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  ستيطان اليهودي يف األراضي احملتلةاال
  

  يعرف كيف يبني بهدوء: نتنياهو
  توسيع املستعمرات بينما الدبلوماسية تتعثر

   
إن حمّى بدايات البناء يف أنحاء األراضي احملتلة اعتباراً من النصف الثاين 

دوء". ، تدل على اإلدراك املتزايد لدى حكومة نتنياهو لفوائد البناء "به١٩٩٧من سنة 
مستعمرة  ١٣٠مستعمرة من جمموع  ٩٣فقد لوحظ قيام أعمال بناء جديدة، فعالً، يف 

يف الضفة الغربية، بينها مستعمرات بالقرب من القدس، وأُخرى معزولة يف عمق 
وهذا دليل واضح على مدى اجلهد الذي تبذله حكومة نتنياهو  –الضفة الغربية 

.   وجمموعات االستيطان حالياً
ىل بعد أعمال البناء عن املرافق القائمة، فإنه يمكن تصنيف ثالثة عشر ونظراً إ

موقعاً للبناء، على األقل، كمستعمرات جديدة، على الرغم من ادّعاء إسرائيل أنها جزء 
وحدة سكنية كما ذكرت  ٥٠٠٠ – ٤٠٠٠من املستعمرات القائمة. والبدء ببناء 

ة عدد املستوطنين يف الضفة الغربية ، سيكون كافياً لزياد١٩٩٧التقارير خالل سنة 
  يف املئة. ١٠وقطاع غزة بنسبة أكثر من 

وحدة يف مراحل  ١٠٬٥٠٠ويف اإلجمال، فقد أفادت التقارير أن هناك نحو 
وحدة  ٤٠٠٠خمتلفة من البناء يف الضفة الغربية وقطاع غزة. ويشمل هذا العدد حمو 

، كما يشمل ١٩٩٦يف أواسط سنة كانت يف قيد اإلنشاء حين تسلّم نتنياهو السلطة 
وحدة، بدىء بناؤها خالل ثمانية عشر شهراً من والية نتنياهو، ومعظمها  ٦٥٠٠العدد 

  كان قد وافقت عليه حكومتا رابين وبيرس.
وحدة فقط  ٣٠٠٠ –يف املئة من هذه الوحدات  ٣٠ومما له مغزى، أن أقل من 

 –معاليه أدوميم، بينما أكثريتها يقع يف املستعمرات املدينية الكبرى، كمستعمرة  –
تقع يف عشرات املستعمرات الصغرى يف الضفة الغربية. فهذه  –وحدة  ٧٥٠٠نحو 

النسبة تعني أن السياسات السابقة لتركيز البناء يف املستعمرات الكبرى، واألكثر 
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شعبية، واألقرب إىل إسرائيل، قد حتوّلت اآلن إىل سياسة تشّجع املستعمرات الصغرى 
  ملنتشرة يف أنحاء الضفة الغربية.ا

وكدليل آخر على جهود احلكومة لـ"إيجاد وقائع" تسبق املزيد من إعادة انتشار 
قوات اجليش اإلسرائيلي، ومفاوضات الوضع النهائي مع الفلسطينيين، يذكر مصدر 

مستعمرة من  ٩٠ – ٨٠مطّلع أن أشغال البنى التحتية املمّولة من احلكومة تتقدّم يف 
مستعمرة يف الضفة الغربية. ويجري تنفيذ هذه األشغال يف معظم  ١٢٠موع جم

  احلاالت على أراض ليست لها خمطّطات مقرّرة حالياً لبناء.
زيادة سكانية ثنائية  ١٩٩٧وتُظهر األعداد األولية لألشهر األوىل من سنة 

 ة رام اللهيف املئة)، ويف مستعمرات منطق ١١٬٢األعداد يف مستعمرات منطقة نابلس (
يف املئة). ويحدث معظم زيادات نابلس وغزة يف  ١٠يف املئة)، ويف غزة ( ١٠٬٢(

معظم الزيادة يف منطقة رام الله إىل التوسّع يف  \مستعمرات صغرى، بينما يعود
  كريات سيفر (موديعين عيليت) وغفعات زئيف.

القدس إن الزيادة السكانية للمستوطنين يف األراضي احملتلة، باستثناء 
مستعمرة  ١٥٠وحدة سكنية يف  ٤٥٬٠٠٠نسمة يف  ١٧٠٬٠٠٠الشرقية، إىل نحو 

هر ت املركزية األميركية لشونيّف، تطرح أسئلة بشأن الدقة يف تقرير وكالة االستخبارا
يف املئة يف  ٢٦، الذي قدّر نسبة الوحدات السكنية اخلالية بـ١٩٩٧مايو أيار/

نسبة التي قّدرتها حركة "السالم اآلن"، يف وقت مستعمرات الضفة الغربية. وتبدو ال
يف املئة، نسبة أكثر واقعية. وربما جنم الفارق بين  ٨الحق من السنة ذاتها، وهي 

النسبتين عن كون تقديرات وكالة االستخبارات املركزية وُضعت قبيل امتالك عائالت 
راسي يف دإسرائيلية لبيوت جديدة خالل األسابيع التي سبقت بدء العام ال

  سبتمبر.أيلول/
، قُبيل ١٩٩٧لقد حدثت موجة التوسّع االستيطاين يف اجلزء األخير من سنة 

إعراب إدارة الرئيس كلينتون عن احلاجة إىل بعض التدابير للحدّ من سياسات التوّسع 
لدى حكومة نتنياهو، وبالتزامن مع تأكيدات رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو نفسه 

اك أي توسّع كبير يف املستعمرات، وأية مصادرة كبيرة [لألراضي]." أن "لن يكون هن
ام نادي الصحافة وكما جاء يف كلمة وزيرة اخلارجية األميركية، مادلين أولبرايت، أم

، فإن اجلهود الدبلوماسية للواليات املتحدة تركزت ١٩٩٧أغسطس آب/ ٦الوطني يف 
ب واملعوقة... التي حتكم مسبقاً على على ضرورة التوقف عن "األعمال األحادية اجلان

املسائل املتروكة ملفاوضات الوضع النهائي." واعتُبرت هذه الصيغة، الحقًا، "وقتاً 
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" يف التوسّع االستيطاين، ثم فُسّرت، مؤخراً، أنها جهد حلصر هذا التوسّع يف  مستقطعاً
  لغربية.يف املئة من الضفة ا ٣املساحات املبنية سابقاً، والتي تشكّل نحو 

يف املئة من  ٨٠وبموجب أرقام جمعها مكتب رئيس احلكومة، فقد بيع نحو 
  .١٩٩٧وحدة سكنية، كان بدىء يف بناؤها يف سنة  ٥٠٠٠ – ٤٠٠٠

الوحدات  دهش من اإلقبال، على عكس التراجع يف سوقويعود هذا املستوى امل
السكنية اإلسرائيلية، إىل تدينّ أسعار املساكن يف املستعمرات، قياساً بالتكاليف يف 

يف  ٢م ١٥٠إسرائيل ذاتها. فعلى سبيل املثال، يبلغ سعر بيت مستقل مساحته 
 ١١٠٬٠٠٠مستعمرة نوكدريم الصغيرة، إىل اجلنوب الشرقي من مدينة بيت حلم، 

  لفة من غرفتين يف مدينة القدس.مؤ دوالر، أيم ا يعادل سعر شقة
إن انخفاض أسعار السكن يف املستعمرات هو حصيلة عدد من العوامل: 

تصنيف املستعمرات كمناطق تطوير من الفئة "أ"، يجعلها حتصل على احلدّ األقصى 
يف املئة من ثمن األرض؛ هامش الربح الذي  ٥٠من املساعدة احلكومية، بما يف ذلك 

الذراع البنائية حلركة غوش إيمونيم االستيطانية، كما يقبل به تقبل به "أمناه"، 
املقاولون املقيمون باملستعمرات؛ مواصفات البناء يف املستعمرات أقل تشدّداً مما هي 

دوالر، فإن سعر  ٦٠٠و ٥٠٠يف إسرائيل. ومع أن تكلفة البناء للمتر املربع تتراوح بين 
  ى كثيراً من سعره وسط إسرائيل.دوالر فقط، وهو أدن ٧٠٠بيعه يقتصر على 

وقد بلّغ أحد كبار املسؤولين صحيفة "هآرتس" أنه "بعكس الرأي يف أن ثمة 
ركوداً يف قطاع البناء، فإنه ليس هناك ركود يف يهودا والسامرة. ففي مستعمرة ألون 

مثالً، تم بيع سبع وثالثين وحدة سكنية يف ليلة واحدة. ويف طلمون، تم بيع أربعين 
  ة سكنية فور عرضها يف السوق. فاإلقبال، ببساطة، مستعر."وحد

، جرى تخويل وزير الدفاع، يتسحاق مردخاي، ١٩٩٦أغسطس يف آب/  
صالحية املوافقة على جميع أعمال البناء يف املستعمرات. ومنذ ذلك احلين، أصدر 

بدأ  وحدة سكنية جديدة. فكيف، إذاً، ٢٥٠٠مردخاي موافقة نهائية على بناء أقل من 
بناء ضعف هذا العدد من الوحدات السكنية، علماً بالتوافق الواسع على وجود نحو 

  ؟١٩٩٧وحدة سكنية يف بداية البناء خالل سنة  ٥٠٠٠
، كان قد نال ١٩٩٧إن الكثير من الوحدات السكنية التي بدىء بناؤها يف سنة   

حاق رابين بعد املوافقة منذ حكومة يتسحاق شمير، لكن جرى جتميده بقرار من يتس
. وقد أقرّت حكومة رابين نفسها بناء وحدات سكنية أكثر ممّا بدىء بناؤه، ١٩٩٢سنة 

فعالً، خالل والية رابين، ونسجاً على منوال حزب العمل، يبدو أن حكومة نتنياهو قد 
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"رفعت التجميد" بهدوء عن الكثير من هذه الوحدات السكنية، بعد اتخاذ القرار بإمكان 
اء من دون موافقة علنية رسمية من مردخاي. وبما أن أعمال البناء هذه جتري بدء البن

يف مستعمرات صغرى، فإنها مل تدخل، ألسباب  –يف املئة  ٧٠حتى  –يف معظمها 
  غير معروفة، يف اإلحصاءات احلكومية لبدايات البناء يف املستعمرات.

الوحدات السكنية وحدة من  ٢٠٠٠ووفقاً ألرقام جمعتها "أمناه"، فإن نحو   
بيتك اخلاص". وبين هذه  ، هي جزء من برنامج "إبن١٩٩٧ِسنة  التي بدىء بناؤها يف

وحدة يف ألفي  ٣٠٠وحدة يف قيد البناء يف مستعمر إلكانا، و ١٠٠٠الوحدات، هناك 
وحدة يف  ٨٠وحدة يف كدوميم، و ١٥٠وحدة يف كرين شورمون، و ٢٥٠مِنشيه، و

  ياكير. وحدة يف ٨٠كريات نتفيم، و
ويرى أحد مسؤويل "أمناه" أن برنامج "إبنِ بيتك اخلاص" جزء من سياسة   

احلكومة للبناء "الهادىء". وتعود شعبية هذا البرنامج إىل التسهيالت النسبية التي 
تقدّمها إدارة أراضي إسرائيل لتسويق القطع اخملصّصة للبناء، وإىل تفضيل املقاولين 

  البناء عليها، بدالً من اخملاطرة بالبناء يف سوق ضعيفة. بيع األرض، لديهم احلقّ يف
وملواجهة تقارير بشأن التوسّع االستيطاين على نطاق واسع، كثّفت وزارة اخلارجية 

األميركية جهود استخباراتها ومراقبتها. لكن مكتب وزير الدفاع، مردخاي، أحبط 
شرة على معلومات حماوالت الواليات املتحدة للحصول من حكومة نتنياهو مبا

فورية ودقيقة بشأن أعمال البناء التي تقوم بها إسرائيل يف األراضي احملتلة. 
واستناداً إىل مصادر حسنة االطّالع، فإن مساعداً كبيراً ملردخاي رفض طلباً من 

السفير األميركي، إدوارد بيكر، للحصول على معلومات عن التوسع السكاين يف 
، مشيراً إىل أن التصريح بمثل هذه املعلومات سيثير مستعمرات الضفة الغربية

  مشكالت بين إسرائيل والواليات املتحدة. وقد علّق أحد املصادر أن "ووكر فغر فاه".
ومل تتكرر مطالبة الواليات املتحدة بمعلومات عن بناء املستعمرات، كما مل   

 ،اهو، إىل الرئيس كلينتونتتمّ اإلشارة إىل االلتزامات التي قدّمها رئيس احلكومة، نتني
. ويف الواقع، يقال إن ووكر بعث ١٩٩٦يونيو يف أول اجتماع لهما يف حزيران/

ببرقية إىل واشنطن، ينصح فيها للواليات املتحدة أن تعدل عن بذل أية جهود إضافية 
 للحدّ من توسيع املستعمرات.
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