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  "شرعنة املستوطنات"مشروع قانون  الكنيست يقرّ 

 *الذي يتيح مصادرة أراضٍ يف الضفة الغربية والقدس

  

  ]مقتطفات. [2017/  2/  6القدس احملتلة، 

  

مساء اليوم االثنين إىل صالح مشروع قانون يشرّع صوّت البرملان اإلسرائيلي 

آالف الوحدات االستيطانية يف الضفة الغربية احملتلة بأثر رجعي، فيما أعلن رئيس 

ودعم . احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه قام بإبالغ اإلدارة األميركية بذلك

يف  52ما عارضه عضواً، في 60مشروع القانون عند طرحه للتصويت يف الكنيست 

وخالل اجللسة العامة . القراءتين الثانية والثالثة، وبذلك أصبح قانوناً معتمداً عليه

للبرملان ندّد زعيم حزب العمل املعارض الذي يترأس كتلة املعارضة يف الكنيست، 

، "سيؤدي إىل ضم ماليين الفلسطينيين"الذي " القانون احلقير"يتسحاق هيرتسوغ، بهذا 

. حسب قوله، اجلنود والسياسيين اإلسرائيليين حملاكمات يف حماكم دوليةويعرّض، 

كل : "وردّ وزير العلوم والتكنولوجيا عوفير أكونيس من حزب الليكود اليميني بالقول

." أرض إسرائيل هي ملك الشعب اليهودي، وهذا احلق أبدي وال يمكن التشكيك فيه

وصمة عار على "يل القانون بأنه اليسارية يف إسرائ" سالم اآلن"ووصفت حركة 

: أنها ستلتمس للمحكمة العليا ضد القانون، وقالت[....] ، فيما أعلنت "كنيست إسرائيل
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نتنياهو يسمح بسرقة األراضي، ممّا يجعل العسكريين يف إسرائيل عرضة للمحكمة "

د الدولية من أجل ضمان بقائه سياسياً، لكننا سنقوم بااللتماس للمحكمة العليا ض

" حقوق املواطن"، ستتقدم جمعية "سالم اآلن"وإىل جانب حركة ." هذا القانون

وأملح املدعي العام للحكومة أفيخاي ماندلبليط باستمرار أنه يف . بااللتماس أيضاً

من الصعب "حين وصل استئناف إىل احملكمة العليا يف إسرائيل ضد القانون فإنه 

ية، قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن القانون ويف أول ردة فعل فلسطين." الدفاع عنه

األراضي الفلسطينية حلساب املستوطنين، فيما قال " يشرّع سرقة"اإلسرائيلي اجلديد 

الشعب الفلسطيني وحركة "املتحدث باسم فتح لإلعالم الدويل زياد خليل أبو زياد إن 

  ."فتح لن يرضخوا لالحتالل اإلسرائيلي

 "سرقة أراضٍ فلسطينية"معارضو القانون يرونه 
ويرى معارضو القانون أنه يشرّع سرقة األراضي الفلسطينية، ويقولون إن 

إسرائيل ستطبق من خالله ألول مرة قانونها املدين يف الضفة الغربية، ليس فقط على 

ووصف زعيم حزب العمال . األفراد، وإنما على أراضٍ معترف بها أنها فلسطينية

ويشكل القانون خطوة يف اجتاه ضم . ون بأنه إعالن ضميتسحاق هيرتسوغ القان

أجزاء من الضفة الغربية، وهو ما يدعو إليه وزراء يف احلكومة اإلسرائيلية األكثر 

يمينية علناً، مثل وزير التعليم نفتايل بينت زعيم حزب البيت اليهودي املؤيد 

 إرضاء لوبي ويسعى القانون إىل. لالستيطان واملعارض إلقامة دولة فلسطينية

املستوطنين بعد إجالء وهدم بؤرة عمونا االستيطانية العشوائية األسبوع املاضي، 

والهدف من . مستوطن، وتقع شمال شرق رام الله 300و 200والتي كان يقطنها بين 

هذا القانون تشريع البؤر االستيطانية العشوائية التي تُعتبر غير قانونية، ليس بموجب 

ويف إقراره أضفى هذا . فحسب، بل أيضاً وفق القانون اإلسرائيليالقانون الدويل 
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مسكناً بُنيت بشكل غير قانوين على أراٍض  3921القانون شرعية وبأثر رجعي على 

من أراضٍ فلسطينية ) هكتار 800نحو (دونماً  8183فلسطينية، كما كرس مصادرة 

تبر هذه احلركة أن هذا وتع. املناهضة لالستيطان" السالم اآلن"خاصة، بحسب حركة 

هكتار  800سرقة كبيرة للعقارات، ما سيؤدي ليس فقط إىل مصادرة "القانون يشكل 

من األمالك اخلاصة الفلسطينية، لكنه يمكن أيضاً أن يحرم اإلسرائيليين 

ألف شخص  400ويعيش قرابة ." والفلسطينيين من فرصة التوصل إىل حل الدولتين

 2,6لغربية احملتلة، بحسب السلطات اإلسرائيلية، وسط يف املستوطنات يف الضفة ا

ألف مستوطن يف القدس  200يضاف هؤالء إىل أكثر من ] و[مليون فلسطيني، 

ومن لندن أعلن رئيس الوزراء بنيامين . ألف فلسطيني 300الشرقية حيث يعيش نحو 

األميركي  نتنياهو يف تصريح للصحافيين الذين يرافقونه يف زيارته أنه أعلم احلليف

وقال نتنياهو حسبما نقلت عنه . بمشروع القانون الذي تم التصويت عليه مساء اليوم

علينا أالّ نفاجئ أصدقاءنا، وال بد من إعالمهم بما يجري، : "وسائل اإلعالم اإلسرائيلية

 ."وهذا ما قمت به
 القانون يثير قلق اجملتمع الدويل

فقد أعرب املوفد اخلاص لألمم . وأثار مشروع القانون قلق اجملتمع الدويل

من مشروع القانون، " قلقه"املتحدة إىل الشرق األوسط نيكوال مالدينوف االثنين عن 

االستخدام املستمر ألراضٍ فلسطينية خاصة لصالح "مؤكداً أنه سيؤدي إىل تسهيل 

لة فسيخلّف عواقب قانونية طوي"، واعتبر أنه يف حال إقراره "املستوطنات اإلسرائيلية

." املدى على إسرائيل، ويقلل إىل حد كبير من احتماالت السالم العربي ـ اإلسرائيلي

وتبنّى جملس األمن الدويل الشهر املاضي قبيل انتهاء والية باراك أوباما قراراً يطالب 
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من الدول األعضاء وامتناع الواليات  14إسرائيل بوقف االستيطان فوراً بتأييد 

 20ومنذ تنصيب دونالد ترامب يف . 1979لمرة األوىل منذ املتحدة عن التصويت ل

يناير أعطت إسرائيل الضوء األخضر لبناء أكثر من ستة آالف وحدة / كانون الثاين 

سكنية استيطانية يف األراضي احملتلة، وأعلن نتنياهو بناء مستوطنة جديدة 

ديدة التزام الصمت وتواصل اإلدارة األميركية اجل. ملستوطني بؤرة عمونا التي أُخليت

إزاء إعالن بناء مستوطنات جديدة، إالّ إن البيت األبيض اعتبر األسبوع املاضي أن 

قد ال يكون عامًال "بناء وحدات استيطانية جديدة يف األراضي الفلسطينية احملتلة 

ل حلل النزاع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني، مؤكداً أنه مل يتخذ بعد موقفاً رسمياً حيا" مساعداً

ودعا التيار اليميني األكثر تطرفاً يف احلكومة اإلسرائيلية إىل ضم . هذا املوضوع

وأوردت وسائل اإلعالم . أجزاء من الضفة الغربية احملتلة بعد انتخاب ترامب

اإلسرائيلية األحد أن نتنياهو سعى لتأجيل مناقشة القانون من أجل تنسيق األمور مع 

فبراير يف البيت / شباط  15الذي التقاه يف [ترامب  الرئيس األميركي اجلديد دونالد

، إالّ إن حزب البيت اليهودي املتطرف والشريك يف االئتالف احلكومي وزعيمه ]األبيض

كما حذّر املدعي العام للحكومة أفيخاي ماندلبليط من أن . نفتايل بينت رفضا ذلك

قضائية يف احملكمة  مشروع القانون قد يعرّض املسؤولين اإلسرائيليين ملالحقات

  .اجلنائية الدولية
 


