلال يف احملادثات التي كان مشاركاً فيها يف إيرلندا يف التسعينيات
وأشار املبعوث األميركي إىل أن احملادثات تناولت حماولة التغلب على األزمة املقترنة بانتهاء 

سبتمبر، كما جرى نقاش جوهري ومعمق / أيلول 26سريان أمر جتميد البناء يف املستوطنات يف 
وذكر ميتشل أنه تم إحراز تقدم يف احملادثات بشأن مستقبل جتميد البناء . بشأن القضايا اجلوهرية

أما يف اجلانب اإلسرائيلي فصدرت . يف املستوطنات، وبدا إيجابياً ومتفائالً بشأن هذا املوضوع أيضاً
  . إشارات فاترة وأكثر حذراً يف هذا الشأن

سبتمبر، فإن أبو مازن ونتنياهو اتفقا / أيلول 26وعلى الرغم من اخلشية من انهيار احملادثات بعد 
أمس على أن يلتقي رئيسا طواقم املفاوضات موخلو وعريقات يف مطلع األسبوع املقبل للبحث يف 

  .حلول ممكنة لقضية جتميد البناء، وللتحضير للقاء آخر بين الزعيمين
أن نتنياهو أوضح خالل اللقاء الذي عُقد مساء أمس " يديعوت أحرونوت"ت صحيفة ومن جهتها أكد

بينه وبين أبو مازن أنه مل يطرأ أي تغيير على موقفه من جتميد البناء يف املستوطنات، وأنه ينوي 
  .سبتمبر/ أيلول 26استئناف البناء بعد انتهاء فترة التجميد يف 

شأن اللقاء السابق يف شرم الشيخ، مل يؤدّ إىل نقطة حتول،  وذكرت الصحيفة أن لقاء القدس، شأنه
  . على الرغم من االبتسامات واألجواء اجليدة
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اء، أجرى وزير الدفاع إيهود باراك جولة أوىل من النقاشات بشأن موضوع جتميد البن: 17/9/2010
وذلك قبل أسبوعين من انتهاء مدته، بهدف إيجاد الوسائل التي تسمح لوزارة الدفاع التي تسيطر على 

واستناداً إىل موظف . الضفة الغربية، بفرض قيود على البناء من دون إصدار قرار جديد بالتجميد
وع، فإن يف رسمي كبير على معرفة بتفصيالت النقاشات التي دارت يف وزارة الدفاع حول املوض

  .اإلمكان استخدام وسائل قانونية من أجل جتميد البناء فترة أطول
وحدة سكنية تم الترخيص لها،  2000باإلضافة إىل ذلك، جتري دراسة الطرق القانونية لعرقلة بناء 

  .قبل صدور قرار التجميد
د عباس، أنه لن وكان نتنياهو أوضح هذا األسبوع يف حمادثاته مع رئيس السلطة الفلسطينية حممو

  . يصدر قراراً جديداً بالتجميد
  

يف الضفة [أن أعمال البناء يف املستوطنات ) اخلميس(أوضحت إسرائيل أمس : 24/9/2010
 26يف [القاضي بتجميدها بعد غد ستُستأنف مباشرة فور انتهاء مفعول القرار احلكومي ] الغربية

ومع ذلك، فإن مسؤولين رفيعي املستوى يف القدس أكدوا أن أعمال البناء ]. 2010سبتمبر / أيلول
اجلديدة التي ستتم املصادقة عليها ستكون على نطاق حمدود، كما كانت احلال يف إبان والية 

  .حكومة إيهود أوملرت
بنيامين نتنياهو من التطرق بصورة واضحة إىل مطالبة وقد امتنع رئيس احلكومة اإلسرائيلية 

الرئيس األميركي باراك أوباما إسرائيل بتمديد فترة جتميد أعمال البناء يف املستوطنات ثالثة أشهر 
لكن يتبين مما قاله نتنياهو يف اآلونة األخيرة، وخالل مداوالت مغلقة مع كبار املوظفين  ،على األقل

بعد انتهاء مفعول القرار [وي التراجع عن وعده باستئناف أعمـال البناء يف ديوانه، أنه ال ين
هذا، وتقوم اإلدارة األميركية، منذ بضعة أيام، ببذل جهود كبيرة من أجل منع الفلسطينيين ].احلكومي

  . من استغالل انتهاء فترة جتميد االستيطان لتفجير املفاوضات املباشرة مع إسرائيل
من الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيرس ووزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك  ويف نيويورك عقد كل

حممود عباس، وذلك حلثه على االستمرار يف املفاوضات ] رئيس السلطة الفلسطينية[لقاءين مع 
  .سبتمبر احلايل/ أيلول 26املباشرة حتى يف حال استئناف أعمال البناء يف املستوطنات بعد 

  
انتهى يف منتصف ليلة أمس مفعول القرار احلكومي اإلسرائيلي القاضي بتجميد : 27/9/2010

عشرة أشهر، ومل يقم رئيس احلكومة بنيامين ] يف الضفة الغربية[أعمال البناء يف املستوطنات 
ىل إقامة احتفاالت حاشدة شارك فيها مئات املستوطنين وعدد من نتنياهو بتمديده، األمر الذي أدى إ

  . الوزراء وأعضاء الكنيست من حزب الليكود
ويعني انتهاء مفعول القرار املذكور أن كل من لديه تصريح بناء يف املستوطنات سيكون يف إمكانه 

  . أن يبدأ تنفيذه مباشرة
أدعو الرئيس حممود عباس إىل االستمرار : "هوقال نتنياهو، يف بيان صحايف خاص صادر عن ديوان

يف املفاوضات اجلادة واجليدة التي بدأنا بها للتوّ، وذلك بهدف التوصل إىل اتفاق سالم تاريخي بين 
وجتنب البيان التطرق، بصورة مباشرة، إىل مسألة عدم تمديد القرار املتعلق بتجميد أعمال ". شعبينا

بأن يبقى عباس منخرطاً يف املفاوضات، وأن يستمر معي يف  آمل"البناء يف املستوطنات وقال 
وخاطب نتنياهو عبر البيان عباس ". الطريق نحو السالم التي بدأنا السير فيها قبل ثالثة أسابيع

]. من جتميد االستيطان[من أجل مستقبل شعبينا دعنا نركّز على ما هو أهم : "بصورة مباشرة بالقول
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مفاوضات مكثفة وجادة ومثابرة كي نتوصل إىل اتفاق إطار يف غضون  وأدعوك إىل االستمرار يف
  ".عام واحد

من ناحية أخرى أعرب نتنياهو، يف بيانه، عن تقديره الكبير لكل من الرئيس األميركي باراك أوباما 
ووزيرة اخلارجية األميركية هيالري كلينتون واملبعوث األميركي اخلاص إىل الشرق األوسط جورج 

بسبب جهودهم الرامية إىل استئناف مفاوضات السالم ونشاطهم الدؤوب من أجل ضمان  ميتشل،
  . استمرار هذه املفاوضات

وعُلم أن نتنياهو قام أمس بتبليغ وزير اخلارجية اإلسرائيلية، أفيغدور ليبرمان، فحوى االتصاالت 
متوجهاً إىل نيويورك، كي ) يناالثن(وسيغادر ليبرمان إسرائيل اليوم . اجلارية مع اإلدارة األميركية

ومع ذلك، فإن ليبرمان ما زال . يترأس الوفد اإلسرائيلي يف اجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة
  .متمسكاً برأيه القائل إن املفاوضات املباشرة مع الفلسطينيين لن تسفر عن أي نتيجة حقيقية

طالباً عدم اإلدالء بأي مقابالت أو تصريحات وتوجه ديوان رئيس احلكومة بنداء إىل الوزراء كلهم 
الوضع "وسوّغ الديوان هذا الطلب بحجة . إىل وسائل اإلعالم تتعلق بانتهاء مفعول القرار اإلسرائيلي

السياسي احلسّاس يف ظل استمرار االتصاالت بين كل من إسرائيل والواليات املتحدة والسلطة 
  ".الفلسطينية

 
جنح وزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود باراك، يف التوصل مع اإلدارة األميركية إىل : 27/9/2010

. اقتراح حل وسط يهدف إىل إبقاء كل من إسرائيل والفلسطينيين حول مائدة املفاوضات املباشرة
مة بنيامين نتنياهو بقبول هذا االقتراح كي يمنع الفلسطينيين وسيحاول باراك أن يقنع رئيس احلكو

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة املستوى إن نتنياهو مل يقرر بعد ما . من تفجير املفاوضات
كي "إذا كان سيقبل االقتراح أو سيرفضه، لكنها أكدت أنه سيقوم بعرض االقتراح على وزراء حكومته 

  .يف حال قبوله" وبةيحظى بالشرعية املطل
وقالت مصادر مقربة من املفاوضات إن اقتراح احلل الوسط مع اإلدارة األميركية يشمل تسوية 

على تعهد ] اإلسرائيلي والفلسطيني[لقضية جتميد االستيطان فحواها حصول كل من اجلانبين 
. من املفاوضاتأميركي مكتوب بتأييد قضايا أخرى تعتبر مهمة لكل منهما يف املرحلة الالحقة 

ووفقاً لهذه املصادر، فإن إسرائيل طلبت على ما يبدو أن تؤيد الواليات املتحدة مطلب االعتراف 
بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، ومطالب استراتيجية أمنية تتعلق بالدفاع عن احلدود الشرقية 

يركية تتعلق بمسألتي احلدود للدولة الفلسطينية، أمّا الفلسطينيون فيبدو أنهم طلبوا تعهدات أم
  .والقدس

      
قال وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك، يف تصريحات خاصة أدىل بها إىل صحيفة  :28/9/2010

هي موضوع ] يف الضفة الغربية[نات ، إن مسألة جتميد أعمال البناء يف املستوط"يديعوت أحرونوت"
رمزي للغاية، فضالً عن أن أعمال البناء هذه ليست مقرونة بعمليات مصادرة أراض جديدة، وبناء 

: وأضاف باراك. مع الفلسطينيين] نهائية[على ذلك، فإن هذا األمر يجب أال يعرقل التوصل إىل تسوية 
يونيو / منذ االحتالل اإلسرائيلي يف حزيران[سنة  43إن أعمال البناء كلها التي قمنا بها على مدار "

ولذا، فإن هذا املوضوع يجب أال يقف . من أراضي الضفة الغربية% 2ال تغطي حتى نسبة ] 1967
لكن من ناحية أخرى، فإن املوضوعات الرمزية مهمة . عائقاً أمام االستمرار يف املفاوضات
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اوز هذا املوضوع والتركيز على استمرار املفاوضات، للجانبين، وما يتعين علينا فعله اآلن هو جت
  ".ألنها تنطوي على القضايا املهمة املاثلة أمامنا يف الوقت احلايل

هذا، وأعلنت اإلدارة األميركية أنها أصيبت بخيبة أمل من قرار إسرائيل إنهاء جتميد البناء يف 
مر يف إجراء حمادثات مع اجلانبين ومع ذلك، جرى تأكيد أن الواليات املتحدة ستست. املستوطنات

، وأن املبعوث األميركي اخلاص إىل الشرق األوسط جورج ميتشل سيصل ]اإلسرائيلي والفلسطيني[
وقال الناطق بلسان وزارة اخلارجية األميركية فيليب كراويل إن ميتشل ). الثالثاء(إىل إسرائيل اليوم 

لسطينيين رفيعي املستوى، وإن فريقاً أميركياً ما زال على اتصال دائم بمسؤولين إسرائيليين وف
  .سيقوم بزيارة املنطقة يف األسبوع احلايل إلجراء مزيد من احملادثات
، لقاء مع األمين العام )االثنين(ويف نيويورك عقد وزير اخلارجية اإلسرائيلية أفيغدور ليبرمان، أمس 

]. الضفة الغربية[ء يف يهودا والسامرة لألمم املتحدة جرى خالله التطرق خالله إىل موضوع البنا
لقد ادعى الفلسطينيون طوال تسعة أشهر أن جتميد البناء هو خدعة، غير : "وقال ليبرمان عقب اللقاء

أنهم اآلن يتعاملون معه باعتباره املوضوع األهم، ومن الواضح أن ذلك كله هو جمرد ذريعة لـ 
  ".حممود عباس] رئيس السلطة الفلسطينية[
  

قام الرئيس األميركي باراك أوباما بتمرير رسالة إىل رئيس احلكومة اإلسرائيلية : 29/9/2010
بنيامين نتنياهو تتضمن تعهدات أميركية بعيدة املدى تتعلق بأمن إسرائيل، وذلك يف مقابل املوافقة 

  .ستين يوماً أخرى] يف الضفة الغربية[ب واشنطن تمديد جتميد أعمال البناء يف املستوطنات على مطل
ويمكن القول إن رسالة الضمانات األميركية هذه تعتبر نادرة يف تاريخ العالقات بين الدولتين، وهي 

جل منع انهيار تأتي يف إطار احملاوالت التي تقوم اإلدارة األميركية ببذلها يف اآلونة األخيرة من أ
  .املفاوضات املباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

أوالً، تعهد أميركي بتزويد إسرائيل بسلسلة من الوسائل القتالية املتطورة : وتتضمن الرسالة ما يلي
عشية التوصل إىل تسوية نهائية مع الفلسطينيين؛ ثانياً، تعهد أميركي بإحباط أي مبادرة عربية 

لة الدولة الفلسطينية قد يتم طرحها يف غضون العام املقبل على جملس األمن الدويل؛ تتعلق بمسأ
ثالثاً، تعهد أميركي بعدم تمكين الفلسطينيين من طرح مسألة املستوطنات ضمن أي إطار مستقل عن 
املفاوضات املباشرة بهدف ممارسة الضغوط على إسرائيل، كما يحدث يف الوقت احلايل، األمر الذي 

عالوة على هذه . ني أن حسم مستقبل املستوطنات سيتم يف إطار التسوية النهائية وليس قبل ذلكيع
التعهدات كلها، فإن الرسالة تتضمن تعهدات أميركية بعيدة املدى فيما يتعلق باحلفاظ على أمن 

  .إسرائيل ومستقبلها
رض جتميد أعمال البناء يف ، يعا)الثالثاء(ومع ذلك، فإن نتنياهو كان، على األقل حتى مساء أمس 

  .يوماً آخر 60املستوطنات 
ويف حال رفض رئيس احلكومة جتميد البناء نهائياً، فإن اإلدارة األميركية تدرس تقديم مبادرات 
. ُحسن نية إىل الفلسطينيين، وذلك من النوع الذي يمكن أن يكون مؤملًا للغاية بالنسبة إىل إسرائيل

كإطار ) بما يف ذلك تبادل أراض( 1967تراف أميركي علني بخطوط ويجري احلديث مثالً على اع
  .  عام للمفاوضات املتعلقة بالتسوية النهائية بين إسرائيل والفلسطينيين

  
اجتماعاً لـ ) الثالثاء(هو ظهر اليوم يعقد رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنيا: 5/10/2010
، وذلك من أجل إجراء أول مداولة تتعلق بمسألة تمديد جتميد أعمال البناء يف "طاقم الوزراء السبعة"
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املستوطنات شهرين آخرين، وذلك يف مقابل سلسلة من الضمانات األمنية والسياسية التي اقترحها 
  .ومن غير املتوقع أن يحسم املوضوع يف هذا االجتماع. الرئيس األميركي باراك أوباما على إسرائيل

وعلى ما يبدو، فإن كًال . وقد عُلم أن نتنياهو سيحاول إقناع وزراء الطاقم بقبول االقتراح األميركي
من وزير الدفاع إيهود باراك ووزير الشؤون االستخباراتية دان مريدور سيؤيد اقتراح نتنياهو 

ويف املقابل، فإن وزير اخلارجية أفيغدور ليبرمان سيبدي . البناء القاضي بتمديد جتميد أعمال
وسيبذل نتنياهو جهوداً كبيرة من أجل إقناع الوزراء بـِني بيغن وموشيه . معارضة قوية لالقتراح

  يعلون وإيلي يشاي، الذين سبق أن صرحوا أنهم يعارضون تمديد التجميد، بقبول اقتراح
  

أصبح اتفاق أوسلو الذي يتعرض لشجب مطلق من جانب األوساط اليمينية : 5/10/2010
الفلسطينية التي يجري بناؤهـا " روابي"اإلسرائيلية رصيداً يتمسك به املستوطنون يف حالة مدينة 

يخوضه املستوطنون ضد وقف البناء املوقت يف  فإىل جانب الكفاح الذي. شمالـي غربـي رام الله
املستوطنات اليهودية، فتح املستوطنون جبهة ملناهضة شق الطريق املؤدية إىل املدينة التي أقيمت 

املستوطنون أن مسار " اكتشف"لقد . على بعد نحو تسعة كيلومترات من عاصمة السلطة الفلسطينية
، وهم لن يسمحوا للحكومة، بأي حال "عَطيرِت"مستوطنة  عند مشارف) ج(الطريق ينزلق إىل املنطقة 

٪ 60تعادل مساحتها (من األحوال،  باملوافقة على شق هذه الطريق، ذلك بأن األمر يتعلق بأراضٍ 
  . تقع حتت السيطرة اإلسرائيلية العسكرية واملدنية) من الضفة الغربية

  
طلب رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو من الرئيس األميركي باراك أوباما : 7/10/2010

أن يعلن تبنيه التعهدات التي قدمها سلفه جورج بوش إىل رئيس احلكومة اإلسرائيلية األسبق أريئيل 
يد واشنطن ضم الكتل االستيطانية ، ويف مقدمها تأي"]رسالة الضمانات"ما ُعرف باسم [شارون 
  . إىل إسرائيل يف أي اتفاق يتعلق بالتسوية النهائية يف املستقبل] يف الضفة الغربية[الكبرى 

/ نيسان 14وجتدر اإلشارة إىل أن تعهدات الرئيس بوش وردت يف رسالة  أرسلها إىل شارون يف 
. من شمال الضفة الغربية بأكثر من عام، أي قبل تنفيذ خطة االنفصال عن غزة وأجزاء 2004أبريل 

وكان يف مقدمها تعهد بتأييد ضم إسرائيل الكتل االستيطانية الكبرى إليها يف إطار التسوية النهائية 
لكن إدارة . ، وتعهد آخر برفض عودة الالجئين الفلسطينيين إىل داخل دولة إسرائيل]مع الفلسطينيين[

  .سيما فيما يتعلق بتأييد ضمّ الكتل االستيطانية الكبرى أوباما تنكرّت لتعهدات بوش هذه، وال
  

التزال االتصاالت احملمومة بين إسرائيل والواليات املتحدة فيما يتعلق بتمديد جتميد : 8/10/2010
مستمرة طوال الوقت، لكن حتى مساء أمس ] الغربية يف الضفة[أعمال البناء يف املستوطنات 

وإذا مل يحدث تغيير يف آخر حلظة، فإن . مل يكن قد تم التوصل إىل أي اتفاق بين اجلانبين) اخلميس(
خالل اجتماع جلنة ) السبت(حممود عباس غداً ] رئيس السلطة الفلسطينية[من املتوقع أن يعلن 

تعليق املفاوضات املباشرة مع إسرائيل إىل أن تقدم على تمديد ، )ليبيا(املتابعة العربية يف سرت 
  .جتميد أعمال البناء يف املستوطنات فترة أخرى

وقال وزراء كبار من حزب الليكود إن نتنياهو يدرك أنه ال يحظى يف احلكومة أو يف اجمللس الوزاري 
البناء، ولذا، فإنه يتحرك يف املصغر للشؤون السياسية واألمنية بأكثرية تؤيد تمديد جتميد أعمال 

من جهة أوىل يحاول خالل اتصاالته مع املسؤولين األميركيين أن يحسّن رزمة ضمانات : مسارين
وذلك ] يف مقابل تمديد جتميد أعمال البناء يف املستوطنات[االمتيازات التي حصل عليها من أوباما 

http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=10&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=5&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2010
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=10&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=7&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2010
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=10&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=8&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2010
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ق إجنازاً كبيراً يستطيع بواسطته إقناع كي يظهر أمام اجلمهور اإلسرائيلي العريض بمظهر الذي حق
وزراء حكومته بتأييد تمديد التجميد؛ ومن جهة ثانية، اختار تمرير التعديل على قانون املواطنة 

اإلسرائيلية يف هذا التوقيت بالذات كي يظهر بمظهر اخمللص للمبادئ الوطنية حتى النهاية، وبذا، 
  .نب أحزاب اليمينفإنه يخفف حملة النقد املوجهة إليه من جا

  
أعلن رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو من على منصة الكنيست أمس : 10/10/2010

أنه يف حال قيام القيادة الفلسطينية بالقول لشعبها بصورة ال تقبل التأويل أنها تعترف ) االثنين(
بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي فإنه سيكون على استعداد لعقد اجتماع حلكومته، وألن يطلب 

ومع هذا، فإن مصادر . ملوافقة على تمديد جتميد أعمال البناء يف املستوطنات فترة أخرىمنها ا
رفيعة املستوى يف املؤسسة السياسية اإلسرائيلية أكدت أن اقتراح رئيس احلكومة هو جمرد مناورة، 

  ". اً احتمال أن يوافق الفلسطينيون عليه يف هذه املرحلة من املفاوضات يكاد يكون معدوم"ذلك بأن 
وكشف نتنياهو، يف سياق خطابه الذي ألقاه يف مناسبة افتتاح الدورة الشتوية للكنيست اإلسرائيلي، 

مثلما يتوقع الفلسطينيون "أنه قام الشهر الفائت بإرسال اقتراحه هذا إىل الفلسطينيين موضحاً أنه 
لهم، فإن من حقنا أن نتوقع  باعتبارها دولة قومية] التي ستُقام[منّا أن نعترف بالدولة الفلسطينية 

منهم اعترافاً بالدولة اليهودية باعتبارها دولة قومية لنا، غير أنني ال أضع هذا االعتراف شرطاً 
  ".مسبقاً للمفاوضات، ونحن سنذهب إىل املفاوضات يف األحوال كافة

لوقت نفسه إىل أن ، مشيراً يف ا"الفلسطينيين مل يردوا حتى اآلن على اقتراحه هذا"وأكد نتنياهو أن 
من ". الواليات املتحدة تطرح اقتراحات متعددة، ونحن بدورنا نقوم بدراستها بصورة جادة للغاية"

ناحية أخرى، اعترف رئيس احلكومة بأن اعتبارات احلفاظ على سالمة ائتالفه احلكومي تؤثر فيه 
  .بصورة حاسمة يف سياق إدارة االتصاالت السياسية

املستوى يف حزب الليكود أن اقتراح نتنياهو هو جمرد مناورة تهدف إىل حتميل وقد قال مصدر رفيع 
إىل "الفلسطينيين املسؤولية عن وقف املفاوضات املباشرة، موضحاً أن االقتراح يؤدي يف وقت واحد 

  ".إبعاد التجميد واملفاوضات على حّد سواء
  

الذي استمر عشرة أشهر بين [على الرغم من جتميد أعمال البناء يف املستوطنات : 14/10/2010
فإن عدد السكان اليهود يف يهودا والسامرة ] 2010سبتمبر / وأيلول 2009نوفمبر / تشرين الثاين

  .جتاوز خالل العام الفائت املعدل االعتيادي] الضفة الغربية[
تقوم كل عام، عقب افتتاح السنة ] الضفة الغربية[أن اجملالس اإلقليمية يف يهودا والسامرة ويُذكر 

الدراسية اجلديدة، بإجراء إحصاء لعدد العائالت اجلديدة التي انضمت إىل مناطق نفوذها، وقد بيّن 
األمر يعود ويبدو أن هذا . هذا اإلحصاء معطيات مفاجئة تشير إىل ازدياد ملحوظ يف عدد املستوطنين

أوالً، أن معدل التكاثر الطبيعي هناك أكبر كثيراً منه يف إسرائيل؛ ثانياً، أن عدداً كبيراً : إىل سببين
فمثالً . نسبياً من العائالت اليهودية قام بنقل مكان سكناه، خالل هذا العام، إىل ما وراء اخلط األخضر

 80بنحو ] جنوبي بيت حلم[فرات احمللي ازداد عدد العائالت التي تسكن يف منطقة نفوذ جملس إ
وتبلغ . عائلة جاءت يف إطار مشروع سكني تابع لوزارة البناء واإلسكان اإلسرائيلية 50عائلة، منها 

شمايل [أمّا يف املناطق التابعة ملنطقة نفوذ جملس ماتيه بنيامين اإلقليمي . ٪8نسبة هذه الزيادة 
٪، وذلك 8اد عدد العائالت اليهودية التي تسكن فيها بأكثر من فإن املعطيات تشير إىل ازدي] رام الله

من ناحية أخرى فإنه خالل العام الفائت . نتيجة التكاثر الطبيعي وانضمام سكان جدد على حدّ سواء

http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=10&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=14&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2010
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عائلة جديدة، معظمها عائالت علمانية، بالسكن يف منطقة نفوذ جملس هار حفـرون  64قامت 
  .٪5غ نسبة هذه الزيادة ، وتبل]جبل اخلليل[اإلقليمي 

  
ألول مرة منذ اتخاذ احلكومة اإلسرائيلية القرار القاضي بتجميد أعمال البناء يف : 15/10/2010

ات ألعمال بناء ، قامت هذه احلكومة بنشر مناقص]2009نوفمبر / يف تشرين الثاين[املستوطنات 
جديدة يف القدس الشرقية على أراض تقع وراء اخلط األخضر، لكن هذا النشر جرى يف إثر تنسيق 

  .كامل مع اإلدارة األميركية
وحدة سكنية  80وحدة سكنية جديدة يف حي راموت و 158وتشمل هذه املناقصات أعمال بناء 
اإلدارة األميركية نيّتها نشر هذه وقامت إسرائيل بتبليغ . جديدة أخرى يف حي بسغات زئيف

املناقصات، كما أن رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أجرى اتصاالت خاصة مع واشنطن 
  . فيما يتعلق بهذا املوضوع

 600فإن إسرائيل كانت راغبة يف بناء " يديعوت أحرونوت"ووفقًا ملعلومات نمت إىل علم صحيفة 
س الشرقية، لكن اإلدارة األميركية قامت بممارسة ضغوط على احلكومة وحدة سكنية جديدة يف القد

. اإلسرائيلية من أجل خفض هذا الرقم وعدم توفير ذريعة للفلسطينيين لنسف املفاوضات املباشرة
كما أن هذه اإلدارة ضغطت على نتنياهو كي يؤجل نشر املناقصات لكنه قرر نشرها يف الوقت احلايل 

ومع ذلك، فإن بضعة وزراء كبار . عملية جتميد أعمال البناء ال تشمل القدس مطلقًا كي يبين للعامل أن
يف حكومته أكدوا أن اكتفاء احلكومة اإلسرائيلية ببناء وحدات سكنية قليلة يهدف إىل عدم إغضاب 

  . العامل بصورة ال لزوم لها
هو الذي قام بممارسة ] شاس[وعلى ما يبدو، فإن وزير البناء واإلسكان اإلسرائيلي أريئيل أتياس 

أصالً  فقد كان راغباً. ضغوط شديدة على نتنياهو من أجل استئناف أعمال البناء يف القدس الشرقية
وحدة سكنية جديدة يف األحياء اليهودية كلها يف القدس الشرقية، لكن يف نهاية  1800يف بناء 

كذلك . املطاف تم االتفاق مع اإلدارة األميركية على بناء الوحدات املذكورة يف راموت وبسغات زئيف
جبل أبو [ وحدة سكنية أخرى يف حي هار حوما 400فإن أتياس كان ينوي نشر مناقصات لبناء 

  .، لكن يبدو أن هذا املشروع األخير سيؤجل بضعة أسابيع أخرى على األقل]غنيم
  

ما زالت املفاوضات اجلارية بين إسرائيل والواليات املتحدة بشأن تمديد جتميد : 15/10/2010
مستمرة، وثمة تقديرات لدى مصادر سياسية ] يف الضفة الغربية[ املستوطنات أعمال البناء يف

ويقوم . إسرائيلية رفيعة املستوى أنه سيتم التوصل يف غضون األيام القريبة املقبلة إىل حل وسط
بنيامين نتنياهو من جانبه ببذل جهود كبيرة من أجل استئناف ] رئيس احلكومة اإلسرائيلية[

اشرة مع الفلسطينيين، وذلك بهدف تخفيف حدّة الغضب األميركي جرّاء رفضه تلبية املفاوضات املب
  . باراك أوباما تمديد التجميد شهرين آخرين] الرئيس األميركي[طلب 

   
إن مطلب جتميد ) االثنين(يامين نتنياهو أمس قال رئيس احلكومة اإلسرائيلية بن: 19/10/2010

أمام املفاوضات املباشرة بين " عقبة مفتعلة"هو ] يف الضفة الغربية[أعمال البناء يف املستوطنات 
  . إسرائيل والفلسطينيين، وشدد على ضرورة توصل هذه املفاوضات إىل ترتيبات أمنية بعيدة املدى

http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=10&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=15&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2010
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اجلديد هو عقبة مفتعلة، ذلك بأن هذا البناء ] االستيطاين[ء اجلدل بشأن البنا"واعتبر نتنياهو أن 
كلها وال تؤثر يف خريطة االستيطان، ] احملتلة[يجري يف أراض تشكل نسبة ضئيلة من املناطق 

  ". فضالً عن أن هذا األمر ال ينطوي على أي تأثير يتعلق بخريطة التسوية احملتملة
ع الفلسطينيين، فإنه يجب مناقشة عدد من القضايا، وأضاف أنه من أجل التقدم يف املفاوضات م

وهذا ال يعني أن يقولوا أنهم على استعداد "ويجب التفاوض بشأن االعتراف الفلسطيني بإسرائيل 
لالعتراف بها يف نهاية العملية السياسية فحسب، بل أنهم على استعداد لالعتراف بدولة إسرائيل 

  ". باعتبارها دولة الشعب اليهودي أيضاً
ما يحسم األمور غير كامن يف "وقال نتنياهو إن هناك قضايا أخرى مثل القدس واملياه معتبراً أن 

املدة التي تستغرقها املفاوضات، وإنما فيما إذا كان هناك استعداد حلل الصراع، ويف حال توفر ذلك 
  ". فإنه سيتم حل الصراع

  
نقداً حاداً ) الثالثاء(وجهت رئيسة احملكمة اإلسرائيلية العليا دوريت بينيش أمس : 20/10/2010

إىل احلكومة اإلسرائيلية جّراء تغاضيها عن استمرار أعمال البناء غير الشرعية يف ست بؤر استيطانية 
، 2009مايو / ن قيام هذه احملكمة، يف أيارغير قانونية يف الضفة الغربية، وذلك على الرغم م

بإصدار أمر موقت يلزم كالً من وزير الدفاع اإلسرائيلي وقائد قوات اجليش اإلسرائيلي يف يهودا 
  .بتقديم تسويغاته فيما يتعلق بهذا التغاضي] الضفة الغربية[والسامرة 

 استئناف تقدمت به حركة يف) الثالثاء(وترأست بينيش هيئة مؤلفة من ثالثة قضاة تداولت أمس 
، وأوضحت هذه الهيئة يف ختام مداوالتها ملندوب النيابة اإلسرائيلية 2007منذ سنة " السالم اآلن"

العامة، الذي مثّل احلكومة، أن الوقت حان لالنتقال من األقوال إىل األفعال واتخاذ اإلجراءات الالزمة 
أمراً يلزم احلكومة اإلسرائيلية بأن تقدّم يف غضون كما أن احملكمة العليا أصدرت . لتطبيق القانون

يوماً بيانًا مفصالً بشأن أعمال البناء اجلديدة يف البؤر االستيطانية الست، واإلجراءات التي تنوي  15
قدمت إىل احملكمة وثيقة حمدثة تتضمن " السالم اآلن"وكانت حركة . اتخاذها من أجل تطبيق القانون

بأعمال البناء اجلديدة يف تلك البؤر منذ تقديم االستئناف حتى اآلن، األمر تفصيالت دقيقة تتعلق 
  .الذي زاد يف حدّة غضب قضاة احملكمة

  
من إعداد خطة  مؤخراً] الضفة الغربية" [جملس مستوطنات يهودا والسامرة"انتهى : 27/10/2010

وحدة سكنية جديدة يف عشرة مواقع مركزية، وأعلن أن هذه اخلطة حصلت على  4321لبناء 
ورؤساء السلطات ] إيهود باراك[املصادقات املطلوبة باستثناء مصادقة وزير الدفاع اإلسرائيلي 

  .احمللية يف املستوطنات التي سيتم بناء الوحدات السكنية املذكورة فيها
 26يف [هذه الوحدات السكنية فإنه منذ انتهاء فترة جتميد أعمال البناء يف املستوطنات  وفضالً عن

وحدة سكنية جديدة يف مستوطنات يهودا والسامرة  600بوشر العمل يف بناء ] سبتمبر الفائت/ أيلول
ن وزير صودق عليها حديثًا، عالوة على البدء ببناء آالف الوحدات السكنية التي كا] الضفة الغربية[

  .الدفاع صادق عليها يف السابق
جملس "غير أن القاسم املشترك بين أغلبية الوحدات السكنية اجلديدة التي تتضمنها خطة 

ويؤكد قادة هذا ". الكتل االستيطانية الكبرى"هو أنها تقع يف إطار ما بات يعرف باسم " املستوطنات
ويف رأيهم فإن رئيس . االستيطانية الكبرى املدن اجمللس أن أعمال البناء اجلديدة ستشمل أيضاً
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احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو سيواجه صعوبة كبيرة يف معارضة أعمال البناء هذه، ألنه 
  ".الكتل االستيطانية الكبرى ستبقى إىل األبد جزءًا من إسرائيل"كان أعلن يف السابق أن 

ال تهدف إىل تخفيف أزمة السكن فحسب، بل وإنما  وقال رئيس اجمللس داين دايان ان خطط النباء هذه
أيضًا إىل خفض أسعار البيوت يف املدن اإلسرائيلية الواقعة بمحاذاة اخلط األخضر، مثل كفار سابا 

تعتبر منطقة السكن ] الضفة الغربية[مستوطنات يهودا والسامرة "والقدس وبيتح تكفا، وبالتايل فإن 
  .على حدّ قوله" والقدس] السهل الساحلي[وَهشارون ] إسرائيل وسط[االحتياطي ملناطق غوش دان 

كشفت النقاب قبل نحو أسبوع عن أن مشاريع البناء يف " يديعوت أحرونوت"وكانت صحيفة 
املستوطنات ما زالت جممدة حتى اآلن بسبب اخلشية من اندالع مواجهة أخرى مع اإلدارة األميركية، 

وحدة سكنية  1300بعدم املصادقة على مشاريع بناء  أيضاًوأشارت إىل أن هذه اخلشية تسببت 
إننا يف ورطة : "ويف حينه قال مصدر رفيع املستوى يف احلكومة اإلسرائيلية. جديدة يف القدس

  ".حقيقية، ذلك بأن أي مناقصة للبناء تُعلن اآلن ستثير أصداء عاملية مدوية
  

على أسئلة طرحها ) االثنين(ردّ رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس : 2/11/2010
يف الضفة [عليه أعضاء كنيست من الليكود بشأن إمكان تمديد جتميد أعمال البناء يف املستوطنات 

  ". نشغال بموضوع جتميد أعمال البناءيف واقع األمر هناك جتميد لعملية اال"، فقال إنه ]الغربية
وأضاف نتنياهو، الذي كان يتكلم يف اجتماع عقدته كتلة الليكود يف الكنيست، أنه يف الوقت احلايل 

ال يوجد أي اقتراح أميركي معروض على إسرائيل يف مقابل قيامها بتمديد جتميد أعمال البناء يف 
  . ديث يف هذا الشأناملستوطنات فترة أخرى، كما أنه ال يجري أي ح

أن أقوال نتنياهو هذه تتناقض مع أنباء نُشرت يف ) 2/11/2010" (معاريف"وذكرت صحيفة 
على إسرائيل يف " رزمة ضمانات"السابق بشأن قيام إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما بعرض 

دارة األميركية وكانت اإل. مقابل قيامها بتمديد جتميد أعمال البناء يف املستوطنات فترة أخرى
نفسها نفت هذه األنباء، غير أن السفير اإلسرائيلي يف واشنطن مايكل أورن أكد صحتها وذلك يف 

  .على شبكة اإلنترنت" واشنطن بوست"سياق مقابلة أدىل بها إىل املوقع اإللكتروين التابع لصحيفة 
  

) األحد(بعد ساعات قليلة من انتهاء اللقاء الذي عقد يف نيو أورليانز أول من أمس : 9/11/2010
بين رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ونائب الرئيس األميركي جو بايدن، قررت اللجنة 

يف ] يف جبل أبو غنيم[" هار حوما ج"اللوائية للتنظيم والبناء يف القدس نشر مناقصة لبناء حي 
 300القدس الشرقية، والذي يضم ألف وحدة سكنية، كما أن اللجنة نفسها أعلنت مصادقتها على بناء 

وحدة سكنية جديدة يف حي بسغات زئيف،  30وحدة سكنية أخرى يف حي راموت، وعلى بناء 
  .وكالهما يقع يف القدس الشرقية أيضاً
يف مؤتمر اجلاليات اليهودية يف أميركا ) االثنين(طابه أمس ويف الوقت الذي كان نتنياهو يلقي خ

، عقد الناطق بلسان وزارة اخلارجية األميركية فيليب كراويل ]الذي يُعقد يف نيو أورليانز[الشمالية 
مؤتمراً صحافياً يف واشنطن وجه خالله، وباسم اإلدارة األميركية، نقداً حاداً إىل هذه اخلطوات 

لقد أصبنا بخيبة أمل كبيرة جرّاء إقدام إسرائيل على بناء وحدات سكنية : "ل كراويلوقا. اإلسرائيلية
إن هذه اخلطوة تقوّض الثقة، وتضع مزيداً من العراقيل يف طريق دفع . جديدة يف القدس الشرقية

يس يجوز أن ثمة أوساطاً يف إسرائيل ترغب يف إحراج رئ. قدماً] اإلسرائيلية ـ الفلسطينية[املفاوضات 
  ". احلكومة ويف نسف املفاوضات
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على التذكير ) االثنين(من ناحية أخرى، حرص عدد من كبار املسؤولين يف اإلدارة األميركية أمس 
يف [بأن مثل هذه التصرفات احملرجة أصبحت عادة لدى اإلسرائيليين، ذلك بأنه قبل سبعة أشهر 

الرئيس األميركي بايدن بزيارة إلسرائيل،  حدث أمر شبيه، يف أثناء قيام نائب] مارس الفائت/ آذار
وحدة سكنية جديدة يف حي رامات  1600إذ أعلنت جلنة التنظيم والبناء نفسها نشر مناقصة لبناء 

  .شلومو يف القدس الشرقية، األمر الذي تسبب باندالع مواجهة حادة بين إسرائيل والواليات املتحدة
وأضاف يف أثناء لقائه ". يفهم ما الذي يرغب نتنياهو فيهال "أنه ) االثنين(وقال بايدن نفسه أمس 

أنا غير متأكد حتى اآلن من جدية أقوال نتنياهو بشأن السالم، كما : "رؤساء منظمات يهودية أميركية
أننا ال نعرف ما الذي يقصده بالضبط عندما يقول أنه مستعد للتوصل إىل اتفاق سالم ودفع ثمن 

أكد أن اإلدارة األميركية والرئيس باراك أوباما يتعامالن مع أقوال  ومع ذلك، فإن بايدن". مؤمل
  .نتنياهو كما هي، وبناء على ذلك، فإنهما مستمران يف بذل جهودهما لدفع عملية السالم قدماً

  
وحدة سكنية  800أن عملية تخطيط لبناء حي جديد يضم ) نيناالث( ُأعلن يوم أمس : 9/11/2010

وقد وضُعت خطة لبناء هذا . بدأت قبل نحو شهر] يف شمال الضفة الغربية[غربي مستوطنة أريئيل 
احلي ومل يبق من أجل إخراجها إىل حيّز التنفيذ سوى احلصول على مصادقة جلنة التنظيم والبناء 

  . التي تدعم بدورها هذه املبادرةالتابعة لبلدية هذه املستوطنة 
جبل [وجاء إعالن هذه اخلطة، فضالً عن إعالن خطة بناء ألف وحدة سكنية جديدة يف حي هار حوما 

يف القدس الشرقية، بالتزامن مع قيام رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بزيارة ] أبو غنيم
دارة األميركية خاللها إقناعه بضرورة تمديد جتميد للواليات املتحدة سيحاول كبار املسؤولين يف اإل

  .فترة أخرى] احملتلة[أعمال البناء يف املستوطنات يف املناطق 
وجتدر اإلشارة إىل أن األرض التي سيقام عليها هذا احلي اجلديد هي جزء من األرض التي جرى 

ت، وهي أرض حماذية لبلدة التخطيط لتوسيع مستوطنة أريئيل بواسطتها يف ثمانينيات القرن الفائ
ويف حال بناء هذا احلي فيها فإن ذلك سيسفر عن حماصرة املستوطنة لهذه . سلفيت الفلسطينية
ويعود جزء من ملكية األرض إىل دولة إسرائيل يف حين أن اجلزء اآلخر من هذه . البلدة من جانبين

دم وجود حاجة إىل احلصول على امللكية يعود إىل أحد رجال األعمال اليهود، األمر الذي يعني ع
ترخيص لبناء احلي من وزارة الدفاع اإلسرائيلية، واالكتفاء باحلصول على مصادقة جلنة التنظيم 

  .والبناء التابعة لبلدية املستوطنة
وقال رئيس بلدية أريئيل رون نحمان إن إقامة هذا احلي تنطوي على أهمية كبيرة بالنسبة إىل هذه 

بناء هذا احلي "إن " هآرتس"بلدية املستوطنة يعقوب عمانوئيل فقال لصحيفة أما عضو . املنطقة
  ".يعني أن أريئيل ستبقى جزءاً من إسرائيل

ويذكر أن موضوع البناء يف أريئيل يشكل موضوع خالف سياسي حاد بين إسرائيل والواليات 
، ]يف الضفة الغربية[لكبرى املتحدة، فبينما ترى إسرائيل أن أريئيل هي جزء من الكتل االستيطانية ا

منطقة نابلس [مزروعة يف قلب منطقة السامرة " أصبع"فإن الواليات املتحدة تعتبرها بمثابة 
  . ، وتهدف إىل منع نشوء تواصل جغرايف فلسطيني]وشمال الضفة الغربية

  
إن إعالن إسرائيل ) األربعاء(قالت وزيرة اخلارجية األميركية هيالري كلينتون أمس : 11/11/0102

خطط بناء جديدة يف القدس الشرقية يلحق ضرراً كبيراً باجلهود الرامية إىل استئناف املفاوضات 
أقوالها هذه وتأتي . اإلسرائيلية ـ الفلسطينية، لكنها أضافت أنه ال بُد من إحراز سالم يف الشرق األوسط
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يف نيويورك مع رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين ) اخلميس(عشية اللقاء الذي تعقده اليوم 
  .نتنياهو

من ناحية أخرى أعلنت كلينتون، خالل حمادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض، أن 
ينية مؤكدة أنها مقتنعة بأن مليون دوالر أخرى إىل السلطة الفلسط 150الواليات املتحدة ستحوّل 

حممود عباس يرغب يف التوصل إىل اتفاق على أساس ] رئيس السلطة الفلسطينية[كالً من نتنياهو و"
، وأن الواليات "حل الدولتين، وذلك على الرغم من التحديات السياسية الصعبة املاثلة أمامهما

وقال فياض من جانبه إنه من . ق ذلكاملتحدة ستبذل كل ما يف وسعها ملساعدة اجلانبين على حتقي
الصعب جداً دفع املفاوضات املباشرة قدماً بسبب أعمال البناء اإلسرائيلية يف املستوطنات، وأضاف 

إننا نتابع جهودك ونترقب ما ستقومين به، كما أننا نرغب يف إنهاء االحتالل : "خماطباً كلينتون
  ".وإقامة دولة فلسطينية

أوساط يمينية داخل احلكومة اإلسرائيلية يف اإلعراب عن معارضتها تمديد  على صعيد آخر، استمرت
وقام القائم بأعمال رئيس احلكومة اإلسرائيلية سيلفان شالوم . جتميد أعمال البناء يف املستوطنات

: صرّح خاللها بما يلي] بين القدس بيت حلم[بجولة يف مستوطنات ماطيه بنيامين ) األربعاء(أمس 
ال يجوز . يف السابق إن جتميد البناء يف املستوطنات سيجعل األضواء مسلطة على القدسلقد قلت "

وأضاف ". االستمرار يف التجميد، كما أن أعمال البناء يجب أن تستمر إىل جانب إجراء املفاوضات
البناء يف القدس ال يعتبر موضع خالف يف إسرائيل، وأن سياسة احلكومة احلالية هي "شالوم أن 

  ".سة مؤيدة لالستيطان، ولذا ال بُد من رفع لواء االستيطان عالياًسيا
رفضه مطلب جتميد البناء يف ] رئيس حزب شاس[كذلك أعلن وزير الداخلية اإلسرائيلية إيلي يشاي 

أعمال البناء يف القدس ليست جممدة مطلقًا، وال يوجد تخطيط لتجميدها، وهذا ما "القدس، مؤكداً أن 
إن أحياء رامات شلومو وجيلو وهار حوما ستبقى حتت السيادة . ومة بنفسهأكده رئيس احلك

  ".اإلسرائيلية يف األحوال كلها، وهو ما يعرفه حتى اليساريون األكثر تطرفاً
  

بجولة يف هضبة ) اخلميس(فيغدور ليبرمان أمس قام وزير اخلارجية اإلسرائيلية أ: 12/11/2010
يف " إسرائيل بيتنا"اجلوالن ومستوطنات اجلليل األعلى رافقه خاللها عدد من نواب كتلة حزب 

  .الكنيست
وقال ليبرمان يف أثناء اجلولة أنه يشدّ على يدي رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بموقفه 

إن مطلب عدم القيام بأعمال بناء يف جيلو وهار حوما "وأضاف . الشرقيةإزاء أعمال البناء يف القدس 
هو مطلب غير منطقي، ولن نوافق على أي جتميد ألعمال البناء هناك ال لثالثة ] يف القدس الشرقية[

وعلى كل من يرغب يف ممارسة الضغوط من أجل التوصل إىل تسوية أن . أشهر وال حتى ليوم واحد
  ]".الفلسطيني[على اجلانب اآلخر يمارس هذه الضغوط 

  
أن اإلدارة األميركية مل تتعهد، يف أي مرحلة من " معاريف"علمت صحيفة : 17/11/2010

يف [االتصاالت التي جرت بينها وبين إسرائيل، بأن يكون تمديد جتميد أعمال البناء يف املستوطنات 
غير أن رئيس احلكومة اإلسرائيلية . مطلوب منها" آخر جتميد"ثالثة أشهر أخرى، هو ] الضفة الغربية

نتنياهو ما زال من جانبه مصرّاً على أن يحصل على رسالة خطية تتضمن تعهداً كهذا وإال بنيامين 
. فإنه لن يقدم على اتخاذ قرار يقضي بتمديد جتميد أعمال البناء يف املستوطنات ثالثة أشهر أخرى
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ويف ضوء ذلك فإن املفاوضات اجلارية بين اجلانبين بهدف التوصل إىل صيغة تتيح إمكان اتخاذ 
  .قرار إسرائيلي يف هذا الشأن ال تزال عالقة

إن الواليات املتحدة تعتقد أنه خالل األشهر ) الثالثاء(وقالت مصادر أميركية رفيعة املستوى أمس 
الثالثة التي سيتم تمديد جتميد البناء االستيطاين فيها، سيحدث تقدّم كبير فيما يتعلق بموضوع 

، األمر الذي من شأنه أن يسقط احلاجة إىل ]الفلسطينية التي ستُقامبين إسرائيل والدولة [احلدود 
لكن يف الوقت نفسه فإن املسؤولين األميركيين الذي أجروا يف األيام القليلة الفائتة . جتميد آخر

اتصاالت مع مبعوثي رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس أكدوا أن واشنطن ال تنوي أن تتيح 
ئناف أعمال البناء يف املستوطنات لدى انتهاء فترة األشهر الثالثة املذكورة يف إلسرائيل إمكان است

حال عدم حدوث تقدّم كبير يف موضوع احلدود، مثل االتفاق على حجم الكتل االستيطانية الكبرى 
  .والتي يمكن لنتنياهو أن يستأنف أعمال البناء فيها] التي ستبقى خاضعة للسيادة اإلسرائيلية[

األثناء تصاعدت داخل حزب الليكود حدة معارضة الصفقة اآلخذة يف التبلور بين القدس يف هذه 
إنه لن ) الثالثاء(أمس " معاريف"لصحيفة " طاقم الوزراء السبعة"وقال وزير كبير عضو يف . وواشنطن

يكون يف إمكان نتنياهو اتخاذ قرار يف اجمللس الوزاري اإلسرائيلي املصغر للشؤون السياسية 
ألمنية بشأن تمديد جتميد البناء االستيطاين إذا ما تبين أن واشنطن مل تتعهد بأن يكون هذا التجميد وا

يف املرحلة "وقال وزير آخر من الطاقم نفسه إنه . هو األخير املطلوب من إسرائيل أن تقدم عليه
من السابق  احلالية ال يوجد أي رزمة ضمانات أميركية، وإنما جمرد وعود فضفاضة، ولذا، فإنه

  ".ألوانه معرفة كيف سينتهي هذا املوضوع برمته
نتنياهو مصرّ على أن يحقق "إن ) الثالثاء(وقال مصدر سياسي رفيع املستوى يف القدس أمس 

ويف حال حصوله على رسالة . الشروط التي يعتقد أنها حيوية ألمن إسرائيل وملصاحلها السياسية
رى االتفاق بشأنها مع وزيرة اخلارجية األميركية هيالري خطية تتضمن هذه الشروط كلها، كما ج

كلينتون، فإنه سيقوم بطرحها على اجمللس الوزاري املصغر للشؤون السياسية واألمنية وهو على 
قناعة تامة بأنه يقدم على خطوة صحيحة بالنسبة إىل دولة إسرائيل، ويف حال عدم حصوله على 

  ".لى ذلك اجمللسذلك فإنه ببساطة لن يطرح املوضوع ع
  

) اخلميس(أمس " هآرتس"قال موظف رفيع املستوى يف اإلدارة األميركية لصحيفة : 19/11/2010
لقيام بأي إن الواليات املتحدة ستطالب رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن يمتنع من ا

أعمال بناء يف القدس الشرقية، وبأن يمتنع من هدم بيوت فلسطينية فيها طوال األشهر الثالثة التي 
سيتم تمديد جتميد البناء االستيطاين فيها، يف حال اتخذ اجمللس الوزاري اإلسرائيلي املصغر للشؤون 

  .السياسية واألمنية قراراً يف هذا الشأن
نتنياهو ال يقول احلقيقة حلزب شاس فيما يتعلق بالسياسة األميركية إزاء  وأشار هذا املوظف إىل أن

أبريل الفائت، / ووفقاً ألقواله فإن الرئيس األميركي باراك أوباما قام، يف نيسان. القدس الشرقية
بتمرير رسالة شفوية إىل رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس أكد فيها أن الواليات املتحدة 

أن يمتنعا من اإلقدام على نشاطات من شأنها أن ] اإلسرائيلي والفلسطيني[اجلانبين تتوقع من 
وأوضح أوباما أن الواليات املتحدة سترد بصورة . تقوّض الثقة بما يف ذلك يف القدس الشرقية

حازمة، وربما بواسطة تغيير سياستها، على أي استفزاز يحدث يف أثناء سير املفاوضات بين إسرائيل 
وكانت اإلدارة األميركية حددت، خالل العام احلايل، النشاطات التي ترى أنها تنطوي . لسطينيينوالف

على تقويض الثقة، ومنها إعالن خطط بناء واسعة يف القدس الشرقية، وإجالء سكان فلسطينيين عن 
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العربية يف بيوتهم، أو هدم بيوت فلسطينية، مؤكدة أنها تتعامل باملثل مع جميع األحياء اليهودية و
  .القدس الشرقية

وأكد املوظف األميركي الرفيع املستوى أن هذه السياسة األميركية هي التي ستستمر عندما تُستأنف 
ثالثة أشهر أخرى، ] احملتلة[املفاوضات عقب قيام إسرائيل بتمديد جتميد أعمال البناء يف املناطق 

سياسة الواليات املتحدة يف القدس  ما يقوله نتنياهو حلزب شاس بشأن"وبناء على ذلك فإن 
  ".الشرقية من أجل تهدئته ال يمت إىل احلقيقة بأي صلة

إن ) اخلميس(أمس " هآرتس"من ناحية أخرى قال رئيس حزب شاس الوزير إيلي يشاي لصحيفة 
حزبه سيعارض تمديد جتميد أعمال البناء يف املستوطنات ثالثة أشهر أخرى إذا مل يحصل رئيس 

: وقال يشاي. نيامين نتنياهو على تعهد أميركي بشأن استمرار البناء يف القدس الشرقيةاحلكومة ب
لقد عرضنا مطالبنا بصورة غير قابلة للتأويل، وأكدنا أنه يف حال عدم احلصول على تعهد كهذا "

  ".فإننا سنصّوت ضد تمديد التجميد
  

أكد أحد املقربين من رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أن هذا األخير : 22/11/2010
، وذلك عقب اللقاء الذي "تمكن من إحباط التمرد ضده داخل الليكود ولو بصورة موقتة على األقل"

. لذين أعلنوا تمردهم عليهيف ديوانه يف القدس مع أعضاء الكنيست من احلزب ا) األحد(عقده أمس 
وقام رئيس احلكومة بعرض . وقد بدا أعضاء الكنيست هؤالء، يف أثناء اللقاء مع نتنياهو، أكثر هدوءاً

ثالثة أشهر أخرى، مؤكداً أنه ] احملتلة[الصيغة التي يعتمدها لتمديد جتميد أعمال البناء يف املناطق 
تفصيالت الصفقة بين اجلانبين فإنه لن يتم  يف حال عدم تلقيه رسالة خطية من واشنطن تتضمن

  .تمديد التجميد
ونفى نتنياهو ادعاء بعض أعضاء الكنيست من كتلة الليكود أنه تعهد بإنهاء موضوع حدود الدولة 

  ].وهي الفترة املتوقعة لتمديد جتميد البناء االستيطاين[الفلسطينية يف غضون ثالثة أشهر 
ء الكنيست املتمردين من الليكود عقد لقاء مع رئيسة املعارضة ومباشرة بعد لقاء نتنياهو أعضا

وقال مقربون من نتنياهو وليفني إن موضوع ]. رئيسة حزب كاديما[عضو الكنيست تسيبي ليفني 
إنشاء حكومة وحدة وطنية مل يطرح يف أثناء هذا اللقاء، كما أن رئيس احلكومة مل يقترح على كاديما 

د تركز اللقاء على مناقشة موضوع إشغال املناصب الشاغرة يف رئاسة وق. االنضمام إىل حكومته
  .بعض جلان الكنيست املهمة

شخص من الناشطين اليمينيين واملستوطنين، معظمهم من الشباب، قاموا أمس  5000وكان أكثر من 
نداو وخطب يف املتظاهرين الوزير عوزي ال. بالتظاهر قبالة ديوان رئيس احلكومة يف القدس) األحد(
لقد أكدنا مراراً وتكراراً أننا لن ننسحب من اجلوالن وغور األردن، : "قائالً"] إسرائيل بيتنا"من حزب [

، ولن نقسم ]معسكر لإلبادة النازية[التي هي أشبه بحدود أوشفيتس  1967ولن نعود إىل حدود 
دي من عام على آخر القدس أو نفكك مستوطنات، ومع ذلك فإننا نرى أن احلكومات اإلسرائيلية تب

داين ] الضفة الغربية" [جملس املستوطنات يف يهودا والسامرة"أمّا رئيس ". االستعداد لتقديم تنازالت
فإننا لن نتحرك من هنا "دايان فقال إنه إذا مل يعد نتنياهو إىل موقعه السابق رئيساً للمعسكر القومي 

  ".إىل أن يحدث مثل هذا التغيير
  

أن رئيس احلكومة اإلسرائيلية " معاريف"أكدت مصادر مطلعة يف واشنطن لصحيفة : 25/11/2010
بنيامين نتنياهو تعهد، يف أثناء لقائه يف نيويورك وزيرة اخلارجية األميركية هيالري كلينتون قبل 
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ضوع احلدود تقدماً مهماً يف سياق املفاوضات املباشرة مع نحو أسبوعين، بأن يشهد مو
] احملتلة[الفلسطينيين خالل فترة األشهر الثالثة التي سيتم تمديد جتميد أعمال البناء يف املناطق 

كما أكدت هذه املصادر نفسها أنه تم االتفاق بين االثنين أيضاً على أن يصادق اجمللس . خاللها
صغر للشؤون السياسية واألمنية أوالً على املذكرة التي ستصل من الواليات الوزاري اإلسرائيلي امل

  .املتحدة أوالً، ثم يقوم األميركيون بتوقيعها
من ناحية أخرى، يبدو أن ما يعوق إىل اآلن توقيع تلك املذكرة التي من املتوقع أن تتيح إمكان تمديد 

الثة تفاهمات تم التوصل إليها شفوياً بين التجميد ثالثة أشهر أخرى هو اخلشية من عدم تنفيذ ث
أوالً، تعهد نتنياهو بحدوث تقدّم كبير يف موضوع احلدود خالل : نتنياهو وكلينتون، وتتعلق بما يلي

طائرة مقاتلة متطورة من  20فترة تمديد التجميد؛ ثانيًا، تعهد الواليات املتحدة بتزويد إسرائيل بـ 
التعهد مرتبط بموافقة الكونغرس الذي يسيطر عليه احلزب اجلمهوري، ، لكن هذا )الشبح( 35طراز إف ـ 

من هنا يريد نتنياهو التوصل إىل . إنما على الرغم من ذلك قد يعارضه الكونغرس ألسباب داخلية
اتفاق شفهي بشأن خطة بديلة يف حال مل تستطع اإلدارة حتقيق تعهدها، كي يقنع وزراء احلكومة 

على أن يقدم نتنياهو تعهداً خطياً ] ديني متشدد[؛ ثالثاً، إصرار حزب شاس املوافقة على االقتراح
بشأن عدد الوحدات السكنية التي سيُسمح ببنائها يف القدس الشرقية خالل فترة تمديد جتميد البناء 

  .االستيطاين
التجميد القدس كما اتُّفق على أالّ يكون هناك تمديد آخر لتجميد البناء االستيطاين، وأالّ يشمل تمديد 

  . الشرقية
من ناحية أخرى، فإن املذكرة األميركية لن تتطرق إىل مسألة مرابطة قوات اجليش اإلسرائيلي يف 

  .غور األردن ألمد بعيد، لكن يبدو أن إسرائيل ستطرح هذا املطلب مرة أخرى يف املستقبل
   

على الرغم من مرور أكثر من عامين ونصف عام على صدور أوامر تقضي بإجالء : 25/11/2010
مستوطنين قاموا بالسيطرة على بضعة حوانيت يف سوق البلدة القديمة يف اخلليل، فإن اجليش 

وانيت إىل اإلسرائيلي مل يحرّك ساكناً حتى اآلن من أجل تنفيذها، األمر الذي حدا بأصحاب هذه احل
  .رفع شكوى إىل احملكمة اإلسرائيلية العليا طالبين تطبيق أوامر اإلجالء

واملقصود بذلك أربعة حوانيت تابعة لتجار فلسطينيين يف سوق اجلملة التي أقيمت يف املنطقة التي 
وكانت هذه احلوانيت أغلقت بأوامر من . 1948كان يقع فيها احلي اليهودي يف اخلليل قبل سنة 

ستوطنين ، عقب وقوع جمزرة احلرم اإلبراهيمي يف املدينة، لكن امل1994اجليش اإلسرائيلي يف سنة 
يف احلي اليهودي احملاذي للسوق ظلوا منذ ذلك الوقت يحاولون االستيالء عليها إىل أن تمكنوا من 

وضموا احلوانيت إىل بيوتهم، غير أن جلنة االستئنافات العسكرية أصدرت يف  2001ذلك يف سنة 
اإلسرائيلي بتنفيذ أوامر تقضي بإجالئهم عنها على الفور، ومنذ ذلك الوقت مل يقم اجليش  2007سنة 

  . األوامر
وقام أصحاب احلوانيت، هذا األسبوع، برفع شكوى إىل احملكمة اإلسرائيلية العليا يف هذا الشأن 

" السالم اآلن"وقال سكرتير . اإلسرائيلية، يطالبون فيها بتنفيذ األوامر" السالم اآلن"بواسطة حركة 
على ما يبدو إىل تدخل احملكمة العليا كي تقوم احلكومة اإلسرائيلية بحاجة "ياريف أوبنهايمر إن 

  ".بفرض القانون يف اخلليل، وكي تمنع املستوطنين هناك من السيطرة على أمالك ليست لهم
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، )اخلميس(وملرت، مساء أمس هاجم رئيس احلكومة اإلسرائيلية السابق إيهود أ: 26/11/2010
رئيس احلكومة احلالية بنيامين نتنياهو بسبب عدم جتاوبه الفوري مع املطلب األميركي الداعي إىل 

  .ثالثة أشهر أخرى] احملتلة[تمديد جتميد أعمال البناء يف املناطق 
هو واإلدارة وأضاف أوملرت الذي كان يتحدث إىل مندوبي وسائل اإلعالم األجنبية، أن حكومة نتنيا

األميركية تهدران وقتًا ثمينًا على قضية هامشية مثل جتميد البناء االستيطاين بدالً من التركيز على 
القضايا املركزية للنزاع، مؤكدًا أنه هو نفسه ما كان ليوافق منذ البداية على جتميد البناء االستيطاين 

ومع ذلك، فإنه أشار إىل أنه ما . نة القدسألن هناك قضايا أهم كثيرًا مثل احلدود والالجئين ومكا
كان ليرفض الطلب األميركي بشأن تمديد التجميد، ذلك بأن مثل هذا الرفض يهدد العالقات مع 

  .الصديقة األكبر إلسرائيل
وسئل أوملرت عن االقتراح الذي عرضه على الفلسطينيين بشأن االتفاق النهائي، والذي وافق بموجبه 

أراضي الضفة الغربية إىل السلطة الفلسطينية، فقال إن الفلسطينيين، يف رأيه ٪من 94على إعادة 
  .ارتكبوا برفضه خطأ تاريخًيا سيندمون عليه كثيرًا

  
وحدة سكنية  625ع خطة لبناء قررت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء يف القدس إيدا: 2/12/2010

كجزء من عملية توسيع ] الذي أقيم على أراضي القدس الشرقية[يف حي بسغات زئيف االستيطاين 
  .الشطر الشمايل يف هذا احلي الذي يقع خلف اخلط األخضر

 158ويأتي هذا القرار بعد مرور شهر ونصف شهر على قيام وزارة اإلسكان اإلسرائيلية بإعالن بيع 
وحدة سكنية يف حي بسغات زئيف نفسه، كما أنه يأتي  80سكنية جديدة يف حي راموت و  وحدة

قراراً يقضي بتخصيص أرض ] يف بلدية القدس[بالتزامن مع اتخاذ اللجنة احمللية للتنظيم والبناء 
  .ومن املتوقع أن يثير هذا األمر ضجة كبيرة. وحدة سكنية جديدة 130يلو إلقامة جيف حي 

شارة إىل أن الشطر الشمايل من حي بسغات زئيف أقيم بمحاذاة حاجز قلنديا وبلدة بيت وجتدر اإل
حنينا، وقد جوبه يف حينه بمعارضة قوية من السكان الفلسطينيين يف القدس الشرقية، ومن 

  .منظمات دولية متعددة
  

مُنيت االتصاالت التي جرت يف اآلونة األخيرة بين الواليات املتحدة وإسرائيل بشأن : 8/12/2010
ثالثة أشهر أخرى تمهيداً الستئناف ] يف الضفة الغربية[تمديد جتميد أعمال البناء يف املستوطنات 

دارة األميركية تراجع اإل"املفاوضات املباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين بالفشل، األمر الذي يعني 
، وهذا وفقاً ملا أكده "عن مطلب تمديد جتميد أعمال البناء شرطًا الستئناف هذه املفاوضات املباشرة

  ).الثالثاء(موظف أميركي رفيع املستوى أمس 
ومن املتوقع أن يقوم األميركيون، يف غضون األيام القليلة املقبلة، باستئناف جهودهم فيما يتعلق 

مع كل من املبعوث اخلاص لرئيس احلكومة اإلسرائيلية احملامي يتسحاق موخلو، بهذه املفاوضات 
وعلى ما يبدو، فإنه يف أثناء ذلك سيتم التداول . ورئيس طاقم املفاوضات الفلسطيني صائب عريقات

ولهذا الغرض، فإن . بشأن مسارات بديلة يمكن أن تسفر عن استئناف املفاوضات املباشرة
  .أن يستعينوا بمصر التي سبق أن اقترحت خطة بديلة من االقتراح األميركياألميركيين ينوون 

   
  

  2011سنة:  
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عملية هدم فندق شبرد يف حي الشيخ جرّاح ) األحد(بدأت جرافات بلدية القدس أمس : 10/1/2011

وقد تعرضت هذه العملية على الفور . يف القدس الشرقية، تمهيداً إلقامة حي يهودي جديد مكانه
القدس الشرقية هي "حلملة إدانة يف كل من الواليات املتحدة وأوروبا، انطوت على تذكير إسرائيل بأن 

  ". من املناطق احملتلة جزء
وأصدرت وزيرة اخلارجية األميركية هيالري كلينتون بياناً خاصاً من أبو ظبي التي تقوم بزيارة لها 

إزاء عملية الهدم، وأن قرار إسرائيل القاضي بإقامة حي يهودي بدالً من " قلقة للغاية"أكدت فيه أنها 
القرار يقوّض املساعي التي تبذلها إدارة الرئيس وأضافت أن هذا . الفندق يتناقض مع املنطق العام

  .األميركي باراك أوباما من أجل استئناف مفاوضات السالم بين إسرائيل والفلسطينيين
أعمال البناء وتوسيع املستوطنات يف "وأصدرت بريطانيا بيان إدانة للعملية أكثر حدّة أكدت فيه أن 

ن أن عملية هدم فندق شبرد تفاقم التوتر يف املنطقة ، فضالً ع"املناطق احملتلة هي غير قانونية
  .بصورة ال لزوم لها مطلقاً

عاماً بشراء فندق  25وجتدر اإلشارة إىل أن املليونير اليهودي إيرفين موسكوفيتش قام قبل نحو 
 120التي وضعت خمططاً لبناء ] االستيطانية" [عطيرت كوهانيم"شبرد ووضعه حتت تصرف جمعية 

  .جديدة لليهود بدالً منه وحدة سكنية
  

قامت وزارة اإلسكان اإلسرائيلية يف اآلونة األخيرة ببيع مستوطنة ألون موريه : 21/1/2011
لكل شقة،  شيكل 78.000بناية حكومية يف مقابل  20شقة سكنية يف  120] القريبة من نابلس[

وذلك من دون مناقصة رسمية، وبعد احلصول على مصادقة من وزير املالية اإلسرائيلية يوفال 
  .شتاينيتس

يف إبان  1992 -1989وكانت وزارة اإلٍسكان بنت هذه الشقق بواسطة مقاول خاص خالل الفترة 
ة فيها فإن الوزارة الهجرة الكبرى من دول االحتاد السوفياتي السابق، لكن بسبب وجود عيوب كثير

رفضت تويل إدارتها، وقامت إدارة املستوطنة بتويل هذه املهمة وبادرت إىل إسكان عائالت وطالب 
. شيكل عن كل شقة 300شقة منها يف مقابل دفع أجرة شهرية بقيمة  80مدارس دينية يهودية يف 

ت من وزارة املالية أن تصادق ومؤخراً قررت وزارة اإلسكان أن تبيع الشقق كلها إىل املستوطنة، وطلب
  .على هذه الصفقة من دون نشر مناقصة رسمية

  
إنه يف ) االثنين(قال مقربون من رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس : 25/1/2011

التي جرت يف أثناء والية احلكومة [املفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين ضوء ما تضمنته وثائق 
، والتي كشفت عنها شبكة اجلزيرة، فإن مطلب الفلسطينيين ]اإلسرائيلية السابقة برئاسة إيهود أوملرت

كشرط الستئناف املفاوضات ] يف الضفة الغربية[بشأن جتميد أعمال البناء يف املستوطنات 
فأكدت ] رئيسة حزب كاديما[أمّا رئيسة املعارضة يف الكنيست تسيبي ليفني . خيفاًاملباشرة كان س

من ناحيتها أن املفاوضات بين اجلانبين مل تصل إىل مرحلة النضوج بسبب الدعوة آنذاك إىل 
  .االنتخابات العامة يف إسرائيل

يين تنازلوا عن أحياء كاملة وفقاً للوثائق التي كُشف عنها فإن الفلسطين: "وقال املقربون من نتنياهو
، ولذا فإن مطلبهم بشأن جتميد أعمال البناء يف املستوطنات يبدو سخيفاً ]الشرقية[يف القدس 

  ". للغاية

http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=1&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=10&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2011
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التي شغلت منصب وزيرة اخلارجية يف حكومة أوملرت وكانت رئيسة طاقم [وتطرقت ليفني 
لقد : "قائلة) االثنين(الكنيست أمس إىل الوثائق يف سياق خطاب ألقته يف ] املفاوضات اإلسرائيلي

قمنا بصورة مسؤولة وجادة ] السابقة[أصبح واضحاً اآلن أننا يف أثناء والية احلكومة اإلسرائيلية 
بترسيخ األسس واخلطوات التي تتيح إمكان إنهاء النزاع من خالل احلفاظ على املصالح الوطنية 

واضحاً اآلن أن العملية السياسية مل تُمن بالفشل،  لقد أصبح: "وأضافت". واألمنية اإلسرائيلية كلها
فضًال عن ذلك، فإن هذه العملية مل تنضج بما فيه الكفاية بسبب . وإنما مل تُستنفد كما يجب

االنتخابات العامة يف إسرائيل، وكذلك بسبب انتخاب حكومة جديدة ال ترغب يف االستمرار يف 
  ".املفاوضات

ال "إىل الوثائق مؤكداً أنه ) االثنين(أمس ] ليكود[تيجية موشيه يعلون وتطرّق وزير الشؤون اإلسترا
يف غضون عام واحد أو عامين، وال يوجد أي ] مع الفلسطينيين[يوجد أي احتمال للتوصل إىل تسوية 

  ".وزير يف طاقم الوزراء السبعة يعتقد أنه يمكن التوصل إىل تسوية دائمة يف املستقبل املنظور
فأكد أن األمر الوحيد الذي كشفت ] ليكود[ئتالف احلكومي عضو الكنيست زئيف ألكين أمّا رئيس اال

الوثائق عنه هو أن حكومة كاديما، وخالفًا للحكومة احلالية، كانت على استعداد ألن تقترح على 
  .الفلسطينيين تقسيم القدس

  
أنهت سلطة اآلثار اإلسرائيلية هذه األيام أعمال حفر نفق جديد بالقرب من جبل : 25/1/2011

. يتيح إمكان العبور من حتت أسوار البلدة القديمة يف القدس] احلرم القدسي الشريف[الهيكل 
تشافه واملقصود أعمال حفر نفق كان يستعمل للصرف الصحي يف إبان فترة الهيكل الثاين وتم اك

قبل أعوام كثيرة، ويربط هذا النفق بين منطقة مدينة داود يف حي سلوان، ومنطقة حديقة دافيدسون 
  ].حائط البراق[األثرية، احملاذية لباحة حائط املبكى 

وكانت املؤسسة األمنية يف إسرائيل قد أجرت، يف األيام القليلة الفائتة، تقديرات للموقف يف ضوء 
تم األخذ يف االعتبار "إنه ) االثنين(وقالت مصادر أمنية إسرائيلية أمس . استكمال حفر النفق

  ".احتماالت أن يقوم الفلسطينيون بأعمال استفزازية بسبب أعمال احلفر هذه
وأكدت مصادر سلطة اآلثار أن النفق ال يمس منطقة جبل الهيكل، كما أنها ال تنوي أن تقوم بأعمال 

  ].احلرم القدسي الشريف[جبل الهيكل  حفر أخرى يف املسار املؤدي إىل
وقد استمرت أعمال حفر هذا النفق سبعة أعوام، وتوقفت عاماً واحداً بطلب من قضاة احملكمة 

اإلسرائيلية العليا بعد طلب اإللتماس الذي تقدّم به إىل هذه احملكمة سكان من حي سلوان ادعوا فيه 
لكن قاضية احملكمة العليا عيدنا أربيل رفضت . مأن أعمال حفر النفق تلحق أضراراً جسيمة ببيوته

  . االلتماس نهائياً، األمر الذي أتاح إمكان االستمرار يف أعمال حفر النفق 2009سبتمبر / يف أيلول
على تأكيد أن حفر هذا النفق غير ) االثنين(وقد حرص املسؤولون يف سلطة اآلثار اإلسرائيلية أمس 

مطلقاً، وأكد نائب املدير العام لسلطة اآلثار عوزي ] دسي الشريفاحلرم الق[مرتبط بجبل الهيكل 
حتى يف حال االستمرار يف أعمال حفر النفق فإنها لن تكون يف املسار املؤدي إىل جبل "دهري أنه 

  .، كما نفى أن تكون للنفق أي غاية سياسية"الهيكل
  

على خطتين ) االثنين(صادقت جلنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس أمس : 8/2/1201
  . إلقامة مبنيين جديدين للسكان اليهود يف حي الشيخ جّراح يف القدس الشرقية

http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=1&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=25&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2011
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=2&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=8&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2011
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للوائية، ويعتبر قرار جلنة التخطيط والبناء البلدية بمثابة توصية تُرفع إىل جلنة التخطيط والبناء ا
  .التي من املفترض أن حتسم بشأنهما بصورة نهائية

كل من يدّعي أنه ال يجوز لليهود "وقال رئيس كتلة الليكود يف بلدية القدس احملامي إليشاع بيلغ إن 
القيام بأعمال بناء يف شرقي املدينة إنما يتبنى موقفاً عنصرياً ويمارس التمييز بصورة غير 

لة ميرتس يوسف أاللو فأكد أن قرار اللجنة البلدية يمس الوضع القائم يف أمّا رئيس كت". قانونية
  .القدس

وأفادت بلدية القدس بأن احلديث يدور على خطتي بناء تابعتين لشركات خاصة، وأن جلنة التخطيط 
  ".خموّلة دراسة اجلوانب املرتبطة بالتخطيط واخلريطة الهيكلية فقط"والبناء يف البلدية 

وحدات سكنية يف حي الشيخ جرّاح، وذلك  10رة إىل أن عشرات من اليهود يسكنون يف وجتدر اإلشا
منذ أن أصدرت احملكمة املركزية يف القدس قراراً يقضي بملكيتهم لهذه الوحدات، وإجالء العائالت 

العربية التي كانت تقطن فيها، األمر الذي تسبب باندالع نزاع حاد بين السكان العرب واليهود، 
نطالق حملة تضامن مع السكان العرب من طرف منظمات إسرائيلية يسارية تقوم بالتظاهر يف وبا

  . احليّ أسبوعياً
  

على ) االثنين(أقدمت جلنة التخطيط والبناء يف بلدية القدس يف آخر حلظة أمس : 22/2/2011
يف القدس [إرجاء مناقشة ثالث خطط تتعلق بأعمال بناء جديدة يف أراض تقع وراء اخلط األخضر 

، غير أن مصادر رفيعة "ال تستويف الشروط املطلوبة"واّدعى رئيس اللجنة أن هذه اخلطط ]. الشرقية
  .املستوى يف البلدية قالت إن إرجاء مناقشتها جرى العتبارات سياسية

، يف حين أن ]جبل أبو غنيم[خلطط الثالث أعمال بناء جديدة يف حي هار حوما وتتضمن خطتان من ا
  .وكالهما يقع يف القدس الشرقية. اخلطة الثالثة تتضمن أعمال بناء جديدة يف حي أرمون هنتسيف

وهذه ليست أول مرة تمتنع فيها هيئات التخطيط والبناء يف بلدية القدس من مناقشة خطط بناء 
ومن املعروف أن ديوان رئيس احلكومة . ساسة للغاية من الناحية السياسيةجديدة تُعتبر ح

  .اإلسرائيلية يقوم باإلشراف على عمل هذه الهيئات كي يحول دون اندالع أزمات سياسية ال لزوم لها
 
احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو خالل اجتماع كتلة الليكود يف وجّه رئيس : 1/3/2011

نقداً صارماً إىل أعضاء كنيست من حزبه، وإىل زعماء مستوطنات يف يهودا ) االثنين(الكنيست أمس 
، وبنشر ]احملتلة[، بسبب مطالبة هؤالء بزيادة أعمال البناء يف املناطق ]الضفة الغربية[والسامرة 

  ".هؤالء ال يدركون أين يعيشون"دة متعلقة بها، وقال بغضب شديد إن مناقصات جدي
وجاء ذلك يف سياق ردّ رئيس احلكومة على سؤال وجهه إليه عضو الكنيست ياريف ليفين بشأن سلم 

أنا أقوم بوظيفة : "أولويات احلكومة إزاء أعمال البناء اجلديدة يف املستوطنات، ومما قاله نتنياهو
ن األمر األهم هو رئيس احلكومة وأحتمل املسؤولية الكاملة عن الدولة، ويف الوقت احلايل فإنني أرى أ

وبعد ذلك تطرّق رئيس احلكومة إىل تفاقم حملة النقد ". أن نحافظ على أعمال البناء اجلاري تنفيذها
إننا نعيش اآلن يف : "الدولية التي تتعرّض لها إسرائيل بسبب أعمال البناء يف املستوطنات قائالً

ضد [جملس األمن الدويل  خضم واقع دويل صعب للغاية، إىل درجة أن فرض فيتو أميركي يف
تمّ بعد ] مشروع قرار ينص على إدانة إسرائيل جراء استمرارها يف أعمال البناء يف املناطق احملتلة

وبناء على ذلك، فإنني أقترح أن نلتزم جانب احلذر يف هذا الشأن، وأن يكون احلديث . جهد جهيد
درجة يف جدول األعمال، وليس أعمال منحصراً يف أعمال البناء التي يجري تنفيذها ألنها هي امل

http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=2&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=22&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2011
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كما أنه ال بُدّ من أن نأخذ يف االعتبار الواقع الذي نعيش فيه يف الوقت الذي يتغير فيه . بناء جديدة
  ".سلم األولويات يف الشرق األوسط برمته

أن رئيس احلكومة قّرر أن تقوم الدولة بتبليغ ) 1/3/2011" (هآرتس"على صعيد آخر ذكرت صحيفة 
كمة اإلسرائيلية العليا نيتها إخالء البؤر االستيطانية غير القانونية التي أقيمت على أراض احمل

فلسطينية خاصة، باستثناء بيت تقيم فيه عائلة ضابط إسرائيلي قُتل يف أثناء تنفيذ إحدى العمليات 
وأعلن . طنينواملقصود ثالث بؤر استيطانية على األقل تعيش فيها مئة عائلة من املستو. العسكرية

نتياهو قراره هذا عقب سلسلة اجتماعات عقدها مع كل من الوزراء إيهود باراك وبيني بيغن وموشيه 
يعلون ويعقوب نئمان ويتسحاق أهرونوفيتش، ومع املستشار القانوين للحكومة يهودا فاينشتاين، 

ا يف هذا الشأن وتطالب استئنافاً قدمت إىل احملكمة العلي 15وذلك بهدف بلورة موقف احلكومة إزاء 
  . بإخالء هذه البؤر االستيطانية فوراً

   
وحدة سكنية  14، خطة إلقامة )الثالثاء(أقرت جلنة الترخيص يف بلدية القدس أمس : 2/3/2011

أبنية عامة كانت يف السابق مقراً للشرطة اإلسرائيلية يف  جديدة لليهود يف األرض التي تقوم عليها
حي راس العمود يف القدس الشرقية، والتي جرى تسليمها مؤخراً إىل جلنة أوقاف الطائفة اليهودية 

وحدات  104كذلك فإن جلنة األوقاف نفسها تخطط إلقامة حي يهودي جديد يتضمن . البخارية
لشرطة السابق، على أن يتم مدّ جسر يصل بينه وبين حي معاليه سكنية يف األراضي اجملاورة ملقر ا

زيتيم يف الشارع املقابل، والذي يُعتبر أكبر حي استيطاين يهودي يف قلب األحياء العربية يف القدس 
  .الشرقية

وقالت مصادر إسرائيلية يسارية يف القدس إن هاتين اخلطتين تهدفان إىل تسريع عملية تهويد راس 
سياسة االستيطان يف "أشار يوسف أاللو، عضو بلدية القدس من كتلة ميرتس، إىل أن و. العمود

أمّا املسؤولون يف ". األحياء العربية يف القدس الشرقية جتري على قدم وساق يف اآلونة األخيرة
  ". بلدية القدس تلعب مرة أخرى بالنار ملصلحة املستوطنين املتطرفين"فأكدوا أن " عير عاميم"جمعية 

هي ثمرة مبادرة خاصة ] التي أقرتها جلنة الترخيص[وجاء من بلدية القدس أن خطة البناء 
وحصلت على الرخص املطلوبة  2009ديسمبر / جملموعة مقاولين قُدمت إىل البلدية يف كانون األول

  .كلها
  

وحدة سكنية جديدة يف مستوطنات غوش  400قررت احلكومة اإلسرائيلية بناء : 14/3/0112
، وذلك رداً على العملية ]يف الضفة الغربية[عتسيون ومعاليه أدوميم وأريئيل وكريات سيفر 

يف مستوطنة إيتامار، والتي قتل خاللها خمسة ) السبت(التي وقعت ليلة أول من أمس " اإلرهابية"
  . اد عائلة واحدةأشخاص من أفر

عقده رئيس احلكومة " اللجنة الوزارية لشؤون االستيطان"وقد اتخذ هذا القرار يف اجتماع خاص لـ 
اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد وقوع تلك العملية، واشترك فيه الوزراء إيهود باراك ومتان فلنائي 

اجلنرال أفيف كوخايف، ] مانأ[وموشيه يعلون، كما حضره رئيس شعبة االستخبارات العسكرية 
  .يوفال ديسكين] شاباك[ورئيس جهاز األمن العام 

وأكد ديوان رئيس احلكومة أن أعمال البناء هذه مدروسة جيداً، وستنفذ يف داخل الكتل االستيطانية 
الكبرى التي ستظل خاضعة لسيادة إسرائيل يف أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين يف 

  .وأنه جرى إحاطة اإلدارة األميركية علماً بهذا القراراملستقبل، 
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أن وزراء كباراً من الليكود أعربوا عن خشيتهم من أال ) 14/3/2011" (معاريف"وذكرت صحيفة 
. يقدم وزير الدفاع على توقيع أوامر تقضي بوضع أعمال بناء هذه الوحدات السكنية يف حيّز التنفيذ

ن النائب األول لرئيس احلكومة ووزير الشؤون االستراتيجية ويف الوقت نفسه نقلت الصحيفة ع
ال يجوز االكتفاء باألقوال بشأن احلفاظ على األمن أو بشأن "قوله إنه ] ليكود[موشيه يعلون 

الترتيبات األمنية، وإنما يجب االستمرار يف  أعمال البناء يف املستوطنات بهدف تعزيز املشروع 
أمّا الوزير متان فلنائي فقال للصحيفة إنه يعتقد ]". الضفة الغربية[رة االستيطاين يف يهودا والسام

  ".أن احلل الذي يمكن أن يضع حداً لسفك الدماء كامن يف دفع املفاوضات مع الفلسطينيين قدماً "
 400إىل أن اإلدارة األميركية انتقدت بشدة قرار بناء ) 14/3/2011" (هآرتس"وأشارت صحيفة 

تشعر بقلق شديد إزاء استمرار أعمال "، وشددت على أنها ]احملتلة[يف املناطق  وحدة سكنية جديدة
إن ) األحد(ونقلت الصحيفة عن وزارة اخلارجية األميركية قولها أمس ". البناء يف املستوطنات

استمرار أعمال البناء يف املستوطنات هو عمل غير مشروع، ويتناقض مع اجلهود املبذولة من أجل "
  ].بين إسرائيل والفلسطينيين" [ملفاوضات املباشرةاستئناف ا

  
قال مصدر سياسي مقرب من رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو لصحيفة  :15/3/2011

وحدة سكنية جديدة يف الكتل  400إن قرار احلكومة القاضي ببناء ) االثنين(أمس " هآرتس"
، اتُخذ بالتنسيق مع اإلدارة األميركية، لذا فإنه حظي ]يف الضفة الغربية[االستيطانية الكبرى 

تهدف إىل منع قيام " خطوة مدروسة"بموافقة صامتة من جانبها ومن جانب الفلسطينيين، باعتباره 
يوم [التي وقعت يف مستوطنة إيتامار " بيةاإلرها"املستوطنين بأعمال انتقامية رداً على العملية 

  .والتي قُتل خاللها خمسة أشخاص من أفراد عائلة واحدة] السبت الفائت
وأكد املصدر نفسه أن هذا القرار لن يمس املبادرة السياسية اجلديدة لرئيس احلكومة، والتي من 

ن أعمال البناء ستنفذ يف املناطق املتوقع أن يعلنها يف غضون األسابيع القليلة املقبلة، مشدداً على أ
ووفقاً ألقواله فإن اإلدانة األميركية لهذا . التي يوجد تفاهمات بشأنها مع الفلسطينيين واألميركيين

  ."كانت أيضاً منسقة سلفاً"القرار 
هذا، وأكد يعقوب غوترمان، رئيس بلدية مستوطنة موديعين عيليت، التي ستقام فيها نصف الوحدات 

الناطقة بلسان " ياتيد نئمان"إىل صحيفة ) االثنين(لتي أُقر بناؤها، يف مقابلة أدىل بها أمس السكنية ا
، إن بناء هذه الوحدات السكنية أُقر قبل نحو شهرين، ]الضفة الغربية[املستوطنين يف يهودا والسامرة 

غير أن ." امصادر سياسية قامت باستغالل عملية قتل بشعة تعرض لها يهود من أجل إعالنه"وأن 
  .ديوان رئيس احلكومة اإلسرائيلية رفض اإلدالء بأي تعقيب على أقواله هذه

  
لن جتمد أعمال البناء "أكد وزير اخلارجية اإلسرائيلية أفيغدور ليبرمان أن إسرائيل  :11/5/2011

ال ثالثة أشهر، وال ثالثة أيام، ] الضفة الغربية[شرقية أو يف مستوطنات يهودا والسامرة يف القدس ال
  ."وال حتى ثالث ساعات

يف حفل االستقبال الذي أقامه رئيس ) الثالثاء(وجاء تأكيده هذا يف سياق الكلمة التي ألقاها أمس 
يف إسرائيل يف مناسبة ذكرى  الدولة اإلسرائيلية شمعون بيرس ألعضاء السلك الدبلوماسي األجنبي

يوم االستقالل، وذلك رداً على تصريحات أدىل بها رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس وجاء 
فيها أنه على استعداد الستئناف املفاوضات يف حال إقدام إسرائيل على جتميد أعمال البناء يف 

  .املستوطنات مدة شهرين أو ثالثة أشهر
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الفلسطينية بعرقلة املفاوضات وإهدار تسعة أشهر جمّدت إسرائيل خاللها واتهم ليبرمان السلطة 
أعمال البناء من جانب واحد، مشدداً على أن هذه السلطة تبحث عن ذريعة كي تمتنع من إجراء 

مفاوضات تسفر عن تسوية، وتعتقد أنه يمكنها حتقيق إجنازات من خالل االستعانة بالعامل واألسرة 
  .لك التي ستحققها عن طريق املفاوضاتالدولية أكثر من ت

 
يف الوقت الذي كان فيه رئيس الواليات املتحدة باراك أوباما يلقي خطابه السياسي  :20/5/2011

لجنة اللوائية للتخطيط والبناء عقدت ال) اخلميس(بشأن آخر التطورات يف الشرق األوسط مساء أمس 
يف القدس، التابعة لوزارة الداخلية اإلسرائيلية، اجتماعاً استثنائياً صادقت فيه على خطتين لبناء 

وحدة سكنية جديدة يف حيين يهوديين يقعان خارج تخوم اخلط األخضر يف القدس الشرقية  1550
  .وبسغات زئيف] جبل أبو غنيم[هما هار حوما 

رة الداخلية اإلسرائيلية من جانبها أن خطتي البناء اللتين صودق عليهما قديمتان، وأنه مل وادعت وزا
  . يكن هناك أي سبب وجيه يمنع املصادقة عليهما يف الوقت احلايل

أن عدداً من الوزراء اإلسرائيليين سيشترك يف مطلع األسبوع املقبل يف " هآرتس"وذكرت صحيفة 
" معاليه هزيتيم"للواليات املتحدة، يف مراسم تدشين البؤرة االستيطانية أثناء زيارة رئيس احلكومة 

وحتى اآلن أكد الوزراء جدعون ساعر وجلعاد أردان . يف قلب حي راس العمود يف القدس الشرقية
اشتراكهم، وذلك إىل جانب كل "] البيت اليهودي["ودانيئيل هرشكوفيتش ] شاس[وإيلي يشاي ] ليكود[

وقد جاء يف الدعوة لهذه . ، ورئيس بلدية القدس نير بركات]ليكود[ت رؤوبين ريفلين من رئيس الكنيس
  ]".الشرقية[تعزيز االستيطان اليهودي يف القدس "املراسم أنها تهدف إىل 

وأضافت الصحيفة أن وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك صادق قبل ثالثة أسابيع على خطط بناء 
ديدة يف مستوطنات إفرات وبيتار عيليت وكرين شومرون، وكان يف وقت مئات الوحدات السكنية اجل

  .سابق قد رفض املصادقة على معظمها
وادعت مصادر رفيعة املستوى يف اإلدارة املدنية أن هذه املصادقة تهدف إىل تخفيف حدة الضغوط 

طرح مبادرات  التي يمارسها املستوطنون على رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو، وذلك لتمكينه من
  .حسن نية إزاء الفلسطينيين خالل حمادثاته مع اإلدارة األميركية

  
يف املستوطنات عملية إقامة ثالث بؤر استيطانية " شبيبة التالل"باشرت حركة :  23/5/2011

  . رداً على خطابي الرئيس األميركي باراك أوباما] الضفة الغربية[جديدة يف يهودا والسامرة 
أنها أقامت أول بؤرة استيطانية يوم اجلمعة الفائت يف منطقة ) األحد(وأعلنت هذه احلركة أمس 

بتوسيع ) االثنين(على اخلطاب الذي ألقاه أوباما يوم اخلميس الفائت، وأنها ستقوم اليوم  بنيامين رداً
التي تقع  E1البؤرة االستيطانية يف قلب مدينة اخلليل، وبعد ذلك ستقيم بؤرة استيطانية يف منطقة 

  ).ألحدا(بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، وذلك رداً على خطابه يف مؤتمر منظمة إيباك أمس 
إن الهدف من وراء ذلك هو " معاريف"وقال أحد املبادرين إىل إقامة هذه البؤر االستيطانية لصحيفة 

  . وضع عراقيل أمام إمكان حتقيق تواصل جغرايف للدولة الفلسطينية التي حتدث أوباما عن إقامتها
   

بعد يوم واحد من إلقاء رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو خطابه السياسي : 26/5/2011
يف الكونغرس األميركي، والذي أعلن يف سياقه أنه ال يجوز تقسيم القدس مطلقًا، وبعد عدة ساعات 

عاً للمناقشة يف أن موضوع القدس سيكون خاض] يف لندن[من إعالن الرئيس األميركي باراك أوباما 
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املفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، شارك وزراء من احلكومة اإلسرائيلية وأعضاء كنيست أمس 
يف مراسم تدشين املستوطنة اليهودية معاليه زيتيم يف حي راس العمود يف قلب القدس ) األربعاء(

  .الشرقية
، ورئيس بلدية القدس نير بركات، ]ليكود[وحضر هذه املراسم كل من رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين 

البيت ["، ودانيئيل هرشكوفيتس ]شاس[، وإيلي يشاي ]ليكود[والوزراء جدعون ساعر وغلعاد أردان 
  "].اليهودي

العالقات بين إسرائيل والواليات املتحدة كانت مستندة حتى "وألقى رئيس الكنيست كلمة أكد فيها أن 
الديمقراطية املشتركة، وإىل اإلقرار بحق الشعب اليهودي يف وطنه، اآلن إىل املصالح املتبادلة والقيم 

فحواها ] باراك أوباما[لكن يف اآلونة األخيرة بدأنا نسمع لهجة مغايرة من رئيس الواليات املتحدة 
أن على إسرائيل أالّ تتشدد يف الشروط التي تضمن وجودها ألن الواليات املتحدة هي التي ستضمن 

ماذا سيحدث يف حال جميء رئيس أميركي آخر يف املستقبل يعتقد "، وتساءل "أمنهاوجود إسرائيل و
، الفتاً إىل أنه ال يجوز أن تعتمد إسرائيل على أحد "أن وجود إسرائيل مناقض للمصالح األميركية؟

لضمان وجودها، وإنما فقط على جيشها وسكانها، وأساساً على حقها األخالقي يف العودة إىل الوطن 
  . القدسوإىل

وشدد ريفلين على أن الذين يطالبون بتقسيم القدس سيلحقون كارثة بها وبسكانها، وسيعيدونها إىل 
  .فترة االنحطاط والبؤس

  
اعتدت جمموعة كبيرة من املستوطنين على أمالك فلسطينية يف مدينة نابلس قبل : 31/5/2011

بحجة أن مستوطنين اثنين أصيبا بجروح نتيجة إلقاء حجارة عليهما لدى دخول ) االثنين(فجر أمس 
  . من دون التنسيق مع اجليش اإلسرائيلي" قبر يوسف"اجملموعة للصالة يف 

ناشط  500إن نحو " عودة اليهود إىل نابلس"تعمل من أجل وقال ناشطون يف منظمة استيطانية 
  ". كردة فعل على عدم فتح قبر يوسف أمام اإلسرائيليين"تسللوا إىل نابلس خالل الليلة قبل املاضية 

" قبر يوسف"مستوطناً اقتحموا  50وقال بيان صادر عن الناطق بلسان اجليش اإلسرائيلي إن نحو 
  . سرائيلي التي اعتقلت ثالثة منهمواشتبكوا مع قوات اجليش اإل

وأضاف البيان أن اجليش سيحقق يف شكاوى فلسطينية بشأن االعتداء على األمالك، واصفاً تسلل 
  ". عمل خطر وغير مسؤول"املستوطنين إىل نابلس بأنه 

ة جتدر اإلشارة إىل أن شرطياً فلسطينيًا قتل قبل عدة أسابيع مستوطنًا، وذلك عندما أقدمت جمموع
، ومن دون أي تنسيق مسبق مع "قبر يوسف"من املستوطنين على التسلل إىل نابلس بحجة الصالة يف 

  .اجليش اإلسرائيلي
  

يف [ريئيل بيّن استطالع جديد للرأي العام أجراه املركز اجلامعي يف مستوطنة أ: 17/6/2011
بصورة ] احملتلة[أن عدد اإلسرائيليين الذين يؤيدون تفكيك مستوطنات يف املناطق ] الضفة الغربية

٪ يف استطالع العام 27٪، وذلك من نسبة 50مكثفة أو شاملة انخفض خالل العام الفائت بنحو 
  .٪ يف استطالع العام احلايل14الفائت إىل نسبة 

يف افتتاح أعمال مؤتمر أبحاث ) اخلميس(ي جرى عرض نتائجه أمس كما بيّن االستطالع نفسه، الذ
يف املركز اجلامعي يف أريئيل، أن أغلبية ) اخلميس(الذي عقد أمس ] الضفة الغربية[يهودا والسامرة 

دينياً على  -الفلسطيني باعتباره نزاعاً قومياً  - اجلمهور يف إسرائيل تنظر إىل النزاع اإلسرائيلي
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، وتعتقد هذه األغلبية نفسها أن 1967يهودية، ال باعتباره نزاعاً جغرافياً بشأن حدود وجود الدولة ال
  .قبول إسرائيل حل دولتين لشعبين لن يؤدي إىل حل النزاع، وإنما إىل منع تفاقمه فترة قصيرة فقط

  
نقل شعبة االستيطان احلكومية ) األحد(قررت احلكومة اإلسرائيلية يف اجتماعها أمس  :20/6/2011

املمنوح لوزير الدفاع إيهود ] الفيتو[من وزارة الزراعة إىل ديوان رئيس احلكومة، وإلغاء حق النقض 
  ].الضفة الغربية[باراك فيما يتعلق بأعمال البناء يف يهودا والسامرة 

حاليًا يف باريس قد طلب تأجيل اتخاذ أي قرار يف هذا الشأن إىل حين عودته، وكان باراك املوجود 
  .غير أن رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو أصرّ على حسم املوضوع

التي ] استقالل" [عتسماؤوت"وأثار اتخاذ هذين القرارين غضباً عارماً يف صفوف وزراء كتلة 
لصناعة والتجارة والتشغيل شالوم سمحون، ووزيرة يتزعمها باراك، وغادر اثنان منهم، هما وزير ا

  . الزراعة أوريت نوكيد، اجتماع احلكومة ومل يشتركا يف التصويت
وقال مقربون من نتنياهو إنه ال يجوز أن يبقى وزير الدفاع حمتفظاً بحق النقض إزاء قرارات رئيس 

" يديعوت أحرونوت"ا لصحيفة أكدو" عتسماؤوت"غير أن مسؤولين رفيعي املستوى يف كتلة . احلكومة
أن الذي حث رئيس احلكومة على اتخاذ هذين القرارين هو وزير اخلارجية أفيغدور ليبرمان وذلك كي 

  ].احملتلة[يعزّز نفوذه وتأثيره داخل احلكومة يف كل ما يتعلق بأعمال البناء يف املناطق 
   

أكدت وثيقة داخلية صادرة عن اإلدارة املدنية يف الضفة الغربية حصلت صحيفة :  22/7/2011
على نسخة منها أن هذه اإلدارة تعمل بصورة مكثفة يف اآلونة األخيرة على ترتيب موضوع " هآرتس"

ورة قانونية، وذلك بهدف ملكية دولة إسرائيل ألراض واسعة يف أنحاء متعددة من الضفة الغربية بص
وتقع هذه األراضي بمحاذاة . التخطيط لتنفيذ أعمال بناء فيها من دون خمالفة أحكام القانون الدويل

أريئيل وغوش عتصيون ومعاليه أدوميم، وبمحاذاة املستوطنات التي حتيط بمدينة القدس، ويف 
  . مناطق استراتيجية أخرى مثل غور األردن وشمال البحر امليت

يبدو أن هذه الوثيقة حتدّد أولويات اجليش اإلسرائيلي يف كل ما يتعلق بالسيطرة الدائمة على و
  .األراضي يف الضفة الغربية

ومعروف أن اإلدارة املدنية مل تكن تميّز يف عملها بين الكتل االستيطانية الكبرى، التي من املفترض 
يف املستقبل بين إسرائيل والفلسطينيين، وبين أن تُضم إىل إسرائيل يف أي تسوية يتم التوصل إليها 

  .سائر املستوطنات اليهودية يف الضفة الغربية
ومع ذلك ال بد من مالحظة أن شمل أراض يف منطقتي غور األردن وشمال البحر امليت وأراض 

حماذية ملستوطنة أريئيل ضمن الكتل االستيطانية الكبرى التي تعمل اإلدارة املدنية على تكريس 
يطرة إسرائيل عليها من شأنه أن يمنع عملياً إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرايف، كذلك من س

شأن مساحة األراضي التي تخطط اإلدارة املدنية لتنفيذ أعمال بناء فيها وفقاً لهذه الوثيقة أن يُفشل 
ي عرضها الرئيس أي إمكان لتبادل أراض متفق عليها بين إسرائيل والفلسطينيين بموجب الصيغة الت

مايو الفائت، وذلك لسبب بسيط للغاية هو / أيار 19األميركي باراك أوباما يف اخلطاب الذي ألقاه يف 
عدم وجود أراض فارغة خالية يف اجلانب الغربي من اخلط األخضر يمكنها أن تعّوض الفلسطينيين 

  .عن األراضي الواسعة التي سيجري ضمها إىل إٍسرائيل
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كتابة هذه الوثيقة رئيس قطاع البنى التحتية يف اإلدارة املدنية العقيد تسفي كوهين، وأشرف على 
وبالتزامن مع كتابتها أصدر كوهين أوامر جتيز السيطرة على أراض . يناير الفائت/ يف كانون الثاين

  .يف الضفة الغربية مل يتم حسم اجلهة التي تملكها
احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو يطالب أوباما وُنشرت مؤخراً أنباء أشارت إىل أن رئيس 

رسالة [" 2004أبريل / باملصادقة على رسالة الرئيس األميركي السابق جورج بوش يف نيسان
التي تعهد فيها بأن تؤيد الواليات املتحدة مطلب إسرائيل أن تأخذ عملية رسم احلدود "] الضمانات

بما يف ذلك وجود مراكز سكنية ] يف الضفة الغربية[اجلديد  الواقع امليداين"الدائمة يف االعتبار 
، لكن الرسالة أشارت يف الوقت نفسه إىل وجوب أن تكون التغيرات يف خط احلدود "إسرائيلية كبيرة

  ]. اإلسرائيلي والفلسطيني[الدائمة متفقاً عليها بين اجلانبين 
س قدّم قبل عام ورقة موقف إىل املبعوث جتدر اإلشارة إىل أن رئيس السلطة الفلسطينية حممود عبا

األميركي اخلاص إىل الشرق األوسط جورج ميتشل يف إطار جولة املفاوضات عن قرب أكد فيها 
رفض أي تسوية تتضمن سيطرة إسرائيلية على غور األردن وشمال البحر امليت وأريئيل، التي تبعد 

  .             كيلومتراً عن اخلط األخضر 20نحو 
  

عريضة تطالب رئيس احلكومة ) الثالثاء(وزيراً وعضو كنيست أمس  42وقع :  3/8/2011
اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بحل أزمة السكن املتفاقمة يف إسرائيل بإقرار مشاريع بناء جديدة يف 

  ]. الضفة الغربية[يهودا والسامرة 
وجاءت هذه العريضة بمثابة رد على القرار الذي أصدرته احملكمة اإلسرائيلية العليا قبل عدة ساعات 

من توقيعها، والذي نصّ على وجوب إخالء بؤرة ميغرون االستيطانية، التي تعتبر أكبر البؤر 
  .2012مارس / ، حتى آذار]احملتلة[االستيطانية غير القانونية يف املناطق 

وزراء من الليكود هم ميخائيل إيتان ويويل إيدلشتاين وموشيه كحلون ويوسي  4ووقع العريضة 
، وكذلك نواب الوزراء داين أيالون ومناحيم "البيت اليهودي"بيلد، والوزير دانيئيل هيرشكوفيتش من 

وشاس " ئيل بيتناإسرا"موزس وليئا نيس وأيوب القرّا، وأعضاء كنيست من أحزاب الليكود وكاديمـا و
  ".البيت اليهودي"و" االحتاد الوطني"و

أعضاء، وأكد أحدهم لصحيفة  5وبلغ عدد أعضاء الكنيست من كاديما الذين وقعوا العريضة 
] الضفة الغربية[أنه حان الوقت لفرض السيادة اإلسرائيلية على كل من يهودا والسامرة " معاريف"

  .وغور األردن
ألكين، الذي بادر إىل توقيع العريضة مع عضو الكنيست أرييه إلداد وقال عضو الكنيست زئيف 

، إنه يمكن حل أزمة السكن املتفاقمة يف إسرائيل يف أراضي يهودا والسامرة ")االحتاد الوطني("
، لذا يجب ممارسة الضغوط على احلكومة لتبني هذا احلل، وال سيما أنه يخدم ]الضفة الغربية[

  .إسرائيل األهداف الوطنية لدولة
أمّا الوزير دانيئل هيرشكوفيتش فانتقد قرار احملكمة العليا بشأن إخالء بؤرة ميغرون االستيطانية، 

  .معرباً عن األمل بإيجاد طريقة مالئمة لعدم تنفيذ القرار
  

أن اإلدارة األميركية مررت قبل عدة أيام رسالة إىل ديوان " هآرتس"علمت صحيفة :  10/8/2011
رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أعربت فيها عن إدانتها وعدم رضاها عن قرار وزير 

وحدة سكنية جديدة  900الداخلية اإلسرائيلية إيلي يشاي األسبوع الفائت املصادقة على خطة بناء 
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وقبل ذلك، كان كل من االحتاد األوروبي . يف القدس الشرقية] بل أبو غنيمج[يف حي هار حوما 
  .واألمم املتحدة وروسيا وتركيـا قد دان هذا القرار

إن سفارة الواليات " هآرتس"وقال مصدر رفيع املستوى يف وزارة اخلارجية اإلسرائيلية لصحيفة 
ووزارة اخلارجية وشددت على أن  املتحدة يف إسرائيل توجهت إىل كل من ديوان رئيس احلكومة

اإلدارة األميركية قلقة للغاية إزاء قرار يشاي هذا، وإزاء تداعياته السلبية على اجلهود املبذولة من 
سبتمبر املقبل على تأييد األمم املتحدة / أجل كبح املبادرة الفلسطينية الرامية إىل احلصول يف أيلول

اإلسرائيلي [على إمكان استئناف املفاوضات بين اجلانبين إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد، و
  ].والفلسطيني

وجتدر اإلشارة إىل أن يشاي صادق اخلميس الفائت على خطة البناء املذكورة، على الرغم من أن 
اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء يف القدس كانت صادقت عليها قبل عامين، األمر الذي يثير شكوًكا 

  .توقيت القرار كبيرة يف شأن
   

أمس " هآرتس"قال مقربون من وزير الداخلية اإلسرائيلية إيلي يشاي لصحيفة : 12/8/2011
ودية إن قراراته األخيرة التي صادق فيها على تنفيذ أعمال بناء جديدة يف األحياء اليه) اخلميس(

الواقعة وراء اخلط األخضر يف القدس ال تنطوي على أي رسائل سياسية، وإنما تهدف إىل حل أزمة 
وأضاف هؤالء املقربون أن يشاي ال يخجل من أن يجاهر بالقرارات . السكن املتفاقمة يف تلك األحياء

  .سكن يف إسرائيل فقطالسياسية التي يتخذها، غير أن السبب احلقيقي لهذه القرارات يعود إىل أزمة ال
وحدة سكنية  1600وكان يشاي قد صادق، نهاية األسبوع الفائت، وبصورة نهائية، على خطة بناء 

، ومن ]متشددون دينياً[جديدة يف حي رامات شلومو شمايل القدس، والذي يسكن فيه يهود حريديم 
ويقع هذان . غات زئيفوحدة سكنية أخرى يف حي بس 700املتوقع أن يصادق قريباً على خطة بناء 

وحدة سكنية جديدة يف  930وقد صادق يشاي قبل ذلك على خطة بناء . احليّان وراء اخلط األخضر
  .يف القدس الشرقية] جبل أبو غنيم[حي هار حوما 

   
على تخصيص أرض ) االثنين(إلسرائيلي إيهود باراك أمس صادق وزير الدفاع ا:  16/8/2011

، وهذا هو أكبر عدد وحدات ]يف الضفة الغربية[وحدة سكنية جديدة يف مستوطنة أريئيل  277لبناء 
/ يف نيسان[سكنية يف مستوطنة واحدة تتم املصادقة عليه منذ تأليف حكومة بنيامين نتنياهو 

  ].  2009أبريل 
اإلسرائيلية صادقت على بناء هذه الوحدات السكنية قبل فترة طويلة، لكنها وكانت وزارة الدفاع 

ومن املتوقع أن تنتهي . أرجأت املصادقة على تخصيص األرض الالزمة لبنائها ألسباب سياسية
  .عملية البناء بعد ثالثة أعوام ونصف عام

على أعمال بناء يف املناطق  وجتدر اإلشارة إىل أن حكومة نتنياهو امتنعت منذ تأليفها من املصادقة
مارس / وحدة سكنية يف عدة مستوطنات، ويف آذار 492فقبل عامين صادقت على بناء ]. احملتلة[

، وعقب عملية قُتل فيها خمسة من أفراد عائلة واحدة يف مستوطنة إيتمـار، أعلن رئيس 2011
يف مستوطنات متعددة، لكنه مل  وحدة سكنية جديدة 500احلكومة أنه ينوي أن يدفع قدماً عملية بناء 

  .يخصص األرض الالزمة لتنفيذ ذلك حتى اآلن
أن الناطقة بلسان وزارة اخلارجية األميركية ) 16/8/2011" (يديعوت أحرونوت"وذكرت صحيفة 

فيكتوريا نوالند دانت قرار باراك، مؤكدة أن اخلطوات األحادية اجلانب، سواء أقدمت عليها إسرائيل أم 
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وأضافت . ون، تلحق أضراراً كبيرة باجلهود املبذولة من أجل استئناف املفاوضات بينهماالفلسطيني
الصحيفة أن مسؤولين رفيعي املستوى يف السلطة الفلسطينية استنكروا أيضاً قرار باراك مشددين 

 على أنه يعرقل دفع حل الدولتين قدماً، ويبرر مبادرة السلطة الفلسطينية الرامية إىل احلصول يف
سبتمبر املقبل على تأييد اجلمعية العامة يف األمم املتحدة إقامة دولة فلسطينية مستقلة من / أيلول

  .  جانب واحد
  

واالحتاد  دانت الرباعية الدولية التي تضم كالً من الواليات املتحدة وروسيا:  17/8/2011
األوروبي واألمم املتحدة مصادقة احلكومة اإلسرائيلية على أعمال بناء جديدة يف مستوطنة أريئيل 

  .ويف القدس الشرقية، مؤكدة أن هذه املصادقة تثير قلقها البالغ] يف الضفة الغربية[
اة مصادقة ، وذلك غد)الثالثاء(وجاءت هذه اإلدانة يف بيان خاص صدر عن الرباعية الدولية أمس 

وحدة سكنية  277على تخصيص أرض لبناء ) االثنين(وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك أول أمس 
جديدة يف مستوطنة أريئيل، وعقب مصادقة وزير الداخلية اإلسرائيلية إيلي يشاي، يف اآلونة األخيرة، 

وحدة سكنية  700و وحدة سكنية جديدة يف حي رامات شلومو شمايل القدس، 1600على خطط بناء 
وهذه األحياء الثالثة ]. جبل أبو غنيم[وحدة سكنية يف حي هار حوما  930يف حي بسغات زئيف، و
  .تقع وراء اخلط األخضر

وقد أثارت هذه املصادقات حملة إدانة من جانب أطراف كثيرة يف العامل، يف مقدمها الواليات 
  .ة الفلسطينيةاملتحدة واالحتاد األوروبي، وكذلك من جانب السلط

  
إن " هآرتس"قالت مصادر رفيعة املستوى يف املؤسسة األمنية اإلسرائيلية لصحيفة : 6/9/2011

أمس عملية هدم ثالثة بيوت يف بؤرة مِغرون االستيطانية غير القانونية يف الضفة الغربية فجر 
تشكل مقدمة لعمليات هدم يف بؤر استيطانية غير قانونية أخرى يف غضون األشهر السبعة ) االثنين(

  .املقبلة
وتمت عملية هدم البيوت الثالثة يف مِغرون بناء على أوامر خاصة صادرة عن احملكمة اإلسرائيلية 

. جندي وشرطي 1400العليا، وقد اشتركت فيها قوة مشتركة من اجليش والشرطة مؤلفة من نحو 
وقبل أن تباشر هذه القوة يف عملية الهدم توجه عدد من سكان البؤرة االستيطانية إىل القاضي 

املناوب يف احملكمة العليا طالباً إرجاءها، لكن املؤسسة األمنية، وبأوامر مباشرة من وزير الدفاع 
  .اإلسرائيلي إيهود باراك، أصّرت على تنفيذهـا

إن عملية هدم البيوت الثالثة يف مِغرون تمت " هآرتس"ليمين االستيطاين لصحيفة وقال أحد ناشطي ا
من دون مواجهات مع قوات اجليش والشرطة ألن سكان هذه البؤرة أشخاص مساملون وال يرغبون 
يف خوض مواجهات، لكن يف حال تنفيذ عمليات هدم يف بؤر استيطانية أخرى فإن ناشطي اليمين 

  .قوات اجليش والشرطةسيقفون باملرصاد ل
وعقب عملية الهدم هذه حاولت جمموعة من املستوطنين املتطرفين إحراق مسجد يف قرية كسرى 
  .القريبة من نابلس، لكن حماولتها باءت بالفشل، كما كتبت شعارات عنصرية على جدران املسجد

أصدر قرار الهدم، مؤكداً وانتقد عضو الكنيست داين دانون من حزب الليكود وزيرَ الدفاع باراك الذي 
أن آالف الناشطين من الليكود سيزورون بؤرة ِمغرون االستيطانية خالل األعياد اليهودية القريبة كي 

يعربوا عن تضامنهم مع املستوطنين الذين بقوا فيها، والذين من املتوقع أن تكون بيوتهم عرضة 
  .للهدم يف وقت الحق
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خالل األشهر املقبلة ستبدأ اإلدارة املدنية يف الضفة الغربية بعملية نقل البدو من : 14/9/2011

الضفة الغربية إىل بلدات ثابتة، وذلك ضمن اخلطة التي وضعتها اإلدارة إلجالء البدو عن املنطقة 
  .منذ عشرات األعوام، وعن األراضي التي سكنوا فيها "ج"

بدوي يقيمون على األطراف الشرقية ملدينة القدس، األمر الذي يسهل  2400وأول من سيتم إجالؤهم 
على إسرائيل تنفيذ خطتها لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم، ومستوطنات أخرى يف املنطقة، وإقامة 

  .تواصل يف البناء اليهودي بين هذه املستوطنات وبين مدينة القدس
  

املصادقة على ) الثالثاء(أثار قرار اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء يف القدس أمس : 28/9/2011
  . وحدة سكنية يف حي جيلو يف القدس الشرقية حملة إدانة واسعة يف العامل 1100خطة بناء 

وزيرة اخلارجية األميركية هيالري كلينتون بيانًا دانت فيه القرار، مؤكدة أنه يلحق  فقد أصدرت
  . ضرراً كبيراً باجلهود التي تبذلها الواليات املتحدة لتجديد الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين

 بعدم] اإلسرائيلي والفلسطيني[إننا نسعى منذ فترة طويلة إلقناع اجلانبين : "وأضافت كلينتون
اإلقدام على أي خطوات أحادية اجلانب من شأنها أن تلحق ضرراً بالثقة بينهما، وخصوصاً فيما 

  ."يتعلق بالقدس
كذلك دانت وزيرة خارجية االحتاد األوروبي كاترين أشتون هذا القرار، وبلّغت أعضاء البرملان 

  .ن نتنياهواألوروبي أنها ستنقل هذه اإلدانة إىل رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامي
على نتنياهو أن يكف عن إعالن خطط بناء جديدة يف املستوطنات، واألهم من ذلك : "وأضافت أشتون

  ."أن يوقف البناء كلياً، ذلك بأن توسيع املستوطنات يلحق ضرراً فادحاً بحل الدولتين
اً أن احلكومة وأصدر رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس بياناً دان فيه القرار اإلسرائيلي، مؤكد

اإلسرائيلية مستمرة يف وضع عراقيل أمام عملية السالم من خالل إقدامها على خطوات أحادية 
  .اجلانب

أن الناطق بلسان األمم املتحدة يف إسرائيل ريتشارد ) 28/9/2011" (معاريف"وذكرت صحيفة 
ه يتجاهل دعوة الرباعية ألن"مايرون أكد يف بيان خاص صادر عنه أن القرار اإلسرائيلي مثير للقلق 

الدولية، يوم اجلمعة الفائت، إىل االمتناع من اتخاذ أي خطوات استفزازية، فضالً عن أنه يناقض 
خطة خريطة الطريق والقانون الدويل ويعرقل إمكان استئناف املفاوضات وحتقيق حل الدولتين 

  ."    للشعبين
  

نشرت يوم الثالثاء الفائت إعالنات رسمية للجنة التنظيم والبناء يف القدس تفيد  :14/10/2011
الذي يقع يف القدس الشرقية على " غفعات هماتوس"بوجود خطة لتخصيص أراض شاسعة يف حي 

ن ثلثها خمصصاً لتوسيع وحدات سكنية جديدة سيكو 2610بيت حلم، من أجل إقامة  -طريق القدس 
  .حي بيت صفافا الفلسطيني القائم يف احلدود اجلنوبية ملدينة القدس

وتعود ملكية األراضي التي ستقام فيها هذه الوحدات السكنية إىل مديرية أراضي إسرائيل، األمر الذي 
  .يعني أن صالحية إقرار هذه اخلطة بصورة نهائية موجودة يف يد احلكومة اإلسرائيلية

ويبدو أن نشر اإلعالنات بشأن هذه اخلطة جاء يف إطار تطبيق القانون الذي يلزم اجلهات املسؤولة 
أن تعلن مثل هذه اخلطط على املأل كي يتسنى للجمهور العريض تقديم اعتراضات عليها خالل فترة 

ماً وعدم يو 60وهذا يعني أنه يف حال مرور . يوماً من تاريخ نشر اإلعالنات الرسمية 60أقصاها 
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تقديم اعتراضات جوهرية خاللها، يمكن لسلطات التنظيم والبناء أن تباشر يف إصدار التصاريح 
  .املطلوبة إلقامة الوحدات السكنية املذكورة

الذي صادف [أن نية إقامة هذه الوحدات السكنية وصلت عشية عيد املظلة " هآرتس"وعلمت صحيفة 
ربية أخرى، وأثارت غضباً ونقداً عارمين لدى أرفع إىل واشنطن وإىل عواصم غ] أمس اخلميس

  .األوساط السياسية األميركية واألوروبية
وأكدت هذه األوساط أن اخلطة اجلديدة من شأنها أن تقلل احتمال التوصل يف املستقبل إىل اتفاق 

نتون التي نهائي بين إسرائيل والفلسطينيين يكون مستنداً إىل خطة الرئيس األميركي األسبق بيل كلي
تنص، من ضمن أشياء أخرى، على وجوب ضمان تواصل جغرايف بين جميع األحياء الفلسطينية يف 

  .القدس الشرقية
  

أعرب عن  أن رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو" هآرتس"علمت صحيفة : 21/10/2011
، يف مقابل ]احملتلة[استعداده إلعالن جتميد أعمال البناء احلكومية يف املستوطنات يف املناطق 

  .موافقة رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس على استئناف املفاوضات املباشرة مع إسرائيل
اء خاصة، ومعروف أن معظم أعمال البناء يف هذه املستوطنات يجري تنفيذه من جانب شركات بن

  .وأن جزءاً صغيراً فقط منها تنفذه احلكومة
وجاء استعداد نتنياهو هذا جتاوباً مع املبادرة التي طرحها رئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس 

وتقوم وزيرة . قبل أسبوع، يف أثناء الزيارة التي قام بها رئيس السلطة الفلسطينية لهذا البلد
يال هولغوين، منذ يوم الثالثاء الفائت، بزيارة خاصة إلسرائيل اخلارجية الكولومبية ماريا أجن

، لكن هذا )األربعاء(والسلطة الفلسطينية، وقد نقلت استعداد رئيس احلكومة هذا إىل عباس أول أمس 
  .األخير مل يرد عليه حتى اآلن

سرائيل وكانت هولغوين قد عرضت على عباس قبل ذلك عدة طرق ممكنة الستئناف املفاوضات بين إ
والسلطة الفلسطينية، منها عقد لقاء سري بينه وبين نتنياهو يف إحدى دول الشرق األوسط أو يف 

ورداً على هذا أكد عباس أنه ال . كولومبيا، أو عقد مفاوضات مباشرة على مستوى تمثيلي منخفض
ال البناء يعارض استئناف املفاوضات املباشرة لكنه يطالب بأن يتخذ نتنياهو خطوة تتعلق بأعم

وإزاء هذا التأكيد أعلن . يف املستوطنات، كي يظهر بأنه حقق إجنازاً أمام الرأي العام الفلسطيني
نتنياهو أنه على استعداد لإلقدام على خطوة كهذه إذا كان من شأنها أن تعيد عباس إىل طاولة 

لتي تنفذها احلكومة أو أنا على استعداد لوقف كل أعمال البناء ا: "وقال رئيس احلكومة. املفاوضات
التي جتري على أراض حكومية، أمّا أعمال البناء التي تنفذها الشركات اخلاصة أو التي جتري على 

  ."أراض خاصة فال أنوي وقفها مطلقاً
إن عباس غير معني " هآرتس"هذا، وقالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة املستوى لصحيفة 

باستئناف املفاوضات مع إسرائيل، وإنما يريد أن يدفع املبادرة الفلسطينية يف األمم املتحدة قدماً، 
  . يهعززت هذه الرغبة لد" حماس"وأكدت هذه املصادر أن صفقة تبادل األسرى بين إسرائيل وحركة 

أمّا ديوان رئيس احلكومة فقد أوضح أن نتنياهو مل يقترح جتميداً آخر ألعمال البناء يف املستوطنات، 
وأن موقف احلكومة اإلسرائيلية الذي يدعو إىل استئناف املفاوضات املباشرة مع السلطة الفلسطينية 

  .من دون شروط مسبقة مل يتغير
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أن اإلدارة األميركية قدمت مؤخراً إىل كل من إسرائيل " معاريف"علمت صحيفة : 25/10/2011
والسلطة الفلسطينية اقتراحاً جديداً يهدف إىل استئناف املفاوضات املباشرة بينهما بدءاً من هذا 

بتجميد أعمال البناء يف مستوطنات يهودا  األسبوع، وينص على أن تقوم احلكومة اإلسرائيلية
ويف القدس الشرقية بصورة جزئية وهادئة، أي من دون إعالن ذلك ] الضفة الغربية[والسامرة 

  .رسمياً
كما ينص االقتراح على عدم بناء أي أحياء جديدة، وعلى أالّ تتجاوز أعمال البناء التي يجري تنفيذها 

  . احلدود احلالية للمستوطنات
اً لالقتراح فإن اإلدارة األميركية ستقدم ضمانات إىل الفلسطينيين بأن تتخذ إجراءات صارمة ووفق

ضد إسرائيل يف حال خرقها هذا االقتراح، بدءاً بإدانتها يف جملس األمن الدويل، وانتهاء بتهديدها 
  .بإلغاء صفقات جتارية بينها وبين دول غربية

مة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو رداً على هذا النبأ بالقول واكتفى بيان صادر عن ديوان رئيس احلكو
  ."إن إسرائيل معنية بمفاوضات مباشرة من دون شروط مسبقة"

، يف أثناء لقائه مندوبي )االثنين(غير أن وزير اخلارجية اإلسرائيلية أفيغدور ليبرمان تطرق أمس 
البناء يف املستوطنات، فأكد أنه  وسائل اإلعالم احمللية واألجنبية، إىل موضوع جتميد أعمال

ومن احملتمل أن تطرقه إىل هذا املوضوع ناجم عن معرفته . يعارض أي خطوة من هذا القبيل
  .بتفصيالت االقتراح األميركي املذكور

وكان بيان صادر عن وزارة اخلارجية األميركية األسبوع الفائت أشار إىل أن هذه اللقاءات تهدف يف 
قرار املوضوعات التي ستُدرج يف جدول أعمال املفاوضات بين إسرائيل الوقت نفسه إىل إ

والفلسطينيين يف حال استئنافها، وإىل تمهيد األجواء لعقد لقاء قمة بين نتنياهو ورئيس السلطة 
  .الفلسطينية حممود عباس

  
وزير ) األربعاء(التقى السفير األميركي يف إسرائيل دان شابيرو مساء أول أمس : 28/10/2011

ملناقشة مصادقة اللجنة اللوائية للتنظيم ] رئيس حزب شاس[الداخلية اإلسرائيلية إيلي يشاي 
وحدة سكنية جديدة يف  1100قبل شهر على خطة بناء ] التابعة لوزارة الداخلية[والبناء يف القدس 

  . جيلو يف القدس الشرقيةحي 
وأكد السفير األميركي خالل اللقاء أن هذه اخلطوة تلحق ضرراً كبيراً باجلهود التي تبذلها الواليات 

املتحدة لكبح املبادرة الفلسطينية يف األمم املتحدة الرامية إىل احلصول على اعتراف األسرة الدولية 
  .بإقامة دولة فلسطينية من جانب واحد

بل، قال الوزير يشاي إن جميع احلكومات اإلسرائيلية السابقة صادقت على خطط بناء يف يف املقا
األحياء اليهودية يف القدس الشرقية، وإن احلكومة احلالية ال تنوي مطلقاً وقف أعمال البناء يف هذه 

  .األحياء
وكانت مستشارة أملانيا أجنيال ميركل قد اتصلت برئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو 

وأعربت عن غضبها الشديد جراء املصادقة على خطة البناء املذكورة يف حي جيلو، مؤكدة أنها تثير 
  .  ينشكوكاً كبيرة إزاء استعداد احلكومة اإلسرائيلية للدخول يف مفاوضات جادة مع الفلسطيني

  
إطالق ) الثالثاء(يف االجتماع اخلاص الذي عقده أمس " طاقم الوزراء الثمانية"قرّر : 2/11/2011

على ، وذلك رداً ]الضفة الغربية[موجة جديدة من أعمال البناء يف املستوطنات يف يهودا والسامرة 
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ونصّ على قبول فلسطين ) االثنين(القرار الذي اتخذته الهيئة العامة يف منظمة اليونيسكو أول أمس 
  .دولة كاملة العضوية يف هذه املنظمة

وقال بيان صادر عن ديوان رئيس احلكومة اإلسرائيلية عقب هذا االجتماع إن بنيامين نتنياهو 
وحدات السكنية يف كل من القدس الشرقية، وغوش أصدر أوامر تقضي بتسريع أعمال بناء آالف ال

عتسيون، ومعاليه أدوميم، بحجة أن هذه املناطق كلها ستبقى خاضعة للسيادة اإلسرائيلية يف أي 
  .اتفاق سالم يتم التوصل إليه يف املستقبل

  
قال رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إن حكومته ستستمر يف تنفيذ  :3/11/2011

ألن ذلك حق لها ومن واجباتها ] اليهودية[أعمال بناء يف مدينة القدس كلها، وخصوصاً يف أحيائها 
  .الرئيسية عليها، وال ينطوي على أي عقاب ألحد

إحياء لذكرى ) األربعاء(لكنيست أمس وأَضاف نتنياهو، الذي كان يتكلم يف جلسة خاصة عقدها ا
على يد ناشطين ] 2001أكتوبر / قي تشرين األول[وزير السياحة األسبق رحبعام زئيفي الذي اغتيل 

  . من اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن مهمة حتصين القدس وتعزيزها لن تنتهي أبدا
إطالق ) الثالثاء(ع خاص عقده أول أمس قرر يف اجتما" طاقم الوزراء الثمانية"جتدر اإلشارة إىل أن 

، وذلك رداً على ]الضفة الغربية[موجة جديدة من أعمال البناء يف املستوطنات يف يهودا والسامرة 
القرار الذي اتخذته الهيئة العامة يف منظمة اليونيسكو يوم االثنين الفائت ونص على قبول فلسطين 

هذا االجتماع أصدر رئيس احلكومة أوامر تقضي  وعقب. دولة كاملة العضوية يف هذه املنظمة
وحدة سكنية جديدة يف كل من القدس الشرقية، وغوش عتسيون،  2000بتسريع أعمال البناء يف 

ومعاليه أدوميم، بحجة أن هذه املناطق كلها ستبقى خاضعة للسيادة اإلسرائيلية يف أي اتفاق سالم 
  .يتم التوصل إليه يف املستقبل

  
صادقت املؤسسة األمنية اإلسرائيلية مؤخراً على خطة تشمل إقامة حي جديد يضم : 12/12/2011
وحدة سكنية منفصلة وإقامة عزبة زراعية بالقرب من مستوطنة إفرات، األمر الذي من شأنه أن  40

فوذ الكتلة االستيطانية غوش عتسيون يف اجتاه األراضي احملاذية ملشارف يؤدي إىل توسيع منطقة ن
  .مدينة بيت حلم

لكن رئيس جملس . وقد صودق على هذه اخلطة بإذن مباشر من وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك
ية مستوطنة إفرات أكد أنها غير كافية، ودعا احلكومة إىل املصادقة على بناء آالف الوحدات السكن

  .اجلديدة حلل مشكلة االكتظاظ يف املستوطنة
ياريف أوبنهايمـر إن الهدف احلقيقي من املصادقة على " السالم اآلن"وقال السكرتير العام حلركة 

إقامة احلي اجلديد بالقرب من إفرات هو توسيع منطقة نفوذ هذه املستوطنة من دون اتخاذ قرار علني 
   .    بهذا الشأن من جانب احلكومة

  
أن إقدام بلدية القدس على إغالق جسر باب املغاربة " معاريف"علمت صحيفة : 13/12/2011

وباحات احلرم القدسي الشريف يف القدس الشرقية أول ] حائط البراق[املوصل بين حائط املبكى 
  . ار غضباً شديداً لدى رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهوأث) األحد(أمس 
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وقال مقربون من رئيس احلكومة للصحيفة إن الهدف من وراء قرار بلدية القدس ورئيسها نير بركات 
القاضي بإغالق اجلسر املذكور هو ممارسة ضغوط على نتنياهو كي يتخذ قراراً بهدمه وإنشاء جسر 

  .األمر الذي يعارضه املسؤولون يف األردن، ويمكن أن يشعل غضب العامل العربي برمتهآخر بدالُ منه، 
وقال . كما علمت الصحيفة أن قرار إغالق اجلسر أثار الغضب يف صفوف قيادة الشرطة اإلسرائيلية

مسؤولون رفيعو املستوى يف الشرطة إن هذا القرار يمكن أن يؤدي إىل اندالع أعمال شغب قاسية يف 
  .نظراً إىل احلساسية الكبيرة التي يتميز بها هذا املوقع] الشرقية[قدس ال

ورداً على ذلك أكدت بلدية القدس يف بيان خاص أن قرار إغالق اجلسر جاء بناء على توصية صادرة 
عن مهندس البلدية أكد فيها أنه خطر للغاية من الناحية األمنية، ويمكن يف أي حلظة أن يتعّرض 

  .االحتراق، وأن يتسبب بكارثة كبيرةلالنهيار أو 
السياج احلدودي بين ) االثنين(من نشيطي اليمين املتطرف أمس  30على صعيد آخر، اقتحم نحو 

إسرائيل واألردن يف منطقة جسر اليهود بالقرب من جسر أللنبي، وسيطروا على مبنى مهجور وراء 
على تدخل احلكومة األردنية يف قضية السياج بهدف إقامة بؤرة استيطانية فيه، وذلك احتجاجاً 

  .جسر باب املغاربة
وقال زعيم هذه اجملموعة، وهو أحد النشيطين يف إقامة بؤر استيطانية غير قانونية يف يهودا 

، إن الهدف من هذه العملية هو توجيه رسالة واضحة إىل األردن فحواها ]الضفة الغربية[والسامرة 
  .ؤون الداخلية اخلاصة بدولة إسرائيلأنه ال يجوز له أن يتدخل يف الش

    
وجه التقرير السنوي الذي أصدره مراقب الدولة اإلسرائيلية القاضي ميخا : 12/12/2011

نقداً حاداً إىل وزارة الداخلية اإلسرائيلية بسبب منحها اللجنة البلدية ) االثنين(ليندنشتراوس أمس 
املسؤولة عن إدارة شؤون االستيطان اليهودي يف مدينة اخلليل هبات خاصة من ميزانيتها العامة 

  . أي مبرر مقنع، وعلى الرغم من أن هذه اللجنة ال حتظى بمكانة سلطة حمليةمن دون 
شيكل من ميزانية  520,000على هبة بقيمة  2007وأشار التقرير إىل أن هذه اللجنة حصلت يف سنة 

 500,000حصلت على هبة بقيمة  2008الهبات اخلاصة التي يمنحها وزير الداخلية، ويف سنة 
نفسها، كما أنها حصلت على هبات من ميزانيات خمصصة لهبات من نوع آخر شيكل من امليزانية 

  . يف الوزارة نفسها
وقد بلغت القيمة اإلجمالية للهبات التي حصلت عليها هذه اللجنة من وزارة الداخلية خالل السنوات 

يتوىل يف أثنائها منصب وزير ] كاديما[، التي كان عضو الكنيست مئير شيطريت 2007-2009
كما أنها استمرت يف احلصول على هبات متعددة من ميزانية . شيكل 8,700,000لداخلية، نحو ا

  .    2009أبريل / منصب وزير الداخلية منذ نيسان] رئيس شاس[وزارة الداخلية بعد تويل إيلي يشاي 
  

اقتراح قانون جديد ) اخلميس(عضو كنيست من األحزاب اليمينية أمس  20قدّم : 16/12/1120
يهدف إىل منع هدم البؤر االستيطانية غير القانونية التي أنشئت على أراض خاصة يملكها 

ومن املتوقع أن يطرح االقتراح ]. الضفة الغربية[فلسطينيون يف أنحاء متعددة من يهودا والسامرة 
  .ال اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين الذي سيعقد يوم األحد املقبلعلى جدول أعم

وزئيف إلكين "] البيت اليهودي["وبادر إىل اقتراح القانون هذا أعضاء الكنيست زبولون أورليف 
  .عضو كنيست آخر 16، وانضم إليهم ]ليكود[وأوفير أكونيس وتسيبي حوطوفيلي 
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 4ال يجوز هدم أي بؤرة استيطانية مضى على إنشائها  وينص القانون، على نحو خاص، على أنه
أعوام ومل يتقدم خاللها صاحب األرض اخلاصة التي أنشئت عليها بأي شكوى إىل احملكمة 

  .اإلسرائيلية، أو أنه قدّم شكوى كهذه لكنه مل يتمكن خالل هذه املدة من إثبات ملكيته لها
اقتراح القانون اجلديد، ] رئيسة كاديما[ي وشجبت زعيمة املعارضة عضو الكنيست تسيبي ليفن

، وإن فحوى ]احملتلة[وقالت إن الهدف منه هو شرعنة البؤر االستيطانية غير القانونية يف املناطق 
الرسالة التي يبثها إىل الذين نفذوا اعتداءات على ضباط اجليش اإلسرائيلي وجنوده هذا األسبوع هو 

على السياسة الهوجاء التي يحاول هؤالء املعتدون فرضها  إضفاء الشرعية من خالل سن القوانين
  .على األغلبية الصهيونية يف إسرائيل

رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو بإسقاط اقتراح ] ميرتس[وطالبت عضو الكنيست زهافا غالؤون 
القانون من جدول أعمال اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين، مؤكدة أنه يشرعن نهب األرض 

  .اإلرهابية" جباية الثمن"التي تنفذ عمليات " شبيبة التالل"فلسطينية، ويتبنى سلوك ال
  

إعالناً قالت فيه إنها تنوي ) األحد(صدرت وزارة البناء واإلسكان اإلسرائيلية أمس أ: 19/12/2011
  . وحدة سكنية جديدة يف القدس الشرقية والضفة الغربية وراء اخلط األخضر 1000ن بناء أكثر م

وقالت مصادر رفيعة املستوى يف الوزارة إن بناء هذه الوحدات يأتي يف إطار تنفيذ األوامر التي 
أصدرها رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو قبل شهر ونصف الشهر، وأوعز فيها بتسريع 

البناء وراء اخلط األخضر رداً على قرار منظمة اليونيسكو قبول فلسطين دولة كاملة العضوية أعمال 
  .يف صفوفها

وحدة سكنية جديدة يف حي هار  500وأكدت هذه املصادر نفسها أنه ستُنشر قريباً مناقصات لبناء 
ات زئيف وحدة سكنية جديدة يف حي غفع 180جنوب غربي القدس، وبناء ] جبل أبو غنيم[حوما 

وحدة سكنية جديدة يف مستوطنة بيتار عيليت لليهود احلريديم  348شمايل القدس، وبناء 
  ].املتشددين دينياً[

وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع املستوى إن من املتوقع أن تثير هذه اخلطوة، يف حال تنفيذها 
  .فعالً، احتجاجاً أميركياً وأوروبياً

، أن هذه "هآرتس"أريئيل أتياس، يف حديث خاص أدىل به إىل صحيفة وأكد وزير البناء واإلسكان 
الوحدات السكنية اجلديدة ستُقام يف مناطق ستبقى خاضعة للسيادة اإلسرائيلية يف أي اتفاق يتم 

وشدد . ، لذا فإن قرار البناء فيها يعتبر منطقياً للغاية]مع الفلسطينيين[التوصل إليه يف املستقبل 
زارته تنوي فعالً أن تنفذ خطة بناء هذه الوحدات السكنية يف غضون عام واحد وذلك أتياس على أن و

  .بموجب جدول زمني حمدد سلفاً
أن السلطة الفلسطينية احتجت على هذا ) 19/12/2011" (يديعوت أحرونوت"وذكرت صحيفة 

  .إسرائيل عليهااإلعالن لدى الرباعية الدولية وطالبت بوقف اخلطوات األحادية اجلانب التي تقدم 
  

استمرار أعمال البناء ) الثالثاء(شجب مندوبو أوروبا يف جملس األمن الدويل أمس : 21/12/2011
لسطينيين يف ، وأعمال العنف التي يرتكبها املستوطنون ضد الف]احملتلة[يف املستوطنات يف املناطق 

  ".جباية الثمن"إطار عمليات 
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ودعا بيان صادر عن مندوبي كل من بريطانيا وفرنسا وأملانيا والبرتغال يف جملس األمن احلكومة 
اإلسرائيلية إىل وقف االعتداءات التي يرتكبها املستوطنون، وشددوا على تخوفهم من التطورات 

  .ات وعلى استمرار أعمال البناء يف املستوطناتالسلبية التي يمكن أن تترتب على هذه االعتداء
وحدة سكنية  1000ووجه البيان نقداً حاداً إىل نية وزارة البناء واإلسكان اإلسرائيلية بناء أكثر من 
  .جديدة وراء اخلط األخضر، ودعا احلكومة اإلسرائيلية إىل عدم اإلقدام على ذلك

ضرورياً للحفاظ على أمن إسرائيل يف املدى البعيد،  وأشار البيان أيضاً إىل أن حل الدولتين يعتبر
  .يهدد إمكان تطبيق هذا احلل] احملتلة[غير أن توسيع املستوطنات اإلسرائيلية يف املناطق 

تفاقم " جباية الثمن"كما شدد على أن استمرار عمليات إحراق املساجد يف الضفة الغربية يف إطار 
  .   أن تقدّم منفذي هذه العمليات إىل احملاكمة على وجه السرعةالتوتر، وعلى احلكومة اإلسرائيلية 

  
احتجاجاً ) اخلميس(وجه سفير االحتاد األوروبي يف إسرائيل أندرو ستانديل أمس  :23/12/2011

ة على عمليات إخالء سكان بدو وهدم بيوت فلسطينية يف رسمياً إىل وزارة اخلارجية اإلسرائيلي
  .التي تقع بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم E1منطقة 

وقال السفير إن االحتاد األوروبي يشعر بالقلق من أن يكون هدف عمليات اإلخالء والهدم هذه هو 
اإلسرائيلية على القدس الشرقية، التمهيد لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم من أجل تعزيز السيطرة 

فضالً عن أن أعمال البناء يف هذه املنطقة ستؤدي إىل فصل القدس الشرقية عن باقي مناطق الضفة 
الغربية، وإىل قطع التواصل اجلغرايف بين شمال الضفة الغربية وبين جنوبها، وجعلهما منطقتين 

 -للنزاع اإلسرائيلي[وصل إىل حل نهائي منفصلتين، األمر الذي من شأنه أن يقضي على إمكان الت
  . على أساس إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرايف وقابلة للحياة] الفلسطيني

أكتوبر / وكان تقرير ملنظمة بتسيلم حلقوق اإلنسان يف املناطق احملتلة صدر يف أواخر تشرين األول
للقيام بطرد التجمعات البدوية التي تسكن يف الفائت أكد أن اإلدارة املدنية اإلسرائيلية ستخطط قريباً 

  . شخص 27,000ويصل عدد السكان يف هذه التجمعات إىل نحو ). C(املنطقة ج 
، 2012يناير / وجاء يف التقرير أنه يف املرحلة األوىل، التي من املفترض تنفيذها يف كانون الثاين

 2300اه، يصل عدد السكان فيها إىل نحو جتمعاً بدوياً باإلكر 20ستخطط اإلدارة املدنية لنقل نحو 
وتسكن هذه التجمعات يف منطقة . شخص، إىل مكان قريب من مزبلة أبو ديس، إىل الشرق من القدس

مستوطنة معاليه أدوميم واملستوطنات اجملاورة لها، بينما يسكن نصف سكان هذه التجمعات يف 
ويف املرحلة الثانية، ستخطط . ملستقبلالتي تخصصها إسرائيل لتوسيع املستوطنة يف ا  E1منطقة

ويف إطار ذلك، يتم فحص إمكان إقامة . اإلدارة املدنية لطرد جتمعات أخرى من منطقة غور األردن
وتتراوح اجلداول . بلدة ثابتة لهذه التجمعات بالقرب من موقع النبي موسى، إىل الغرب من أريحا

  .أعوام 6 - 3ذه اخلطة ما بين الزمنية اخلاصة باإلدارة املدنية بشأن تطبيق ه
ووفقاً للتقرير نفسه فإن اإلدارة املدنية أبلغت مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة 

)OCHA ( خطتها اخلاصة بشأن التجمعات البدوية، وكان املبرر األساسي الذي قدمته هو االدعاء
التي تسكن فيها وأن كل بناء يف املناطق  أن التجمعات البدوية تفتقر إىل احلقوق على األراضي

ومل تقم اإلدارة املدنية بمشاطرة ممثلي التجمعات . السكنية اخلاصة بها يتم من دون ترخيص
وقد أبلغت أغلبية هذه التجمعات وكاالت األمم . البدوية خططها وجتاهلت املس املتوقع بنمط حياتها

  .املتحدة أنها ستعارض تطبيق اخلطة
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إن إخالء السكان البدو من تلك املنطقة " هآرتس"أمني إسرائيلي رفيع املستوى لصحيفة  وقال مصدر
غير متعلق بأي خطة للبناء فيها، مؤكداً أنه ال توجد رخص ملثل هذا البناء، كما أن املوضوع غير 

  .مدرج يف جدول أعمال وزير الدفاع اإلسرائيلي
وأحد " جملس السالم واألمن اإلسرائيلي"ومع ذلك أكد العقيد يف االحتياط شاؤول أريئيلي، عضو إدارة 

، أن احلكومة اإلسرائيلية خصصت مئات ماليين الشيكالت لشق شوارع "وثيقة جنيف"املبادرين إىل 
ة إىل شمالها، تتيح للفلسطينيين إمكان السفر من جنوب الضفة الغربي E1التفافية جديدة يف منطقة 

وعلى ما يبدو فإنه لدى استكمال شق هذه الشوارع ستدعي احلكومة أن أعمال البناء يف تلك املنطقة 
     .لن تؤدي إىل فصل القدس عن باقي أجزاء الضفة الغربية

  
أن جمعية إلعاد التي تتوىل إدارة عدة مشروعات أثرية يف " معاريف" علمت صحيفة: 27/12/2011

تعمل يف الوقت احلايل على دفع ] حي سلوان[منطقة مدينة داود يف البلدة القديمة يف القدس الشرقية 
إنشاء مشروع سياحي أثري يهودي يف هذه املنطقة إىل األمام، بالتعاون مع سلطة احلدائق 

بلدية القدس، ويتضمن هذا املشروع مركزاً أثرياً يهودياً يف قلب حي سلوان واملتنزهات القومية و
يكون مفتوحاً للسياح اليهود وغيرهم الذين يزورون القدس القديمة وال سيما منطقة حائط املبكى 

  .، ويضم املركز برك سباحة حتت األرض، وحمامات دينية يهودية، وغيرها]حائط البراق[
على إيداع ) األربعاء(اللجنة احمللية للتخطيط والبناء يف بلدية القدس غداً  ومن املتوقع أن تصادق

  .خطة هذا املشروع من أجل تلقي اعتراضات عليها
لكن . وأكدت جمعية إلعاد أن املشروع سياحي صرف، ولن يلحق أي ضرر بسكان املنطقة احمليطة به

عن " معاريف"أدلت به لصحيفة  مصادر إسرائيلية أمنية رفيعة املستوى أعربت يف حديث خاص
تخوفها من أن يتحول هذا املشروع يف حال إنشائه إىل نقطة احتكاك أخرى بين إسرائيل 

  .  والفلسطينيين يف القدس الشرقية
  
  

  2012سنة:  
  

وحدة  213واإلسكان اإلسرائيلية مؤخراً مناقصات رسمية لبناء نشرت وزارة البناء : 11/1/2012
تتضمن تخفيضاً لسعر األرض اخملصصة ] احملتلة[سكنية جديدة يف مستوطنة إفرات يف املناطق 

، وذلك عدم رصد 2004٪، وذلك على الرغم من أن احلكومة اإلسرائيلية التزمت سنة 50لبنائها بنسبة 
رداً على الرسالة التي تلقتها ] احملتلة[ز أعمال البناء يف املناطق أي خمصصات دعم حكومية لتحفي

من الرئيس األميركي السابق جورج بوش والتي تعهد فيها بأن تبقى الكتل االستيطانية الكبرى يف 
الضفة الغربية خاضعة للسيادة اإلسرائيلية يف أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين يف 

  .]لضماناترسالة ا[املستقبل 
ومعروف أن رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو صادق يف اآلونة األخيرة على بناء وحدات 

سكنية جديدة يف مستوطنة إفرات، ولدى دراسة خطط البناء اخلاصة بهذه الوحدات تبين أن وزارة 
خالل نظام  وحدة سكنية من هذه الوحدات من 213البناء واإلسكان تقوم بتسويق عملية بناء 

  .٪50حكومي ينص على خفض سعر األرض التي تملكها الدولة بنسبة 
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دعوة رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو إىل قبول ) األحد(رفض املستوطنون أمس : 23/1/2012
والتي تنص ] يف الضفة الغربية[غرون االستيطانية غير القانونية التسوية املقترحة ملشكلة بؤرة مي

على إخالئها طوعاً وإنشاء بؤرة جديدة بدالً منها يف أراض عامة تملكها الدولة وتقع بمحاذاة أراضي 
وهّدد عدد منهم بإسقاط حكومة نتنياهو يف حال إقدامها على إخالء هذه البؤرة . البؤرة احلالية

  .بالقوة
، وذلك لدى )األحد(عوة نتنياهو يف إطار االجتماع الذي عقدته احلكومة اإلسرائيلية أمس وجاءت د

جملس املستوطنات يف يهودا "إعالن تأييده التسوية التي توصل إليها الوزير بني بيغن مع رئيس 
  .بشأن هذه البؤرة]" الضفة الغربية[والسامرة 

ليا أصدرت أوامر تقضي بإخالء بؤرة ميغرون حتى وقال رئيس احلكومة إن احملكمة اإلسرائيلية الع
مارس املقبل، وإن احلكومة اإلسرائيلية تنوي أن تنفذ هذا القرار بحذافيره، لذا / آذار 31موعد أقصاه 

فإنها تدعو سكان هذه البؤرة إىل املوافقة على التسوية املقترحة سريعاً كي يتسنى لها احلصول على 
  .اتصديق احملكمة العليا عليه

أن عدداً من كبار قادة حزب الليكود يعارض إخالء بؤرة ميغرون بالقوة، " هآرتس"وعلمت صحيفة 
ويف مقدمهم رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين، ووزيرة الثقافة والرياضة ليمور ليفنات، والوزير يويل 

ون خاص إدلشتاين، ويطالب هؤالء مع عدة أعضاء كنيست من احلزب بحل املشكلة من خالل سن قان
يشرعن البؤرة بواسطة مصادرة األراضي الفلسطينية اخلاصة التي أنشئت عليها ودفع تعويضات 

 . مالية إىل أصحابها
 

يف وزارة الدفاع ] الضفة الغربية[أقرت اإلدارة املدنية ملنطقة يهودا والسامرة : 23/2/2012
وحدة سكنية يف مستوطنتي شيلو وشفوت  695خطة تقضي بإقامة ) األربعاء(اإلسرائيلية أمس 

وحدة  190راحيل الواقعتين يف منطقة نفوذ اجمللس اإلقليمي بنيامين، كما تشمل هذه اخلطة شرعنة 
خص القانونية سكنية تم بناؤها يف وقت سابق يف هاتين املستوطنتين من دون احلصول على الر

  .الالزمة لذلك
وأكدت وزارة الدفاع يف بيان صادر عنها أنه باستثناء هذه الوحدات السكنية القائمة، فإن أعمال 

بناء باقي الوحدات السكنية املشمولة يف اخلطة بحاجة إىل مصادقة رسمية من جانب احلكومة 
  . الفترة القريبة املقبلة اإلسرائيلية، ولذا من املتوقع أال تتم املباشرة بها يف غضون

التي أقر بناؤها من الناحية القانونية أقيمت على أراض  190وقال البيان إن الوحدات السكنية الـ 
  .تابعة للدولة ال على أراض فلسطينية خاصة

أن اإلدارة املدنية بادرت على وجه السرعة إىل اتخاذ هذه " يديعوت أحرونوت"وعلمت صحيفة 
، "السالم اآلن"إقدام احملكمة اإلسرائيلية العليا، بناء على شكوى تقدمت بها حركة  اخلطوة حتسبًا من

على إصدار قرار يطالب وزارة الدفاع بتفسير امتناعها من اتخاذ خطوات قانونية ضد بناء الوحدات 
السكنية املذكورة يف املستوطنتين من دون ترخيص، وأن الهدف الرئيسي من إقرار خطة البناء 

  .رى هذه هو إضفاء شرعية قانونية على تلك الوحدات السكنية قبل صدور قرار كهذا عن احملكمةالكب
هذا، وأثار قرار وزارة الدفاع ارتياحاً كبيراً يف صفوف زعماء املستوطنين، وأكد عدد منهم أنه من 

  . دون فرض وقائع على األرض ما كانت هذه الوحدات السكنية لتحظى بشرعية قانونية
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آيف روئيه، رئيس اجمللس اإلقليمي بنيامين، إن احلكومة اتخذت خطوة صحيحة، وأعرب عن  وقال
الضفة [أمله يف أن تستمر يف اتخاذ مزيد منها فيما يتعلق بمستوطنات أخرى يف يهودا والسامرة 

  ].الغربية
مة بنيامين ياريف أوبنهايمر أن رئيس احلكو" السالم اآلن"يف املقابل أكد السكرتير العام حلركة 

نتنياهو ال يضيّع أي فرصة للقضاء على حل الدولتين، ودفن إمكان االنسحاب اإلسرائيلي من 
 .        املناطق احملتلة يف املستقبل

 
إعداد خطة ملد شبكة خطوط سكك حديد يف انتهت مصلحة القطارات اإلسرائيلية من : 28/2/2012

، ويصل طولها إىل ]احملتلة[الضفة الغربية تهدف إىل خدمة االستيطان واملستوطنين يف املناطق 
  .كيلومتراً  475

أن هذه اخلطة أعدت بموجب تعليمات صادرة عن وزير املواصالت يسرائيل " هآرتس"وعلمت صحيفة 
ديسمبر الفائت / ة احلديد، وجرى عرضها يف كانون األولخطاً للسك 11وتشمل مد ] ليكود[كاتس 

ملنطقة الضفة الغربية التابعة لوزارة الدفاع " اإلدارة املدنية"أمام جملس التخطيط األعلى يف 
  .اإلسرائيلية، وذلك بهدف االستمرار يف إجراءات التخطيط الالحقة، وإدخال تعديالت على اخلطة

تس أعلن عدة مرات منذ أن توىل منصبه هذا نيته مد شبكة خطوط سكك جتدر اإلشارة إىل أن الوزير كا
ماليين شيكل من أجل تخطيط  3حديد وحمطات قطار يف الضفة الغربية، كما أعلن تخصيص مبلغ 

املتاخمة للخط األخضر ومدينة ] راس العين[مسار خط سكة حديد يربط بين مدينة روش هعاين 
ة، وقد تم االنتهاء بصورة مفصلة من تخطيط مسار أول مرحلة نابلس يف عمق أراضي الضفة الغربي

  .من هذا اخلط والذي يصل إىل مستوطنة أريئيل جنوبي نابلس
، يمر يف مدن جنين "خط ظهر اجلبل"ووفقاً لهذه اخلطة فإن أحد خطوط شبكة سكك احلديد، ويدعى 

، ويستمر من هناك ]لقدس وأريحاالواقعة بين ا[ونابلس ورام الله والقدس ومستوطنة معاليه أدوميم 
  .حتى مدينتي بيت حلم واخلليل

بموازاة منطقة احلدود مع األردن ويربط بين مدينة إيالت يف " خط غور األردن"ويمر خط آخر يدعى 
يف شمال الغور، ومن هناك يتجه نحو حيفا ] بيسان[جنوب إسرائيل والبحر امليت وأريحا وبيت شان 

  .وسورية
يداً من خطوط سكك احلديد على عرض الضفة الغربية، وهي أقصر من اخلطين وتشمل اخلطة مز
الذي يقع " [جسر اللنبي -خط رام الله "، و"طولكرم -خط نابلس "، و"خط نابلس"السابقين، بينها 

  ]. شرقي أريحا ويشكل معبراً بين الضفة الغربية واألردن
ب ويمر يف أراضي الضفة الغربية، وخطاً كما تشمل اخلطة خط سكة حديد يربط بين القدس وتل أبي

بين القدس واللد يمر أيضاً يف أراضي الضفة الغربية، وخطاً يبدأ من القدس ويلتف من حول رام الله 
ويجري التخطيط خلطين يف اجلنوب، األول يربط بين بلدة . وصوالً إىل خط سكة احلديد املركزية

  . مدينتي اخلليل وبئر السبع كريات جات ومدينة اخلليل، والثاين يربط بين
وجرى إعداد هذه اخلطة بكلفة مليون شيكل، علماً بأن وزارة الدفاع هي املسؤولة عن مشروعات بنى 

، وذلك لكون الضفة الغربية منطقة خاضعة لالحتالل "اإلدارة املدنية"حتتية من هذا القبيل من خالل 
  .اإلسرائيلي
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يد هذه ستخدم اإلسرائيليين والفلسطينيين، كذلك فإن وعلى ما يبدو فإن شبكة خطوط سكك احلد
اخلطة تأخذ يف االعتبار تنفيذ أعمال بنى حتتية حتضيراً ملد خطوط سكك حديد يف املستقبل باجتاه 

  . قطاع غزة، والدول العربية اجملاورة
إن " تسهآر"لصحيفة " اإلدارة املدنية"وقالت مصادر رفيعة املستوى يف جملس التخطيط األعلى يف 

  .ثمة حاجة إىل حفر نفق حتت مدينة نابلس كي يكون يف اإلمكان تنفيذ هذه اخلطة
جتدر اإلشارة إىل أنه باستثناء خط سكة احلديد بين روش هعاين ومستوطنة أريئيل فإن احتمال 

إخراج هذه اخلطة إىل حيز التنفيذ ضئيل للغاية، وذلك ألسباب سياسية وقانونية وإشكالية تتعلق 
  .د امليزانيات الالزمة، واحلاجة إىل التعاون مع السلطة الفلسطينيةبرص

مع ذلك، يف حال تنفيذ هذه اخلطة، فإنها ستنطوي على أهمية بعيدة املدى، وستغدو أي خطة بناء يف 
أراضي الضفة الغربية، سواء يف قرية فلسطينية أو يف مستوطنة، خاضعة ملسارات خطوط سكك 

 .احلديد
  

الضفة [وقع سكان بؤرة ميغرون االستيطانية غير القانونية يف يهودا والسامرة : 12/3/2012
اتفاق تسوية مع احلكومة اإلسرائيلية يقضي بنقل بيوت هذه البؤرة ) األحد(أمس ] الغربية

مارس احلايل وفقاً / ابعة مللكية الدولة، وعدم هدمها يف نهاية آذاراالستيطانية إىل أراض جماورة ت
  . للقرار الصادر عن احملكمة اإلسرائيلية العليا يف هذا الشأن

وقد تم التوصل إىل هذا االتفاق قبل فترة وجيزة يف ختام مفاوضات جرت بين كل من مندوب 
جملس مستوطنات يهودا "رئيس احلكومة الوزير بني بيغن، ومندوب عن مستوطني ميغرون، و

وينص االتفاق على بناء حي جديد ملستوطني هذه البؤرة يف . داين دايان] الضفة الغربية" [والسامرة
أراض تقع على بعد كيلومترين من األراضي التي أقيمت عليها، ومن املتوقع أن تنتهي أعمال بناء 

  .2015هذا احلي يف سنة 
ياريف أوبنهايمـر احملكمة العليا إىل رفض هذا االتفاق، " سالم اآلنال"ودعا السكرتير العام حلركة 

وأكد أن االتفاق يعني إقامة . وإىل اإلصرار على قرارها السابق القاضي بهدم البؤرة االستيطانية
  .مستوطنة إسرائيلية جديدة يف الضفة الغربية

  
إقرار اتفاق تسوية وقعه ) األحد(رفضت احملكمة اإلسرائيلية العليا باإلجماع أمس :  26/3/2012

مع احلكومة ] الضفة الغربية[سكان بؤرة ميغرون االستيطانية غير القانونية يف يهودا والسامرة 
رة تابعة مللكية الدولة، اإلسرائيلية، ويقضي بنقل بيوت هذه البؤرة االستيطانية إىل أراض جماو

. مارس احلايل وفقاً للقرار الصادر عن هذه احملكمة يف هذا الشأن/ وعدم هدمها يف نهاية آذار
وأصدرت احملكمة أمراً بإخالء البؤرة التي تم إنشاؤها على أراض فلسطينية خاصة حتى األول من 

  . أغسطس املقبل/ آب
  .التماس قدمت إليها ضد هذا االتفاقوجاء قرارها هذا رداً على عدة طلبات 

وتألفت هيئة احملكمة التي أصدرت هذا القرار من رئيس احملكمة اجلديد القاضي آشير غرونيس، 
  . والقاضيين مريم ناؤور وسليم جبران

وجاء يف القرار أن بؤرة ميغرون االستيطانية تعتبر األكثر قسوة وشذوذاً من بين جميع البؤر 
، ذلك بأنها أقيمت على أراض فلسطينية خاصة ]احملتلة[القانونية يف املناطق االستيطانية غير 

وأضاف القرار أن اتفاق التسوية مع احلكومة . مسجلة يف السجل العقاري بصورة رسمية ومنظمة
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الذي يقضي بنقل البؤرة من موقعها احلايل إىل أراض تابعة مللكية الدولة تقع بالقرب منها يف 
  . ام ونصف العام هو اتفاق غير الئق وال يمكن قبوله من الناحية القانونيةغضون ثالثة أعو
أنه يف إثر صدور هذا القرار بدأت املؤسسة األمنية يف إسرائيل بإجراء " هآرتس"وعلمت صحيفة 

مداوالت مكثفة تهدف إىل إيجاد طريق إلخالء هذه البؤرة االستيطانية من دون وقوع مواجهات 
  .واملستوطنينعنيفة بين اجليش 

جتدر اإلشارة إىل أن هذا االتفاق تم التوصل إليه قبل نحو أسبوعين، وذلك يف ختام مفاوضات جرت 
جملس "بين كل من مندوب احلكومة الوزير بني بيغن، ومندوب عن مستوطني ميغرون، ورئيس 

ي جديد ونص االتفاق على بناء ح. داين دايان] الضفة الغربية" [مستوطنات يهودا والسامرة
ملستوطني هذه البؤرة يف أراض تقع على بعد كيلومترين من األراضي التي أقيمت عليها، على أن 

السالم "وعقب التوصل إليه، دعا السكرتير العام حلركة . 2015تنتهي أعمال بناء هذا احلي يف سنة 
رارها السابق القاضي ياريف أوبنهايمـر احملكمة العليا إىل رفض االتفاق، وإىل اإلصرار على ق" اآلن

  .وأكد أن االتفاق يعني إقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة يف الضفة الغربية. بهدم البؤرة االستيطانية
أن عناصر اليمين يف احلكومة والكنيست بدأت أمس ) 26/3/2012" (معاريف"وذكرت صحيفة 

نتنياهو، وهددت بتقديم بممارسة ضغوط على ديوان رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين ) األحد(
كما طالب عدد من أعضاء . موعد االنتخابات العامة املقبلة للكنيست يف حال إخالء بؤرة ميغرون

الكنيست اليمينيين بعقد جلسة عاجلة للكنيست وإقرار مشروع القانون اخلاص بشرعنة البؤر 
  ].الضفة الغربية[االستيطانية غير القانونية يف يهودا والسامرة 

 
تعكف اإلدارة املدنية اإلسرائيلية منذ عدة أعوام على عملية إنشاء ما يمكن اعتباره : 30/3/2012

يف الضفة الغربية، والهدف من ذلك هو توفير أراض لتوسيع املستوطنات القائمة أو " بنك أراض"
  . توطنات جديدة يف املستقبلإلقامة مس

وقد شملت هذه العملية حتى اآلن جمع معلومات عن مئات ألوف الدونمات، وتمت بصورة سرية 
للغاية، ومل يتم كشف النقاب عنها إال مؤخراً، وذلك بعد اضطرار اإلدارة املدنية إىل تقديم معطيات 

  .وماتتنفيذاً لقانون حرية املعل" السالم اآلن"بشأنها إىل حركة 
موقعاً يف شتى أنحاء الضفة  569يشمل معلومات تتعلق بـ " البنك"أن هذا " هآرتس"وعلمت صحيفة 

٪ من مساحة 10دونم تشكل حوايل  620,000الغربية، وتمتد هذه املواقع على مساحة تبلغ نحو 
ئيلية بأسماء مستوطنات إسرا" البنك"وجرى االحتفاظ بجزء من هذا املواقع يف . الضفة الغربية

  .قائمة، بينما جرى االحتفاظ باجلزء اآلخر بأسماء مستوطنات غير قائمة مطلقاً
بؤرة استيطانية من البؤر االستيطانية غير القانونية يف الضفة الغربية  23كما علمت الصحيفة أن 

  . أقيمت يف هذه املواقع، وجتري يف الوقت احلايل عملية شرعنة جزء منها يف اإلدارة املدنيـة
يف حركة ] احملتلة[وقال درور إتكيس، الرئيس السابق لطاقم متابعة شؤون االستيطان يف املناطق 

يشير إىل مدى ضلوع احلكومة اإلسرائيلية يف ممارسات " البنك"، للصحيفة إن هذا "السالم اآلن"
  .اختراق قانون منع توسيع املستوطنات يف هذه املناطق

أن جزءاً من هذه األراضي موجود يف املنطقتين أ و ب " البنك"ة يف هذا، وتبين من املعلومات املوجود
اخلاضعتين من الناحية املدنية إىل السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، األمر الذي يعني أن 

. بدأت قبل توقيع هذه االتفاقيات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية" البنك"عملية إنشاء هذا 
 114,000موقعاً تمتد على مساحة نحو  81زء اخلاص باألراضي يف منطقتي أ و ب ويشمل اجل
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أمّا اجلزء الباقي من هذه املواقع فيقع يف املنطقة ج التي ما زالت خاضعة من الناحية املدنية . دونم
دونم من هذا اجلزء على أنها أراض تابعة مللكية  485,000وقد جرى تعريف . لسيطرة إسرائيل

، بينما مل 1948دونماً على أنها أراض تابعة مللكية اليهود منذ ما قبل  7611وجرى تعريف  الدولة،
  .دونم لكن يبدو أن اإلدارة املدنية تتعامل معها باعتبارها تابعة مللكية الدولة 12,800يجر تعريف 

الل بيت ، على احت)اخلميس(على صعيد آخر أقدم مستوطنون من احلي اليهودي يف اخلليل، فجر أمس 
متر من احلرم اإلبراهيمي يف املدينة،  100فلسطيني مهجور مؤلف من ثالثة طوابق يقع على بعد 

  .وادعوا أنه ملك لهم وأن لديهم وثائق تثبت ذلك
  

أن عدة وزراء يف احلكومة اإلسرائيلية يعارضون إخالء " هآرتس"علمت صحيفة  :2/4/2012
على احتالل بيت فلسطيني مهجور مؤلف  الفائت اخلميسيوم فجر جمموعة املستوطنين التي أقدمت 

اخلليل، وذلك على الرغم من أن متر من احلرم اإلبراهيمي يف  100يقع على بعد  ثالث طبقاتمن 
  . رائيلي طالبت بإخالئها على الفورقيادة اجليش اإلس

ويقف يف طليعة هؤالء الوزراء كل من وزير التربية والتعليم جدعون ساعر، ووزير الدعاية واإلعالم 
  .يويل إدلشتاين

ووفقاً للمعلومات التي وصلت إىل الصحيفة فإن قائد فرقة اخلليل العسكرية العقيد جاي حزوت 
يمارسون ضغوطاً كبيرة على قيادة اجليش اإلسرائيلي إلخالء وضباطاً كباراً آخرين يف الفرقة 

 متنسيق معهالمن دون تمت سيطرة على هذا البيت العملية جمموعة املستوطنين فوراً، بحجة أن 
  .مسبقاً

وثائق تثبت  اوأن لديه املك له جتدر اإلشارة إىل أن جمموعة املستوطنين املذكورة تدعي أن البيت
وقد بينت التحقيقات التي أجرتها الشرطة اإلسرائيلية حتى اآلن أن الوثائق املوجودة يف حيازة  .ذلك

  . هذه اجملموعة صحيحة وليست مزورة، وأن عملية امتالك البيت تمت بصورة قانونية
أن أغلبية أعضاء كتلة حزب ) 2/4/2012" (يديعوت أحرونوت"من ناحية أخرى ذكرت صحيفة 

ميغرون االستيطانية غير بزيارة تضامنية لبؤرة ) األحد(يف الكنيست قامت أمس " إسرائيل بيتنا"
قبل رفضت احملكمة اإلسرائيلية العليا باإلجماع وقد . ]الضفة الغربية[القانونية يف يهودا والسامرة 

ىل إ هابؤرة مع احلكومة اإلسرائيلية، ويقضي بنقل بيوتهذه الإقرار اتفاق تسوية وقعه سكان  أسبوع
وفقاً للقرار الصادر  الفائتمارس / أراض جماورة تابعة مللكية الدولة، وعدم هدمها يف نهاية آذار

وأصدرت احملكمة أمراً بإخالء البؤرة التي تم إنشاؤها على أراض . عن هذه احملكمة يف هذا الشأن
  .أغسطس املقبل/ فلسطينية خاصة حتى األول من آب

بنى التحتية عوزي النداو إنه يجب تنفيذ قرار احملكمة العليا لكن من ويف ختام الزيارة قال وزير ال
يف قطاع غزة " غوش قطيف"دون هضم حقوق سكان البؤرة االستيطانية، كما حدث مع مستوطني 

  ].2005سنة [خالل عملية االنفصال عن قطاع غزة 
إخالء بيوتهم، وسيبقون وأضافت الصحيفة أن سكان ميغرون أكدوا خالل هذه الزيارة أنهم ال ينوون 

  .فيها حتى تقوم احلكومة بإخالئهم بالقوة منها
  

أوامر إىل وزير ) االثنين(أصدر رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس  :3/4/2012
بإرجاء عملية إخالء جمموعة املستوطنين التي أقدمت يف نهاية األسبوع  الدفاع إيهود باراك تقضي
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متر من احلرم  100احتالل بيت فلسطيني مهجور مؤلف من ثالث طبقات يقع على بعد الفائت على 
  .اخلليلمدينة اإلبراهيمي يف 

اجملموعة بأن عليها وجاءت أوامر نتنياهو هذه يف إثر توجيه قيادة اجليش اإلسرائيلي إنذاراً إىل هذه 
، وإالّ فستكون مضطرة إىل إخالئها )الثالثاء(إخالء البيت حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم 

  .بالقوة
وقالت مصادر رفيعة املستوى يف قيادة اجليش إنها وجهت هذا اإلنذار ألن جمموعة املستوطنين 

تنص على عدم احتالل أي بيت أو مبنى خرقت التفاهمات القائمة بين املستوطنين واجليش والتي 
وأضافت هذه املصادر نفسها . من دون تنسيق مسبق بين اجلانبين] احملتلة[فلسطيني يف املناطق 

  .أنه فقط بعد إخالء اجملموعة يمكن دراسة موضوع امتالكها البيت من الناحية القانونية
 اوأن لديه ا،ملك لهالذي احتلته  البيتجتدر اإلشارة إىل أن جمموعة املستوطنين املذكورة تدعي أن 

وقد بينت التحقيقات التي أجرتها الشرطة اإلسرائيلية حتى اآلن أن الوثائق  .تثبت ذلك رسمية وثائق
املوجودة يف حيازة هذه اجملموعة صحيحة وليست مزورة، وأن عملية امتالك البيت تمت بصورة 

  .   قانونية
عن أن عدة وزراء يف احلكومة اإلسرائيلية ) االثنين(أمس كشفت النقاب " هآرتس"وكانت صحيفة 

يعارضون إخالء جمموعة املستوطنين من هذا البيت، وذلك على الرغم من أن قيادة اجليش 
ويقف يف طليعة هؤالء الوزراء كل من وزير التربية والتعليم . اإلسرائيلي طالبت بإخالئها على الفور

  .الم يويل إدلشتاين، وكالهما من حزب الليكودجدعون ساعر، ووزير الدعاية واإلع
وأضافت أنها تلقت معلومات موثوقاً بها تفيد بأن قائد فرقة اخلليل العسكرية العقيد جاي حزوت 

وضباطاً كباراً آخرين يف الفرقة يمارسون ضغوطاً كبيرة على قيادة اجليش اإلسرائيلي إلخالء 
 ممن دون تنسيق ذلك معهتمت سيطرة على هذا البيت العملية جمموعة املستوطنين فوراً، بحجة أن 

  .اً ًقمسب
أن إنذار قيادة اجليش أثار غضب املستوطنين يف اخلليل، ) 3/4/2012" (معاريف"وذكرت صحيفة 

  .وأن بعضهم هدد بردة فعل عنيفة يف حال اإلقدام على إخالء اجملموعة املتمترسة فيه بالقوة
  

قال وزير اخلارجية اإلسرائيلية أفيغدور ليبرمان، يف االحتفال اخلاص الذي أقامه  :4/4/2012
، ]الذي سيبدأ يوم السبت املقبل[يف مناسبة عيد الفصح العبري ) الثالثاء(أمس " إسرائيل بيتنا"حزب 

الدفاع إيهود باراك والقاضي بتوجيه إنذار إىل جمموعة املستوطنين التي  إن القرار الذي اتخذه وزير
متر من احلرم  100احتالل بيت فلسطيني مهجور يقع على بعد أقدمت يف نهاية األسبوع الفائت على 

بضرورة إخالء البيت حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس وإالّ فإن  اخلليلمدينة اإلبراهيمي يف 
  .ن مضطراً إىل إخالئها منه بالقوة، هو قرار خطأ وال يجوز أن يتخذه باراك بمفردهاجليش سيكو

ال يرغب يف تقديم موعد االنتخابات " إسرائيل بيتنا"وأضاف ليبرمان أنه على الرغم من أن حزب 
ما العامة املقبلة إالّ إنه لن يبقى شريكاً يف ائتالف حكومة نتنياهو بأي ثمن، مشيراً إىل أن احلزب 

الذي " [قانون طال"زال مصراً على أن تتخذ احلكومة قراراً حاسماً بشأن عدم سن قانون بديل من 
الذي ألغته احملكمة العليا، وذلك لدى انتهاء ] يعفي الشبان احلريديم من اخلدمة العسكرية اإللزامية

  .أغسطس املقبل/ مفعوله يف آب
قيادة اجليش اإلسرائيلي إىل جمموعة املستوطنين يف على صعيد آخر تأجل تنفيذ اإلنذار الذي وجهته 

زيارات ) الثالثاء(وشهد البيت الفلسطيني الذي حتتله هذه اجملموعة طوال نهار أمس . اخلليل
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تضامنية قام بها على التوايل كل من الوزيرين يسرائيل كاتس وموشيه كحلون، وعضوتي الكنيست 
  .من حزب الليكود، وتعهدوا خاللها بمنع إخالء اجملموعةتسيبي حوتوفيلي وغيال غمليئيل، وجميعهم 

وتطرق رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو، يف سياق املؤتمر الصحايف اخلاص الذي عقده يف ديوانه 
يف مناسبة مرور ثالثة أعوام على تأليف حكومته، إىل قضية البيت يف ) الثالثاء(يف القدس أمس 

  . ة فيها، ذلك بأنها ال تنطوي على خطوة توسع استيطانيةاخلليل فأكد أنه ال يجوز املبالغ
وأضاف أنه يتابع القضية من خالل التنسيق التام مع وزير الدفاع إيهود باراك، وأنه طلب من هذا 

  .األخير إرجاء عملية إخالء املستوطنين من البيت ريثما يتم التوصل إىل تسوية يف هذا الشأن
  

تهدف إىل لدى احلكومة اإلسرائيلية بدأ عدد من أعضاء الكنيست اليمينيين دفع مبادرة  :5/4/2012
من يد ] الضفة الغربية[نقل املسؤولية عن اإلدارة املدنية اإلسرائيلية يف منطقة يهودا والسامرة 

  . ارة شؤون اجلبهة الداخليةوزارة الدفاع إىل يد وز
على تنفيذ عملية إخالء جمموعة ) األربعاء(على إقدام اجليش اإلسرائيلي أمس  وجاء ذلك رداً

املستوطنين من البيت الفلسطيني الذي احتلته يف مدينة اخلليل، والتي يعتقد اليمين أن وزير الدفاع 
  .وراء تنفيذها إيهود باراك يقف شخصياً

إن باراك يستغل اإلدارة املدنية ملصلحة نزواته السياسية، ] ليكود[الكنيست داين دانون وقال عضو 
ف اوأض. األمر الذي يتسبب بتصعيد حالة العداء والتوتر بين املستوطنين وهذه اإلدارة طوال الوقت
من شأنه  أن نقل املسؤولية عن هذه اإلدارة من يد وزارة الدفاع إىل يد وزارة شؤون اجلبهة الداخلية

" اإلرهاب"يف الدفاع عن املستوطنين اليهود يف وجه  اًصورأن يجعل وظيفة اإلدارة املدنية حم
  .الفلسطيني، ال يف الدفاع عن الفلسطينيين وأمالكهم

، وأن ]احملتلة[فادحة باالستيطان اليهودي يف املناطق  وأضاف دانون أن وزير الدفاع يلحق أضراراً
ك هي جعل اإلدارة املدنية بمثابة ذراع لعرقلة االستيطان والدفاع عن إحدى وسائله لتحقيق ذل

  .الفلسطينيين
برئاسة ] استقالل[جتدر اإلشارة إىل أن عضو الكنيست السابق متان فيلنائي من حزب عتسماؤوت 

 لياًإسرائي إىل تعيينه سفيراً منصب وزير شؤون اجلبهة الداخلية، لكن نظراً باراك هو الذي يتوىل حالياً
يف الصين من املتوقع أن يحل حمله الوزير يوسي بيلد من حزب الليكود، وعلى ما يبدو فإن  مقبالً

له أكثر من باراك يف حال تسليمه املسؤولية عن اإلدارة  اليمين يعتقد أن هذا األخير سيكون مريحاً 
  .املدنية

املاضية مشاورات مع الوزراء  وكان رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أجرى الليلة قبل
باراك وبني بيغن وموشيه يعالون بشأن البيت الذي احتلته جمموعة املستوطنين يف اخلليل، وذلك يف 

إثر القرار الذي اتخذه باراك والقاضي بتوجيه إنذار إىل هذه اجملموعة بضرورة إخالء البيت حتى 
إىل إخالئها منه  فإن اجليش سيكون مضطراً وإالّ) الثالثاء(الساعة الثالثة من بعد ظهر أول أمس 

رفع املستشار ) األربعاء(ويوم أمس . ومل يتم التوصل إىل أي قرار خالل هذه املشاورات. بالقوة
القانوين للحكومة اإلسرائيلية يهودا فاينشتاين توصية إىل نتنياهو أكد فيها أنه يجب إخالء جمموعة 

، وعندها صدرت األوامر إىل اجليش اإلسرائيلي بتنفيذ عملية املستوطنين من البيت يف اخلليل فوراً
  .اإلخالء، وقد تمت من دون أي أعمال عنف

أن وزير اخلارجية اإلسرائيلية أفيغدور ليبرمان ) 5/4/2012" (يديعوت أحرونوت"وذكرت صحيفة 
ماسك االئتالف بإمكان استمرار ت أكد أن عملية إخالء املستوطنين من البيت يف اخلليل تلحق ضرراً
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) األربعاء(وأشارت إىل أن ليبرمان مع وزراء آخرين طالبوا رئيس احلكومة أمس  .احلكومي احلايل
بنقل الصالحيات املوجودة يف يد وزير الدفاع باراك يف كل ما يتعلق باملستوطنات يف املناطق 

  . خاصة تكون ممثلة لرأي األغلبية يف احلكومة اريةإىل جلنة وز] احملتلة[
من أعضاء الكنيست اليمينيين هاجم رئيس احلكومة واتهمه باخلضوع  وأضافت الصحيفة أن عدداً

  .لباراك واخلشية من خوض مواجهة معه
 ونقلت الصحيفة عن أحد كبار املسؤولين يف حزب الليكود قوله إن سلوك نتنياهو هذا سيلحق ضرراً

  .    ءبه يف أوساط اليمين وداخل الليكود على السوا كبيراً
  

قال رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه يهتدي بمبدأ تعزيز املستوطنات  :5/4/2012
  ]. الضفة الغربية[اليهودية يف يهودا والسامرة 

يف القدس يف إثر االجتماع اخلاص الذي عقدته احلكومة  جاء ذلك يف بيان خاص صادر عن ديوانه
  .وتداولت فيه بشأن السبل الكفيلة بكبح ارتفاع أسعار الوقود) األربعاء(اإلسرائيلية أمس 

بتسوية مكانة ثالث ] أمس[لقد أوعزت اليوم : "وأوضح رئيس احلكومة يف هذا البيان ما يلي
، وطلبت من ]جنوبي جبل اخلليل[وسنسنة ] ابلسبالقرب من ن[مستوطنات هي بروخيم ورحيليم 

املستشار القانوين للحكومة أن يراعي عدم إخالء موقع غفعات هأولبانا يف مستوطنة بيت إيل 
نقوم بتعزيز االستيطان اليهودي  هو الذي بوحي منههذا هو املبدأ الذي يوجهني، و]. شمايل رام الله[

غير أنه يوجد مبدأ واحد نحرص عليه . ينة اآلباء واألجداديف يهودا والسامرة، وكذلك يف اخلليل مد
  ".تباع هذا النهجاوهو اتخاذ جميع هذه اإلجراءات من خالل التزام القانون، وسنستمر يف 

شيكل   7,97هذا، وصادقت احلكومة يف االجتماع اخلاص املذكور على خفض سعر ليتر الوقود من 
من خالل اعتماد خطة أعدتها وزارة املال لتقليص  وسيتم تمويل هذا اخلفض. شيكل 7,79إىل 

   .خفض أسعار الوقود" إسرائيل بيتنا"وعارض وزراء شاس و .ميزانيات الوزارات
احلكومة ال تتحكم بأسعار الوقود، غير أننا نشهد خالل "وقال رئيس احلكومة يف مستهل االجتماع إن 

قوبات املفروضة على إيران، وأقصى ما يمكننا أن يف أسعاره جراء الع اًمستمر العام األخير ارتفاعاً
  ".نفعله هو جعل ارتفاع األسعار معتدالً للتخفيف عن املواطنين

بدوره قال وزير املال يوفال شتاينيتس إن قرار احلكومة لن يمس بإطار اإلنفاق العام، ولن يفاقم 
  .العجز يف ميزان املدفوعات

  
5/4/2012  

  مسؤول القسم العسكري - حنان غرينبرغ
  5/4/2012، "معاريف"
  ]املستوطنين ومؤيديهم من السياسيين إخالء املنزل يف اخلليل وضع اجليش اإلسرائيلي يف مواجهة[

  الذي احتله  ،خالء املنزل الفلسطيني املهجورإعملية  تمتيف نظر اجليش اإلسرائيلي
لكن علينا . حوادث أي سلس وسريع ومن دون وقوع شكلب بطريقة غير قانونية،املستوطنون 

تعلق بمبنى واحد فقط، ومل يكن متوقعاً حدوث مقاومة شعبية، ت تكاناملسألة ننسى أن  أالّ
اجلنود اإلسرائيليون يف  ومل يتواجد املكان، رسلوا يف وقت سابق إىلأن رجال الشرطة أُكما 

  .عملوا على احملافظة على األمن من اخلارجبل املوقع 
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 من إقدام  ليس فقط ،اخملاوفوبإمعان تبرز الشكوك  إىل هذا احلدث لكن عندما ننظر
حتديداً من املغزى أيضاً و بل، "جباية الثمن"نتقامية من نوع ااملستوطنين على عمليات 

  .عن هذا احلادث والذي قد ينعكس على اجليش والقوى األمنية األخرى جنمي الذي السياس
  جليش اإلسرائيلي أن احتالل املنزل غير قانوين، إىل افعلى الرغم من أنه كان واضحاً بالنسبة

منطقة يهودا إلخالء املنزل، فقد قام أكثر العسكرية يف قيادة الت اوعلى الرغم من استعداد
احلكومة اإلسرائيلية وعدد من أعضاء الكنيست بزيارات تضامنية للمستوطنين من وزير يف 

أن اجلنود الذين ساعدوا  من املؤكدو. خالءالذين احتلوا املنزل معربين عن رفضهم عملية اإل
خالء سمعوا تصريحات هؤالء السياسيين، وأصغوا إىل االنتقادات املوجهة يف تنفيذ أوامر اإل

عبر اإلذاعة أو اطلعوا عليها من هواتفهم النقالة أو عبر مواقع شبكة خالء عملية اإلإىل 
عدم تنفيذ عمليات يف ىل التفكير مستقبالً إ األمر اإلنترنت، ومن احملتمل أن يدفعهم هذا

  .خالء على الرغم من وجود أوامر عسكرية بذلكإ
 تعتبر النزاع على  ويجب التشديد هنا على أن جهات عديدة يف األجهزة األمنية اإلسرائيلية

األرض بين اليهود والفلسطينيين يف يهودا والسامرة موضوعاً حساساً للغاية قد ينفجر يف 
خالء املنزل يف اخلليل هو رسالة قاطعة إفإن  ،من هنا. أي حلظة إذا مل يعالج بطريقة صارمة

  . من جانب اجليش واألجهزة األمنية إىل كل الذين يخططون ملثل هذه العمليات
 التي والسياسيين  التي يسمعونها منالرسالة األخرى باجلنود  بيد أنه ال بد من أن يتأثر

ىل بروز ظاهرة خطرة يمكن أن تتجلى يف رفض إخالء، األمر الذي قد يؤدي تعارض عملية اإل
  .هؤالء اجلنود مستقبالً تنفيذ األوامر العسكرية

  
 20أنه على مدار العام الفائت أقيم حي جديد مؤلف من " هآرتس"علمت صحيفة  :19/4/2012

وحدة سكنية على أراض فلسطينية خاصة استولت عليها بؤرة كراميم االستيطانية غير القانونية 
أن يقوم اجليش اإلسرائيلي أو اإلدارة  القائمة إىل الشمال الشرقي من مدينة رام الله، وذلك من دون

وقد تمكن املستوطنون من إدخال سكان . املدنية ملنطقة الضفة الغربية بأي خطوة عملية ملنع ذلك
  .إىل جميع هذه الوحدات السكانية

وقدم أصحاب األراضي التي أقيمت عليها هذه الوحدات السكنية شكوى إىل احملكمة اإلسرائيلية 
  .هذه احملكمة مل تبت فيها حتى اآلنالعليا، غير أن 

إن جميع هذه الوحدات السكنية " هآرتس"وقالت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة املستوى لصحيفة 
غير قانونية، لكنها يف الوقت نفسه اعترفت بأنه مل يتم اتخاذ أي خطوات عملية لوقف بنائها، ولذا 

ن املستوطنين واحلكومة مثل األزمة املتعلقة ببؤر من املتوقع أن تتسبب يف املستقبل بأزمة كبيرة بي
  .استيطانية غير قانونية أخرى يف الضفة الغربية ويف مقدمها بؤرة ميغرون

  
) األربعاء(رائيلية صباح أمس ء برفقة قوة من الشرطة اإلسخالقام موظفو دائرة اإل :19/4/2012

يف من بيتها يف حي بيت حنينا  فرداً 11خالد النتشة املؤلفة من املواطن الفلسطيني بإخالء عائلة 
جديدة يف إسرائيلية إقامة مستوطنة واسع يرمي إىل شمال القدس الشرقية، وذلك يف إطار خمطط 

  .قلب هذا احلي الفلسطيني
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وتمت عملية اإلخالء بأمر صادر  .املستوطنين اليهود إىل البيت وبعد وقت قصير دخلت جمموعة من
مستوطن ادعى أن ضدها شكوى قضائية رفعها النتشة عن حمكمة إسرائيلية بعد أن خسرت عائلة 

  .البيت ملك له، وأنه اشتراه يف سبعينيات القرن الفائت
إقامة مستوطنة جديدة يف  "صندوق أراضي إسرائيل"وتعتزم جمعية استيطانية تطلق على نفسها اسم 

إخالء عائلتين فلسطينيتين أخريين من بيتيهما اللذين يقعان  حي بيت حنينا بعد أن تم مؤخراً
  . دين مايلشطب بالقرب من بيت عائلة النتشة، وقد جرى إخالؤهما طواعية يف مقابل 

طرد العائالت أرييه كينغ، وهو نشيط يميني يقف وراء " صندوق أراضي إسرائيل"وقال مدير 
عملية اإلخالء التي "الفلسطينية الثالث من بيوتها، يف بيان صحايف عممه على وسائل اإلعالم، إن 

  " .تم تنفيذها أمس استندت إىل قرار صادر عن احملكمة املركزية يف القدس
بناء عشرات الوحدات تقضي بإننا نتوقع أن نحصل يف غضون عام واحد على تصاريح : "وأضاف

  ".املثاليةاليهودية لألزواج  اً خمصصجديد سيكون بهدف إقامة حي  وذلك ية،السكن
] لعائالت فلسطينية أخرى[مزيد من عمليات اإلخالء تنفيذ لأيضاً الصندوق يخطط "وأكد كينغ أن 

الشيخ [الت شمعون اوحي نح] بيت حنينا[حي نوف شموئيل كل من ر القريبة املقبلة يف شهخالل األ
  ".]جراح
ياريف أوبنهايمر إن املستوطنة اجلديدة املزمع إقامتها يف " السالم اآلن"السكرتير العام حلركة وقال 

آخر حلل الدولتين، وأن إخالء عائلة النتشة يعتبر عمالً غير أخالقي  قلب حي بيت حنينا تشكل تهديداً
مارسات التي تقوم واتهم احلكومة اإلسرائيلية بتشجيع امل. للمصلحة اإلسرائيلية اًومناقض اًوخطر

وتهدف إىل تهويد األحياء الفلسطينية يف القدس الشرقية من خالل  متطرفة بها جمعيات يمينية
  .فرض وقائع ميدانية

، الذي يعمل من أجل املساواة بين العرب واليهود يف إسرائيل، إن "حتالف منظمات شراكة"وقال 
يهود مستوطنون واسعة النطاق يقوم خاللها  من ظاهرة تشكل جزءاًبيت عائلة النتشة عملية إخالء 

  .    بغزو بيوت يف مناطق عربية بقصد تهويدها وتطهيرها من سكانها األصليين
 مارس الفائت إعالناً/ كينغ كان قد نشر يف آذار" صندوق أراضي إسرائيل"جتدر اإلشارة إىل أن مدير 

أن الشرطة تماطل  إخالء عائلة النتشة، مدعياًإىل تقديم املساعدة له من أجل " أقوياء رجاالً"دعا فيه 
  .يف إخالء البيت

غت كينغ بأنني لقد بلّ ": "هآرتس"ويف إثر نشر هذا اإلعالن قال صاحب البيت خالد النتشة لصحيفة 
لكنه  1935وأكد أن والده اشترى األرض التي أقيم البيت عليها سنة " .لن أخلي البيت، حتى لو قتلونا

أنا رجل : "وأضاف. مل يتمكن اآلن من تزويد احملكمة بالوثائق التي تثبت ملكيته للبيت واألرض
مريض طوال حياتي وال مال لدي من أجل أن أسدد تكاليف احملكمة واالستئناف، وقد خسرت 

  ".البيت بأي حال من األحوالج من القضية، لكني ال أنوي اخلرو
  

عضو يف اللجنة املركزية للحزب  200عضو من حزب الليكود بينهم  500قام نحو  :23/4/2012
وعقدوا فيه اجتماعاً احتجاجياً ، بزيارة حلي غفعات هأولبانا يف مستوطنة بيت إيل، )األحد(أمس 

أعلنوا خالله رفضهم القرار الصادر عن احملكمة اإلسرائيلية والقاضي بإخالء احلي حتى األول من 
  .مايو املقبل جراء إقامته على أراض فلسطينية خاصة/ أيار
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 واشترك يف االجتماع أعضاء الكنيست من الليكود أوفير أكونيس، وميري ريغف، وياريف ليفين،
وتكلم فيه عدد منهم فشنوا . وداين دانون، وزئيف إلكين، وتسيبي حوتوفيلي، ونائب الوزير أيوب قرا

  .هجوماً عنيفاً على وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك وطلبوا إطاحته من منصبه
موضوع  اجتماعاً خاصًا ملناقشة) االثنين(مساء اليوم " طاقم الوزراء الثمانية"ومن املتوقع أن يعقد 

  .هذا احلي
إنه ينوي ) األحد(وقال رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو خالل اجتماع احلكومة أمس 

إيجاد حل يحول دون إخالء هذا احلي، وطلب من الوزراء التزام الصمت وعدم إثارة ضجة كبرى يف 
  . هذا الشأن عبر وسائل اإلعالم

مة جلنة وزارية خاصة لدراسة إمكان تسوية وضع ثالث من ناحية أخرى قرر اجتماع احلكومة إقا
بالقرب من [بروخيم ورحيليم هي ] الضفة الغربية[بؤر استيطانية غير قانونية يف يهودا والسامرة 

  .]جنوبي جبل اخلليل[وسنسنة ] نابلس
  

أوامر إىل قائد  أن احلكومة اإلسرائيلية أصدرت مؤخراً" هآرتس"علمت صحيفة  :24/4/2012
املنطقة العسكرية الوسطى اجلنرال نيتسان ألون تقضي بتوقيع أمر يتيح إمكان بناء بيوت موقتة 

  . يف الضفة الغربية من دون استكمال إجراءات التنظيم املطلوبة وفقاً للقانون] للمستوطنين[
ما يبدو فإن الهدف من وراء توقيع أمر كهذا هو بناء بيوت موقتة للمستوطنين الذين سيتم وعلى 

يوليو املقبل، وذلك تنفيذاً / تموز 31إخالؤهم من بؤرة ميغرون االستيطانية غير القانونية حتى 
  .لقرار صادر عن احملكمة اإلسرائيلية العليا يف هذا الشأن

رة احلكومية تتعرض للنقد الشديد من جانب النيابة العسكرية كما علمت الصحيفة أن هذه املباد
أون رسالة  -العامة، وقد وجه املستشار القانوين لقيادة املنطقة العسكرية الوسطى العقيد إيلي بار

يف هذا الشأن إىل املستشار القانوين للحكومة اإلسرائيلية يهودا فاينشتاين حذّر فيها من مغبة 
  ].احملتلة[ذه نظراً إىل ما تنطوي عليه من تهديد لسلطة القانون يف املناطق اإلقدام على خطوة كه

وتنص هذه املبادرة احلكومية على بناء بيوت موقتة لفترة أربعة أعوام، وذلك يف حال اتخاذ قرار 
وبعد انقضاء هذه الفترة يُلزم أصحاب هذه . يقضي بأن بناء بيوت كهذه يعتبر خطوة مهمة وضرورية

  .بإخالئها، وإالّ يكونون عرضة لتقديم شكوى ضدهم إىل القضاءالبيوت 
وقال الناطق بلسان اجليش اإلسرائيلي ردًا على هذا النبأ إن احلديث يدور على وثيقة داخلية تطرح 

عدة بدائل قانونية للتعامل مع قرار احملكمة العليا بشأن إخالء بؤرة ميغرون، مؤكداً أن الهدف منها 
  .  هذه احملكمة، وإخالء املستوطنين بصورة منظمة وسريعةهو تنفيذ قرار 

  
) االثنين(يف االجتماع اخلاص الذي عقده مساء أمس " طاقم الوزراء الثمانية"أصدر  :24/4/2012

 النيابة اإلسرائيلية العامة تطالبها بأن تطرح أمام احملكمة واستمر أكثر من أربع ساعات أوامر إىل
العليا موقفاً جديداً للحكومة اإلسرائيلية بشأن حي غفعات هأولبانا يف مستوطنة بيت إيل، يطالب 

  . بتأجيل إخالء هذا احلي خمسة أشهر أخرى
/ ي حتى األول من أياروكانت احملكمة العليا قد أصدرت يف وقت سابق قراراً يقضي بإخالء هذا احل

  .مايو املقبل جراء إقامته على أراض فلسطينية خاصة
كما قرر هذا الطاقم إقامة جلنة مهنية خاصة لدراسة وضع هذا احلي، وذلك يف حال موافقة احملكمة 

  .العليا على طلب احلكومة تأجيل قرار اإلخالء

http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=4&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=24&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2012
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تماع إنه يجب إيجاد حل يحول دون وقال رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو خالل االج
واقترح وزير الدفاع إيهود باراك نقل بيوت احلي إىل أراض أخرى يف مستوطنة بيت . إخالء هذا احلي

  .إيل تابعة مللكية اجليش اإلسرائيلي
عقدت جلنة وزارية خاصة مؤلفة من رئيس احلكومة، ووزير " طاقم الوزراء الثمانية"وقبل اجتماع 
يرين بني بيغن وموشيه يعالون، اجتماعاً قررت فيه شرعنة ثالث بؤر استيطانية غير الدفاع، والوز

وسنسنة ] بالقرب من نابلس[بروخيم ورحيليم هي ] الضفة الغربية[قانونية يف يهودا والسامرة 
  .]جنوبي جبل اخلليل[

جنة، وكلفتها إقامة هذه الل) األحد(وكانت احلكومة اإلسرائيلية قد قررت يف اجتماعها أول أمس 
  . تسوية الوضع القانوين لهذه البؤر

  .ويعني قرار اللجنة حتويل هذه البؤر الثالث إىل مستوطنات ثابتة
  

النيابة اإلسرائيلية العامة مع طلب ) األحد(جتاوبت احملكمة اإلسرائيلية العليا أمس  :30/4/2012
منحها مهلة أخرى لتنفيذ قرارها املتعلق بإخالء حي غفعات هأولبانا يف مستوطنة بيت إيل، وقررت 

  .يومًا 60منحها مهلة 
واتخذت احملكمة هذا القرار من خالل هيئة مؤلفة من ثالثة قضاة برئاسة القاضي آشير غرونيس، 

كمة قد أصدرت يف وقت سابق قراراً يقضي بإخالء هذا احلي احملهذه وكانت  .رئيس احملكمة العليا
  .إقامته على أراض فلسطينية خاصة بسببمايو املقبل / حتى األول من أيار

 يوميف اجتماع خاص عقده " طاقم الوزراء الثمانية" وجاء طلب النيابة العامة تنفيذًا لقرار اتخذه
أوامر إىل النيابة اإلسرائيلية العامة  أصدر يف ختامه، وواستمر أكثر من أربع ساعات الفائت االثنين

تطالبها بأن تطرح أمام احملكمة العليا موقفاً جديداً للحكومة اإلسرائيلية بشأن حي غفعات هأولبانا 
كما قرر هذا الطاقم إقامة . يف مستوطنة بيت إيل، يطالب بتأجيل إخالء هذا احلي خمسة أشهر أخرى

هذا احلي، وذلك يف حال موافقة احملكمة العليا على طلب احلكومة تأجيل لدراسة وضع  خمتصةجلنة 
وقال رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو خالل االجتماع إنه يجب إيجاد حل  .قرار اإلخالء

واقترح وزير الدفاع إيهود باراك نقل بيوت احلي إىل أراض أخرى يف . يحول دون إخالء هذا احلي
  .إيل تابعة مللكية اجليش اإلسرائيليمستوطنة بيت 

اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان ] يوجد قانون" [يش دين"وشجب احملامي ميخائيل سفراد، مندوب منظمة 
التي قدمت االلتماس إىل احملكمة العليا باسم أصحاب األراضي الفلسطينيين، موقف احلكومة 

عن خيارات تنأى عن ضرورة إخالء احلي،  اإلسرائيلية هذا، وأشار إىل أنه يعكس حماولتها البحث
وأعرب عن تخوفه من أال تتمكن احملكمة العليا من الصمود يف وجه الضغوط التي تمارسها احلكومة 

  ].احملتلة[عليها لشرعنة أعمال استيطان غير قانونية يف املناطق 
ينص على إنشاء  على قرار) األحد(أمس باإلجماع  احلكومة اإلسرائيلية تصادقمن ناحية أخرى، 

حتى  التي تقرر إخالؤها االستيطانية غير القانونيةغرون يمبؤرة قت إليواء سكان وموقع سكني م
] تلة مصنع اخلمر" [غفعات هَييكيف"وسيتم إنشاء املوقع اجلديد يف . أغسطس املقبل/ األول من آب

 إخالء البؤرةإجناز إمكان م اجملال أما تيحمما يللبؤرة، التابعة ملستوطنة كوخاف يعقوب اجملاورة 
تأهيل قطعة قرار آخر ينص على على  احلكومة تكما صادق .يوليو املقبل/ تموز 15يف موعد أقصاه 

وفق اجلدول " غفعات هييكيف"أرض بديلة داخل مستوطنة آدم يف حال عدم استكمال إجراءات تأهيل 
  .د من احملكمةالزمني احملدّ
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مليون  53أن كلفة تنفيذ هذين القرارين ستبلغ أكثر من ) 30/4/2012(" هآرتس"وذكرت صحيفة 
    .شيكل

  
 جراء احلكومة إىل حاداً نقداً) األحد( أمس العليا اإلسرائيلية احملكمة قضاة وجه :7/5/2012

 إيل بيت مستوطنة يف هأولبانا غفعات حي بإخالء القاضي احملكمة قرار بتنفيذ قيتعل فيما سلوكها
  . خاصة فلسطينية أراض على إقامته بسبب احلايل مايو/ أيار من األول حتى
 مل صدوره، لدى احملكمة قرار بتنفيذ نتنياهو بنيامين احلكومة رئيس تعهد عندما أنه القضاة وأكد
  .هذا تعهده يحترم أال مطلقاً بالهم على يطرأ

 خاصة دعوى ملناقشة) األحد( أمس العليا احملكمة عقدتها أخرى جلسة ختام يف النقد هذا وجاء
 البؤر إخالء بعمليات تتعلق جديدة معايير إلقرار مهلة بمنحها طلباً وتضمنت احلكومة بها تقدمت

 هيئة وتألفت]. احملتلة[ املناطق يف خاصة أراض على أقيمت التي القانونية غير االستيطانية
 وأشار. فوغلمان وعوزي جبران، وسليم العليا، احملكمة رئيس غرونيس، آشير القضاة من احملكمة
 هذا بإخالء والقاضي العليا احملكمة عن الصادر القرار إلغاء يعني هذا احلكومة طلب أن إىل القضاة

  .احلي
 أخرى مهلة منحها احلكومة لطلب الفائت أبريل/ نيسان 29 يف استجابت قد العليا احملكمة وكانت
 معايير إقرار بغية املهلة لتمديد آخر طلباً قدمت احلكومة لكن هأولبانا، غفعات حي إخالء قرار لتنفيذ
  .القانونية غير االستيطانية البؤر بمعاجلة تتعلق جديدة
 تغيير يعني ال هذا احلكومة طلب إن أمس احملكمة جلسة يف العامة اإلسرائيلية النيابة مندوبة وقالت

 هو منه والهدف ،]احملتلة[ املناطق يف القانونية غير االستيطانية البؤر إزاء العامة سياستها
 إخالء ذلك يف بما البؤر، هذه إخالء أجل من اتباعه الواجب األسلوب لدراسة كافية مهلة على احلصول

  .املذكور احلي
 بإرجاء اقتراحات وتتضمن احلكومة بها تتقدم التي املتكررة الطلبات أن على احملكمة هيئة وشددت

  .القانون سيادة بمبدأ كبيرة أضراراً تلحق القانونية غير االستيطانية البؤر من مزيد إخالء
 اإلنسان حلقوق اإلسرائيلية] قانون يوجد" [دين يش" منظمة مندوب سفراد، ميخائيل احملامي وشجب

 هذا، اإلسرائيلية احلكومة موقف احلي، هذا عليها أقيم التي األراضي أصحاب الفلسطينيين تمثل التي
 خيارات عن البحث احلكومة حماولة ويعكس القانون، سيادة بمبدأ فادحة أضراراً  يلحق أنه إىل وأشار
 يف قانونية غير استيطان أعمال لشرعنة وتسعى العليا، احملكمة قرارات تطبيق ضرورة عن تنأى

  ].احملتلة[ املناطق
 
حملة ) االثنين(بدأت جمموعة من الوزراء وأعضاء الكنيست من اليمين مساء أمس  :8/5/2012

لى تهدف إىل سن قانون يشرعن حي غفعات هأولبانا يف مستوطنة بيت إيل، وذلك بهدف االلتفاف ع
القرار الذي أصدرته احملكمة العليا نهار أمس ورفضت فيه منح احلكومة مهلة إلقرار معايير جديدة 

تتعلق بعمليات إخالء البؤر االستيطانية غير القانونية التي أقيمت على أراض خاصة يف املناطق 
  ]. احملتلة[

/ ذا احلي حتى األول من تموزوطالب القرار احلكومة بتنفيذ قرار احملكمة السابق القاضي بإخالء ه
  .يوليو املقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة
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الوزير دانيئيل هيرشكوفيتس، الذي أعلن أنه " البيت اليهودي"وبادر إىل هذه احلملة رئيس حزب 
سيعمل على حتويل اقتراح قانون خاص بشأن شرعنة البؤر االستيطانية غير القانونية مدرج يف 

ل الكنيست إىل مشروع قانون حكومي، وذلك بهدف ضمان إقراره بالقراءات الثالث على جدول أعما
  . وجه السرعة

إن على احلكومة أن تدعم سن قوانين حتول دون إخالء ] رئيس شاس[وقال وزير الداخلية إيلي يشاي 
رة حي غفعات هأولبانا وذلك من منطلق كونها مسؤولة عن مصير املستوطنين يف يهودا والسام

كما طالب الوزراء سيلفان شالوم، وجدعون ساعر، وليمور ليفنات، ويسرائيل كاتس، ]. الضفة الغربية[
وقال الوزير . بدفع سن مشروع قانون شرعنة البؤر االستيطانية قدماً من الليكود وجلعاد أردان

يقضي بإخالء احلي يف  نهائياً باتخاذها قراراً كاتس إن احملكمة العليا ارتكبت خطأ فادحاً
  .  مستوطنة بيت إيل

ديسمبر / كانون األول 15قدموا يف عضو كنيست من األحزاب اليمينية  20 جتدر اإلشارة إىل أن
اقتراح قانون جديد يهدف إىل منع هدم البؤر االستيطانية غير القانونية التي أنشئت على  2011

وبادر إىل ]. الضفة الغربية[ن يهودا والسامرة أراض خاصة يملكها فلسطينيون يف أنحاء متعددة م
  اقتراح القانون هذا أعضاء الكنيست 

، وانضم ]ليكود[وزئيف إلكين وأوفير أكونيس وتسيبي حوتوفيلي "] البيت اليهودي["زبولون أورليف 
القانون، على نحو خاص، على أنه ال يجوز هدم أي بؤرة مشروع وينص  .عضو كنيست آخر 16إليهم 
أعوام ومل يتقدم خاللها صاحب األرض اخلاصة التي أنشئت عليها  4طانية مضى على إنشائها استي

بأي شكوى إىل احملكمة اإلسرائيلية، أو أنه قدّم شكوى كهذه لكنه مل يتمكن خالل هذه املدة من إثبات 
  .ملكيته لها

  
11/5/2012  

  حملل سياسي - دان مرغليت 
  11/5/2012، "يسرائيل هَيوم"
  ]ضرورة إيجاد حل متوازن ملشكلة حي هأولبانا[

  هذا الصباح ستجتمع جمموعة من الوزراء برئاسة نتنياهو للبحث يف صيغة قرار حلل مشكلة
احلي من دون اإلضرار عفعات هأولبانا يف مستوطنة بيت إيل من شأنها إرضاء سكان هذا 
يوليو املقبل بسبب / بالقرار الذي أصدرته حمكمة العدل العليا بإخالء هذا احلي يف تموز

  .إقامته على أراض فلسطينية خاصة
  ونأمل أال يسير رئيس احلكومة مع الذين يطالبون بحل املشكلة من خالل إصدار تسوية تلتف

نين بالبقاء يف أماكنهم كما لو أن شيئاً مل على قرار حمكمة العدل العليا وتسمح للمستوط
إن إصدار  قانون من هذا النوع لن يؤدي إىل تآكل سلطة احملكمة العليا فحسب وإنما . يكن

  .سيلحق ضرراً كبيراً  يف صورة إسرائيل يف شتى أنحاء العامل الديمقراطي
  بإسرائيل عندما  ويعقوب كاتس مدى الضرر الذي يلحقانه] الليكود[ال يدرك ياريف ليفين

، ال سيما وأن ]اليسارية[يصوران حمكمة العدل العليا بوصفها فرعاً عن حركة ميرتس 
احملكمة العليا هي الرصيد األساسي وإن مل يكن الوحيد، إلسرائيل يف نظر الرأي العام يف 

فهل نخاطر بخسارة هذا الرصيد بسبب بضعة . الدول التي تعول إسرائيل على تأييدها
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من املستوطنين؟ إن إصدار قانون يلتف على قرار احملكمة العليا سيكون بمثابة دليل  عشرات
  . على عدم االتزان على الصعيد الوطني

  على الرغم من ذلك، من الضروري إيجاد حل متوازن للمشكلة سواء أرضى اجلميع أم مل
هأولبانا ومن بين هذه احللول أن تشتري احلكومة من املستوطنين يف غفعات . يرضهم

حقوق امللكية للمنازل التي يسكنونها، وأن تدفع لهم بسخاء لقاءها، وأن تصبح احلكومة هي 
. املسؤولة عن إدارة هذه األراضي مثلما تقوم بإدارة األراضي واملنشآت يف الضفة الغربية

صحيح أن مستوطني هأولبانا سيخسرون حقوق امللكية لكنهم سيقبضون مبالغ كبيرة، وهم 
يعون أن يدفعوا إيجارات للحكومة حتى تصدر احملكمة اإلقليمية حكمها يف الشكوى يستط

  .الفلسطينية املقدمة إليها
  

مكانة تعزيز تهدف إىل على سلسلة خطط  )األحد(احلكومة اإلسرائيلية أمس  تصادق: 21/5/2012
  . اًواجتماعي اًوسياحي اً تطويرها اقتصاديإىل واملوحدة كعاصمة أبدية إسرائيل، مدينة القدس 

، "تلة الذخيرة" ["غفعات هتحموشيت"ذلك يف ختام اجتماع خاص عقدته احلكومة يف موقع  وجاء
لتوحيد شطري  45الـ مناسبة حلول الذكرى يف ] 1967وهو موقع عسكري أردين تم احتالله يف حرب 

   .، واشترك فيه رئيس بلدية القدس نير بركاتةاملدين
من خالل  ،والشرطة اجليش النظاميإنشاء جممعات سكنية يف القدس ألفراد قوات : ومن هذه اخلطط

على أمل  ، وذلكدائرة أراضي إسرائيل وتكون معفاة من العطاءاتإىل تخصيص قطع أرض تعود 
 حيز احلياة العامةمليون شيكل لتطوير  350رصد مبلغ ؛ ىل املدينةاستقطاب شريحة سكانية نوعية إ

وسيخصّص هذا املبلغ لتطوير البنى . املقبلة ةالست األعوامواملشاريع السياحية يف القدس على مدى 
أو  ،اخلضراء املفتوحة املناطقمن خالل توسيع  سواء ،التحتية بما يخدم مصلحة سكانها وزوارها

  .يل مواقع سياحية رئيسية يف ربوع املدينةمن خالل إعادة تأه
تأتي استكماالً لالستثمارات الهائلة  إنهاإقرار اخلطط  لدىبنيامين نتنياهو  احلكومةوقال رئيس 

. ماثلة للعيانواضحة والتي باتت ثمارها واألخيرة  األعوامللحكومة احلالية يف القدس خالل 
القدس  تنطوي عليهاهذه االستثمارات ستساهم يف االستفادة من الطاقة الهائلة التي  وأضاف أن

  .سيؤدي إىل تطويرها وتكريس مكانتها الذي اً، األمرعاملياً سياحي اًبصفتها موقع
ويتم  ،وحدة القدس وتطويرها وأكد نتنياهو يف مستهل االجتماع أن حكومته ملتزمة احلفاظ على

من خالل  وثانياً ،إطار استثمارات مدروسة توظف يفاألموال الطائلة التي  ن خاللمترجمة ذلك أوالً 
أو  ،التربية والتعليمعلى صعيد أو  ،سواء على صعيد البنى التحتية ،التغيير يف هيئة املدينة اخلارجية

سنواصل هذا : أضافو. املوارد املتوفرة يف السياحة وصورة املواقع السياحية ذاتهاعلى صعيد 
  .نعتمدهاساملسعى فعالً اليوم عبر القرارات التي 

البطوالت  رمز إىلالذي ي "غفعات هتحموشيت"تأهيل موقع  وأشار إىل أن احلكومة ملتزمة أيضاً
مدينة  القدسكانت فلقد  ،املاضي وملتزمة إزاء ،ما كانت القدس ستتوحَّدالتي من دونها والتضحيات 

نتخذ اليوم قرارات تمكننا من بناء مواقع خاصة بالتوراة يف القدس تبين سو كذلك،التوراة وستبقى 
وتسمح باستقدام ماليين من البشر إلطالعهم  -صهيون  -العالقة التي تربطنا بأرض التوراة 

  . بصورة مباشرة على تراث إسرائيل كما يتمثل يف التوراة
قرارات خاصة  ينعكس أساساً من خاللوهذا س ،القدس وأكد أخيراً أن احلكومة ملتزمة إزاء حاضر

 تسنى لهملبناء مساكن كي توالشرطة  النظامييش اجلبمنح تسهيالت ألفراد قوات األمن من تقضي 
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كبير على الطلب السكنية والضائقة ال يف ظلاألمر على أهمية كبيرة  هذا وينطوي ،القدسباإلقامة 
  مشاريع السكن

  
طلب رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو من وزير الدفاع إيهود باراك أن : 24/5/2012

يجمّد جميع اإلجراءات الرامية إىل هدم البيوت القائمة على أراض فلسطينية خاصة يف حي غفعات 
  . هأولبانا يف مستوطنة بيت إيل، وذلك ملدة أسبوعين

كومة أن نتنياهو سيحاول يف غضون من مصادر مقربة من رئيس احل" هآرتس"وعلمت صحيفة 
يوليو املقبل، وفقاً / هذين األسبوعين أن يجد حالً يحول دون هدم هذه البيوت حتى األول من تموز

  .للقرار الصادر عن احملكمة اإلسرائيلية العليا يف هذا الشأن
قط من حسابه إن نتنياهو بلّغه بأنه ال يس"] البيت اليهودي["وقال عضو الكنيست زفولون أورليف 

  .إمكان سن قانون خاص يف الكنيست لتسوية مشكلة البيوت يف هذا احلي
بسحب مشروع ) األربعاء(أمس "] االحتاد الوطني["يف موازاة ذلك قام عضو الكنيست يعقوب كاتس 

القانون الذي تقدم به إىل الكنيست وينص على شرعنة جميع أعمال البناء التي أقيمت على أراض 
، وذلك جتاوباً مع طلب خاص وجهه إليه رئيس احلكومة ]احملتلة[خاصة يف املناطق فلسطينية 

  .واقترح فيه إرجاء التصويت على مشروع القانون إىل وقت الحق
جتدر اإلشارة إىل أن احلكومة تعارض سن مشروع القانون الذي تقدم به كاتس، ومع ذلك فإن عدة 

ن مشروع القانون يف حال طرحه على التصويت يف وزراء من حزب الليكود أعلنوا أنهم سيؤيدو
الكنيست، وعلى ما يبدو فإن طلب رئيس احلكومة من عضو الكنيست كاتس سحب مشروع القانون من 
جدول أعمال الكنيست جاء يف إثر ما أعلنه هؤالء الوزراء، وبسبب تخوفه من أن يؤدي التصويت عليه 

  .إىل اندالع أزمة حادة داخل الليكود
  

املستشار القانوين للحكومة اإلسرائيلية يهودا فاينشتاين إنه من الصعب من  قال: 4/6/2012
الناحية القانونية تنفيذ خطة رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو القاضية بنقل بيوت حي غفعات 

 مستوطنة بيت إيل إىل أراض قريبة من املستوطنة تابعة مللكية الدولة، وسبق أن هأولبانا يف
   .صادرتها يف املاضي ألغراض عسكرية

وكانت احملكمة اإلسرائيلية العليا قد أصدرت قراراً ينص على وجوب إخالء بيوت هذا احلي حتى 
  .ةيوليو املقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاص/ األول من تموز

وجاءت أقوال فاينشتاين هذه يف ختام مشاورات مكثفة أجراها مع كبار املسؤولين يف ديوانه ويف 
وقد أشار فيها أيضاً إىل أن الصعوبات القانونية التي تعترض تنفيذ خطة . النيابة اإلسرائيلية العامة

ينص  1979نة رئيس احلكومة يف هذا الشأن ناجمة عن صدور قرار آخر عن احملكمة العليا يف س
على أنه يمكن بناء وحدات سكنية على أراض صادرتها الدولة ألغراض عسكرية فقط إذا ما كان 

  .  الهدف من بنائها أمنياً صرفاً
أن رئيس احلكومة يمارس منذ عدة أيام ضغوطاً كبيرة " معاريف"علمت صحيفة من ناحية أخرى 

كي يعارض مشروع قانون "] رائيل بيتناإس"رئيس حزب [على وزير اخلارجية أفيغدور ليبرمان 
، والذي ينوي أعضاء كنيست من اليمين ]احملتلة[شرعنة البؤر االستيطانية غير القانونية يف املناطق 

إلقراره بالقراءة األوىل، وذلك رداً على نية نتنياهو ) األربعاء(املتطرف طرحه يف الكنيست بعد غد 
  .  إخالء حي غفعات هأولبانا
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رمان رداً على ذلك أنه سينتظر إىل أن يعرض رئيس احلكومة خطة جيدة حلل مشكلة هذا وأكد ليب
  . احلي، وعندها يتخذ قراره النهائي بشأن مشروع القانون املذكور

  .كذلك فإن حزب شاس مل يقرر بعد كيف سيتصرف لدى طرح مشروع القانون يف الكنيست
ات التي يف حيازتها تؤكد أنه ال توجد أغلبية يف وقالت مصادر مقربة من رئيس احلكومة إن املعلوم

وتوقعت هذه املصادر أالّ يتيح رئيس احلكومة . الكنيست تؤيد سن هذا القانون الذي يعارضه نتنياهو
ألعضاء االئتالف احلكومي إمكان التصويت بشكل حر على مشروع القانون، وذلك بسبب تخوفه من 

  .تؤيد سن القانونأن يؤدي هذا األمر إىل توفير أغلبية 
  

4/6/2012  
تعامل بيغن وشارون مع مستوطنات سيناء  على نتنياهو أن يتعامل مع غفعات هأولبانا كما[

  ]وقطاع غزة
  ًحلرب األيام  45الذكرى الـ ، 2012يونيو / ، اخلامس من حزيران)الثالثاء(تصادف غدا

وبنظرة إىل الوراء يمكن . الستة التي ما زالت تعتبر األفضل واألجنح يف تاريخ حروب إسرائيل
القول إنه مل يعد اآلن ثمة شيء يشبه ما كان يف إبان تلك احلرب، باستثناء شعور البعض 

 .لدينا بأننا ما زلنا نملك القدرة على فعل أي شيء نرغب فيه
  يحدث اآلن هو أن العامل كله أصبح ضدنا فعًال، ومع ذلك فإن جمموعة كبيرة جداً من إن ما

اإلسرائيليين، ربما تشكل نصف الشعب، تشعر كما لو أنها خرجت للتو من حرب ناجحة مثل 
حرب األيام الستة وتفعل كل ما يحلو لها، بما يف ذلك إنشاء دولة داخل الدولة، واالستهتار 

وهذا ما تثبته، مثالً، يف اآلونة األخيرة قضية حي غفعات هأولبانا . العليا بقرارات احملكمة
يف مستوطنة بيت إيل، الذي تطالب احملكمة العليا بإخالئه، وترفض هذه اجملموعة التوصل 

 .إىل أي تسوية بشأنه
  يف املقابل فإن رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو يدرك جيداً ما هي حقيقة أوضاع إسرائيل

الساحة الدولية، ولذا يحاول إيجاد حل ملشكلة هذا احلي من خالل تنفيذ قرار احملكمة  يف
العليا، غير أنه يف الوقت الذي يسعى فيه لعدم إثارة غضب العامل عليه يسعى أيضاً إلرضاء 

 .املستوطنين، وعلى ما يبدو لن يكتب له النجاح يف مسعاه املزدوج هذا
  على نتنياهو أن يتعلم من جتربة رئيسي احلكومة السابقين إزاء ذلك ال بد من القول إن

مناحيم بيغن وأريئيل شارون، فقد قرر بيغن إخالء مستوطنات سيناء ويف مقدمها مدينة 
يميت يف مقابل توقيع اتفاق سالم مع مصر، وقرر شارون إخالء مستوطنات غوش قطيف 

وال شك يف أنهما . ش لهما جفنلتنفيذ خطة االنفصال عن قطاع غزة، وذلك من دون أن يرم
 .      تصرفا يف حينه كما يتعين على زعيم حقيقي أن يتصرف

  
4/6/2012  
  حمللة سياسية - زال معلممَ
  4/6/2012، "معاريف"
يف الليكود لدى التصويت يف الكنيست على قانون شرعنة بوادر تمرد يف معسكر اليمين املتطرف [

  ]ستيطانيةالبؤر اال
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 نا احتولت مشكلة تصويت وزراء الليكود على قانون شرعنة املنازل يف مستوطنة بيت هأولب
ح هذا التصويت اختياراً بين ببعد أن أص كوذل ،املطروح على الكنيست إىل معضلة صعبة

. يغلين واملستوطنين داخل احلزباالقوة اخمليفة لكل من فزعامة بنيامين نتنياهو وبين 
هل سيؤيد وزراء الليكود التسوية النهائية التي طرحها  :هو والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم

طلب من أنصاره عدم التصويت ييغلين تهديداته وارئيس احلكومة، ويخاطرون بأن ينفذ ف
  ؟  للكنيست لهم لدى انتخاب قائمة مرشحي الليكود

  رفض بقوةوأي خطة يطرحها نتنياهو ستُ ،ليمين املتطرف ال وجود لتسويةإىل ابالنسبة .
تطبيق قرار حمكمة  ، أينتنياهو اخليار الوحيد املمكن بالنسبة إليه حدد فيهويف الوقت الذي 

أن بفإن وزراء الليكود، باستثناء دان مريدور وبني بيغن وميكي إيتان، يعلمون  ،العدل العليا
  .حمتارون يف األمر همليس يف استطاعة رئيس احلكومة دعم قانون الشرعنة، لكن

 نا ورؤساء فروع يف حزب الليكود يف ايصل اليوم إىل الكنيست عدد من سكان هأولبس
. تسيبي حوتوفلي وياريف ليفينوشومرون، يتقدمهم رئيس التكتل زئيف إلكين وداين دنون 

لكنيست للبحث يف كيفية تأمين أكثرية لقانون شرعنة وسيترأس دنون اليوم اجتماعاً يف ا
وقد أعلن كل من ليفين . البؤر االستيطانية، وسيحضر االجتماع رؤساء فروع حزب الليكود

أن رئيس احلكومة قد خرق بصورة صارخة التعهدات التي قدمها إىل وحوتوفلي أنه نظراً 
كتل، ولن يشاركا يف التصويت على للمستوطنين يف يهودا والسامرة، فإنهما لن ينصاعا للت

  .واضحة للتمردالبوادر أوىل الالثقة يف احلكومة، وهذه 
  عن قطاع [ تلك التي كانت سائدة أيام االنفصالاليوم يف الليكود السائدة تشبه األجواء

إىل الدخول يف مواجهة ] أريئيل شارون[ ر رئيس حكومة قوي وشعبييومها اضطُ]. غزة
مل يبادر  ،على عكس شارون، لكن نتنياهو. به يف الكنيست ومع وزرائهيومية مع أعضاء حز

إىل طرح مبادرة سياسية كبيرة، فقد ُفرض عليه قرار حمكمة العدل العليا بشأن هأولبانا ومل 
يدرك، كما أدرك قبله شارون، مدى القدرة التدميرية التي يملكها هو و، يكن لديه خيار آخر

ود، وهو يعلم أن  يف استطاعته التوصل إىل اتفاق مع ليبرمان اليمين املتطرف داخل الليك
  .وحزب شاس، لكن االنشقاق سيزداد داخل حزبه، وستزداد املشاجرات

  بالنسبة إىل شارون انتهى خالفه مع اليمين يف الليكود باخلروج من احلزب وتأسيس حزب
ي تصويت يوم فف. معاكسنتنياهو فإن األمر قد يتطور إىل شيء إىل ا بالنسبة كاديما، أمّ 

سيقلص كثيراً من ، األمر الذي السياسي لنتنياهو نوعاً من األماناألربعاء سيمنح كاديما 
وقد يشكل هذا . احتماالت املوافقة على قانون شرعنة البؤر االستيطاينة غير القانونية

  . التصويت اخلطوة األوىل لبناء الثقة على طريق توحيد احلزبين
  

يف جتنيد ) االثنين(يبدو أن رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو جنح أمس  :5/6/2012
، والذي ]احملتلة[أغلبية تعارض مشروع قانون شرعنة البؤر االستيطانية غير القانونية يف املناطق 

إلقراره بالقراءة األوىل، ) األربعاء(ينوي أعضاء كنيست من اليمين املتطرف طرحه يف الكنيست غداً 
  .وذلك رداً على نية نتنياهو إخالء حي غفعات هأولبانا يف مستوطنة بيت إيل

وقد تمكن رئيس احلكومة من جتنيد هذه األغلبية بعد أن حذر وزراء الليكود من أن سن مشروع 
ا سيؤدي إىل رفع دعاوى قانونية ضد إسرائيل يف حمكمة العدل الدولية يف الهاي، فضالً القانون هذ
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عن أن الهدف منه هو االلتفاف على قرارات احملكمة اإلسرائيلية العليا، األمر الذي ينطوي على خطوة 
  .خطرة للغاية تلحق أضراراً كبيرة بالديمقراطية اإلسرائيلية

العليا قد أصدرت قراراً ينص على وجوب إخالء بيوت حي غفعات وكانت احملكمة اإلسرائيلية 
  .يوليو املقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة/ هأولبانا حتى األول من تموز

يف الوقت نفسه مارس رئيس احلكومة حملة ضغوط كبيرة على الوزراء وأعضاء الكنيست من الليكود 
وأدت هذه احلملة إىل تراجع معظم هؤالء عن تأييدهم . نالذين قالوا أنهم سيؤيدون مشروع القانو

  .مشروع القانون
وقال عدد من املستوطنين لصحيفة . وقد أثار تراجعهم هذا غضباً عارماً يف صفوف املستوطنين

  . إن وزراء الليكود خانوهم، وتنكروا لكل الوعود التي قطعوها على أنفسهم" يديعوت أحرونوت"
يف بذل جهود كبيرة لدفع خطته الرامية إىل نقل ) االثنين(رئيس احلكومة أمس على صعيد آخر، استمر 

بيوت حي غفعات هأولبانا إىل أراض قريبة من مستوطنة بيت إيل تابعة مللكية الدولة، وسبق أن 
ويعارض سكان احلي واملستوطنون هذه اخلطة جملة . صادرتها يف املاضي ألغراض عسكرية

أمس "] إسرائيل بيتنا"رئيس حزب [ر اخلارجية اإلسرائيلية أفيغدور ليبرمان كما أعلن وزي. وتفصيالً
أنه يعارض نقل بيوت احلي، وطالب بإبقائها يف مكانها ودفع تعويضات مالية ألصحاب ) االثنين(

  .األرض الفلسطينيين
أن املستشار القانوين للحكومة اإلسرائيلية يهودا ) 5/6/2012" (معاريف"وذكرت صحيفة 

من أنه سيكون من الصعب من الناحية القانونية تنفيذ خطة ) األحد(ينشتاين الذي حذّر أول أمس فا
رئيس احلكومة القاضية بنقل بيوت حي غفعات هأولبانا إىل أراض تابعة مللكية الدولة، عاد أمس 

  .وصادق على اخلطة) االثنين(
  

يعدون العدة ملكافحة عملية ] الضفة الغربية[بدأ املستوطنون يف يهودا والسامرة  :6/6/2012
إخالء حي غفعات هأولبانا يف مستوطنة بيت إيل، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر عن احملكمة 

يوليو املقبل بسبب إقامته / ة العليا والذي ينص على وجوب إخالئه حتى األول من تموزاإلسرائيلي
  .على أراض فلسطينية خاصة

بتوزيع بيان يف احلي ويف سائر املستوطنات جاء ) الثالثاء(وقامت جمموعة من املستوطنين أمس 
ا على أنفسهم بشأن عدم فيه أن وزراء الليكود خانوا املستوطنين وتنكروا لكل الوعود التي قطعوه

  .ودعا البيان إىل حشد آالف املستوطنين يف احلي للتصدي لعملية إخالئه. السماح بإخالء احلي
شاحنة حمملة باإلطارات املطاطية، وقامت بتفريغ حمولتها يف ) الثالثاء(كما وصلت إىل احلي أمس 

  .إحدى الساحات
يصدرها املستوطنون هجوماً عنيفاً على  رئيس التي " أرض إسرائيل لنا"على صعيد آخر شنت جملة 

احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بسبب معارضته مشروع قانون شرعنة البؤر االستيطانية غير 
، والذي ينوي أعضاء كنيست من اليمين املتطرف طرحه يف الكنيست ]احملتلة[القانونية يف املناطق 

وقالت اجمللة . وىل، وذلك رداً على نية إخالء حي غفعات هأولباناإلقراره بالقراءة األ) األربعاء(اليوم 
إن نتنياهو سيواجه املصير نفسه الذي واجهه رئيس احلكومة األسبق أريئيل شارون يف إثر إقدامه 

وأصيب [ 2005على إخالء مستوطنات غوش قطيف يف إطار خطة االنفصال عن قطاع غزة سنة 
  ].غيبوبة ما زال يغط فيها حتى اآلنشارون بجلطة دماغية أدخلته يف 
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إنذاراً إىل جميع الوزراء ونواب الوزراء حذرهم فيه من مغبة ) الثالثاء(هذا، ووجه رئيس احلكومة أمس 
تأييد مشروع قانون شرعنة البؤر االستيطانية غير القانونية الذي سيطرح يف جدول أعمال الكنيست 

ائب وزير يؤيد مشروع القانون سيكون عرضة إلقالته من ، وأكد أن أي وزير أو ن)األربعاء(اليوم 
  .منصبه

  
6/6/2012  

  حملل سياسي -  أوري هاينتر
  6/6/2012، "يسرائيل هَيوم"

  ملاذا يرفض اليمين املتشدد إخالء حي غفعات هأولبانا؟
  يثير قرار رئيس احلكومة نقل منازل حي هأولبانا إىل أرض تملكها الدولة يف مستوطنة بيت

فعل سلبية واحتجاجات  اتكل بيت يجري إخالؤه، رد يف مقابلإيل، وبناء عشرات املنازل 
  .من جانب اليسار واليمين

 م هوهلطاملا كان هدف حتركف، ماليسار مفهوم ومبرر من وجهة نظره أنصار إن احتجاج 
ت حمكمة العدل العليا اأن تطبيق قرار، إّال إنهم اكتشفوا اقتالع املستوطنات وتقليص عددها

من أجله، أي تعزيز االستيطان وزيادة عدد  وايؤدي إىل النتيجة املعاكسة تماماً ملا ناضل
يهم اليسار ملن تعود ملكية األرض التي أقيم عليها حي غفعات ال و. املستوطنات سكان
من هنا . جائراً هالذي يقف ضده ويعتبر ،جوهر املشروع االستيطاينيهمه  انا، وإنماهأولب

  .يمكن فهم خيبة أمله واحتجاجه
 ؟ إن هؤالء يحتج ماذااليمين، فعلى  انصار من الصعب فهم سبب احتجاج ،يف املقابل ،لكن

لن ف. مبالغ فيهأمر هو ] 2005سنة [ االنفصال عن غزةعملية مقارنة إخالء حي هأولبانا ب
إخراج السكان من مستوطناتهم، وإنما سيحدث ، ولن يتم يصار إىل اقتالع أي مستوطنة

وبدالً من أن يشكر . وسيزيد عدد سكانها ، بصورة عامة،القرار املستوطنةإذ سيعزز العكس، 
إذا بهم يحتجون ضده ويتظاهرون ويضربون عن ف ،أنصار اليمين رئيس احلكومة على قراره

  ام؟الطع
  االلتفاف على ذلك عبر ثبات قوته، وبإوإنما  ،تعزيز االستيطانب يهتمأن اليمين ال يبدو

ال يمكن قيام دولة  إالّ إنه. وبصورة خاصة على حمكمة العدل العليا، رئيسهاواحلكومة 
األحكام الصادرة عن حمكمة  ، تعتبرديمقراطية من دون احترام سلطة القانون، وقانونياً

  .يا ملزمة للجميع، بمن فيهم احلكومةالعدل العل
  لقد كنت طوال أعوام طويلة من كبار املعارضين لعملية تسييس القضاء ألن ذلك  سيؤدي إىل

لكن قرار احملكمة بشأن حي هأولبانا ليس  ،تدهور مكانته  ويلحق الضرر بسلطة القانون
  .قراراً سياسياً

  تتحمل مسؤوليتها احلكومة والكنيستتشكل السياسة االستيطانية مشكلة سياسية واضحة .
عاماً من  45وطوال  ،ويف احلقيقة. بهاقضائية وال عالقة للمحاكم مسألة هي ليست ف

  .ن التدخل يف هذه املشكلة السياسيةمامتنعت احملاكم  ،االستيطان يف املناطق
 وإنما  القرار الصادر بشأن حي هأولبانا ال عالقة له بسياسة إسرائيل االستيطانية، لكن

بالدفاع عن حقوق مالك األرض الذي توجه إىل احملكمة للمطالبة بأرضه التي أقيم عليها 
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وإنما مشكلة قانونية ، هذه ليست مشكلة سياسةإذاً، . احلي، وقد وافقت احملكمة على طلبه
  .بهذا الشأن تصدر حكمهاسهي التي بالتايل تنظر فيها احملاكم، و

  ،سيؤدي إىل تنفيذ قرار  إذإن االقتراح الذي قدمه رئيس احلكومة هو بمثابة انتصار للطرفين
  .انتقادات اليمين لهإىل  مبررمن هنا ال . ىل تعزيز املستوطنةإحمكمة العدل العليا، و

  
أنه ) األربعاء(مساء أمس ] شاس[أعلن وزير البناء واإلسكان اإلسرائيلي أريئيل أتياس  :7/6/2012

وحدة سكنية جديدة يف  551اتفق مع رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو على نشر مناقصات لبناء 
  ]. الضفة الغربية[مستوطنات يهودا والسامرة 

أريئيل، ومعاليه أدوميم، وآدم، : التالية وأضاف أن هذه الوحدات السكنية ستوزع على املستوطنات
وحدة سكنية جديدة تعهد رئيس احلكومة  300وستُضاف هذه الوحدات إىل . وإفرات، وكريات أربع

نفسه ببنائها يف مستوطنة بيت إيل كتعويض عن إخالء حي غفعات هأولبانا يف هذه املستوطنة 
  .   لشأنبناء على القرار الصادر عن احملكمة العليا يف هذا ا

وعلى ما يبدو فإن رئيس احلكومة يهدف من وراء هذه اخلطوة إىل إرضاء املستوطنين وأحزاب اليمين 
مشروع القانون اخلاص بشرعنة البؤر االستيطانية غير ) األربعاء(يف إثر إسقاط الكنيست أمس 

ألسرة الدولية فحواها ، ويف الوقت نفسه يهدف إىل توجيه رسالة إىل ا]احملتلة[القانونية يف املناطق 
أن قراره بشأن تنفيذ إخالء احلي يف بيت إيل، وإسقاط مشروع القانون املذكور، ال يعني أنه يدير 

  ].  احملتلة[ظهره ملستقبل االستيطان اإلسرائيلي يف املناطق 
وحدة سكنية جديدة  851وسارعت وزارة اخلارجية األميركية إىل إصدار بيان شجبت فيه قرار بناء 

يف الضفة الغربية، وأكدت أنه يشكل حجر عثرة أخرى أمام إمكان استئناف املفاوضات بين إسرائيل 
  .والسلطة الفلسطينية

أن رئيس احلكومة طلب من وزير البناء واإلسكان أتياس عدم شمل " معاريف"وعلمت صحيفة 
ظراً إىل كونها واقعة مستوطنة كريات أربع ضمن مناقصات البناء اجلديدة التي سيتم نشرها، وذلك ن

خارج الكتل االستيطانية الكبرى التي تطالب إسرائيل بأن تبقى خاضعة إىل سيادتها يف أي اتفاق 
  . سالم يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين يف املستقبل

كما علمت أن الوزير أتياس اقترح على رئيس احلكومة، يف أثناء االجتماع الذي عقدته احلكومة يوم 
بالتزامن مع ] احملتلة[لفائت، أن يعلن نشر مناقصات بناء جديدة يف مستوطنات يف املناطق األحد ا

إخالء حي غفعات هأولبانا، لكن نتنياهو طلب إرجاء هذا األمر يف الوقت احلايل، وعاد مساء أمس 
  .  وصادق عليه) األربعاء(

مشروع قانون خاص يقضي بشرعنة البؤر االستيطانية ) األربعاء(هذا، وأسقط الكنيست نهار أمس 
، والذي جرى تقديمه رداً على قرار صادر عن احملكمة اإلسرائيلية ]احملتلة[غير القانونية يف املناطق 

/ تموزالعليا ينص على وجوب إخالء حي غفعات هأولبانا يف مستوطنة بيت إيل حتى األول من 
  . يوليو املقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة

. عضواً، بينهم عدة أعضاء كنيست من الليكود 22عضو كنيست، وأيده  69وعارض مشروع القانون 
إنذاراً ) الثالثاء(وكان رئيس احلكومة وجه أول أمس . ومل يؤيد أي وزير أو نائب وزير مشروع القانون

الوزراء حذرهم فيه من مغبة تأييد مشروع القانون هذا، وأكد أن أي وزير أو  إىل جميع الوزراء ونواب
  .نائب وزير يؤيده سيكون عرضة إلقالته من منصبه
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فقال إن إخالء احلي يف "] البيت اليهودي["وعرض مشروع القانون عضو الكنيست زفولون أورليف 
وأضاف أنه سيطلب من . قت الحقبيت إيل سيشكل سابقة لهدم ألوف البيوت يف املستوطنات يف و

  . حزبه ترك صفوف االئتالف احلكومي يف حال عدم إقرار مشروع القانون
ويف إثر إسقاط الكنيست مشروع القانون عقد رئيس احلكومة نتنياهو مؤتمراً صحافياً خاصاً يف 

، ]احملتلة[ناطق ديوانه أكد فيه أنه ملتزم احلفاظ على القانون بقدر التزامه تعزيز االستيطان يف امل
اقرأ [وأن مشروع القانون كان من شأنه أن يلحق أضراراً فادحة باالستيطان يف حال إقراره 

  ].تصريحاته أدناه
من ناحية أخرى، بدأ سكان حي غفعات هأولبانا وجمموعة كبيرة من املستوطنين ونشيطي اليمين 

كما . ما يف ذلك إقامة خيم اعتصام فيهبإعداد العدة للتصدي لعملية إخالء احلي، ب) األربعاء(أمس 
داين دايان أن املستوطنين ]" الضفة الغربية[جملس مستوطنات يهودا والسامرة "أعلن رئيس 

يف موازاة ذلك قام مئات من نشيطي اليمين بالتظاهر . سيدافعون بكل ما أوتوا من قوة عن بيوتهم
  . ، واشتبك عدد منهم مع قوات الشرطةيف عدة شوارع يف مدينة القدس، وبإحراق إطارات مطاطية

  
قال رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إن اخلطة التي قرر اتباعها إزاء قرار  :7/6/2012

ت هأولبانا يف مستوطنة بيت إيل حتى األول احملكمة اإلسرائيلية العليا القاضي بإخالء حي غفعا
يوليو املقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة، من شأنها أن تعزز االستيطان يف / من تموز
  ].  احملتلة[املناطق 

يف ديوانه ) األربعاء(وجاءت أقوال نتنياهو هذه يف سياق مؤتمر صحايف خاص عقده بعد ظهر أمس 
الكنيست مشروع قانون خاص قدمه أعضاء كنيست من اليمين املتطرف،  يف القدس يف إثر إسقاط

  .ويهدف إىل شرعنة البؤر االستيطانية غير القانونية
، فهذه ]الضفة الغربية[إننا لسنا غرباء يف بيت إيل وال يف يهودا والسامرة : "وأضاف رئيس احلكومة

وأنا أقول ذلك هنا يف القدس، عاصمة هي أرض آبائنا وأجدادنا، ويف هذا املكان تبلورت هويتنا، 
  ." إسرائيل، ويف أي مكان يف العامل

، "إسرائيل هي دولة ديمقراطية واالنصياع إىل القانون هو قاعدة أساسية يف حياتها"وأشار إىل أن 
وإىل أنه بصفته رئيساً للحكومة ملتزم احلفاظ على القانون، كما أنه ملتزم أيضاً احلفاظ على 

  . وال يوجد أي تناقض بين هذين األمريناالستيطان، 
كان سيلحق ضرراً ) األربعاء(وأكد نتنياهو أن مشروع القانون الذي أسقط يف الكنيست أمس 

باالستيطان، بينما اخلطة التي وضعها، وتشمل توسيع مستوطنة بيت إيل، ونقل البيوت، من شأنها 
   .أن تعزز االستيطان

ا ليس يوماً بسيطاً أو سهالً، ونقل البيوت من مكانها، حتى لو كان مع ذلك، يجب القول إن هذ: "وقال
لكن احملكمة العليا حسمت . بيوت فقط، ال يعتبر عمالً يُسعد هذه احلكومة تنفيذه 5احلديث يدور على 

التي [ 30ويف موازاة ذلك سيتم توسيع بيت إيل، والعائالت الـ . األمر وعلينا أن نحترم قرارات احملكمة
وأقول ألولئك الذين . عائلة جديدة 300ستبقى فيها وستنضم إليها ] يف احلي املقرر إخالؤه تقطن

يعتقدون أنهم سيستخدمون القضاء للمساس باالستيطان، إنهم على خطأ ألن ما يحدث عملياً هو 
 وبدالً من تقليص حجم بيت إيل فإنها ستتوسع، وبدالً من املساس باالستيطان فإنه. العكس تماماً

  ."سيتقوى ويتعزز
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وأشار رئيس احلكومة إىل أنه تسلم وجهة نظر قانونية واضحة من املستشار القانوين للحكومة تؤكد 
أن قرار احملكمة العليا بشأن غفعات هأولبانا ال يعتبر بأي حال من األحوال سابقة، وال يمكن 

ارية لشؤون االستيطان كي استخدامه كمثال حلاالت أخرى، وأنه فضالً عن ذلك قرر تشكيل جلنة وز
   .يتم ضمان تطبيق سياسة احلكومة التي تتعلق بتعزيز االستيطان

إنني أفهم آالمكم وأشارككم فيها، وأقول لكم ما سبق أن : "وخاطب نتنياهو جمهور املستوطنين قائالً
واجهت  مل توجد حكومة تدعم االستيطان أكثر من حكومتي، ومل توجد حكومة: قلته مراراً وتكراراً

لكن عليكم أن تدركوا أننا نعمل . ضغوطاً كانت تهدف إىل إحلاق أضرار باالستيطان أكثر من حكومتي
ويف مثل هذه البيئة املعقدة يجب . يف بيئة معقدة جداً من النواحي السياسية والدولية والقانونية

وسنواصل العمل  آلن،وزمالئي يف احلكومة وأنا عملنا هكذا حتى ا. التصرف برشد وحكمة ومسؤولية
  ."كذلك الحقاً، وسنستمر يف تعزيز االستيطان ويف تعزيز الديمقراطية

  
7/6/2012  

  افتتاحية
  7/6/2012، "هآرتس"

 ثمن حماية نتنياهو لليمين املتطرف
  بنيامين نتنياهو يوم األربعاء املاضي يف منع تلويث القانون جنح رئيس احلكومة

يات نهب األراضي من لمن خالل تصديه للقانون الداعي إىل شرعنة عم ، وذلكاإلسرائيلي
فرض نتنياهو على وزراء حكومته رفض  فقد. الفلسطينيين من أجل البناء يف املستوطنات

قالة أي وزير يقدم على ذلك، إ، وهدد بقانون شرعنة البؤر االستيطانية غير القانونية
تعهد بتنفيذ األحكام الصادرة عن  ذلكك. وحذرهم من التضامن مع احتجاج املستوطنين

وبهذه الطريقة حافظ على هيبة احملكمة . حمكمة العدل العليا، وإخالء حي غفعات هأولبانا
  .العليا، وحال دون حدوث تعقيدات دولية ال لزوم لها

 ضغوط التي يمارسها اليمين العلى مواجهة  ذلك،عندما يريد ، اهو أنه قادرلقد أثبت نتني
سمح له بالظهور  انضمام حزب كاديما إىل االئتالف كذلك فإن. على وزرائهعليه  واملتطرف 

يف  نتنياهو شركاء فضالً عن أن. فايغلين وأنصاره يف حزب الليكود بمظهر غير اخلائف من
إىل أن يجدوا أنفسهم يف النهاية يف  معهمن أن تؤدي املواجهة  االئتالف من اليمين تخوفوا

  .املعارضة
  تقديمه رزمة من مع بيد أن الزعامة التي أظهرها نتنياهو داخل قاعة الكنيست ترافقت

انا لن باملنازل التي ستخلى يف غفعات هأول، فغراءات للمستوطنين خارج مبنى الكنيستاإل
وزير الدفاع بشأن البناء يف إىل الحيات التي كانت معطاة ا الصأمّ .نقلدمر وإنما ستُتُ

جرت املوافقة على بناء  كذلك. إىل جلنة وزارية يسيطر عليها الليكود يتم نقلهااملناطق فس
معاجلة الشكاوى "لـ  جهاز قانوينوتقرر تشكيل  ،وحدة سكنية جديدة يف بيت إيل 300

  .والتي مهمتها احلقيقية شرعنة سرقة األراضي من الفلسطينيين ،"القانونية مستقبالً
  يف حال جرى حتقيق هذه الوعود، فسيكون يف إمكان املستوطنين وأنصارهم من السياسيين

وبهذه الطريقة سيتواصل نهب . احلصول على ما يريدونه من دون احلاجة إىل قانون خاص
ربما جنح . جهاز على حل الدولتيناألراضي، وسيجري توسيع املستوطنات، وسيتم اإل

يف مقابل ذلك  قدمنتنياهو يف تأكيد زعامته، وحتدث عن احترام قرارات احملاكم، لكنه 
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ورده ، "دعم االستيطان"فالتعهدات التي قدمها نتنياهو من أجل . لليمين املتطرف حماية
ضرار من أجل اإل إمكانهم استخدام اجلهاز القضائييف يظنون أن  نالذي"على أنصار اليسار 

  .ريأ- يقف جنباً إىل جنب مع فايغلين وميخائيل بنجعاله ، "باالستيطان
  بدالً من ، على نشوء دولة فلسطينية إىل جانب إسرائيلأن يعمل نتنياهو األجدى من لقد كان

 يف جامعة بار خطابهالعودة إىل املسار السياسي الذي عرضه يف من أجل تملق املستوطنين 
 .مام الكونغرسإيالن وأ -

7/6/2012  
  حملل سياسي - شمعون شيفر

  7/6/2012، "يديعوت أحرونوت"
  ]سياسة حكومة نتنياهو كانت جيدة مع املستوطنين[

  إن سبب إسقاط مشروع " يديعوت أحرونوت"قال وزراء كبار يف حكومة نتنياهو لصحيفة
قانون شرعنة البؤر االستيطانية يعود إىل عوامل سياسية حمضة مرتبطة بأوضاع إسرائيل 

 . يف الساحة الدولية
  وعلى الرغم من أن املبادر إىل مشروع القانون هذا، وهو عضو الكنيست زفولون أورليف

، أكد أن إسقاط مشروع قانونه يعني إعالن رئيس احلكومة بنيامين "]بيت اليهوديال["
فسياسة حكومة . نتنياهو طالقه من املستوطنين، إالّ إنه ال بد من القول إن أورليف على خطأ

نتنياهو إزاء املستوطنين كانت جيدة للغاية، ومنذ أن انتهت عملية جتميد أعمال البناء يف 
رت هذه احلكومة إىل بناء ألوف الوحدات السكنية اجلديدة يف املستوطنات، املستوطنات باد

وعملياً يمكن القول إنه يف ظل . ومل يقدم رئيس احلكومة أي تنازل سياسي إىل الفلسطينيين
هذه احلكومة لفظ حل الدولتين أنفاسه األخيرة، ومل يعد يف اإلمكان تقسيم الضفة الغربية 

بناء . أراض تتيح لهم إمكان إقامة دولة ذات تواصل جغرايف عليهابحيث تبقى للفلسطينيين 
على ذلك، يجب القول إن نتنياهو مل يخن املستوطنين، غير أنهم دفعوه إىل وضع مل يكن 

  .      أمامه خيار سوى أن يتحرك ضدهم
  

رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أن " يديعوت أحرونوت"علمت صحيفة  :11/6/2012
يجري اتصاالت مكثفة مع زعماء املستوطنين يف مستوطنة بيت إيل من أجل التوصل معهم إىل اتفاق 

يقضي بإخالء حي غفعات هأولبانا املوجود يف املستوطنة طوعاً، وذلك تنفيذاً لقرار احملكمة العليا 
فلسطينية  يوليو املقبل بسبب إقامته على أراض/ الذي ينص على وجوب إخالئه حتى األول من تموز

  . خاصة
ويف إطار هذه االتصاالت عقد وفد من جانب رئيس احلكومة تألف من سكرتير احلكومة تسفي هاوزر، 

، واملدير العام السابق لديوان رئيس احلكومة نتان إيشل، ]ليكود[ووزير شؤون البيئة جلعاد أردان 
ه روزنبويم، وعقد لقاء آخر يوم يوم اخلميس الفائت، لقاء مع رئيس اجمللس احمللي يف بيت إيل موشي

  .اجلمعة الفائت مع احلاخام الرئيسي للمستوطنة زملان ميالميد
وتناول اللقاءان موضوع إخالء بيوت احلي من دون هدمها، ومن دون وقوع أعمال عنف بين 

  .املستوطنين وقوات األمن
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 أن) اخلميس(ورد يف بيان صادر عن ديوان رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو أمس  :15/6/2012
باملصادقة على تشكيل جلنة وزارية لشؤون ) األحد( بعد غداملرتقب ستُطالب يف اجتماعها احلكومة 

  .احلكومةرئيس  برئاسة] احملتلة[يف املناطق االستيطان 
البناء غير املنظم على  بشأنبصالحية بلورة سياسة احلكومة ستتمتع "هذه اللجنة  وأضاف البيان أن

صالحية اتخاذ قرارات  منحويف هذا السياق ستُ. يف تلك املناطق أراضي الدولة وعلى أراض خاصة
وستحظى قرارات هذه اللجنة بنفس املكانة . تم رفعها إىل الهيئات القضائيةيقضايا مبدئية ب تتعلق
  ."عليهاقرارات حكومية وال يستطيع الوزراء أن يقدموا أي استئناف حتظى بها التي 

ووزير  ،يهود باراكإهم كل من وزير الدفاع  هذه اللجنة الوزراء األعضاء يفوأعلن البيان أن 
وموشيه  ،يلي يشايإو ،وشاؤول موفاز ش،والوزراء دانيئيل هرشكوفيت ،دور ليبرمانغاخلارجية أفي

  .ردانأوجلعاد  ،وجدعون ساعر  ،دلشتاينإويويل  ،نيغب وبني ،لونايع
فارغو إن تشكيل  -وقالت املستشارة القانونية لديوان رئيس احلكومة احملامية شوالميت برنياع 

هذه اللجنة لن يمس صالحيات كل من رئيس احلكومة ووزير الدفاع وفقاً ملا نصت عليها قرارات 
ا بالقرار النهائي يف كل ما يتعلق باملصادقة أو عدم احلكومة، وال سيما صالحية احتفاظهم

  ].احملتلة[املصادقة على أعمال البناء أو التخطيط يف املناطق 
جتدر اإلشارة إىل أن رئيس احلكومة أعلن األسبوع الفائت نيته تشكيل هذه اللجنة، وذلك عشية 

ستيطانية غير القانونية، التصويت يف الكنيست على مشروع قانون خاص ينص على شرعنة البؤر اال
، يف حماولة منه لتجنيد وزراء اليمين يف احلكومة للتصويت ضد "قانون التسوية"والذي سمّي 

  .   مشروع القانون هذا
  

على اقتراح رئيس احلكومة ) األحد( اجتماعها أمسصادقت احلكومة اإلسرائيلية يف  :18/6/2012
رئيس  برئاسة] احملتلة[يف املناطق تشكيل جلنة وزارية لشؤون االستيطان  بنيامين نتنياهو

  .احلكومة
وعارض االقتراح أربعة وزراء هم القائم بأعمال رئيس احلكومة شاؤول موفاز، ووزير الدفاع إيهود 

وامتنع أربعة وزراء من ]. ليكود[، وميخائيل إيتان ]عتسماؤوت[باراك، والوزيران شالوم سمحون 
هم يتسحاق أهرونوفيتش، " إسرائيل بيتنا"، وثالثة وزراء من ]ليكود[التصويت، وهم سيلفان شالوم 

  .وستاس مسيجنيكوف، وسوفا الندفر
، ]ودليك[أن باراك اقترح ضم الوزيرين سمحون، ودان مريدور " يديعوت أحرونوت"وعلمت صحيفة 

إىل اللجنة، وعندما ُرفض اقتراحه قرر أن يعارض تشكيل هذه اللجنة بحجة أن معظم أعضائها من 
وأضاف باراك أن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية حملت إىل أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو . اليمين

ثقة عالية يف االلتفاف عليه بسبب تنكيله باملستوطنين، وأكد أن العكس هو الصحيح، وأنه يحظى ب
  .صفوف املستوطنين

وقال موفاز أنه يعارض تشكيل هذه اللجنة العتقاده أنه ال لزوم لها، وأن األوضاع السياسية احلالية 
  ].احملتلة[تلزم إسرائيل احملافظة على القانون وعدم سلب أي أراض فلسطينية خاصة يف املناطق 

القائم بأعمال رئيس من  كالً  عضويتهاوسيقف رئيس احلكومة على رأس هذه اللجنة، وستضم يف
والوزراء دانيئيل  ،دور ليبرمانغووزير اخلارجية أفي ،وزير الدفاع باراكاحلكومة موفاز، و

وجلعاد  ،وجدعون ساعر ،دلشتاينإويويل  ،نيغوبني ب ،لوناوموشيه يع ،يلي يشايإو ش،هرشكوفيت
  .ردانأ
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بلورة "بصالحية ستتمتع هذه اللجنة  أشار إىل أنوكان بيان صادر عن ديوان رئيس احلكومة قد 
ويف . يف تلك املناطق البناء غير املنظم على أراضي الدولة وعلى أراضِ خاصة بشأنسياسة احلكومة 

. تم رفعها إىل الهيئات القضائيةيقضايا مبدئية ب تتعلقصالحية اتخاذ قرارات  منحهذا السياق ستُ
قرارات حكومية وال يستطيع الوزراء أن حتظى بها ملكانة التي وستحظى قرارات هذه اللجنة بنفس ا

  ."عليهايقدموا أي استئناف 
فارغو إن تشكيل  -وقالت املستشارة القانونية لديوان رئيس احلكومة احملامية شوالميت برنياع 

هذه اللجنة لن يمس صالحيات كل من رئيس احلكومة ووزير الدفاع، وال سيما صالحية احتفاظهما 
القرار األخير يف كل ما يتعلق باملصادقة أو عدم املصادقة على أعمال البناء أو التخطيط يف ب

  ].احملتلة[املناطق 
هذا، وكان رئيس احلكومة أعلن قبل نحو أسبوعين نيته تشكيل هذه اللجنة، وذلك عشية التصويت يف 

القانونية، والذي سّمي  الكنيست على مشروع قانون خاص ينص على شرعنة البؤر االستيطانية غير
، يف حماولة منه لتجنيد وزراء اليمين يف احلكومة للتصويت ضد مشروع القانون "قانون التسوية"

  .هذا
  

18/6/2012  
  من  زعماء املستوطنين -شمعون ريكلين 

  18/6/2012، "أحرونوتيديعوت "
  ]على مراحل إىل إسرائيل خطة لضم أراضي الضفة الغربية[

  وبتنا اليوم، سواء كنا من الالعودةمنذ وقت طويل وصل املشروع االستيطاين إىل نقطة ،
ينبغي لنا إنشاء مزيد من املستوطنات،  هل :السؤال التايلاليمين أو من اليسار، يف مواجهة 

اإلجابة عن هذا السؤال أن تغير الواقع بصورة فمن شأن  ؟املوجودة أو توسيع املستوطنات
لن نتمكن من ) ٪ سنويا5ًنحو (النمو املتوقع للمستوطنات وففي ظل الوضع الراهن . جذرية

 ايلصورة جذرية، أي أننا سنطيل أمد اجلدل احلالوضع ب التوصل إىل كتلة حاسمة تغير
فهل . اليوم من عدم اليقين على ما نحن عليه ،عاماً  بعد مرور عشرة أو عشرين ،وسنجد أنفسنا
  هذا ما نريده؟

  ،ن سبب وصولنا إىل هذا الوضع هو البحث عن تسويات صغيرة بدالً من اقتراح إيف رأيي
الضفة [ ماذا نفعل بأراضي يهودا والسامرة :السؤال املطروح هوو. خطة جدية بعيدة املدى

عاماً؟ وأشدد هنا على يهودا والسامرة وليس على املستوطنات  45لت قبل التي احتُ] الغربية
إن املصلحة اإلسرائيلية يف يهودا والسامرة تتمثل أساساً يف . التي تشكل جزءاً من املسألة

األراضي املفتوحة واألماكن املقدسة ومصادر املياه واحملميات الطبيعية والطرقات املهمة 
تشكل هذه النقاط القضية إذ . ش اإلسرائيلي ونقاط السيطرةوالقواعد العسكرية للجي

  .ت املستوطنات من أجل احملافظة عليهائنشاجلوهرية، وقد أُ
 وحتظى بتأييد أغلبية سكان إسرائيل،  ،أود أن أطرح خطة واضحة من شأنها أن تكسر اجلمود

: هذه اخلطة بنودوفيما يلي أهم . صلحتهمسطينيين يدركون أن الوقت ال يعمل مللوجتعل الف
عالن رئيس احلكومة أنه بعد مرور خمسة أعوام، أي يف الذكرى اخلمسين الحتالل يهودا إ

 ،والسامرة وفقاً للخطة التالية اي يهودضوالسامرة، ستبدأ دولة إسرائيل بضم جزء من أرا
  :أعوام ةعلى أن تكون املدة التي تفصل بين مرحلة وأخرى أربع
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غوش ومعاليه أدوميم، ناطق م: الواقعة بالقرب من القدس الكبرى ضم املستوطنات اليهودية -1
 .عتسيون وموديعين عيليت

كدوميم، وغوش أريئيل، : ]السامرة[ ضم املستوطنات اليهودية الواقعة غربي شومرون  -2
 .ومعاليه شومرون

 .ضم وادي األردن وصحراء يهودا -3
 .ضم منطقة املنحدرات اجلبلية -4
 .ضم شمال السامرة وجنوبها -5
 .ضم الهضاب التي تتمركز فيها األغلبية الفلسطينية -6

 
 ّجراء استفتاء عام يف إسرائيل، أو احلصول على موافقة إ: ا شروط حتقيق هذه اخلطة فهيأم

جراء استفتاء وسط السكان العرب يف املناطق املرشحة للضم واحلصول إعضو كنيست؛  61
 بين اليهود والعرب بنسبة ال تتعدىغرايف وعلى موافقتهم؛ احملافظة على التوازن الديم

اجملتمع الدويل، وأنا مقتنع بأن هذا األمر سيكون سهالً عندما يرى هذا  تهيئة؛ 35/65
عرب يهودا والسامرة؛ تقوم  مناجملتمع أن احلل مقبول من جانب األغلبية يف إسرائيل و

ع التطورات على احلكومة بتحديد املدة الزمنية التي ستفصل بين املراحل بما يتالءم م
  .األرض ويف العامل

  
أول اجتماع لها برئاسة ) األربعاء(عقدت اللجنة الوزارية لشؤون االستيطان أمس  :21/6/2012

تي توصل إليها الوزير جلعاد أردن وقد صادقت فيه على اخلطة ال. رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو
مع احلاخام زملان ميالميد، الزعيم الروحي ملستوطني بؤرة غفعات هأولبانا يف مستوطنة بيت إيل، 

يف  والتي تقضي بقيام هؤالء املستوطنين بإخالء البيوت التي يقطنون فيها يف تلك البؤرة طوعاً
لهم يف أحد معسكرات اجليش  تي أقيمت خصيصاًاألسبوع املقبل، واالنتقال إىل البيوت املوقتة ال

  . احملاذي للمستوطنةاإلسرائيلي 
بأن الدولة ستتوجه إىل احملكمة اإلسرائيلية العليا بطلب منح  علماًالوزارية اللجنة هذه كما أحيطت 

  . من مكانها احلايل من دون االضطرار إىل هدمهاالبؤرة مهلة ثالثة أشهر لنقل بيوت 
يقضي بوجوب إخالء بؤرة غفعات هأولبانا حتى األول من  احملكمة قد أصدرت قراراًوكانت هذه 

  . يوليو املقبل بسبب إقامتها على أراض فلسطينية خاصة/ تموز
وحدة سكنية جديدة يف بيت إيل، كتعويض عن  300واستمعت اللجنة إىل تقرير بشأن خطة بناء 

  .إخالء البؤرة
جتماع جميع اجلهات التي عملت على إيجاد هذا احلل، وقامت وشكر رئيس احلكومة يف مستهل اال

احلفاظ على القانون : لقد حددنا منذ بداية الطريق هدفين: "بذلك بشكل يتحلى باملسؤولية، وقال
  " .، وهذه اخلطة حتقق كليهما]احملتلة[وتعزيز االستيطان يف املناطق 

  
27/6/2012  

  حملل سياسي - ميرون رفوفورت
  27/6/2012، "هآرتس"
  ]خالء ميغرون هزيمة للمستوطنينإ[
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  ّل فشل املستوطنين يف منع إخالء األبنية غير القانونية يف حي غفعات هأولبانا هزيمة شك
فخالل أعوام طويلة تصدى املستوطنون . هاإليمرت بهدوء ومن دون أن ننتبه هم واضحة ل

من اعتقادهم الديني بقدسية االستيطان اليهودي يف كل  انطالقاًلعمليات إخالء املستوطنات 
أن هدم أي كرافان يف أي بؤرة قد من أنحاء أرض إسرائيل، وتعبيراً عن خوفهم املضمر 

  . يشكل دليالً على الطابع املوقت للمشروع االستيطاين
 أنه يف الوضع السياسي الراهن  هؤالءإذ تخيل  ،نا املستوطنين درساًان إخالء هأولبقّلقد ل

خالء ألنه ال يحب الدخول يف مواجهة اإل عملية على رئيس احلكومة وقف سيكون من السهل
مع املستوطنين، وألن  وزراء الليكود يتخوفون من نفوذ موشيه فايغلين داخل حزب الليكود، 

لكن، وعلى الرغم من كل ذلك، . اجلمهور عامة ينحو أكثر فأكثر نحو اليمين ناهيك عن أن
  . جرى إخالء حي هأولبانا

  من  ، وذلكخفاء فشل املستوطنينإمصلحة رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو  يفلقد كان
املستوطنين  قادةبعض  ، إالّ إنوحدة سكنية يف مستوطنة بيت إيل 300خالل تعهده ببناء 

على أحد التناقضات العميقة التي يشكلها وجود  أضاءتقضية هأولبانا  يدرك أن
ق عليهم القانون اإلسرائيلي، ن يطبَّين إسرائيلييمواطن ، إذ يعدّ هؤالءاملستوطنين يف املناطق

يدل على وجود نظامين  األمر الذيقانونياً مناطق حمتلة،  تعتبرلكنهم يعيشون يف مناطق 
  .باختصار نظام تمييز عنصري أين، قانونيين منفصلين لشعبي

 حقيقة  يه همنهم يعرف أن هذ ، بيد أن عدداً قليالًال تقبل أغلبية املستوطنين هذا التوصيف
ستوطنين البارزين الذي يقول إن احلل املأوري أليتسور، أحد زعماء  ومن هؤالءالوضع، 

نح جميع الفلسطينيين حق هو تطبيق القانون اإلسرائيلي على املناطق، بما يف ذلك م الوحيد
  . االقتراع

 ة شاذة، لكن  يف الفترة األخيرة انضم إليه نفتايل بنط، لحتى وقت قريب شكل أليتسور حا
ضم املناطق ج  عبراألمين العام جمللس يهودا والسامرة، الذي اقترح حالً ملشكلة هأولبانا 

الذي يتبنى خطاً أكثر  ،كلينا شمعون ريأمّ. الف من الفلسطينيينالتي يسكن فيها عشرات اآل
فاقترح حالً يقضي بمنح جميع الفلسطينيين الهوية اإلسرائيلية الكاملة، لكن على  ،يمينية
  .مراحل

 أن املساواة باملستوطنين، ذلك  يف صفوفهذه األصوات إىل صغاء لقد حان الوقت لإل
كان أهي األساس الوحيد لكل حل، سواء  الكاملة يف احلقوق بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

  .الدولة الواحدة مالكونفدرالية، أ معلى صورة حل الدولتين، أ
  

 أوصت اللجنة اخلاصة التي عينها رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو :10/7/2012
، والتي وقف على رأسها ]احملتلة[البؤر االستيطانية غير القانونية يف املناطق وضع وكلفها دراسة 

قاضي احملكمة العليا املتقاعد إدموند ليفي، بشرعنة جميع هذه البؤر يف الضفة الغربية بأثر رجعي، 
ل هي قوة حمتلة يف حتى من دون اتخاذ احلكومة قراراً يف هذا الشأن، وقالت إن االدعاء أن إسرائي

  .الضفة الغربية هو ادعاء باطل من أساسه
بصورة جذرية، ] احملتلة[كما أوصت اللجنة نفسها بتغيير النظام القانوين املعمول به يف املناطق 

وبإلغاء سلسلة طويلة من القوانين والقرارات الصادرة عن احملكمة العليا والنيابة العامة، وذلك 
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تطبيق حق اليهود يف االستيطان يف جميع أنحاء يهودا والسامرة "أمام إمكان بهدف إتاحة اجملال 
  ]."الضفة الغربية[

وقد قدمت هذه اللجنة توصياتها قبل أسبوعين إىل رئيس احلكومة، وجرى نشرها على املأل أمس 
لذي يملك كما جرى نقلها إىل املستشار القانوين للحكومة اإلسرائيلية يهودا فاينشتاين ا). االثنين(

  .  صالحية قبولها أو رفضها
لعمل الذي قام به عن تقديره ل) االثنين(وأعرب رئيس احلكومة يف بيان خاص صادر عن ديوانه أمس 

توصيات  وأضاف أنه سيرفع. "عمل جاد وهادئ" ، واصفاً إياه بأنهالقاضي ليفي والذين عملوا معه
  . مؤخراً التخاذ قرار بشأنهي شكلها ىل اللجنة الوزارية لشؤون االستيطان التإ اللجنة

ىل مسألة شرعية مشروع االستيطان يف يهودا والسامرة إيتطرق " جلنة ليفي"وقال نتنياهو إن تقرير 
  .دراسته بصورة جادةيجب و ،بناء على وقائع وقضايا كثيرة] الضفة الغربية[

ة الوزارية لشؤون االستيطان وطالب عدد من أعضاء الكنيست من األحزاب اليمينية بأن تتبنى اللجن
أنها بدأت بجمع تواقيع ] ليكود[وقالت عضو الكنيست تسيبي حوتوفيلي ". جلنة ليفي"توصيات 

  .أعضاء كنيست على مشروع قانون جديد ينص على تبني هذه التوصيات والبدء بتطبيقها فوراً
كبيرة على احلكومة لبلورة  جتدر اإلشارة إىل أن هذه اللجنة أقيمت عقب ممارسة املستوطنين ضغوطاً

تقرير قانوين مضاد لتقرير قانوين وضعته احملامية طاليا ساسون التي كانت تشغل منصباً رفيع 
بتكليف من رئيس احلكومة يف ذلك الوقت أريئيل  2005املستوى يف النيابة اإلسرائيلية العامة سنة 

غير قانونية يف الضفة الغربية، وتعهد بؤرة استيطانية  120شارون وأشارت فيه إىل وجود أكثر من 
  .شارون وخليفته إيهود أوملرت بتفكيكها

جلنة "وتوقعت مصادر قانونية رفيعة املستوى بأن يرفض املستشار القانوين للحكومة توصيات 
، كونها تتناقض مع مواقف احملكمة اإلسرائيلية العليا التي تعتبر الضفة الغربية منطقة "ليفي

ل، كما أنها تتناقض مع مواقف النيابة اإلسرائيلية العامة التي طرحت أمام احملكمة خاضعة لالحتال
  .العليا طوال األعوام الفائتة

من شأنها يف حال قبولها أن " جلنة ليفي"إن توصيات " هآرتس"وقال أحد هذه املصادر لصحيفة 
وأضاف أن هناك . وضة عليهاتورط إسرائيل يف الساحة الدولية، وأن تؤدي إىل مزيد من العزلة املفر
هي منطقة ] الضفة الغربية[إجماعاً يف احملافل القانونية الدولية على أن منطقة يهودا والسامرة 

  .حمتلة، وهذا ما أكدته أيضاً حمكمة العدل الدولية يف الهاي
وأكدت أن قبولها سيضع " جلنة ليفي"وشنت احملامية طاليا ساسون هجوماً حاداً على توصيات 

  .سرائيل يف مواجهة خطرة مع العامل كلهإ
  

10/7/2012  
 افتتاحية

 10/7/2012، "هآرتس"
  ]الرامية إىل شرعنة البؤر االستيطانية غير القانونية" جلنة ليفي"على نتنياهو عدم األخذ بتوصيات [

  عاماً من سيطرتها على األراضي التي احتلتها يف حرب األيام  45امتنعت إسرائيل، طوال
، من تطبيق القوانين اإلسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك ]1967سنة [الستة 

وخالل تلك الفترة جلأت إسرائيل . على عكس ما فعلته يف القدس الشرقية وهضبة اجلوالن
وامر العسكرية بصورة واسعة النطاق من أجل مصادرة األراضي التي يملكها إىل استخدام األ
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وقد جرى استخدام ". أراض تابعة للدولة"الفلسطينيون، واعتبار مئات اآلالف من الدونمات 
هذه األوامر مرات عدة أمام حمكمة العدل العليا رداً على دعاوى أصحاب األراضي الذين 

إالّ إن اللجنة القضائية التي . الدفاع عن حقوق اإلنسانصودرت أراضيهم، وعلى منظمات 
عينتها حكومة نتنياهو برئاسة القاضي املتقاعد من احملكمة العليا إدموند ليفي قلبت 

األمور رأساً على عقب، فقد أوصى التقرير الصادر عن هذه اللجنة، والذي يذكّر كثيراً بتقارير 
  .اطق إىل أرض إسرائيلجملس يهودا والسامرة، عملياً بضم املن

  ومن املعلوم أن أكثر الدول الصديقة إلسرائيل ترفض بشدة االدعاء اإلسرائيلي أن األراضي
، وأن بناء املستوطنات ال يتناقض مع "موضع خالف"الفلسطينية ليست حمتلة وإنما هي 

يين يف معاهدة جنيف الرابعة ألنه ال ينطوي على ترانسفير أو ترحيل بالقوة للسكان املدن
  . األرض احملتلة

  وينبغي أن نذكر أن إسرائيل اعترفت يف اتفاقية كامب ديفيد باملكانة اخلاصة للضفة
الغربية وقطاع غزة، وباحلقوق الشرعية للسكان الفلسطينيين، إذ نقلت يف إطار اتفاق أوسلو 

كذلك مل . ينية٪ من الضفة الغربية إىل السلطة الفلسط40املسؤولية املدنية الكاملة على نحو 
تتحفظ حكومة أريئيل شارون عن البند الوارد يف خريطة الطريق الذي يلزمها بإخالء جميع 

، فضالً عن موافقة هذه احلكومة 2001مارس /البؤر االستيطانية التي أقيمت بدءاً من آذار
بؤرة  24على املبادىء التي تضمنها تقرير جلنة القاضية ساسون الذي أوصى بإخالء 

  .طانيةاستي
  من هنا يتعين على املستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين، الذي أبدى حتفظه عن

تشكيل جلنة القاضي ليفي، أن يوضح لرئيس احلكومة االنعكاسات اخلطرة التي يمكن أن 
وعلى نتنياهو عدم . تترتب على تبني توصيات تقرير اللجنة على الصعيدين القانوين والدويل

ات التقرير، واإلصرار على أن تقوم السلطات التنفيذية بتطبيق القرارات األخذ بتوصي
الصادرة عن احملاكم واملتعلقة بإخالء البؤر االستيطانية كلها من دون أي تأخير، وال سيما 

 . تلك املشيدة على أراض خاصة
 
تنوي احلكومة اإلسرائيلية أن تستأنف قريباً أعمال إنشاء اجلدار الفاصل بين  :5/7/2012

، ومن ثم يف منطقة ]بيت حلم واخلليل[إسرائيل والضفة الغربية يف منطقة غوش عتسيون 
  .املستوطنات احمليطة بغالف مدينة القدس

كيلومتراً، قد  760يمتد على طول  وكانت أعمال إنشاء هذا اجلدار، الذي كان من املفترض أن
توقفت قبل خمسة أعوام بعد استكمال إنشاء مئات الكيلومترات منه، بحجة عدم وجود ميزانيات 

كافية، غير أن مصادر مطلعة أكدت أن سبب توقف هذه األعمال يعود إىل طلبات االستئناف 
  .الكثيرة التي قدمت إىل احملكمة اإلسرائيلية العليا

يد احتياط عوفر هيندي، رئيس املديرية املسؤولة عن أعمال إنشاء اجلدار، يف أثناء وأعلن العق
، أن احلكومة تنوي أن تستأنف )األربعاء(مناقشة أحد طلبات االستئناف يف احملكمة العليا أمس 

يف منطقة معاليه  2013قريباً هذه األعمال يف منطقة غوش عتسيون، وأنها ستستأنفها يف سنة 
  .القرب من القدس، وذلك لدوافع أمنية صرفةأدوميم ب
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بأن يؤدي استئناف أعمال إنشاء اجلدار الفاصل إىل ) األربعاء(وقدرت مصادر قانونية أمس 
حملة نقد حادة إلسرائيل يف العامل أجمع، فضالً عن تقديم مزيد من طلبات االستئناف إىل 

  .      احملكمة العليا للحؤول دون ذلك
  

11/7/2012  
  عضو كنيست من الليكود - تسيبي حوتوفلي

  11/7/2012 ،"يسرائيل هَيوم"
  ]للبناء على يهودا والسامرة يجب البدء بتطبيق القانون اإلسرائيلي[

  حداث تغيير عميق يف موضوع شرعنة املستوطنات إلدى احلكومة فرصة تاريخية من أجل
التعامل مع املشروع وقف فقد أكد تقرير جلنة إدموند ليفي ضرورة . يف يهودا والسامرة

  . اً غير شرعيمشروع صفتهاالستيطاين الشرعي يف يهودا والسامرة ب
 تسجالغياب يف ظل ، يف حربه ضد االستيطان تشكل احلرب القضائية املعقل األخير لليسار 

مرة  ،العديد من املستوطنين الطيبين لذا نرى كيف يقع .ة ألمالك الفلسطينيينمنظم وقيود
الذين  يينضحية حمامي الدفاع من اليساريجدون أنفسهم يف الفخ القضائي، و ،تلو أخرى

الدعاء ملكية مزورة  ايستخدمونه ت أردنية وهمية،يحاربون االستيطان بواسطة سجال
طوال أكثر من  أمالكهممل يطالبوا ب أمالك، إذبأنهم أصحاب  يعلموا قطمل  الذين ،ملوكليهم

  .عاماً 40
 و عبارة ي يهودا والسامرة هضإن اجلزء األكبر من أرا: من املهم االعتراف باحلقائق التالية

يشمل ذلك املدن (٪ فقط 10، فاألراضي املستخدمة للبناء نسبتها أراض غير مسكونة عن
واخلليل، ومدن يهودية مثل أريئيل ومعاليه أدوميم  ،نابلسورام الله،  :ليةالتا الفلسطينية

وهذا . للبناء اليهودي مستخدمة٪ فقط 3 نسبة املنطقة املبنية هناكهذه  يفو ،)وكريات أربع
  .٪ من األراضي خالية وما زالت تنتظر مواصلة أعمال البناء90يعني أن نحو 

  مل يأت تقرير جلنة إدموند ليفي بجديد عندما قال إن املستوطنات يف يهودا والسامرة ليست
أن نكون مؤرخين مرموقين أو قضاة إىل فلسنا بحاجة . أرضاً حمتلة وفقاً للقانون الدويل

التي استعادها الشعب  ،وهي أن أرض يهودا والسامرة ،تذكر احلقيقة البسيطةنكي  اكبار
  .أراضيهااحتالل  تممل يكن فيها دولة فلسطينية  ة،رب دفاعياليهودي بعد ح

  وليس مفاجئًا أن يسمح تقرير جلنة إدموند ليفي للحكومة اإلسرائيلية ببناء مستوطنات يف
يهودا والسامرة، ألنه من الواضح للجميع أن قرار البناء أو عدمه بات قراراً سياسياً 

  .ع البناء على أراض فلسطينية خاصةوحكومياً، وأن اخلط األحمر الوحيد هو من
  لقد تقدمت هذا األسبوع مع جمموعة حمترمة من أعضاء الكنيست باقتراح قانون يتبنى

الذي  توصيات اللجنة ويطالب بتطبيق قانون البناء اإلسرائيلي على يهودا والسامرة، األمر
انون اإلسرائيلي كله سيشكل املفتاح إلحداث تغيير بعيد املدى نستطيع يف نهايته تطبيق الق

  .على يهودا والسامرة
  وأود هنا أن أذكر جميع الذين يهمهم الرأي العام الدويل بأن عدم وجود سفارة غربية واحدة

ن علينا التنازل عن سيادتنا على أالقسم الغربي منها، ليس معناه  يف حتى ،يف القدس
  .املدينة
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 دما نقل مقر الكنيست إىل املدينة، كذلك غوريون مسألة السيادة على القدس عن - لقد حسم بن
قرار قانون ضم هضبة اجلوالن، واآلن حان دورنا كي نحسم ضم يهودا إحسم بيغن مسألة 

  .والسامرة
  

عدم معارضة طلب ) الثالثاء(أمس قررت اللجنة الوزارية لشؤون االستيطان  :18/7/2012
مستوطني بؤرة ميغرون االستيطانية غير القانونية إلغاء قرار إخالء ثلث عائالت املستوطنين املقيمة 

  .يف البؤرة
عائلة تقيم يف بؤرة ميغرون  50وكانت احملكمة اإلسرائيلية العليا قد أصدرت قراراً يقضي بإخالء 

عائلة منها طلب استئناف إىل احملكمة  17ن يف هذه األثناء قدمت يوليو احلايل، لك/ حتى نهاية تموز
العليا إلرجاء إخالئها بحجة وجود مستندات يف حيازتها تثبت أنها امتلكت األراضي التي أقيمت 

  .بيوتها عليها بصورة قانونية من أصحابها الفلسطينيين
كما أعلن املستشار . ه العائالتوقد أعلنت اللجنة الوزارية لشؤون االستيطان أنها تؤيد طلب هذ

  .القانوين للحكومة اإلسرائيلية يهودا فاينشتاين تأييده لهذا الطلب
ويف حال موافقة احملكمة العليا على طلب املستوطنين من املتوقع أن يتم إخالء ثلثي البيوت من هذه 

  .البؤرة
يطلبون نقل بيوتهم إىل أن أصحاب البيوت املرشحة لإلخالء س" يديعوت أحرونوت"وعلمت صحيفة 

منها، األمر الذي يعني تقليص رقعة املساحة التي أقيمت  17األراضي التي لن يتم إخالء العائالت الـ 
  .عليها بؤرة ميغرون وعدم إخالئها كلياً

  
وألول  أنه من املتوقع أن تصادق احلكومة اإلسرائيلية قريباً" هآرتس" علمت صحيفة :1/8/2012

 ، وذلك بنسبة]احملتلة[مرة على قانون يقضي بمنح هبات إلنشاء فنادق يف املستوطنات يف املناطق 
  .٪ من حجم االستثمارات20 تصل إىل 

  .قطوقد منحت هذه الهبات حتى اآلن ملشروعات إنشاء فنادق داخل اخلط األخضر ف
على هذا النبأ إنها تقوم يف الوقت احلايل بإجراء دراسة  وقالت وزارة السياحة اإلسرائيلية تعقيباً

تهدف إىل توسيع خدمات الفندقة يف مدينة القدس وضواحيها، وذلك يف ضوء وجود نقص كبير يف 
  .نه على املألنشر بيان بشأ يأكثر سيجر عدد الفنادق القائمة فيها، وعندما يصبح املوضوع عملياً

  
عائلة يف بؤرة  30تستعد الدولة بدءاً من مطلع األسبوع املقبل ألن تخلي بالقوة  :24/8/2012

برئاسة وسوف جتتمع جلنة قضائية . ميغرون تقطن على أرض تعود إىل ملكية فلسطينية خاصة
عائلة تطالب  17القاضي أشير غرونيس يوم الثالثاء القادم للبحث يف طلب استئناف تقدمت به 

بالبقاء يف املكان بحجة أنها اشترت هذه األرض التي تقيم عليها، وهذه العائالت لن يجري إخالءها 
  .حتى موعد مناقشة قضيتهم

  
وباألمس أبلغ موظفو وزارة الدفاع  املستوطنين بأن أجهزة نقل املساكن التابعة للوزارة، والتي 

ساهمت يف نقل مستوطني غفعات هأولبانا، ستكون حتت تصرفهم بدءاً من يوم األحد املقبل، وذلك 
تنفيذاً لالتفاق الذي جرى مع املستوطنين، والذي ينص على حصولهم على مسكن بديل مقابل 
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ويف حال مل يوافقوا على ذلك، سيقوم اجليش باخالئهم بالقوة ألن كما رفضهم . االخالء الطوعي
  . سيشكل خرقاً لالتفاق معهم، وستصبح الدولة غير ملزمة بتقديم سكن بديل لهم

يتعرض سكان ميغرون منذ أكثر من : "ورد ناطق بإسم املستوطنين يف ميغرون على هذا الكالم قائالً 
ومن املؤسف أن . لكننا لن نبيع عقيدتنا مقابل املال وال مقابل كرافانات. ات كبيرةعام لضغوط

أمام رئيس احلكومة بنيامين . تقوم حركة الليكود بتدمير االستيطان بدالً من القيام بدورها التاريخي
الق إما املضي يف الطريق التي سار عليها شارون، أو العمل وفق  املنطق واألخ: نتنياهو خيارين

  ".وتأييد االعتراض على إخالء ميغرون
  

28/8/2012  
  افتتاحية

  28/8/2012، "هآرتس"
  ]إخالء ميغرون اختبار حقيقي لسلطة القانون[

 بعد مداوالت طويلة  وذلك ،هذا األسبوع من املفترض أن تصل قضية ميغرون إىل نهايتها
. وتهديدات ،وضغوط ،صراع سياسي، وأعلى املستوياتبشأنها على قضائية وسياسية 

عائلة من  17التي تقدمت بها  فاحلكم الذي من املنتظر أن يصدر اليوم يف قضية االستئناف
ميغرون تدعي انها اشترت األرض من أصحابها بصورة قانونية، سيضع حداً للتقصير 

صل بشأن التعامل مع هذه اجملموعة من املستوطنين التي استولت على األرض، املتوا
جترأ عدد من الوزراء املنصرمة، خالل األسابيع و ،أخيراً. اوكانت تفعل ما يحلو له

املستوطنين بأن عليهم القيام بما ال مفر منه يف  وأقنعواواملسؤولين والشخصيات األمنية 
  .كم احملكمة العليا وتنفيذ قرار احلكومةأي احترام ح، أي جمتمع طبيعي

  وعلى الرغم من التعويضات السخية التي ستدفع لهؤالء املستوطنين الذين سيطروا على
هم يهدد باستخدام القوة ضد القوات العسكرية التي ستقوم ئبعض زعمافإن األرض بالقوة، 

شبيبة "سم الق على نفسها جمموعات الشباب التي تط، كذلك تهدد بتنفيذ قرار احملكمة العليا
من هنا املطلوب . سكان القرى العربية الفلسطينية اجملاورة على اغضبهجام بصب " التالل

الشهرة الكبيرة التي حصلت عليها فمن قيادة الشرطة التصرف بحزم ضد مثيري الشغب، 
  .احملتلةبؤرة ميغرون حولتها إىل اختبار لتطبيق سلطة القانون اإلسرئيلي على األراضي 

 احلكومة فيما يتعلق ومع األسف الشديد، فإن إخالء ميغرون، ال يشكل اختباراً لسياسة 
، عاماً 13أكثر من ، على مدى احلكومات اإلسرائيلية ساعدت، إذ إن السالم واالستيطانب

كثر فأكثر بالبؤرة، على الرغم من كل طلبات االلتماس التي أمستوطني ميغرون على التمسك 
  ". السالم اآلن"بها منظمة تقدمت 

 هو بمثابة اختبار يشير إىل ) على أمل أال يؤجل يف اللحظة األخيرة( إن إخالء بؤرة ميغرون
  . على أرض اآلخرين من دون أي عائق قامما قد ينتظر البؤر غير القانونية األخرى التي ت

  
أصدرت حمكمة العدل العليا برئاسة القاضي أشر غرونيس وبمشاركة القاضيتين  :30/8/2012

، قبلسبتمبر امل/أيلول 11خالء جميع سكان بؤرة ميغرون حتى إمريم نؤور وعدنه أربيل، حكمها ب
باستثناء السكان الذين يقطنون اجلزء العاشر من البؤرة، والذين يدعون أنهم اشتروا األرض التي 

ويف إثر صدور قرار احملكمة توجه املستشار القانوين للحكومة يهودا فينشتاين إىل . يقيمون عليها
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التصرف بطريقة اجلهات املعنية باملوضوع طالباً منهم إىل املستوطنين يف ميغرون وإىل زعمائهم و
وقد أعرب فينشتاين عن تفهمه حلساسية املسألة، . تعهدوا بذلكأن سلمية وإخالء البؤرة كما سبق 

  .ميغرونبملقيمين إىل اومدى صعوبة القرار الصادر عن حمكمة العدل العليا بالنسبة 
الذي تقدم به  وجاء يف قرار القضاة أنهم مل يجدوا مبرراً قانونياً لالستجابة إىل طلب االستئناف

املستوطنون، والذي جاء فيه أنهم اشتروا جزءاً من األرض التي تقوم عليها البؤرة، وبناء على ذلك 
فإن  ،أن املستوطنين اشتروا األرضمن رغم على الوأشار القضاة إىل أنه . خالءبطال اإلإطالبوا ب

تزموا باخملططات األساسية املباين التي أقيمت عليها ال يمكن أن تبقى ألن سكان ميغرون مل يل
أصدرت يف أن قامة البؤرة، وسبق إالقيادة السياسية مل تتخذ مطلقاً قراراً بكما أن . ألرضاملتعلقة با

  . املاضي أوامر تقضي بهدم املباين املقامة هناك
وقد ترك صدور قرار احملكمة العليا أصداء كبيرة وسط مستوطني ميغرون الذين عقدوا مؤتمراً 

ورأى بعض " .يوم أسود يف تاريخ الديمقراطية اإلسرائيلية"وصفوا فيه القرار بأنه  صحافياً
املشاركين يف املؤتمر أن احلكومة اإلسرائيلية تدوس بطريقة فظة حقوق مواطنيها، وأن رئيس 

احلكومة انضم إىل الرؤساء السابقين الذين تطاولوا على املشروع االستيطاين، وال بد للناخبين أن 
  .يف حساباتهم يف االنتخابات املقبلة األمر ذوا هذايأخ

بطلب إخالء ميغرون، على  2006، التي كانت أول من تقدم سنة "السالم اآلن"يف املقابل، أثنت حركة 
انتصاراً لسلطة القانون على أسلوب إقامة البؤر االستيطانية غير القانونية " قرار احملكمة ورأت فيه

  ".يثبت أن املستوطنين ليسوا فوق القانون"ن القرار األخير ، واعتبرت أ"يف املناطق
أنه يف ال شك لدينا : "خرى، علق جملس املستوطنات يف يهودا والسامرة على القرار بالقولأمن جهة 

ونحن . ستقوم يف ميغرون العليا ويف هضبة هيكاف مستوطنات يهودية دائمة وقانونية ومزدهرة
تبقى يف البؤرة ستشكل النواة ملستوطنة كبيرة ستقام على األجزاء التي على يقين بأن األبنية التي س

  ".هذا ما حدث يف إيلون موريه وهذا ما سيحدث يف ميغرون. اشتراها املستوطنون
  

وضع غفعات  يف بحثالبعد إخالء بؤرة ميغرون االستيطانية غير القانونية، سيجري  :3/9/2012
 خاصة أمالكيدت بأكملها بصورة غير قانونية على والتي شُ، عائلة 35سكنها حالياً تالتي  ،فاآس

احلصول على من دون من دون موافقة الدولة أو  60على مفترق طرق يربط بين بيت إيل والطريق 
أواخر هذا  يف التي يفترض أن تتم تسوية وضعها ا سيجري البحث يف وضع عمونهكم. تراخيص
مشيداً عليها، وقد تقدم عدد مبنى  50 وهناك نحوجرى بناء هذه البؤرة على أراض خاصة،  العام، إذ

ضافة باإل، البؤرة من الفلسطينيين بدعاوى استئناف هذه األرض التي شيدت عليها كبير من مالّك
ويف تشرين . 2008، من أجل إخالء البؤرة منذ سنة ]قانونيوجد "[ يش دين"إىل جمعية 

  .2012أعلنت الدولة أن معاجلة قضية البؤرة يجب أن تنتهي يف نهاية سنة املاضي نوفمبر /الثاين
  

على حتويل  )األحد(اإلسرائيلية يف االجتماع الذي عقدته أمس  صادقت احلكومة :10/9/2012
  .ثامنة إىل جامعة ]احملتلة[يف املناطق  أريئيل مستوطنة  املركز اجلامعي يف

هما وزير الدفاع إيهود باراك، ووزيرة الزراعة "] استقالل["وامتنع وزيران من حزب عتسماؤوت 
  . أوريت نوكيد، من التصويت على القرار

جامعة هناك من املهم أن تكون : "قبل املصادقة على القرار نتنياهو احلكومة بنيامينوقال رئيس 
إنني أحب أن أكسر . جامعة يف أريئيلهناك  أن تكونأيضاً ومن املهم  ،سرائيلإأخرى يف دولة 
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ال أعتقد أنه تكفينا سبع . وهذا هو أحد هذه اجملاالت ،الت يف كل اجملاالتياالحتكارات والكارت
إن أريئيل . واحدة فقط جامعة جديدة عاماً 40بعد من املؤسف أن تنضم إليها و ،سرائيلإجامعات يف 

يف إطار أي تسوية يتم التوصل إليها يف  كذلكوهي ستبقى سرائيل إال يتجزأ من دولة  تعتبر جزءاً
   ."باقي الكتل االستيطانية شأنها شأن ،املستقبل

قوم تت التي اخلطوامن سلسلة  إن املصادقة على اجلامعة يف أريئيل تعتبر جزءاً: "وأضاف نتنياهو
يعبر عن ثقتنا باملستوى وهذا القرار  ،سرائيلإمن أجل تعزيز التعليم العايل يف دولة احلكومة  بها

  ."يف أريئيلالذي وصل إليه املركز اجلامعي األكاديمي 
وجاء يف نص القرار الذي اتخذته احلكومة أن حتويل املركز اجلامعي يف أريئيل إىل جامعة سيبقى 
رهن مصادقة املستشار القانوين للحكومة اإلسرائيلية يهودا فاينشتاين عليه، وذلك بعد أن تُصدر 

مة اإلسرائيلية العليا قراراً نهائياً بشأن طلب االستئناف الذي قدمه رؤساء اجلامعات إىل هذه احملك
 .احملكمة، ودعوا فيه إىل إلغاء هذه اخلطوة

  
مستوطنة مقامة على أراض  49حركة البناء يف تسعى احلكومة اإلسرائيلية لتجديد  :13/9/2012

فلسطينية خاصة، وملنح تراخيص رسمية لألبنية القديمة املشيدة يف مستوطنات مقامة أيضاً على 
هذا ما جاء يف رد احلكومة . أراض فلسطينية خاصة صادرها اجليش اإلسرائيلي ألغراض عسكرية

] منظمة إسرائيلية للدفاع عن حقوق اإلنسان[" يش دين"على طلب االلتماس الذي تقدمت به منظمة 
  .بشأن عدم تطبيق أوامر بهدم مبان أقيمت يف مستوطنة بيت إيل على أراض فلسطينية خاصة

مستوطنة إسرائيلية يف  40واعترفت احلكومة يف وثيقة قدمتها إىل حمكمة العدل العليا بأن نحو 
وحتدثت . خاصة مصادرة ألغراض عسكرية املناطق أقيمت بشكل جزئي أو كلي على أراض فلسطينية

 30احلكومة يف الوثيقة عن نيتها استخدام األوامر العسكرية بمصادرة األراضي، والصادرة قبل 
وقد اعترفت النيابة العامة . عاماً، من أجل احملافظة على بقاء هذه املستوطنات ومنع إزالتها

ى بعد صدور القرار املتعلق بمستوطنة آلون اإلسرائيلية باستمرار البناء يف هذه املستوطنات حت
، والذي يحظر بناء مستوطنات على أراض خاصة جرت مصادرتها 1979موريه العائد إىل سنة 

  .ألغراض عسكرية
مستوطنة مشيدة على  44وتشير وثيقة داخلية للمستشار القانوين ملنطقة يهودا والسامرة، إىل وجود 

، ومن بينها مستوطنات أريئيل وبيت إيل 1979يف سنة أراض جرت مصادرتها ألغراض عسكرية 
  .وأفرات وكريات أربع، باإلضافة إىل مستوطنات تقع يف وادي األردن

  
جلنة "نى توصيات تقرير ينوي رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أن يتب :18/10/2012

الضفة [فيما يتعلق بشرعنة البؤر االستيطانية غير القانونية يف يهودا والسامرة " إدموند ليفي
  .  ، والتي قدمت إليه قبل عدة أشهر]الغربية

وجاء يف تلك التوصيات أنه نظراً إىل أن تلك البؤر االستيطانية قد أقيمت بتشجيع من احلكومات 
كما أكدت أن الضفة الغربية ال تُعتبر منطقة . املتعاقبة، على احلكومة احلالية أن تشرعنهااإلسرائيلية 

  .حمتلة
اجلماعة "ويبدو أن الهدف من وراء نية نتنياهو هذه هو كبح نفوذ موشيه فايغلين، زعيم تيار 

  .اليمينية املتطرفة، داخل حزب الليكود" اليهودية
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إن نتنياهو ال " يسرائيل هيوم"ان رئيس احلكومة لصحيفة وقالت مصادر رفيعة املستوى يف ديو
، وأشارت إىل أن " جلنة إدموند ليفي"ينوي أن يطرح على احلكومة موضوع تبني توصيات تقرير 

  .عملية اإلعداد لتبني تلك التوصيات جتري على قدم وساق يف ديوان رئيس احلكومة
كنيست، الذي يقف على رأسه عضوا الكنيست يف ال" اللوبي من أجل أرض إسرائيل الكاملة"ورحب 

وقال عضو الكنيست . ، بنية رئيس احلكومة هذه]االحتاد الوطني[وآرييه إلداد ] ليكود[زئيف إلكين 
  ].احملتلة[إن خطوة نتنياهو هذه ستؤدي إىل تطوير املستوطنات يف املناطق ] ليكود[داين دانون 

إن تبني تلك التوصيات سيلحق أضراراً سياسية فادحة يف املقابل، قال وزير الدفاع إيهود باراك 
وأكدت رئيسة حزب العمل عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش أن هذه اخلطوة . بإسرائيل يف العامل

وطالب زعيم املعارضة ورئيس حزب كاديما عضو الكنيست . تنطوي على مناورة انتخابية رخيصة
ائيلية يهودا فاينشتاين بمنع نتنياهو من اإلقدام على شاؤول موفاز املستشار القانوين للحكومة اإلسر

  .     خطوة كهذه
  

قال وزير اخلارجية اإلسرائيلية أفيغدور ليبرمان، يف نهاية األسبوع الفائت، إن  :21/10/2012
على لسان وزيرة خارجيته كاترين أشتون أعمال البناء اجلديدة املقرر  شجب االحتاد األوروبي

يدل على عدم فهم االحتاد األوروبي الواقع القائم يف ] احملتلة[تنفيذها يف حي جيلو يف القدس 
  .منطقة الشرق األوسط

ع وجاءت أقوال ليبرمان هذه يف سياق رده على بيان أصدره االحتاد األوروبي يف نهاية األسبو
 هذا احليوحدة سكنية جديدة يف حي جيلو، وقد أكد فيها أيضاً أن  800الفائت وشجب فيه خطة بناء 

  .هو جزء ال يتجزأ من القدس، وأن القدس املوحدة هي جزء ال يتجزأ من دولة إسرائيل
بين إسرائيل [وأضاف وزير اخلارجية أن كل من يريد أن يساهم يف التوصل إىل تسوية 

] حممود عباس[يجب أن يركز على اإلجراءات التي يقوم بها رئيس السلطة الفلسطينية ] والفلسطينيين
  .      ال على أعمال البناء نفسها] الضفة الغربية[من أجل منع أي أعمال بناء جديدة يف يهودا والسامرة 

  
بزيارة حلي جيلو ) الثالثاء(قام رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس  :24/10/2012

  .ورافقه يف هذه الزيارة رئيس بلدية القدس نير بركات]. احملتلة[يف القدس 
وأكد رئيس احلكومة خالل الزيارة أن القدس املوحدة هي عاصمة إسرائيل وستبقى كذلك إىل األبد، 

هذه . لقد بنينا يف القدس ونبني فيها وسنستمر يف ذلك: "وأضاف. حلق الكامل يف إعمارهاولديها ا
  ".هي سياستنا وسنواصل دعم جميع أعمال البناء يف القدس
خالل واليته األوىل يف منصب رئيس  هوأضاف نتنياهو أنه وهو يف طريقه إىل هذا احلي، تذكر بأن

" هار حوما"صخري البل اجلصادق على مشروع سكني تم بناؤه على ] 1999 - 1996[احلكومة 
لقد أوضحوا لنا آنذاك أنه ال يجوز البناء هناك : "وقال. ، واليوم يوجد هناك حي فاخر]جبل أبو غنيم[

ي آالف العائالت اإلسرائيلية التي تتمتع وأنه ستحدث نتيجة ذلك أشياء فظيعة، واليوم تعيش يف احل
  " .بجودة حياة عالية واستثنائية على املدخل اجلنوبي ملدينة القدس

جئت إىل هنا اليوم من أجل أخذ انطباع بشأن العمل املهم الذي تقوم به : "وختم رئيس احلكومة
إن القدس هي . ذي ال مثيل لهالبلدية، وقد أعجبتني خطط البناء والتخطيط املعماري واملنظر اجلميل ال

من أجل التعبير عن سياسة احلكومة التي أقف على رأسها،  كما أنني جئت إىل هنا أيضاً. أغلى كنوزنا
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وفحواها أن القدس هي عاصمة إسرائيل األبدية ولدينا احلق الكامل يف البناء فيها، وهذه هي 
  ".ل وشعبهاالسياسة الصحيحة التي يجب ممارستها من أجل دولة إسرائي

أن الوزير غلعاد أردان، وسكرتير ) 24/10/2012" (هآرتس"من ناحية أخرى ذكرت صحيفة 
يف ] ييشيفاه[احلكومة اإلسرائيلية تسفي هاوزر، تعهدا يف وقت سابق أمام رئيس املدرسة الدينية 

تابعة وحدة سكنية جديدة تكون  90مستوطنة بيت إيل يف الضفة الغربية بدفع خطة تقضي بإقامة 
يف تلك " غفعات هأولبانا"لهذه املدرسة الدينية، كتعويض عن املوافقة على إخالء بيوت حي 

وحدة  300عن تعهد احلكومة اإلسرائيلية بإقامة  يونيو الفائت، وذلك فضالً/ املستوطنة يف حزيران
  .سكنية جديدة يف مقابل عملية اإلخالء هذه

  
على االقتراح الذي قدمه رئيس ) األحد(صادقت احلكومة اإلسرائيلية باإلجماع أمس  :29/10/2012

 4,5احلكومة بنيامين نتنياهو واملتعلق بتوفير احلماية التامة جلميع البلدات التي تقع على بعد 
  . زةكيلومترات من قطاع غ 7كيلومتر وحتى 

٪ منها من تبرعات جندتها الوكالة 14وسيتم تمويل . مليون شيكل 270وستبلغ تكلفة تنفيذ االقتراح 
  .اليهودية من اجلاليات اليهودية يف شتى أنحاء العامل

بشأن مصادر التمويل  يوماً 30وخوّلت احلكومة رئيس احلكومة صالحية اتخاذ قرار يف غضون 
  .األخرى، من دون ضرورة طرح هذا املوضوع مرة أخرى على جدول أعمالها

إننا نقوم بذلك ألن . إن هذا األمر سيوفر األمان ملواطني املنطقة اجلنوبية كلهم: "وقال رئيس احلكومة
بمناطق أخرى  مقارنة إمكان إصابة الصواريخ قصيرة املدى أهدافها يف حميط قطاع غزة أكبر كثيراً 

  " .منه أكثر بعداً
كيلومتر من احلدود مع قطاع  4,5لغاية اليوم تمتع مواطنو اجلنوب بحماية حتى مدى : "وأضاف

كيلومترات من احلدود من خالل منظومة القبة احلديدية  7غزة، وتمتعوا بحماية ابتداء من مسافة 
بين املنطقة التي تتمتع باحلماية الكاملة ويف املنطقة التي تقع ]. املضادة للصواريخ قصيرة املدى[

كيلومترات منه وتتم حمايتها  7كيلومتر من القطاع، واملنطقة التي تبعد  4,5يف األراضي التي تبعد 
واالقتراح اجلديد من . بواسطة القبة احلديدية، توجد منطقة تتم فيها حماية مؤسسات التعليم فقط

ة، ومن خالل ذلك سنستكمل توفير احلماية ملواطني اجلنوب شأنه أن يوفر احلماية لكل هذه املنطق
 ".كلهم

جراء إطالق عدة صواريخ ) األحد(هذا، وتعطلت الدراسة يف مدارس مدينة بئر السبع طوال يوم أمس 
وقد سقطت كلها يف مناطق مفتوحة خارج املدينة، ومل تتسبب . من طراز غراد عليها من قطاع غزة

  .بإحلاق أي أضرار بشرية
  

اإلعالمي يائير لبيد إن الكتل ] يوجد مستقبل" [يش عتيد"رئيس حزب قال  :31/10/2012
والقدس املوحدة ] يف الضفة الغربية[االستيطانية الكبرى معاليه أدوميم وغوش عتسيون وأريئيل 

ظال خاضعتين للسيادة اإلسرائيلية يف أي اتفاق سالم نهائي يتم التوصل إليه مع يجب أن ت
   . الفلسطينيين يف املستقبل، وأكد أن على إسرائيل أال تعترف مطلقاً بحق العودة لالجئين الفلسطينيين

نة يف مستوط" املركز اجلامعي أريئيل"يف ) الثالثاء(سياق خطاب ألقاه أمس وجاءت أقواله هذه يف 
  .أريئيل يف الضفة الغربية، وعرض فيه البرنامج السياسي حلزبه اجلديد

http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=10&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=29&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2012
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=10&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=31&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2012
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وأكد لبيد أن حزبه لن ينضم بعد االنتخابات العامة املقبلة إىل أي حكومة ترفض العودة إىل مائدة 
املفاوضات مع الفلسطينيين من أجل التوصل إىل اتفاق نهائي، وحذّر من أن عدم التوصل إىل اتفاق 

  .سيحول إسرائيل إىل دولة ثنائية القومية، األمر الذي من شأنه أن يفقدها طابعها اليهوديكهذا 
رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بالتذرع بحجة عدم وجود شريك " يش عتيد"واتهم رئيس 

  .فلسطيني من أجل التهرب من التوصل إىل اتفاق سياسي مع الفلسطينيين
ع اإليراين فقال إن اخليار العسكري يجب أن يبقى مدرجاً يف جدول األعمال كما تطرق إىل املوضو

  .شرط أن يكون آخر خيار يتم اللجوء إليه لكبح البرنامج النووي اإليراين
  

مكان تكثيف أعمال البناء يف املستوطنات يف املناطق تدرس احلكومة اإلسرائيلية إ :7/11/2012
كجزء من العقوبات التي ستفرضها على السلطة الفلسطينية يف حال إصرارها على أن ] احملتلة[

مبادرتها الرامية إىل االعتراف بفلسطين دولة غير نوفمبر احلايل / تطرح يف نهاية تشرين الثاين
  .ةعضو يف اجلمعية العامة لألمم املتحد

طاقم "لـ  إن االجتماع اخلاص" هآرتس"وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع املستوى لصحيفة 
، أجرى مداوالت احلكومة بنيامين نتنياهوبدعوة من رئيس ) الثالثاء(، الذي عقد أمس "الوزراء التسعة

لى بشأن جمموعة من العقوبات التي يمكن أن تفرضها إسرائيل على السلطة الفلسطينية رداً ع
  . مبادرتها املذكورة

وأضاف هذا املصدر نفسه أن االجتماع مل يتخذ أي قرارات نهائية، لكن جرى االتفاق خالله على عدة 
  .عقوبات حمتملة

وأشير يف االجتماع أيضاً إىل أن هناك ضغوطاً كبيرة تُمارس على رئيس السلطة الفلسطينية حممود 
عماء ووزراء خارجية كل من أملانيا وبريطانيا عباس إلرجاء طرح املبادرة خاصة من جانب ز

  . وفرنسا، فضالً عن وزيرة خارجية االحتاد األوروبي كاترين أشتون
كما أشير إىل أن هناك توقعات يف إسرائيل بأن تمارس اإلدارة األميركية ضغوطاً على عباس يف هذا 

  ).الثالثاء(الشأن بعد انتخابات الرئاسة األميركية التي جرت أمس 
أنه يف ب اآلونة األخيرةيف  ، الذي هددوزير اخلارجية أفيغدور ليبرمانأن " هآرتس"وعلمت صحيفة 

مل يشترك يف فسيعمل على تقويضها،  حال إصرار السلطة الفلسطينية على دفع هذه املبادرة قدماً
اخلارجية يف ، وبدالً منه اشترك يف االجتماع مندوبون من وزارة "طاقم الوزراء التسعة"اجتماع 

وادعى هؤالء املندوبون أن املبادرة الفلسطينية تشكل خرقاً . مقدمهم املدير العام للوزارة رايف باراك
كبيراً التفاقيات أوسلو، وقدموا وثيقة تشمل عقوبات يمكن فرضها على السلطة الفلسطينية بما يف 

ومندوبو املؤسسة األمنية  يف املقابل قال وزير الدفاع إيهود باراك. ذلك عقوبات اقتصادية
اإلسرائيلية إنه يف حال انهيار السلطة الفلسطينية اقتصادياً، يمكن أن تقدم على حل األجهزة األمنية، 

وعلى وقف التنسيق األمني مع إسرائيل، األمر الذي من شأنه أن يقوض االستقرار القائم يف الضفة 
  .الغربية

  
عطاءات إلقامة أكثر ) الثالثاء(نشرت وزارة البناء واإلسكان اإلسرائيلية صباح أمس  :7/11/2012

. وحدة سكنية يف حيي راموت وبسغات زئيف الواقعين وراء اخلط األخضر شمايل القدس 1200من 
  .وحدة سكنية يف مستوطنة أريئيل بالقرب من نابلس 72عطاء إلقامة  كما نشرت الوزارة جمدداً

http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=11&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=7&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2012
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=11&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=7&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2012
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لقرار اتخذته احلكومة  وقالت مصادر رفيعة املستوى يف الوزارة إن نشر هذه العطاءات جاء تنفيذاً
إىل  ، يف إثر تقديم السلطة الفلسطينية طلبا2011ًأكتوبر / اإلسرائيلية يف هذا الشأن يف تشرين األول

ولة عضو يف هذه املنظمة الدولية، وأنه منذ ذلك الوقت جرت مناقشات اليونيسكو لقبول فلسطين كد
  .مهنية تتعلق بكيفية تنفيذ القرار

نشر هذه العطاءات، وقالت يف بيان خاص صادر ] مدينة الشعوب" [عير عاميم"واستنكرت منظمة 
لى عنها إن هذه العطاءات تشكل الرد احلقيقي من جانب رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو ع

التصريحات األخيرة التي صدرت عن رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس، يف سياق املقابلة 
    .التي أدىل بها إىل قناة التلفزة اإلسرائيلية الثانية، وجدد فيها مرة أخرى التزامه حل الدولتين

  
صادق وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك قبل نحو شهر ونصف الشهر على دفع  :12/11/2012

ووفقاً لهذه . خطة بناء جديدة تقضي بتوسيع مستوطنة إيتمار بالقرب من نابلس يف الضفة الغربية
زيادة عدد وحدة سكنية جديدة يف هذه املستوطنة، األمر الذي سيؤدي إىل  538اخلطة سيتم إقامة 

  .سكانها خمسة أضعاف
من وثائق خاصة حصلت عليها يف هذا الشأن أن وزير الدفاع صادق على " هآرتس"وعلمت صحيفة 

دفع هذه اخلطة على الرغم من أنه مل تتم املصادقة حتى اآلن على اخلريطة الهيكلية للمستوطنة، 
أفراد عائلة واحدة يف وذلك يف إثر ضغوط مارسها عليه املستوطنون عقب تعرض خمسة من 

  .   2011مارس / فلسطينية يف آذار" إرهابية"املستوطنة للقتل على يد جمموعة 
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