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حكومة�نتنياهو�تس�ى�ل�لتفاف�ع�ى�قرارات�

  "البؤر�/ستيطانية"ا*حكمة�العليا�بشأن�

��أعلن �نتنياهو، �بنيامBن �إسرائيل، �حكومة �رئيس �خ�ل �Iحد �يوم �IسبوMي، �حكومته  -اجتماع

�عش22.4.2012 �استيطانية �بؤر �ث�ث �شرعنة �نيته �عن �بؤرة�. وائية، �مشكلة �لحل �سيس�ى �إنه وقال

� �Yي �رابعة �هفغ"استيطانية �رام�" اناولبأعات �مدينة �قرب �خاصة �فلسطينية �بملكية �أراض �ع�ى ا*قامة

  ".بيت�إيل"هللا،�وتعتabها�إسرائيل�حّيا�تابعا�*ستوطنة�

�إسرائي �فإن �بداية، �وللتوضيح، �تعت�abا*ستوطنات �h"قانونية"ل �بقرار�حك، �أقيمت �وبمصادقة�ijا ومي

وnي�ا*قابل�فإijا�تعت�abالبؤر�/ستيطانية�العشوائية�. ا*حتلة�tuqاوزارة�الدفاع،�ال�qrتعت�abالحاكم�nي�Iر 

،�ijhا�أقيمت�بمبادرة�مستوطنBن�من�دون�قرار�حكومي�ومن�دون�مصادقة�وزارة�الدفاع،�"غ�aBقانونية"

لكن�كافة�ا*ستوطنات�والبؤر�/ستيطانية�. ش�xسرائي�يالتابعة�للجي" xدارة�ا*دنية"أو�ذراعها�ا*سماة�

� �الشرقية �والقدس �الغربية �الضفة �وا*عاهدات�تعتn�abي �وا*واثيق �الدو�ي �القانون �بموجب غ�aBقانونية

  . الدولية�قاطبة

�نتنياهو  �الحكومة�وأعلن �اجتماع ��ا*ذكور �خ�ل �نيته �"عن �وضع �رحتنظيم �وبروخBن�يمستوطنات ليم

" ليميحر " اوتقع�مستوطنت .�iذه�ا*ستوطنات" با�ع�aاف"واسطة�تشكيل�لجنة�وزارية�تبحث�ب" وسنسانا

�و " نبروخB"و �نابلس �منطقة �nي �الخليل�"سنسانا"مستوطنة �منطقة �فإن��.nي �للتقارير�xسرائيلية ووفقا

�ا*ستوطنات �xسرائيلية�هذه �xسكان �وزارة �بمساعدة ��أقيمت �الدولة"nي qtuصا�،"أرا� qrال� در�iا�أي

�نتنياهو�ووزير�الدفاعو�.إسرائيل �من �،ووزير�الشؤون�xس�aاتيجية�،�iود�باراكإ�،nي�عضوية�اللجنة�كل

  . والوزير�بي��qبيغن�،موشيه�يعلون 

وكانت�إسرائيل�قد�تعهدت�للمجتمع�الدو�ي�وخصوصا�للو�يات�ا*تحدة�بعدم�إقامة�مستوطنات�جديدة�

�ا*ستوطنات�الث�ث �يتعBن�ع�ى�حكومة�إسرائيل�اتخاذه�بشأن�إقايست�لكن�شرعنة�هذه مة�وجب�قرارا

�صرح��.جديدة�مستوطنات �فقد �والقانون�الدو�ي، �تعهدا�iا �عن �تعمل�بمعزل �إسرائيل وبما�أن�حكومة

طرح�قريبا�ع�ى�الحكومة،�بتوصية�من�وزير�الدفاع،�التصاريح�يع��م�أن�ي"نتنياهو�nي�بداية�نيسان�بأنه�

  ".ليميحوسنسانا�ور �ن*ستوطنات�بروخBا*طلوبة،�لتسوية�مكانة�ا

�غ �زهافا �الكنيست، �nي �مaBتس �حزب �كتلة �رئيسة �البؤر�اوعقبت �بتشريع �قرار�الحكومة �ع�ى لئون،

�الث�ث ��/ستيطانية �إن �نحو�"بالقول �تدفع �القوميةحكومة�إسرائيل �ثنائية �دولة وأضافت�أن�". إقامة

"� �ا*ناطق �nي �جديدة �مستوطنات �ان�iاك�و ] الفلسطينية[إقامة �Yي �حالها �ع�ى �استيطانية �بؤر إبقاء

واجهة�وليس�نحو�ا*نحو�Yي�لتعهدات�دولية�أطلق�iا�حكومة�إسرائيل�وتؤشر�إ�ى�أن�وجهة�هذه�الحكومة�

  ". تسويةال
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  احتيال�ونصب    

�بأنه� �الحكومة، �اجتماع �قبيل �الليكود، �حزب �لوزراء �اجتماع �نتنياهو�خ�ل �تعهد �نفسه، �السياق nي

،�رغم�أن�نتنياهو�تعهد�بإخ�ء�ا*ستوطنBن�من�"اناولبأغفعات�ه"ة�البؤرة�/ستيطانية�سيجد�ح��لقضي

،�وذلك�ijhا�مقامة�ع�ى�أراض�2012هذه�البؤرة�وهدم�ا*باني�ف�iا،�nي�موعد�أقصاه�Iول�من�أيار�العام�

  . بملكية�فلسطينية�خاصة

� �صحيفة �ا) 23.4.2012" (هآرتس"وذكرت �nي �حاولوا �ا*ستوطنBن �ا*أن �Iرض �شراء qtuا�*اiعل�� قامة

� �ه"بؤرة �أكدت�"انالبأو غفعات �حسبما �القرع، �دورا �قرية �من �فلسطينيون �مواطنون �يملكها qrال� ،

� �أحرونوت"صحيفة �عملية��).23.4.2012" (يديعوت �أن �أكد �xسرائيلية �الشرطة �أجرته �تحقيقا لكن

� �سليمة"الشراء �تكن �". لم �الشرطة، �تحقيق �نتائج �إ�ى �تم�واستنادا �الذي �الدولة �موقف �بلورة تمت

�تبBن�أن��.تقديمه�إ�ى�ا*حكمة�العليا �العليا��iذا�الصدد�أنه �ا*حكمة �إ�ى وكتبت�النيابة�العامة�nي�ردها

"� �تقديمها �تم qrال� �الشراء �وثائق �nي �ا*وجود �البائع �ا*ستوطنBن[اسم �جانب �ا*الك�] من �اسم هو�ليس

  ".سج��nي�ا*اqtuا*سجل�nي�قسيمة�Iرض�ولم�يكن�مالكا�م

وnي�. أن�ا*ستوطنBن�يتمسكون�بالقضية�ال�qrتنظر��ف�iا�ا*حكمة�ا*ركزية�nي�القدس" هآرتس"وأضافت�

غفعات�"/ستيطانية�طلبا�لتسجيل�Iرض،�ا*قامة�عل�iا�بؤرة�" أماناه"إطار�هذه�القضية،�قدمت�حركة�

�xسرا"هأولبانا �الشرطة �أكدت �وثائق �إ�ى �استنادا �باسمها ،� �أijا �تحقيقها �nي �سليمة"ئيلية �تكن " لم

�ذ"و �بالواقع�اتليست �". صلة �ا*ركزية �من�وستنظر�ا*حكمة �Iول �nي �Iرض �قضية�ملكية �nي �مرة hول

  .تموز�ا*قبل،�علما�أن�ا*حكمة�العليا�قد�أصدرت�قرارا�بإخ�ء�وهدم�البؤرة�/ستيطانية

زراء�من�أجل�مطالبة�ا*حكمة�العليا�بتأجيل�هدم�وnي�هذه�Iثناء�يمارس�ا*ستوطنون�ضغوطا�ع�ى�الو 

�أشارت� �الذي �ا*ركزية، �ا*حكمة �nي �Iرض �ملكية �قضية �النظر�nي �ان�iاء �حBن �إ�ى �/ستيطانية البؤرة

�لسنوات" هآرتس" �تستمر �قد �إجراءات �أijا �طلب�. إ�ى �يؤيدون �الوزراء �أن �الصحيفة وأوضحت

  .ا*ستوطنBن،�بينما�تعارضه�النيابة�العامة

�nي�أعقاب" هأولباناغفعات�"إ�ى�وسائل�xع�م�حول�قضية��وطلب�نتنياهو�من�وزراء�حزبه�عدم�التحدث

�حولها �وباراك �يعلون �بBن �حل��.الت�سن �إ�ى �سيؤدي �/ستيطانية �البؤرة �هذه �إخ�ء �إن واعت�abيعلون

نسبة�إ�ى�" غلين�Bمالفاي"من�جانبه�وصف�باراك�وزراء�حزب�الليكود�الذين�انتقدوه�بممارسة��.الحكومة

لكن�Iمر�ا*ث�aBللسخرية�هو�أن��.زعيم�الجناح�اليمي��qا*تطرف�/ستيطاني�nي�الليكود،�موشيه�فايغلBن

   ".هأولباناغفعات�"باراك،�عندما�كان�رئيسا�للحكومة،�هو�الذي�قرر�إقامة�البؤرة�/ستيطانية�

� �" رتسهآ"ونقلت �القضية �تفاصيل �ع�ى �مطلع �مسؤول �إنعن �قوله �لدى�نتنياهو���"ه �الواقع �nي يوجد

�أو�مبدئي �أخ�¯ي �ا*ستشار�القانوني�موقف �عليه �يوافق �أن �شريطة �حل، �أي �لقبول �وهو�مستعد ،

  ".وهدف�نتنياهو�Iسا°�qtهو�ا*ماطلة�من�أجل�إنزال�عبء�الوزراء�عنه. للحكومة،��iودا�فاينشطاين
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عضو�nي�حزب��500شارك�فيه�أك±�aمن�" لباناهأو غفعات�"وعقد�ا*ستوطنون�اجتماعا�تضامنيا�nي�بؤرة�

� �وبيi³م �الحاكم، �من��200الليكود �الكنيست �أعضاء �من �وعدد �الحزب، �لهذا �ا*ركزية �اللجنة عضو�nي

�باراك،�بسبب�موقف. الليكود �إ�ى �شديدة �انتقادات �/جتماع �nي �ا*تحدثون �البؤرة��هووجه ́خ�ء � ا*ؤيد

�العلي �قرار�ا*حكمة �بموجب �داني�. ا/ستيطانية �عضو�الكنيست �عن �إسرائيلية �إع�م �وسائل ونقلت

� �/جتماع �خ�ل �قوله �xخ�ء"دانون �نؤيد �ا*قصود ،إننا �وزارة��لكن �مكتب �من �باراك �ا�iود إخ�ء

  ". الدفاع

�نتنياه �قال �جانبه �إنمن �xسرائيلية �العامة �أجل�منع�" و�لµذاعة �من �الوقت �ا*زيد�من �إ�ى �حاجة ثمة

  . *نع�هدم�هذه�البؤرة�/ستيطانية" قانونية"،�وأنه�يبحث�عن�طرق�"هأولباناغفعات�هدم�البيوت�nي�

وبد��من�تنفيذ�قرار�ا*حكمة�العليا،�يحاول�مسؤولون�nي�وزارة�الدفاع،�وnي�مقدم�iم�باراك،�التوصل�

 i21ا�إ�ى�قطعة�أرض�مساح�" هأولباناغفعات�"ويدور�الحديث�عن�نقل�بؤرة�. إ�ى�تسوية�مع�ا*ستوطنBن

� �يزال"دونما �Iرض�يجري �و� �هذه �مكانة �nي �nي�"البحث �الحدود �حرس �مقر�وحدة �من �بالقرب �وتقع ،

  ".بيت�إيل"مستوطنة�

  

  لجنة�فرض�الوقائع�ع�ى�Iرض

� �نتنياهو�nي ��11أعلن �سبل �nي �تبحث �لجنة �تشكيل �قرر �أنه qtuا*ا� �Iول �غ�aB"تشرين �البناء تنظيم

فية�nي�حينه�إن�نتنياهو�اوقالت�تقارير�صح. لبؤر�/ستيطانية�العشوائيةnي�ا*ستوطنات،�أي�ا" القانوني

� �طرق �nي �للبحث �لجنة �بتشكيل �نئمان، �يعقوب �البؤر�" قانونية"أمر�وزير�العدل، �مشكلة �مع للتعامل

  . /ستيطانية�ا*قامة�ع�ى�أراض�بملكية�فلسطينية�خاصة

نتنياهو�قرر�تشكيل�لجنة�لتبحث�"ا�جاء�فيه�إن�وأصدر�مكتب�رئيس�الحكومة�xسرائيلية،�nي�حينه،�بيان

أي�ا*ستوطنات�nي�[nي�أداة�سياسية�ومبادئ�للعمل�بشأن�البناء�الذي�لم�يتم�تنظيمه�nي��iودا�والسامرة�

طرح�من�خ�ل�التماسات�] الضفة�الغربية
ُ
وسوف�تبلور�اللجنة�توصيات�للعمل�nي�قضايا�كتلك�ال�qrت

  .تم�تعيBن�قا�qtuا*حكمة�العليا،�إدموند�ليفي،�رئيسا�لهذه�اللجنةوقد� ".عدة�أمام�ا*حكمة�العليا

ة�عمن�جان¸iا،�قالت�وزيرة�الثقافة�والرياضة�xسرائيلية،�ليمور�ليفنات،�nي�مقابلة�´ذاعة�القناة�الساب

البحث�nي�كيفية�تنظيم�وليس�ما�إذا�كان��و ه"التابعة�للمستوطنBن،�إن�الهدف�من�تشكيل�هذه�اللجنة�

́مك �تنظيبا �/ستيطانيةالب" مان �البؤر �nي �ا*نظمات�" ناء �ستقوله �مما �تخوف �دون �من �بذلك والقيام

�Iحوال�. اليسارية �جميع �nي �أنه �إذ �ومكشوفة، �حازمة �بصورة �نحكم �أن �كحكومة �علينا ويتعBن
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إنه�" هآرتس"ـ�وقال�مسؤول�سيا°�qtإسرائي�ي�ل. nي�إشارة�إ�ى�ا*نظمات�الحقوقية�nي�إسرائيل" سيتكلمون 

� �فإن �حلو�، �ليفي �لجنة �تزود �لو�لم ºrذريعة�"ح� �يكون �أن �ذلك �وبإمكان �شهور �لعدة �سيطول عملها

   ".  لتأجيل�عمليات�هدم�بؤر�استيطانية

� �إن �نتنياهو �بيان �ع�ى �معقبة �الليكود �حزب �من �حوطوفي�ي q»تسي� �الكنيست �عضو رئيس�"وقالت

مية�nي�أن�نواصل�وثمة�أه. باقت�ع�Iفراد�من�بيو�iم�الحكومة�أدرك�أن�قيم�الحزب�وIخ�ق���تسمح

وتقرير�. �iودا�والسامرة�انط�قا�من�الوMي�بأijا�ملك�لنامنطقة�ستيطان�ال�iودي�nي�العمل�ع�ى�دفع�/ 

  ".طاليا�ساسون�السابق�كان�منحازا�سياسيا�وحان�الوقت�لتغيaBه

،�الذي�أعدته�ا*سؤولة�السابقة�nي�النيابة�"ةتقرير�البؤر�/ستيطاني"وكانت�تش�aBحوطوفي�ي�بذلك�إ�ى�

� �العام �nي �ساسون، �طاليا �xسرائيلية، �أري2004العامة �حينه، �nي �الحكومة �رئيس �من �بتكليف يل�ئ،

�إطار�تعهداته. شارون �بإعداد�التقرير�nي ف�شارون�ساسون
ّ
�/ستيطانية�وهدمها،�وقد�كل �بإخ�ء�البؤر

� �بوش، �جورج �السابق، �IمaBكي �للرئيس �أطلق �الطريق"الذي �" خريطة �xسرائي�ي �الصراع �-لتسوية

qب. الفلسطي�� �يعرف �ما �شارون �بوش �سلم �ا*قابل �nي �ويذكر�أنه �الضمانات"ـ �ببقاء�" رسالة �ف�iا وتعهد

  . الكتل�/ستيطانية�بأيدي�إسرائيل�nي�إطار�أي�حل�للصراع�nي�ا*ستقبل

بؤرة�استيطانية�عشوائية�تم��120ما���يقل�عن�وجود�" تقرير�البؤر�/ستيطانية"ورصدت�ساسون�nي�

    ".القانونية"،�لتم�Bها�عن�ا*ستوطنات�"بصورة�غ�aBقانونية"بناؤها�

�نع�ى�البؤر�/ستيطانية�الث�ث،�بروخB" إضفاء�الشرعية"وnي�أعقاب�إع�ن�نتنياهو،�مؤخرا،�عن�نيته�

�nي�حيور  �مقال�نشرته �قالت�ساسون�nي الحكومة�تبحث�عن�"إن�) 22.4.2012" (هآرتس"ليم�وسنسانا،

وxخ�ء�هو�أمر�ينبÀي�تنفيذه�ع�ى�ضوء�وجودها�nي�. طرق�لل�iرب�من�إخ�ء�بؤر�استيطانية�nي�الضفة

ولذلك�فإن�الحكومة�تبحث�nي�. أراض�خاصة�يملكها�فلسطينيون،�وهذه�حقيقة���تسمح�بتبييض�البؤر 

  ". تعهدا�iا�للمحكمة�العليا�سن�قانون�وnي�طرق�التفافية�من�أجل�ال�iرب�من�تنفيذ

� �أن �ساسون �برئاسة�"وأضافت �اللجنة �بتعيBن �ووزير�العدل �الحكومة �رئيس �قيام �Yي �الطرق إحدى

. ’الدولة’تشريع�البناء�ع�ى�أرض�بملكية�خاصة�وتنظيم�البناء�nي�أرا�qtuالقا�qtuإدموند�ليفي،�من�أجل�

أرا�qtu’إ�ى�’ خاصة’غي�aBتصنيف�Iرض�من�وعمليا،�بBن�السطور،�يتعBن�ع�ى�اللجنة�البحث�nي�كيفية�ت

�ا*شورة�بشأن�كيف�. ’دولة �بشكل�واضح،�هو�منح �يكتب�nي�رسالة�التعيBن وا*قصود،�رغم�أن�هذا�لم

́مكان�تحويل�بؤر�استيطانية�غ�aBقانونية،�ومقامة�nي�    ".خاصة،�إ�ى�قانونية] فلسطينية[راض�أبا

شكيل�لجنة�ليفي،�مشaBة�إ�ى�أن�القانون�xسرائي�ي�ينص�وتطرقت�ساسون�إ�ى�xشكالية�القانونية�nي�ت

�ا*ستشار� �أن �محامع�ى �ألف �ومعه �للحكومة، �فقط��القانوني �وحدهم �هم �العامة، �النيابة �nي يعملون

ولفتت�nي�هذا�السياق�إ�ى�أنه�ع�ى�الرغم�من�أن�رسالة�تعيBن�اللجنة�. ا*ستشارون�القانونيون�للحكومة
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�ع�ى�أن�توصيا�iا�ستق �ليس�صدفة�نصت أبلغ�أن�بل�شريطة�موافقة�ا*ستشار�القانوني�عل�iا،�إ��أنه

  .ا*ستشار�القانوني�فاينشطاين�رئيس�الحكومة،�لدى�تشكيل�اللجنة،�أنه���يل��م�بقبول�توصيا�iا

� �/ستيطانية �البؤر �تشريع �بشأن �القانوني �تستشر�مستشارها �لم �الحكومة �أن �ساسون hن�"وأضافت

� �من �تطلب �لهاالحكومة �يقدمها �أن �للمستشار�القانوني ���يمكن �نصائح �سيواجه�. اللجنة �نصائح وYي

ولو�كان�بإمكان�ا*ستشار�القانوني�تقديم�مثل�. صعوبة�كبaBة�للغاية�nي�الدفاع�عi³ا�أمام�ا*حكمة�العليا

  ". هذه�النصائح�*ا�تم�تشكيل�اللجنة

و��] لجنة[ولذلك�يعينون�. شار�بكل�تأكيدلو�طلبوا�موافقته�مسبقا،�لرفض�ا*ست"وتابعت�ساسون�أنه�

�Iرض. يسألون  �ع�ى �أن���. اللجنة�أصبحت�موجودة. ويضعون�وقائع �اللجنة �عينوا �الذين �يأمل وÇن،

كي�يتب��ºجزءا�من�التوصيات�ع�ى�Iقل،�وستمارس�ضغوط�عليه�. فض�توصيا�iايتمكن�ا*ستشار�من�ر 

اء�يتم�تعليق�الفكرة�الحمقاء��بسن�قانون�ijب�Iرا�qtuوnي�هذه�/ثن. وهكذا�ستخرج�الحكومة�رابحة

�نتنياهو�الفلسطينية �حكومة ºrح� ��iدد �النظر�الدولية �وجهة �من �وهو�قانون �الضفة، �تصدر�. nي ºrوح

iهما،�فإنه�سيموت�اللص�أو�الكلب�أو�ك� الجنة�ليفي�توصيا� ."  

  

  كل�/ستيطان�غ�aBقانوني

�ف�iاأشارت�. 19.4.2012رسالة�إ�ى�القا�qtuإدموند�ليفي،�nي�بل�بعثت�جمعية�حقوق�xنسان�nي�إسرائيو 

� �اللجنة �تشكيل �أساس �nي �ا*اثل �ا*بدئي �العيب �غ�aB"إ�ى �/ستيطانية �البؤر �للتمي��BبBن وهو�ا*حاولة

/ستيطان�ا*مأسس�"وشددت�الجمعية�ع�ى�أن�". nي�Iرا�qtuا*حتلة’ القانونية’القانونية�وا*ستوطنات�

�ا*ستو  �من�nي �البعض �بعضهما �عن ���يختلفان �/ستيطانية �البؤر �nي �غ�aBالقانوني �و/ستيطان طنات

�تلحق �الخط�aBالذي �أو�الضرر �الدو�ي �xنساني �القانون �بموجب �قانوني�iما �عدم �حقوق��هحيث بمجمل

  ".xنسان�للفلسطينيBن�nي�الضفة�الغربية

مي��BبBن�نوMي�/ستيطان�من�حيث�الدعم�الذي�من�الناحية�الفعلية،���يمكن�الت"وأكدت�الجمعية�أنه�

�سلطات�الدولة�يحص�ن �من �فع�ي �بشكل �. عليه �/ستيطانية �nي�’غ�aBالقانونية’والبؤر �البدء �تم � qrال� ،

إقام�iا�منذ�أن�تعهدت�إسرائيل�بالتوقف�عن�إقامة�مستوطنات�جديدة،�nي�منتصف�سنوات�التسعBن�

ادقة�رسمية�من�حكومات�إسرائيل،�لكi³ا�اعتمدت�nي�إقام�iا�حÇ�ºrن�بمص�قرن�ا*اqtu،�لم�تحظمن�ال

   ". ع�ى�ا*ساعدات�Iمنية�والب��ºالتحتية�وح�ºrسياسات�التخطيط�الحكومية

بناء�ع�ى�ذلك،�ترفض�الجمعية�ا*وقف�"وأضافت�رسالة�جمعية�حقوق�ا*واطن�إ�ى�القا�qtuليفي�أنه�

rال� �اللجنة، �تعيBن �رسالة �أساس �nي �الذي �القانوني �xسرائي�ي �تم��Bالبناء q’القانوني�aBغ ’�qtuراI� nي
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� �البناء �عن �بفرقها �وبذلك �كل�. ’القانوني’ا*حتلة �أن �وهو �Iساس �يجاnي �ا*وقف �هذا �أن وبرأينا

  ".ا*ستوطنات�xسرائيلية�nي�ا*ناطق�تتعارض�مع�القانون�الدو�ي

� �xسرائيلية �السلطات �تفريق �إ�ى �رسال�iا �nي �الجمعية �وIرا�qtuوتطرقت �خاصة �بملكية qtuراI� بBن

� �ا*حتلة" أرا�qtuالدولة"العامة�ا*سماة qtuراI� �. nي �ع�ى�أن �nي�هذا�السياق �الجمعية القوة�"وشددت

وأرا�qtu. ا*ناطق�كوديعة�محتجزةا*حتلة�تعمل�كوصية�بصورة�مؤقتة�ع�ى�ا*نطقة�ا*حتلة�وعل�iا�إدارة�

� �وYي �العسكري �القائد qtuأرا� �ليس �القائدا*نطقة �هذا �دولة qtuأرا� �ليست �تأكيد �إ�ى�. بكل وإضافة

nي�وثيقة�جنيف�الرابعة،�فإن�) 6(49الحظر��الشامل�ع�ى�نقل�سكان�إ�ى�ا*نطقة�ا*حتلة،�بموجب�البند�

إقامة�مستوطنات�nي�ا*ناطق�يتناقض�مع�نصوص�عينية�nي�القانون�الدو�ي�ا*تعلقة�باستخدام�/رض�

  ".تم�إقامة�ا*ستوطنة�ع�ى�أرض�عامة�أو�ع�ى�أرض�خاصة�nي�منطقة�محتلة،�وذلك�سواء

ان�iاكا�لحظر�واضح�يعت�abذلك�امة�ا*ستوطنة�ع�ى�أرض�خاصة�فإن�nي�حال�إق"وأوضحت�الجمعية�أنه�

nي�القانون�الدو�ي�يمنع�مصادرة�ا*لك�الخاص،�وnي�حالة�إقامة�ا*ستوطنة�nي�أراض�عامة�فإijا�تشكل�

�استغ�ل �/حت�ل،�وهو��ان�iاكا�للحظر�ع�ى �ودفع�مصالح�دولة �ا*حتلة��حتياجات �ا*نطقة ظر�حموارد

  ".شددت�ا*حكمة�العليا�عليه�أك±�aمن�مرة

� �مسألة �الجمعية �رسالة �تشريع�" تبييض"وتناولت �إ�ى �حاليا، �نتنياهو، �يس�ى �/ستيطانية،�مثلما البؤر

وأشارت�الجمعية�إ�ى�أن�. وغaBها" لباناهأو غفعات�"و" سنسانا"و" ليمحير "و" بروخBن"البؤر�/ستيطانية�

أعمال�البناء�xسرائيلية�من�دون�تصريح�من�حكومات�إسرائيل�ومن�دون�تصاريح�بناء�’ تبييض’محاولة�"

� �سلبية �رسالة �تبث �الدو�ي، �للقانون �و وخ�فا �ا*ذكور �السياق �nي �القانون �ليونة �ع�ى�تبشأن �الباب فتح

�فلسطين �أراض �ijب �لتشريع �أخرى �قوانBن�محاو�ت �مشاريع �شكل �ع�ى �مؤخرا �شاهدنا �مثلما ية،

وطالبت�الجمعية�لجنة�ليفي�بالعمل�بموجب�القانون�الدو�ي�وا*عاهدات�الدولية�وأن�تت�ءم�". مختلفة

� �معها �الذ"توصيا�iا �ا*ناطق �nي �/ستيطاني �تشريع�البناء ́مكان �با �ليس �أنه �بصورة��يوالتأكيد�ع�ى تم

  ".غ�aBقانونية
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