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  خالد عايد إعداد:

  "النقاط االستيطانية غير الشرعية"
  يف الضفة الغربية احملتلة

 يف "النقاط االســـــــــتيطانية غير الشـــــــــرعية"يف اآلونة األخيرة كالم كثير بشـــــــــأن  دار
 ويف "خريطة الطريق"األراضـــــــــــي الفلســـــــــــطينية احملتلة. وورد ذكر هذه النقاط يف خطة 

وثائق تتصــــل بهذه اخلطة. ووقع املوضــــوع نفســــه يف حقل االلتباس والتســــاؤل: ما هي 
حقيقة هذه النقاط، وبم تختلف عن املســـــــــــتعمرات األُخرى؟ ما هي أعدادها ومواقعها؟ 

  هي حقيقة إخالئها؟وعن أي شرعية يدور احلديث؟ وما 
أَحــاز"هي  "النقطــة االســـــــــــتيطــانيــة"إن الكلمــة العبريــة املســـــــــــتعملــة للــداللــة على   "مــَ

أرض أو  - (جمعها مَأَحازيم)، وهي تعني، بين ما تعني: مقبض؛ مســــــــتوطنة عســــــــكرية
قرية مهجورة اســـــــــــتقر بها اجليش للتوطن فيها بصـــــــــــورة موقتة أو دائمة (وهي تتحول 

). لكن هذا املعنى املعجمي ال ينطبق "مســـــــــتعمرة جمتمعية"ن إىل لدى توطينها باملدنيي
تماماً على النقاط االســـتيطانية موضـــوع البحث؛ فهي إجماالً جتمعات لعدد حمدود من 

مرة املســــتع" املســــتوطنين، يعيش يف بيوت نقالة (كرافانات)، تقع على تلة جماورة لـــــــــــــــ
 ."األم
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ت بمبادرة من املســـتوطنين أنفســـهم، من فينبع من كونها أقيم "عدم شـــرعيتها"أمّا 
دون أن تتخذ احلكومة اإلســـــــرائيلية قراراً بإقامتها، ومن دون أن حتصـــــــل على الرُخَص 

وذلـــك خالفـــًا  - الالزمـــة من اجلهـــات الرســـــــــــميـــة، العســـــــــــكريـــة واملـــدنيـــة، ذات العالقـــة
حتالل الالقائمة. وهكذا، فإن الشرعية املقصودة تتعلق بقانون ا "الشرعية"للمستعمرات 

اإلســـــرائيلي، وبما ينص عليه من إجراءات وخطوات تســـــبق إقامة املســـــتعمرة وترافقها، 
  بالشرعية املتضمنة يف أحكام القانون الدويل. - طبعاً - وال تتعلق

كالً من نوعيْ االســـــــــــتيطان (املســـــــــــتعمرات والنقاط  "خريطة الطريق"تناولت خطة 
االســـــــــتيطانية) بصـــــــــورة خمتلفة. فقد نصـــــــــت اخلطة، فيما يتعلق بالنوع األول، على أنه 

انسجاماً مع توصيات تقرير جلنة ميتشل، جتمد احلكومة اإلسرائيلية جميع النشاطات "
ثاين، ما يتعلق بالنوع الأمّا في "االســتيطانية (بما يف ذلك النمو الطبيعي للمســتوطنات).

تفكك إســــــــرائيل على الفور املواقع االســــــــتيطانية التي أقيمت "فقد نصــــــــت اخلطة على أن 
، أي منذ تويل شــــــــــارون رئاســــــــــة احلكومة أول مرة (نص "2001منذ شــــــــــهر آذار/مارس 

  اخلطة يف باب الوثائق يف هذا العدد).
ا شــــــــــــارون يف خطــابــه يف قمــة العقبــة، يف  يتطرق إىل جتميــد  ، فلم4/6/2003أمــّ

وفيما "النشاط االستيطاين، وإنما اكتفى بتناول النقاط االستيطانية على النحو التايل: 
]، أود أن أكرر أن unauthorized outpostsيتعلق بالنقاط االســــــتيطانية غير املرخص بها[

 إســـــــرائيل جمتمع خاضـــــــع حلكم القانون، وبالتايل فإننا ســـــــنبدأ فوراً بإزالة النقاط غير
  (نص اخلطاب يف باب الوثائق يف هذا العدد). "املرخص بها
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إذاً، فإن احلديث القائم منذ فترة عن إزالة مواقع اســـــــــــتيطانية إنما يتعلق بالنقاط 
حصـــــــــــراً من جمموع هـــذه النقـــاط، وال يتطرق إىل  "غير املرخص بهـــا"االســـــــــــتيطـــانيـــة 

ذه املســـــــــــتعمرات متروك املســـــــــــتعمرات القائمة من قريب أو بعيد، على اعتبار أن أمر ه
للتفاوض يف مرحلة الحقة. (يُذكر أن شـــــــارون نفســـــــه كان دعا املســـــــتوطنين منذ أعوام 

  )."النقاط االستيطانية"إىل احتالل رؤوس التالل من خالل إقامة 
ليس ثمـــة معلومـــات رســـــــــــميـــة عن النقـــاط االســـــــــــتيطـــانيـــة: عـــددهـــا، مواقعهـــا، عـــدد 

 ســـــتار الســـــرية الكثيف الذي يلف األنشـــــطة مســـــتوطني كل منها، إلخ. ويمكن رد ذلك إىل
االســـــــــــتيطانية عادة، والذي يزداد كثافة عندما يتعلق األمر بهذه النقاط (وباســـــــــــتيطان 

يمكن التقدير أن عددها يناهز  )1(القدس، باملناســـبة). ووفق مصـــادر إســـرائيلية متعددة،
ن واثنتي عشــــرة املئة، وأن بعضــــها مهجور، وبعضــــها اآلخر آهل بما يتراوح بين عائلتي

عــائلــة، وأن أكثريتهــا تقع يف املنطقــة مــا بين مــدينتي رام اللــه ونــابلس، يف حين يقع 
  عدد كثير منها يف املنطقة إىل اجلنوب من بيت حلم امتداداً إىل جبل اخلليل.

، بناء على املعلومات التي جمعها فريق "السالم اآلن"وبحسب جدول نشرته حركة 
يمكن اســتخالص أن  )2(ابع لها يف أثناء جوالته يف كل املناطق،متابعة املســتعمرات الت

نقطة منها خالل الفترة منذ  50نقطة، أقيم نحو  115عدد النقاط االســـــــــــتيطانية يبلغ 
نقطة، وأن  26، وأن عدد املهجور منها يصــــــل إىل 2001حتى مطلع ســــــنة  1996ســــــنة 

دد املســــــــــتوطنين يف كل منشــــــــــأة، وأن ع 25و 2عدد املنشــــــــــآت يف كل منها يتراوح بين 
عائالت (باســـــــــــتثناءات قليلة)، وأن  10منها يتراوح بين بضـــــــــــعة عازبين أو عائلتين و

  نقطة منها على األقل. 36وجوداً عسكرياً شوهد يف 

  :"تلة مكشوفة"
  "إخالء املأحازيم"عملية 

تأخذ طريقها إىل التنفيذ،  "تلة مكشــــــوفة"، بدأت عملية 2003حزيران/يونيو  9يف 
، كلها غير "غير شــرعية"نقاط اســتيطانية  9حين قامت قوات األمن اإلســرائيلية بإخالء 

                                                            
 "هآرتس"حركة الســـــــــــالم اآلن (املصـــــــــــدر أدناه) واخلريطة التي أعدتها احلركة؛ زئيف شـــــــــــيف،   )1(

(النســـــــــــخــــة اإللكترونيــــة)،  "معــــاريف"؛ أوري يفلونكــــه، 8/5/2003(النســـــــــــخــــة اإللكترونيــــة)، 
14/4/2003.  

  موقع احلركة يف اإلنترنت:  )2(
  http://www.peacenow.org  
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آهلة، يف أنحاء متفرقة من الضـــــــــــفة الغربية. وقوبل اإلخالء بمقاومة ضـــــــــــئيلة فقط من 
 تقبل املســتوطنين، الذين أخلوا طواعية نقطة إضــافية عاشــرة. لكن أطرافاً متعددة أعرب

جلنــة حــاخــامي يهودا "يف ذلــك اليوم عن معــارضـــــــــــتهــا لعمليــة اإلخالء. فقــد أصـــــــــــــدرت 
بياناً اعتبرت فيه إخالء النقاط االســـــــتيطانية واملســـــــتعمرات أمراً غير  "والســـــــامرة وغزة

قانوين، ودعت أفراد قوات األمن إىل حتكيم ضـــــــــــمائرهم لفحص خلقية أي أمر يتلقونه. 
ل غير عنيف ضـــــد عملية اإلخالء. كما أعرب حزبا وأعلن جملس املســـــتوطنات بدء نضـــــا

  )3(املفدال واالحتاد القومي عن معارضتهما للعملية.
بعــد ذلــك، تتــابعــت لعبــة القط والفــأر بين قوات األمن واملســـــــــــتوطنين: تُخلى نقطــة 

األمر الذي كثّف  -  اســـــــــــتيطانية فتعاد إقامتها، أو إقامة نقطة جديدة، ثم تُخلى جمدداً
أحاط عملية اإلخالء. فعلى ســـــــبيل املثال، أُخلي مأَحاز نفيه تســـــــوف يف الغموض الذي 

مســــــــــتوطناً، ثم قامت  50من الشــــــــــهر نفســــــــــه نحو  19حزيران/يونيو، فعاد إليه يف  14
قوات األمن بإخالئه من جديد يف اليوم التايل. ويف اليوم نفســـه، كان أحد النشـــطاء من 

. يف األمس فقط بلّغنا اجليش أننا ســـنعود إ"مســـتوطنيه يصـــرح:  ىل املكان ونبنيه جمدداً
  )4("أُخلي مأَحازمتسبيهيتسهار، ويف األمس أقمنا مأَحازاً آخر...

تتم دائماً بســالســة. فقد رفض أحد ضــباط املظليين، وهو  "اإلخالء"مل تكن عمليات 
يسكن يف إحدى املستعمرات، أمراً بإخالء نقطة استيطانية، وأعلن رفضه املشاركة يف 

. 28أيـة عمليـة إخالء، فحُكم عليـه بـالســـــــــــجن   غفعـات"وبمنـاســـــــــــبـة إخالء نقطـة  )5(يومـاً

ن واملستوطنين أسفرت حزيران/يونيو، جرت مواجهات بين قوات األم 19يف  "يتسهار
وعاد )6(زجاجات حارقة يف املكان. 7شخصاً من الطرفين. كما عُثر على  30عن إصابة 

 "غفعات أريئيل"تموز/يوليو، فأقاموا النقطة من جديد، حتت اســـــــم  6املســـــــتوطنون، يف 
(على اســـــــــــم رئيس احلكومة اإلســـــــــــرائيلية)، وما لبثت قوات األمن أن أخلتها مرة أُخرى. 
ويف هذه املناســـــــــبة، ذكر تقرير صـــــــــحايف أن جمموع النقاط االســـــــــتيطانية التي أخليت 

نقطــــة، يف حين وصـــــــــــــــل عــــدد النقــــاط اجلــــديــــدة التي أقــــامهــــا  12حتى تــــاريخــــه بلغ 
بل إن أحد الصـــــــحافيين اإلســـــــرائيليين  )7(نقطة. 13املســـــــتوطنون يف الفترة نفســـــــها إىل 

                                                            
  .10/6/2003(النسخة اإللكترونية)،  "معاريف"  )3(
  .20/6/2003(النسخة اإللكترونية)،  "يديعوت أحرونوت"  )4(
  .6/7/2003(النسخة اإللكترونية)،  "معاريف"  )5(
  .20/6/2003(النسخة العربية اإللكترونية)،  "يديعوت أحرونوت"  )6(
  .7/7/2003(النسخة اإللكترونية)،  "معاريف"  )7(
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 18يف حين بدء ســـريان مفعول الهدنة، أُحصـــي مثالً "ذهب إىل أبعد من ذلك حين كتب: 
نقـــاط  8نقطـــة اســـــــــــتيطـــانيـــة جـــديـــدة أقيمـــت يف األســــــــــــــابيع الثالثـــة األخيرة مع إزالـــة 

أُخرى على األقل مل  60نقاط مســـــــــــتهدفة باإلخالء (ومن  10اســـــــــــتيطانية من جمموع 
  )8("ستهدف).تُ

  
يف أي حال، فإن بعض التحليالت التي نشـــــرتها الصـــــحافة العبرية يكشـــــف قســـــطًا 
وافراً من حقيقـة هـذه النقـاط االســـــــــــتيطـانيـة، ومن التالعـب الرســـــــــــمي بشــــــــــــأن إخالئهـا. 

 واملقال التايل هو أحد األمثلة لذلك.

 

 

  

  مستنقع األكاذيب بشأن النقاط االستيطانية
  زئيف شيف

، بعد مقتل حارس إســــــــــرائيلي على أيدي فلســــــــــطينيين يف 2001ر/مايو أيا 31يف 
نقطة اســــتيطانية بالقرب من [مســــتعمرة] إيتَمار، عرض اجليش اإلســــرائيلي على وزير 

إليعيزر، صـــــــــــورة النقاط االســـــــــــتيطانية يف يهودا والســـــــــــامرة.  - بن  الدفاع، بنيامين
أقيمت منذ بدء االنتفاضــــة  24نقطة اســــتيطانية، منها  66وكانت اخلالصــــة أنه يوجد 

منها فقط يقوم اجليش اإلســــــــــرائيلي بأعمال احلراســــــــــة. وأضــــــــــاف  19املســــــــــلحة. ويف 
من النقــــاط  60مســــــــــــــاعــــد الوزير لشـــــــــــؤون االســـــــــــتيطــــان والبنى التحتيــــة أن ثمــــة يف 

االســتيطانية مشــكلة االفتقار إىل الشــرعية من جوانب متعددة. وبعد أن قامت جلنة من 
  نقطة استيطانية. 15املوضوع، أعلن الوزير أنه يجب إخالء  وزارة الدفاع بتفحص

 16بعد نحو عام ونصـــــــــــف عام من ذلك، ورد يف وثيقة قدمت إىل وزير الدفاع يف 
نقطة اســــــــتيطانية التي تم  15  ، أنه باإلضــــــــافة إىل الـــــــــــــــــــ2002تشـــــــرين األول/أكتوبر 

، 2002ليو نقطــة إضــــــــــــافيــة يف تموز/يو 20، أُخليــت 2001إخالؤهــا يف تموز/يوليو 
نقطة غير شـــــرعية أُخرى.  30حُددت أســـــماؤها يف الوثيقة. وقيل إن أمراً أُعطي بإخالء 

ددت أســـــــــــمـــاء هـــذه النقـــاط االســـــــــــتيطـــانيـــة، بمـــا فيهـــا  نقـــاط توجـــه  6ومرة أُخرى، حـــُ
املســـــــــتوطنون بشـــــــــأنها إىل حمكمة العدل العليا. هذا ما جاء يف التقارير املرفوعة إىل 

                                                            
  .2/7/2003(النسخة اإللكترونية)،  "هآرتس"غدعون سامط،   )8(
)(  "8/5/2003(النسخة اإللكترونية)،  "هآرتس.   
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وثائق رســـمية. [لكن] على األرض كانت الصـــورة خمتلفة. كان وزير الدفاع وجُمع يف 
نقطة اســــــتيطانية، غير أن مكتب املســــــتشــــــار يف شــــــؤون  65من الواجب ظاهرياً إخالء 

نقطــة فقط أُخليــت  21، أن 2002االســـــــــــتيطــان أعلن، يف أواخر تشـــــــــــرين األول/أكتوبر 
.   حتى حينه. وهذا التقرير أيضاً كان وهمياً

ح مما نُقل مؤخراً إىل جلنة (من عدة وزارات، هذه املرة)  إن الصــــــورة احلقيقية تَرْشــــــَ
ألّفها وزير الدفاع، شــــــــاؤول موفاز، للنظر يف شــــــــأن النقاط االســــــــتيطانية. إن عدد هذه 

نقطة! أي أنه على  100و 90، يتراوح بين 2003النقاط القائمة اآلن، يف أيار/مايو 
طــانيــة واإلخالء الــذي تم ظــاهريــاً على الرغم من األوامر املتكررة بــإخالء نقــاط اســـــــــــتي

حتى أيار/مايو  2001األرض، فقد ارتفع عدد النقاط االســـــــــــتيطانية منذ أيار/مايو 
  نقطة. 100- 90إىل  66، من 2003

إن مغزى ذلك هو أن موضـــــــــــوع النقاط االســـــــــــتيطانية ينطوي على واحدة من أكبر 
ت إىل األميركيين ويف األكــاذيــب يف دولــة إســـــــــــرائيــل. وهــذه ليســــــــــــت فقط أكــذوبــة نُقلــ

تصـــريحات شـــبه رســـمية، وإنما أيضـــاً أكذوبة متواصـــلة يحشـــون بها عقل اجلمهور يف 
إســـــــــــرائيل. واحلكايات عن جلان وزارية، جلان مؤلفة من ممثلي عدة وزارات، تتفحص 
حتى اإلجهاد الوضـــــــــــع القانوين الدقيق لكل نقطة اســـــــــــتيطانية هي جزء من األكذوبة 

وقت أعضــــــاء هذه اللجان إن كانوا يشــــــاركون يف األكذوبة. فمن الكبرى، ويا خلســــــارة 
الواضـــــــــــح أن إقامة نقطة اســـــــــــتيطانية من دون رخصـــــــــــة على أرض عربية ذات ملكية 
خاصــة هي ســرقة يف وضــح النهار. أمّا عندما يحاولون تكوين االنطباع بأن عدداً من 

على  تثناءات معينةالنقاط االستيطانية يتمتع بشرعية معينة، وبأنه ال يوجد سوى اس
  "شرعية يف عيون من؟"األرض، فإن السؤال يصبح: 

.[.......]  
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