


عام  كل  من  ديسمبر   14 يوم  يصادف 
ذكرى قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
المحتل  السوري  العربي  الجوالن  بضم 
والذي  الجوالن”  “قانون  بـ  ُسمي  فيما 
 ،1981 عام  اإلسرائيلي  الكنيست  أقره 
والقضاء  القانون  بفرض  والقاضي 
الجوالن  على  اإلسرائيلية  واإلدارة 
ذلك  تبع  وما  المحتل،  السوري  العربي 
من  واحتجاٍج  رفٍض  موجة  من  القرار 
شرارة  وانطالق  الجوالن،  أهالي  قِبَِل 
األهالي  نفذه  الذي  الكبير”  “اإلضراب 
خالله  واجه  أشهٍر،  ستة  لمدة  واستمر 
من  جسيمٍة  إسرائيليٍة  انتهاكاٍت  األهالي 
في  واستهداٍف  واعتقاٍل  وترهيٍب  تنكيٍل 
األعمال واألرزاق، إلجبارهم على وقف 
التعبير عن رفضهم للقرار العدواني ضد 
أرضهم وحريتهم وللتخلي عن مقاومتهم 

المشروعة.

الدول  لجامعة  العامة  األمانة  أكدت  لقد 
على  األليمة  الذكرى  هذه  في  العربية 
السوري  للحق  والمستمر  الثابت  دعمها 
أراضي  كامل  باستعادة  المطالبة  في 
وفق  المحتل  السوري  العربي  الجوالن 
خطوط الرابع من يونيو 1967، استناداً 
الصلة،  ذات  الدولية  الشرعية  لقرارات 
وبخاصة قرار مجلس األمن رقم /497/ 
دعوة  على  فيه  نص  الذي   ،1981 لعام 
عن  التراجع  إلى  االحتالل  سلطات 
بحكم  الجوالن  مرتفعات  بضم  قرارها 
الٍغ  القرار  هذا  أن  لتؤكد  الواقع،  األمر 

وباطٍل وليس له أثر قانوني دولي.

إن قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة 
العربية،  الدول  جامعة  كما  المتعاقبة 
أكدت وال تزال على أن قرار “سلطات 

وواليتها  قوانينها  بفرض  االحتالل” 
المحتل  السوري  الجوالن  وإدارتها على 
ليست له أية شرعية دولية على اإلطالق، 
وضمه  الجوالن  احتالل  استمرار  وأن 
بحكم األمر الواقع لن يحقق السالم العادل 
المنطقة، إلى جانب  والشامل والدائم في 
القرار  مشروعية  وعدم  بُطالن  تأكيد 
بالسيادة  باالعتراف  القاضي  األميركي 

على الجوالن العربي السوري المحتل.

لكن وفي الواقع و بعد ما يقرب من أربعة 
عقود على ذلك القرار اإلسرائيلي الباطل 
االحتالل”  “سلطات  تزال  ال  والعدواني 
أرض  على  اليومية  انتهاكاتها  تُمارس 
الجوالن وضد أبنائه، بإقامة المستوطنات 
والسكانية  الديمغرافية  التركيبة  وتغيير 
إليه، واالستيالء على  المستوطنين  ونقل 
المشاريع  وإقامة  وتجريفها،  األراضي 
وثرواته  مياهه  واستنزاف  االستيطانية، 
للقرارات  صارٍخ  تحٍد  في  الطبيعية، 
والمواثيق الدولية ذات الصلة، وبدعٍم من 
مثلته  وما  المنتهية واليته،  ترامب  إدارة 
بومبيو”  “مايك  خارجيته  وزير  زيارة 
للجوالن خالل  والخطيرة  مسبوقة  الغير 

شهر نوفمبر 2020.

الدعم  تأكيد  استمرار  من  البد  وهنا 
نضاالت  مع  والتضامن  الكامل  العربي 
أهالي الجوالن العربي السوري المحتل، 
انتهاكات  ضد  جانبهم  إلى  والوقوف 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي المتواصلة، 
بأرضهم  وتمسكهم  إصرارهم  ودعم 
والتُنديد  السورية،  العربية  وهويتهم 
التي  اإلسرائيلية  القمعية  باإلجراءات 
يتعرضون لها بالتعدي على أبسط حقوقهم 

المكفولة بالقانون والمواثيق الدولي.

المتحدة  األمم  مطالبة  أهمية  جانب  إلى 
“سلطات  على  بالضغط  األمن  ومجلس 
االحتالل” للوقف الفوري لكافة األعمال 
العربي  الجوالن  أرض  على  العدوانية 
بجميع  وااللتزام  المحتل  السوري 
الصلة،  ذات  الدولية  الشرعيّة  قرارات 
والتأكيد أن استمرار احتالل الجوالن مع 
 1967 عام  منذ  العربية  األراضي  باقي 
المنطقة  الستقرار  ُمستمراً  تهديداً  يُشكل 
تحقيق  أن  إذ  الدوليين،  واألمن  والسلم 
لن  المنطقة  في  والشامل  العادل  السالم 
اإلسرائيلي  االحتالل  بإنهاء  إال  يتحقق 
والعربية  الفلسطينية  األراضي  لكافة 
المحتلة بما فيها الجوالن العربي السوري 

المحتل.

إن ما يحدث في الجوالن العربي السوري 
والشرعية  للقانون  جسيمة  انتهاكات  من 
احتاللية  ممارسات  ومن  الدولية، 
تصعيد  مع  تتزامن  تهويدية  استيطانية 
ملفت وغير مسبوق لالحتالل اإلسرائيلي 
والممارسات  السياسات  هذه  تصعيد  في 
ومن  المحتلة،  الفلسطينية  األراضي  في 
يزيد  ما  بناء  االحتالل  بلدية  قرار  ذلك  
مدنية  في  استيطانية  وحدة   8300 عن 

القدس المحتلة.

وإذ نحذر من ُمخططات االحتالل لتهويد 
األحياء السكنية العربية في القدس لتغيير 
القائم،  والتاريخي  القانوني  الوضع 
التي  المنازل  هدم  سياسة  من  وأيضاً 
مسبوق،  غير  بشكٍل  وتيرتها  ارتفعت 
اليومية  واالنتهاكات  الممارسات  ومن 
قامت  التي  التجريف  بعمليات  المتمثلة 
بها سلطات االحتالل بالقرب من المقبرة 
اليوسفية، وهدم سور مقبرة الشهداء في 

قرار الضم اإلسرائيلي للجوالن العربي السوري المحتل الٍغ وباطل
وعلى الدول المانحة واألمم المتحدة سرعة التحرك للوفاء بالتزاماتها
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“مسار  مخطط  لتنفيذ  المحتلة  المدينة 
“مشروع  ومخطط  التوراتية”،  الحديقة 
الذي  االستيطاني،  المدينة”  مركز 
يستهدف األحياء العربية، ومراكز حيوية 
صالح  شارع  منها  الشرقية  القدس  في 
كذلك  المدينة،  عصب  يُعُد  الذي  الدين 
“حي المصرارة” الذي يقع خارج أسوار 
الذي  جراح  الشيخ  وحي  القديمة،  البلدة 
وكذلك  الشرقية،  القدس  وسط  في  يقع 
لباحات  للمتطرفين  الواسعة  االقتحامات 
والمحاوالت  المبارك،  األقصى  المسجد 
المحمومة من قِبَِل االحتالل في األقصى.

العنصرية  السياسات  هذه  أن  نؤكد  فإننا 
لوجود  تستهدف  المستمرة  واالنتهاكات 
نسبة  لتقليص  القدس  في  الفلسطيني 
التاريخ  ولطمس  فيها،  الفلسطينيين 
العربية  الحضارية  والهوية  والرواية 

اإلسالمية المسيحية للمدينة.

من  وسريٍع  حازٍم  بموقٍف  وتطالب 
المسؤولية  بتحمل  الدولي،  المجتمع 
إعماالً  واألخالقية  والقانونية  السياسية 
الشرعية  وقرارات  الدولي  للقانون 
سلطات  على  بالضغط  وذلك  الدولية، 
المدينة،  في  االنتهاكات  لوقف  االحتالل 
والقانوني  التاريخي  الوضع  واحترام 
وفرص  الدولتين  لحلِّ  إنقاذاً  فيها،  القائم 

تحقيق السالم الستقرار المنطقة.

اإلسرائيلي  االستهداف  هذا  إطار  وفي 
المتعلقة  والتطورات  المستجدات  نتابع 
المالية  واألزمة  الالجئين  لملف  بملف 
الالجئين  وتشغيل  غوث  لوكالة 
أن  من  ونحذر  )األونروا(،  الفلسطينيين 
األونروا  لموظفي  الرواتب  دفع  عدم 
تقديم  على  قدرتها  عدم  إلى  سيؤدي 
5.5 مليون الجئ  خدماتها لما يزيد عن 
فلسطيني، والتي أخذت منحاً خطيراً في 
رسالة  أكدته  والذي  الماضية،  األسابيع 
إلى  الموجهة  لألونروا  العام  المفوض 
اللجنة االستشارية بشأن األزمة  أعضاء 

قدرتها  عدم  درجة  وصلت  التي  المالية 
على دفع رواتب موظفيها لشهر ديسمبر 
المزيد  األزمة  هذه  ستفرض  إذ   ،2020
من التداعيات بمجتمع الالجئين في الدول 

المضيفة.

الدول  تتحملها  الكبيرة  األعباء  هذه 
العربية المضيفة، لذا ندعو الدول المانحة 
للوفاء  التحرك  لسرعة  المتحدة  واألمم 
تقديم  تعجيل  إلى  والمبادرة  بالتزاماتها، 
المساهمات وااللتزامات المالية المعتمدة 
بمهامها  القيام  من  لتمكينها  لألونروا، 
قضية  تجاه  الدولي  لاللتزام  كعنوان 
التوصل  ولحين  الفلسطينيين،  الالجئين 
لقرارات  وفقاً  لقضيتهم  عادل  لَِحِل 

الشرعية الدولية.

المانحة  الدول  إلى  دعوةً  نوجه  كما 
المؤتمر  في  الفعالة  المشاركة  بضرورة 
في  األونروا  لدعم  عقده  المقرر  الدولي 
 – أردنية  برئاسة   2021 العام  مطلع 
تمويالً  تضمن  آللية  للتوصل  سويدية، 
ُمستداماً يُمكن التنبؤ به ومتعدد السنوات 
القصير  المدى  عن  واالبتعاد  للوكالة، 
غير المستدام في إدارة األزمات. خاصة 
االلتزام  عنوان  ستبقى  األونروا  وأن 
الالجئين جوهر  السياسي بقضية  الدولي 
العادل  السالم  وتحقيق  فلسطين،  قضية 
واالزدهار  االستقرار  ومدخل  والشامل 

في المنطقة بأسرها.
أ. د. سعيد أبو علي 
األمين العام المساعد

ورئيس قطاع فلسطين واألراضي العربية 
المحتلة - جامعة الدول العربية



حظيت القدس وما تزال بمكانٍة عظيمٍة 
في الذاكرة اإلنسانية لم تُماثلها فيه أيةُ 
مدينٍة منذ فجر التاريخ، وقد رسم العهد 
هذا،  يومنا  حتى  وجهه  فيها  الكنعاني 
بين  والتواصل  لالتصال  ملتقى  لنجدها 
ذلك  من  وبالرغم  القديم،  العالم  قارات 
وفي السنوات األخيرة طرأ ارتفاٌع على 
للّسكن  انتقلوا  الذين  المستوطنين  عدد 
حيث  الفلسطينيّة،  األحياء  قلب  في 
القديمة  البلدة  في  المئات  عددهم  بلغ 
والطور  العمود  ورأس  سلوان  وفي 
ذلك  وكّل  جراح؛  والشيخ  ديس  وأبو 
ومساعدة  وتمويل  ودعم  بمصادقة 

سلطات االحتالل اإلسرائيليّة.

بهذه  تشّكلت  التي  االستيطانيّة  الجيوب 
في  الفلسطينيّة  األحياء  داخل  الطريقة 
المنطقة  قد غيّرت مالمح  القدس  شرقّي 
ال  جحيٍم  إلى  سّكانها  حياة  وحّولت 
المّس  من  السّكان  يُعاني  حيث  يُطاق، 
بخصوصيّتهم من ضغٍط اقتصادّي ومن 
المستوطنون  بهم  يُوقعه  يومّي  تنكيٍل 

وحّراسهم الذين تمّولهم السلطات.

وألجل االعتراض على دعاوى إخالئهم 
الفلسطينيّون  السّكان  يلجأ  منازلهم  من 
إلى إجراءاٍت قضائيٍّة طويلٍة ومكلفٍة في 
المستوطنين  وجمعيّات  الدولة  ُمواجهة 
سلوان  في  وقّوة.  موارد  من  تملكه  بما 
تُواجه  أسرة   80 من  أكثر  اليوم  هناك 

الشيخ جراح 
الرواية العربية تدحض األسطورة الصهيونية

بقلم: د. دعاء الشريف

 62 جراح  الشيخ  وفي  إخالء،  دعاوى 
أسرة إضافة إلى عشرات األَسر في البلدة 
القديمة. في معظم األحيان هناك هيئاٌت 
على  وتعمل  المستوطنين  تُمثّل  ُمختلفةٌ 
ضمن  منازلهم  من  الفلسطينيّين  إخالء 
“إسرائيل”  سنّته  الذي  القانون  استغالل 

ملكيّة  دعاوى  تقديم  لليهود  يتيح  والذي 
أو  تصّرفهم  تحت  كانت  عقاراٍت  على 
 .1948 عام  قبل  آخرين  يهود  تصّرف 
عالوةٌ على ذلك، سنّت الّدولة قانونًا نّص 
باألمر  القيام  من  الفلسطينيّين  منع  على 
نفسه بخصوص عقارات كانوا يملكونها 
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توّجهات  جميع  فشلت  1948.وقد  قبل 
الفلسطينيّين لجميع الهيئات القضائيّة في 
في  بالبقاء  للمطالبة  اإلسرائيليّة  المحاكم 
منازلهم، حيث ممثلو السلطات والقضاة 
عليها  ويُضفون  السياسة  هذه  يدعمون 

الشرعيّة.

اإلسرائيلية  االحتالل  تتعامل سلطات  ال 
قدم  على  القدس  شرقّي  سّكان  مع 
المساواة في الحقوق، بل هي تسعى إلى 
طردهم من منازلهم ألنّها تعتبرهم عقبةً 
إلى  الّرامية  في طريق تحقيق مطامحها 

المدينة. تهويد 

“إسرائيل”  تستخدم  بذلك  القيام  ألجل 
وسائل عديدٍة - جميعها ُمخالفة للقانون، 
البناء  من  الفلسطينيّين  منع  تتعّمد  حيث 
الّسكن أو  المدينة - سواء ألغراض  في 
الهدم  أوامر  وتُصدر  أُخرى،  ألغراٍض 
مجبرين  أصحابها  أقامها  التي  لمنازلهم 
آخر  خيار  ال  ألنّه  ترخيص،  دون 
من  العشرات  بحّق  الهدم  وتُنفّذ  أمامهم، 

هذه المنازل كّل سنة.

تخصيص  عن  القدس  بلديّة  تمتنع  كذلك 
األحياء  في  والخدمات  للبُنى  ميزانيّاٍت 
وال  الماّدية  للبُنى  ال  الفلسطينيّة؛ 
وال  للتعليم  ال  العاّمة،  للمؤّسسات 
للمواصالت، وال حتى للنظافة وللصّحة 
العاّمة. كما أنّها تمنع الفلسطينيّين سّكان 
القدس من الّسكن في المدينة مع أزواجهم 
إذا كان هؤالء من سّكان مناطق أخرى 

من األراضي المحتلّة.

تطهير  إلى  الّرامية  الّسياسة  هذه  تطبيق 
الفلسطينيّين  من  المدينة  أنحاء  بعض 
تتّبعها  سياسة  هي  بل  مؤّخًرا،  يبدأ  لم 
“إسرائيل” منذ سنين طويلٍة حين احتلّت 
حدودها  إلى  وضّمت  الغربيّة  الضفة 

شرقّي القدس والقرى المحيطة.

نُثبت  سوف  العدد  هذا  قضية  وفي 
العربية”  الجراحية  “الرواية  أن  كيف 
الزمان  من  عاماً   900 من  أكثر  منذ 

لـ“شمعون  التوراتية  األسطورة  تدحض 
االحتالل  سلطات  تكتفي  فلم  الصديق”، 
الفلسطينيين  على  الخناق  بتضييق 
بناء  طريق  عن  هناك  الحي  أصحاب 
اليهودية  األحياء  من  والمزيد  المزيد 
وتشريد  طرد  مقابل  في  للمستوطنين 
التي  بيوتهم  من  الفلسطينية  العائالت 
أيضاً  السنين، ولكن  مئات  منذ  يملكونها 
الحي  لصبغ  االحتالل  سلطات  تسعى 
بالصبغة اليهودية التوراتية بإقامة حديقة 

وطنية تُسمى “شمعون الصديق”.

نبذة عن الحي

الشيخ جراح: حي فلسطيني في القدس، 
لمدينة  الشرقي  الجانب  في  يقع  وهو 
عام  أُنشئ  وقد  السور،  خارج  القدس 
1956 بموجب اتفاقية وقعت بين وكالة 

الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  غوث 
والحكومة األردنية، وفي حينه استوعب 
28 عائلة فلسطينية هُجّرت من أراضيها 
الحي  هذا  وقع  وقد   1948 عام  المحتلة 
حرب  في  اإلسرائيلي  االحتالل  تحت 
القدس  أحياء  من  اآلن  وهو   1967
بُمخططٌ  اآلن  الحي  ويتهدد  الشرقية 
عنه،  اإلعالن  تم  استيطاني  إسرائيلي 
200 وحدة سكنية إلسكان  بناء  يتضمن 
مستوطنين يهود وسط هذا الحي العربي.

أصل االسم يعود للعصر 
األيوبي في القدس

 
في عهد صالح  جديد  من  القدس  فُتحت 
انتهاء  بعد   ،1187 عام  األيوبي  الدين 
مباني  استرداد  وتم  الصليبية،  الحمالت 

الحرم الشريف مجدداً.

قضايا العدد

مملكة بيت المقدس عام 1135م
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بمهارته  الكردي  الدين  صالح  أثبت 
خاض  عندما  عظيم  قائد  أنه  الحربية 
داخل  الصليبيين  وحاصر  الحروب 
المسيحيين داخل  القدس، وحظي  أسوار 
سمح  إذ  الئقة،  بمعاملة  المقدس  بيت 
وال  يُؤمنوا  وأن  فيها،  يسكنوا  بأن  لهم 
الدينية  بطقوسهم  يقوموا  أّي  يُزعجوا 

بكل حرية.

في حكمه،  برنامجاً  الدين  وضع صالح 
للتحصينات  إقامته  فيه،  ظهر  ما  أهم 
آخر  صليبي  غزٍو  دون  للحيلولة  وذلك 
لبيت المقدس، وغسل قبة الصخرة بماء 
األقصى  المسجد  بعمارة  وأمر  الورد، 
ورصفه بالفسيفساء، وظهرت جلياً آثاره 
الساهرة  باب  ومقبرة  المدينة  سور  في 
وأنشئ  الجبل،  وجامع  يوسف  وقبة 
المدرسة الصالحية والخانقاه الصالحية 

وغيرها.

كان حي الشيخ جراح وقتها قريةً وُسميتِّ 
على اسم حسام الدين الجراحي الذي كان 

الدين،  لصالح  شخصيًا  وطبيبًا  أميًرا 
)جراح(،  بالجراح  حسام  الشيخ  لُقب 
باللغة  “الجراح”  أو  “المعالج”  ومعناه 
العربية. أنشأ الشيخ جراح زاويةً )تضم 
تُعرف  ومدرسة(،  صغيًرا  مسجًدا 

الجراحية)1(. بالزاوية 

المدرسة  أرض  على  جراح  الشيخ  ُدفن 
وتم بناء مقبرة له في عام 1201م، والتي 
وقد  والزوار  للمصلين  وجهةً  أصبحت 
ُمكون من طابقين  مبنى حجري  بناء  تم 
العماوي،  قصر  دقيق،  مطحنة  يضم 
مقابل المقبرة في القرن السابع عشر)2(.

تطور الحي في القرن التاسع 
عشر

منحدرات  على  جراح  الشيخ  حي  أُقيم 
البناء  أعمال  بدأت  المشارف،  جبل 
من  1865م  عام  في  األولية  السكنية 
ببناء  قام  الذي  الحسيني،  رباح  قِبَِل 
بالقرب  الزيتون  بساتين  بين  كبيٍر  قصٍر 

باب  وخارج  جراح  الشيخ  ضريح  من 
من  العديد  اإلجراء  هذا  دفع  العامود. 
إلى  للهجرة  القديمة  المدينة  وجهاء 
في  بما  جديدة)3(،  منازل  وبناء  المنطقة 
في  منازل  وبناء  النشاشيبيون،  ذلك 
من  الراقية  والشرقية  الشمالية  األجزاء 
النمو  في  جراح  الشيخ  حي  بدأ  الحي. 

كنواٍة إسالميٍة بين 1870 و1890م. 

حيث أصبح أول حي ذي غالبية عربية 
مسلمة في القدس يتم بناؤه خارج أسوار 
الغربي، كانت  الجزء  القديمة. في  البلدة 

المنازل أصغر حجماً وأكثر انتشاراً.
 

الذي  الحسيني  رباح  مؤسسه  وألن 
فقد  جراح،  الشيخ  نواة  منزله  شكل 
باسم  الحي  إلى  محليًا  اإلشارة  تمت 
تدريجيًا  أصبح  الذي  الحسيني”،  “حي 
مركًزا لعائلة الحسيني البارزة التي بنى 
القدس  بلدية  رئيس  فيهم  بمن  أفرادها، 
السابق  الخزانة  وأمين  الحسيني  سليم 
العاصمة  في  والتعليم  التربية  لوزارة 
الحسيني،  شكري  اسطنبول  العثمانية 
من  وكان  وجهاء  حي  في  مساكنهم 
الفيضي  الحي  إلى  انتقلوا  الذين  ضمن 
المسجد  وخادم  يونس،  الشيخ  أفندي 
أفندي  ورشيد  الصخرة،  وقبة  األقصى 
النشاشيبي، وهو عضو في مجلس إدارة 

المنطقة.

تم بناء مسجٍد يضم ضريح الشيخ جراح 
شمال  نابلس  طريق  على   1895 عام 
األمريكية)4(.  والمستعمرة  القديمة  البلدة 
سانت  مدرسة  بناء  تم   1898 عام  في 
جراح،  الشيخ  في  األنغليكانية  جورج 
تعليمية  مؤسسة  أصبحت  ما  وسرعان 
القدس  في  النخبة  أرسل  حيث  ثانوية، 

أبناءهم ليتعلموا فيها.

 ،1905 لعام  العثماني  اإلحصاء  في 
أحياء  جراح  الشيخ  منطقة  تشمل  كانت 
وحي  جراح،  الشيخ  في  المسلمين 
الزاهرة،  وباب  الجوز  الحسيني ووادي 
مسلمة  عائلة   167 سكانها  عدد  كان 

يظهر قبر الشيخ جراح وقصر العماوي مباشرة على طريق نابلس )أعلى الوسط( في خريطة ألدريتش وسيموندس لعام 
1841م.
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عائالت  و6  شخًصا(،   1250 )حوالي 
تجمٍع  أكبر  احتوت على  مسيحية. حيث 
القديمة)5(.  المدينة  خارج  للمسلمين 
وكان معظم السكان المسلمين ولدوا في 
الحسيني  عائلة  ضمنهم  ومن  القدس، 
وكان يبلغ عددهم 185 فرًدا، وفي عام 
على  جراح  الشيخ  حي  احتوى   1918

حوالي 30 منزالً.
تأسس الحي الحديث عام 1865 وأصبح 

تدريجيًا مركًزا سكنيًا للنخبة المسلمة في 
ويُقال  الحسيني.  عائلة  وخاصةً  القدس، 
الحاليين  الفلسطينيين  السكان  معظم  إن 
من  طردوا  الذين  الالجئين  من  يأتون 

حي الطالبية في القدس عام 1948.

حي الشيخ جراح، يُعد جزءاً من األحياء 
يحده  الشرقية،  القدس  وسط  الواقعة 
مستوطنة  الغربية  الجنوبية  الناحية  من 

مستوطنات  وثالثة  هنفي”  “شموئيل 
الخط  وراء  بُنيت  أُخرى  إسرائيلية 
من  وهي:   1967 العام  بعد  األخضر 
الشمال رموت إشكول، وجفعات شابيرا 
معلوت  الغرب،  ومن  الفرنسية(  )التلة 

دفنه.

ضم  تم   1949-1967 األعوام  بين 
البلدي  الخط  حدود  ضمن  جراح  الشيخ 
الغربي  حدها  المس  وعملياً  األردني، 
يقع  واليوم  السالح.  منزوعة  المنطقة 
“حاييم  جادة  من  الشرق  إلى  كله  الحي 

بارليف”.

يسمى  شارع  جراح  الشيخ  حي  وفي 
إلى  تقسيمه  ويمكن   ”1 رقم  “شارع 
منطقتين متباينتين من الناحية االجتماعية 
الجزء  يقع  الشمال  في  واالقتصادية: 
الفاخر من الحي الممتد فوق تلة مرتفعة 
بين رافدي وادي النار )وادي قدرون(، 
وفي الجنوب، في منطقة الوادي، الجزء 
الفقير من الحي، الذي يعيش فيه المئات 
من الجئي عام 1948 ويعيش الالجئون 
جانبي  على  يقعان  ثانويين  حيين  في 
طريق نابلس: كوبانية أم هارون غرباً، 

وكرم الجاعوني شرقاً.

بلدي في  الشيخ جراح كحي  تطور حي 
مقابل  في  عشر،  التاسع  القرن  نهاية 
البلدة  أسوار  خارج  السكان  خروج 
قرية  محيط  في  سكنوا  وقد  القديمة 
“جراح”. المباني والمقرات التي أُقيمت 
النبيلة  الفلسطينية  العائالت  قِبَِل  من 
)الحسيني،  المنطقة  في  سكنت  التي 
اليوم  تستعمل  والخالدي(،  النشاشيبي 
على شكل مواقع أثرية، ومراكز ثقافية، 
هامة  بؤر  وتعتبر  أجنبية،  وممثليات 

للهوية الفلسطينية - المقدسية.

خالل السنوات األخيرة حظي حي الشيخ 
نضال  بفضل  كثيرٍة  بعناوين  جراح 
المستوطنات  ضد  التضامن  حركة 
هدف  الحي.  في  اإلسرائيلية  اليهودية 
بالالجئين  الخاص  الواقع  النضال كشف 

قضايا العدد

صورة جوية للشيخ جراح عام 1931
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الذين اُقتلعوا من بيوتهم في العام 1948 
مرةً  االقتالع  لخطر  عرضةً  زالوا  وما 

أُخرى.

مستوطنة جنوبي الحي

في  اإلسرائيلي  االستيطان  توسع 
إلى  الحي.  السنوات األخيرة في جنوبي 
الغرب من طريق نابلس أُقيمت مستوطنة 
من  الشرق  وإلى  شمعون”،  نحالت 
االحتالل  سلطات  سطت  نابلس  طريق 
اإلسرائيلية على أرٍض شاغرة، وعملت 
ألنه  معينة،  لرواية  طبقاً  تهويدها  على 
في هذا الجوار يقع قبر شمعون الصديق.

سلطات  قامت   ،1948 العام  في 
الهاغانا  عصابات  بمساعدة  االحتالل 
اليهودية  العائالت  بإخالء  اإلرهابية 
بديلة  مساكن  لها  ووفروا  بيوتها  من 
غربي المدينة، ومع انتهاء الحرب نُقلت 
العائالت اليهودية الى بيوت ثابتة يملكها 
وطُردوا  روا  هُجِّ أن  بعد  الفلسطينيين 
ومفوضية  األردن  حكومة  أما  منها، 
المتحدة  لألمم  التابعة  الالجئين 
السنوات  في  أقامت  )فقد  “األونروا” 

الالجئين  إلسكان  مشروعاً   50 الـ 
تابعة  شاغرة  أرٍض  فوق  الفلسطينيين 

لحي الجاعوني شرقي طريق نابلس(.

احتلت  عندما   ،1967 العام  في 
نقل  تم  الشرقية،  القدس  “إسرائيل” 
وفتحت  العام،  الوصي  الى  الممتلكات 
الغائبين  أمالك  قانون  لتطبيق  األبواب 
 1972 العام  في  الشرقية.  القدس  على 
االحتالل،  لملكية  األمالك  نقل  جرى 
وفي العام 1982 طلبوا من الفلسطينيين 

إخالء بيوتهم.

رقم  للمخطط  طبقاً  ذلك،  الى  باإلضافة 
في  عليه  المصادقة  تمت  الذي   ،3386
سنوات الـ 80، فقد جرى اعتبار األرض 
الالجئين  بيوت  معظم  فيها  تقع  التي 
مشروع  ضمن  ذكرنا  كما  بنيت  )التي 
عامة  منطقة  أنها  على  رسمي(  أردني 
مفتوحة، وهكذا أغلقت األبواب أمام أي 

إمكانية للتطوير في المستقبل.

بدأ   2000 الـ  سنوات  مستهل  في 
بمخططاٍت  قُدماً  بالدفع  المستوطنون 
تهدف الى هدم جميع البيوت القائمة في 

إقامة  إلى  سعوا  منها  وبدالً  المشروع، 
حوالي 200 وحدة استيطانية جديدة.

تحدِّ حّي الشيخ جراح الذي يصل تعداد 
أحياء  نسمة،   3000 نحو  اليوم  سكانه 
والجنوب  والغرب  الشمال  من  يهوديّة 
هي  الحديث  موضوع  المنطقة  الغربّي. 
الحّي،  في  الوحيد  األراضي  احتياطي 
مفتوحة  منطقة  لتكون  وتخصيصها 
يُخالف احتياجات التطوير الخاصة بها.

مستوطنات شمالي الحي

وعلى  الحي،  من  الشرقي  الشمال  إلى 
أرٍض  وفوق  المفتي،  كرم  من  مقربة 
الـ  لعائلة الحسيني، تم في سنوات  تابعٍة 
20 بناء بيت سكني فاخر تحول فيما بعد 
تم   ،1967 العام  في  شيبرد.  فندق  إلى 
المحيطة  والمنطقة  الفندق  عن  اإلعالن 

به على أنها ممتلكات غائبين. 

حرس  وحدة  سيطرت  السنين  مر  على 
الحدود على المبنى، وفي مطلع سنوات 
وانتقلت  المبنى  أُخلي  عندما  الـ2000، 
أُخرى  منطقة  إلى  الحدود  حرس  وحدة 
إلقامة  مبادرة  انطلقت  الحي،  في 
وقد  الموقع.  في  إسرائيلية  مستوطنة 
وحدة   90 ضم  الذي  المخطط  هذا  لقي 
وضعه  وتم  كبيرة  معارضة  استيطانية 
لحقوق  ِطبقاً   ،2010 العام  في  جانباً. 
الهيكلي  المخطط  في  الممنوحة  البناء 
للحي رقم 2591 )ال يخصص المخطط 
على  المصادقة  تمت  للفندقة(  المنطقة 
استيطانية  وحدة   20 لبناء  ترخيٍص 

أُخرى.

هدم  جرى   2011 العام  مستهل  في 
مبنى الفندق، وفي العام 2012 رفضت 
الذي  االستئناف  العليا  العدل  محكمة 
الحسيني  أمين  الحاج  حفيدة  به  تقدمت 

التي طالبت بالملكية على األرض. 
على  الحي،  من  الغربي  الشمال  إلى 
جوزيف،  سان  مستشفى  من  مقربة 
لجوش  التابعة  “أماناه”  جمعية  تُخطط  حي الالجئين في حي الجاعوني
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قضايا العدد

على مدار السنين تمت المصادقة على حوالى 20 مخططاً موضعياً لم يضف مساحة للحي

صورة تم التقاطها في 5 يوليو 2017 تُوضح قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلية بأعمال تجريٍف ألراضي كرم المفتي بحي 
الشيخ جراح في القدس المحتلة. لشق شارع وإقامة عمارات سكنية للمستوطنين ضمن ُمخطٍط قام على ُمصادرة 3345 

دونماً عام 1968.

المخطط  أماناه”.  “بيت  إقامة  إيمونيم 
)مخطط  الجديدة  للمؤسسة  التفصيلي 
عليه  المصادقة  تمت  الذي  رقم4979( 
أرٍض  على  يسري   ،1999 العام  في 
دونم،   5.4 حوالي  مساحتها  شاغرٍة 
ثالث  من  مكون  مبنى  إقامة  وتضم 
اجتماعات  وقاعة  مكاتب  وفيه  طوابق 
األرض  انتقلت   2005 العام  في  كبيرة. 

إلى  العام  الوصي  من  نهائية  بصورة 
جمعية “أماناه”.

المخطط الهيكلي القدس 
2000

يُؤشر   ،2000 القدس  الهيكلي  المخطط 
على أن حي الشيخ جراح كمنطقة بلدية 

طريق  بين  األرض  شريط  على  قائمة 
ُمخصص  البلدي   1 رقم  وشارع  نابلس 
ستة طوابق.  لغاية  للسكن  للمخطط  وفقاً 
من الناحية النظرية، تُعتبر هذه اإلضافة 

ملحوظة لتطوير السكن في الحي.

غير أن المخططات المصادق عليها في 
تُخصص  العملية  الناحية  من  األحياء 
مع  للسكن  الشريط  هذا  نصف  تقريباً 
باقي  أما  فقط.   75% بواقع  بناء  نسب 
الهيكلي  المخطط  في  ُمعرف  فهو  الحي 
للحفظ”،  بلدية  كمنطقة   ”2000 القدس 
وهذا يعني أن المصادقة على تراخيص 
مخططات  بإعداد  مشروط  البناء 

تفصيلية.

المفتي  كرم  في  الهيكلي  المخطط  فإن 
الجاعوني  كرم  في  مفتوحة  ومنطقة 
فيها  يعيش  التي  المنطقة  ذلك  في  )بما 
لحديقة  المنطقة  تخصيص  تم  الالجئين( 
اإلسرائيلي  االحتالل  عليها  يطلق 
يهودية  صبغة  إلضفاء  شمعون  حديقة 
تخصيص  من  بدل  العربي  الحي  على 

مساحات محتملة لتطوير الحي.
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تجاهل  خالل  من  وطنيّة،  حديقة  إلى 
الحّي  بسكان  الخاصة  االحتياجات 
“الحديث  المنطقة،  تلك  مع  وعالقتهم 
قصة  تروي  توراتيّة،  حديقة  عن  يدور 

الحجاج إلى القدس.

ومسار  عتيقة  مغر  المنطقة  في  توجد 
قناة الكدرون التي تشكل محور الحجاج 

باتجاه مدينة داوود والحرم”.

كون  ورغم  أنه  إلى  التقرير  ويشير 
وطنيّة،  كحديقة  بعد  تُعلن  لم  المنطقة 
وبلدية  القدس  تطوير  سلطة  أّن  إال 
الطبيعة  سلطة  على  فرضتا  القدس 
االحتالل  لسلطات  التابعة  والحدائق 
“البدء بعمليات صيانة وتنظيف وترميم 
 2011 يوليو  في  للمنطقة”.  مشهدّي 
وتسييج  تنظيف  بعمليات  السلطة  بدأت 

للمنطقة.
 

ومازال طرد الفلسطينيين 
من بيوتهم في الشيخ جراح 

مستمرًا
 

محكمة  أمرت  مؤخًرا،  صدر  حكم  في 

حديقة شمعون الصّديق 
الوطنّية في الشيخ جّراح

كأداة لحصر األحياء 
الفلسطينّية في شرقّي 

القدس

في  مفتوحة  منطقة  القدس  بلدية  علّمت 
حّي الشيخ جّراح، غربّي وادي الجوز، 
كمنطقة مخّصصة لحديقة وطنيّة. وتمتّد 
الحديقة المزمعة على نحو 120 دونًما، 
بيوت  بجوار  حدودها  رسم  وجرى 
الحّي. وعند هوامشه الغربيّة ثمة عشرة 
في  اليوم  تُستخدم  مشمولة،  قائمة  مبان 

للسكن. غالبيتها 

مساحته  زيتون  كرم  المنطقة  وتشمل 
والذي  المفتي”(  )“كرم  دونًما   35 نحو 
الدولة كأمالك غائبين وصادرته  عّرفته 

“ألغراض عاّمة”. 

تقوم مديرية أراضي “إسرائيل” بتأجير 
كوهنيم  عطيرت  لجمعية  الكرم  غالبية 

ألغراض زراعيّة منذ 1997.
الخارطة  اليوم  المنطقة  على  تسري 

الهيكليّة التي جهّزتها بلديّة القدس للشيخ 
تخّصص  والتي   ،1984 عام  جراح 
مفتوحة،  عاّمة  منطقة  لتكون  غالبيّتها 
سكنيّة  منطقة  طرفها  في  وتخصص 
قسٌم  إال  يُبَن  لم  عامة،  لمبان  ومنطقة 
خارطة  ُصّدقت   2008 يوليو  في  منها. 
وهي  المنطقة،  من  جزٍء  على  إضافية 
كمنطقة  المنطقة  غالبية  تخصص  أيًضا 

عاّمة مفتوحة.

السكان،  من  بمبادرة  الخارطة  وُجهّزت 
المنطقة  هذه  بتخصيص  أملوا  الذين 
التخطيط  مؤّسسات  أّن  إال  للسكن، 
وقامت  المطاف  نهاية  في  غيّرتها 
تقليًصا  فيها  السكنيّة  المناطق  بتقليص 

كبيًرا.

خّصصت  السكنيّة،  المناطق  من  وبدالً 
ألغراض  مناطَق  التخطيط  مؤّسسات 
سياحية بالشكل الذي “يعّزز من حوض 
وسياحّي  تاريخّي  كمركز  القديمة  البلدة 

للقدس”.

القدس  تطوير  لسلطة  تقرير  من  يتضح 
المنطقة  لتحويل  نيّة  ثمة  أّن   2008 عام 

صورة تم التقاطها في 5 يوليو 2017 تُوضح قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلية بأعمال تجريٍف ألراضي كرم المفتي بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة. لشق شارع وإقامة عمارات 
سكنية للمستوطنين ضمن ُمخطٍط قام على ُمصادرة 3345 دونماً عام 1968
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قضايا العدد

عائالت  أربع  بإخالء  القدس  في  الصلح 
من منازلها في كرم الجاعوني في الشيخ 
غضون  في  الشرقية  القدس  في  جراح 
نحو  قبل  المستوطنين.  لصالح  يوًما   30
القدس  في  الصلح  محكمة  أمرت  شهر 
حي  من  أُخرى  عائالت  ثالث  بإخالء 

الشيخ جراح في ظروف مماثلة.

ومنذ بداية العام 2020، أمرت المحاكم 
من  مؤلفة  فلسطينية  عائلة   22 بإخالء 
جراح  الشيخ  حي  من  شخصاً   139
المستوطنين.  لصالح  الهوى  وباتان 
في  األخرى  العائالت  عشرات  وهناك 
اإلخالء  إجراءات  من  مختلفة  مراحل 

المرفوعة ضدهم من قِبَِل المستوطنين.

عائالت  ضد  اإلخالء  دعاوى  ُرفعت 
سكافي )4 أفراد(، الجاعوني )2 أفراد( 
أفراد(   5( والكرد  أفراد(   5( أبو حسنة 
من قِبَِل شركة تًسمى “نحالت شمعون”، 
مملوكة لشركة أجنبية ُمسجلة في ديالوير 
المستوطنين  المتحدة(، وتمثل  )الواليات 
في  كبيرة  مستوطنة  لبناء  يسعون  الذين 

الشيخ جراح.

شركة  رفعت  األخيرة،  السنوات  في 
عدة  للمستوطنين  شمعون  نحالت 
العائالت  عشرات  ضد  قضائية  دعاوى 

منطقة  في  جراح  الشيخ  في  الفلسطينية 
مراحل  في  وهي  الجاعوني،  كرم 
 ،2020 آذار  في  الجلسات.  من  مختلفة 
عائلة  بحق  اإلخالء  إجراءات  جددت 
أمام  المحكمة  في  بعد خسارتها  الصباغ 

المستوطنين في قضية مماثلة.

عام  في  جاعوني  كرم  مستوطنة  بدأت 
من  الكرد  عائلة  طردت  عندما   2008
عائلة  كانت   2009 عام  وفي  منزلها، 
عائالت  من  وجزء  وحنون  الراوي 

)أخرى( من الكرد.

دخل  التسعينيات،  أواخر  في  ذلك،  قبل 
من  بالقرب  منازل  بضعة  المستوطنون 
كرم جاعوني. باستثناء عائالت الصباغ 
ما  هناك  وحماد،  والداودي  والدجاني 
إضافية  إخالء  حاالت  سبع  عن  يقل  ال 
مراحل  في  العائالت  بعشرات  تتعلق 
كرم  في  المحكمة  جلسات  من  مختلفة 

الجاعوني.

الشيخ  حي  من  الغربي  الجانب  على 
بضع  هناك  هارون،  أم  في  جراح، 
عشرات أخرى من العائالت التي تُواجه 
وفي  المستوطنين،  من  إخالء  دعاوى 
باتان الهوى في سلوان، هناك ما يقرب 
من 100 عائلة معرضة لخطر اإلخالء.

ذكرته  ما  إلى  ننوه  قضيتنا  ختام  وفي 
حركة “السالم اآلن” بهذا الصدد حيث 
منظمة  حملة  من  جزٌء  “هذا  قالت: 
بمساعدة  للمستوطنين،  وممنهجة 
مجتمعات  لطرد  الحكومية،  الوكاالت 
وإقامة  الشرقية  القدس  في  بأكملها 
مستوطنات بدالً منها. وتُواجه العشرات 
اإلخالء.  خطر  األخرى  العائالت  من 
المستوطنون  يسعى  الطريقة،  وبهذه 
الحي  داخل  عازلة  منطقة  خلق  إلى 
التوصل  يجعل  الذي  األمر  الفلسطيني، 
صعباً،  القدس  في  إقليمية  تسوية  إلى 
جًدا  ضرورية  التسوية  هذه  أن  خاصة 

لحل الدولتين”.
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االحتالل يصدق على بناء آالف الوحدات االستيطانية في 
القدس

صدقــت بلديــة االحتالل اإلســرائيلي في 
مدينــة القدس المحتلة علــى خطٍة لبناء 
وأبــراٍج  االســتيطانية  الوحــدات  آالف 
والفنيــة  اإلداريــة  بالوظائــف  خاصــٍة 
والمكتبيــة فــي المنطقــة الممتــدة مــن 
أراضــي بيــت صفافا والمالحــة والبقعة 
والمنطقــة الصناعية الجديدة “تلبيوت” 

حتى قرية الولجة.

ووفقــاً للمخطط االســتيطاني الذي قدمته 

ما تُســمى “لجنة التخطيــط والبناء” في 
البلدية بتاريخ 11 ديســمبر 2020، سيتم 

بناء 8300 وحدة استيطانية.

الوحــدات  فــإن  المخطــط،  وحســب 
االســتيطانية الجديدة ســتكون ألغراٍض 
الســكن، والصناعة، والتجارة، وستغير 
حــدود المدنية، ويُوســع حــدود المنطقة 

الصناعية الجديدة “ تلبيوت”.
وتهــدف الخطة االســتيطانية بحســب ما 

أفــادت ســلطات االحتالل إلى اســتكمال 
مــا وصفتــه بـ”الثــورة العمرانية بحلول 
عــام 2040”، حيــث ســتتحول المنطقة 
الصناعيــة إلى ســكنية وتجارية ومنطقة 
ترفيــه وتنــزٍه وقاعــات أفــراح ومدينة 

مالهي وأبراٍج تجاريٍة وسكنيٍة.

ومــن المقرر أن يتم الشــروع فــي تنفيذ 
المخطــط بحلــول عــام 2021 علــى أن 
تستمر األعمال حتى عام 2040، ويشمل 
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القدس في شهر

ببناء 8300 وحدة استيطانية.

وأدانــت الهيئــة فــي بيــاٍن لهــا الخطــة 
االستيطانية الجديدة، موضحةً أنها تهدف 
إلى القضاء على الوجود الفلســطيني في 

المدينة المقدسة.

وشــددت على أن عملية االســتيطان في 
الضفــة الغربيــة بمــا فيها القــدس تتزايد 
بشــكٍل دائــٍم ال ينقطع، حيــث أن حكومة 
االحتــالل عملــت وتعمــل علــى زيــادة 
االســتيطان وطرح مشــاريع كثيــرٍة في 
القدس الشرقية إلقامة آالف من الوحدات 

االستيطانية الجديدة.

وأضافت الهيئة أن خطورة هذا المشروع 
الضخم تكمن في اســتمراريته على مدى 
ســنوات طويلــة، حيث إن ُمخطــط بلدية 
االحتالل أن يتم الشروع في التنفيذ بحلول 
عام 2021، على أن تســتمر األعمال فيه 

حتى عام 2040.

المخطــط تنفيــذ مجموعــة مــن األماكن 
العامــة مثل: الحدائــق والحدائق الداخلية 
والساحات والشــوارع وسوق، وشوارع 
مظللــة بها ممــرات للدراجــات ومناطق 

جلوس واستراحة.

ويتضمــن المخطط رفع نســبة البناء في 
المســاحة المقدرة بحوالي 5 كيلومترات 
عبــر بناء أبــراج يصــل ارتفاعهــا إلى 
30 طابقــاً، والتــي ســتحتوي على آالف 
الوحــدات الســكنية، وبعضهــا وحــدات 
واألزواج  الفرديــة  للعائــالت  صغيــرة 
الشــابة، بينمــا ســتمتد منطقــة التجــارة 
والتوظيف على مساحة 1297000 متر 

مربع.

وقالــت “لجنة التنظيــم والبناء” في بلدية 
االحتــالل إنــه تــم تقديــم ُمخطــٍط جديٍد 
وُمحــدث لمنطقة بيت صفافا وأجزاٍء من 
منطقة الولجة، بعمــق وبدائرة قطرها 5 
كم لتوســيع وتحديث المنطقــة الصناعية 

تلبيوت.

وكجــزٍء مــن المخطــط ســتزال قاعات 
االحتفاالت، التي تعمل اآلن، في المنطقة 
الصناعيــة، وإخــالء وإزالــة الكراجات 

أيضاً في تلك المنطقة.

كما سيوســع البناء في المنطقة الحدودية 
التــي تأتــي امتــداداً لحــدود المدينــة مع 
مســتوطنة “غيلــوا”، ومنهــا إلــى بيت 
لحم، وتوســيع طريق األنفاق إلى التجمع 
االســتيطاني “كفار عتصيون”، وإضافة 
مســلكين إضافييــن الســتيعاب الحركــة 
االســتيطانية الواســعة في 5 مستوطنات 
ذات كثافــة قــد تتضاعــف فــي غضون 

السنوات المقبلة.

اإلســالمية  الهيئــة  حــذرت  وبدورهــا، 
المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من 
خطورة الخطة االســتيطانية الجديدة التي 
أعلنت عنهــا بلدية االحتــالل، والمتمثلة 
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الجامعة العربية تدين 
خطة بناء 8300 وحدة 

استيطانية في القدس

أدانــت جامعة الدول العربية، قرار بلدية 
االحتالل بناء مــا يزيد عن 8300 وحدة 

استيطانية في القدس المحتلة.

وحذرت في بيان لها، بتاريخ 15 ديسمبر 
2020، من مخططــات االحتالل لتهويد 
األحيــاء الســكنية العربيــة فــي القدس، 
واســتمرار سياســة هــدم المنــازل التي 

ارتفعت وتيرتها بشكل غير مسبوق.

وقــال األميــن العــام المســاعد لشــؤون 
المحتلة  العربيــة  فلســطين واألراضــي 
بالجامعــة العربية ســعيد أبــو علي، في 
بيــان لــه، إن القــرار الجديــد يأتــي في 
سياق السياســة الرسمية لسلطة االحتالل 
وتهويدهــا،  القــدس  علــى  لالســتيالء 
واســتمرار االنتهاكات المتصاعدة فيها، 
وآخرها عمليــات التجريــف التي قامت 
بها سلطات االحتالل بالقرب من المقبرة 
اليوســفية، وهدم سور مقبرة الشهداء في 
المدينــة المحتلــة لتنفيذ مخطط “مســار 
الحديقة التوراتية”، ومخطط “مشــروع 
الــذي  االســتيطاني،  المدينــة”  مركــز 
يستهدف األحياء العربية، ومراكز حيوية 

في القدس الشــرقية منها شــارع صالح 
الدين.

وأضاف أن شارع صالح الدين التجاري 
يعــد بمثابة عصــب المدينــة، كذلك حي 
المصــرارة أحد أحياء المدينة المقدســية 
الــذي يقع خــارج أســوار البلــدة القديمة 
وحــي الشــيخ جراح الذي يقع في وســط 
القدس الشرقية، مشيرا إلى إن االنتهاكات 
اإلسرائيلية مستمرة في المسجد االقصى 
المبارك واالقتحامات الواسعة للمتطرفين 
لباحات المســجد والمحاوالت المحمومة 
من قبل االحتالل لتغيير الوضع القانوني 

والتاريخي القائم في “األقصى”.

وحــذر أبوعلــي مــن اســتهداف الوجود 
الفلســطيني فــي القــدس، لتقليص نســبة 
تنفيــذ  واســتمرار  فيهــا،  الفلســطينيين 
مخططاتهــا لتهويــد التاريــخ والروايــة 
العربيــة  الحضاريــة  الهويــة  وطمــس 

اإلسالمية المسيحية للمدينة.

وطالب بموقف حازم وسريع من المجتمع 
الدولــي، وتحمــل المســؤولية السياســية 
والقانونيــة واألخالقيــة إعمــاال للقانون 
الدولي والشرعية الدولية، وذلك بالضغط 
على ســلطة االحتالل لوقــف االنتهاكات 
فــي المدينة، واحترام الوضــع التاريخي 
والقانوني القائم فيها، إنقاذا لحل الدولتين 
وفرص تحقيق السالم الستقرار المنطقة.

االتحاد األوروبي: 200 
أسرة فلسطينية ُتواجه 

خطر اإلخالء بالقدس
 

أعلــن االتحــاد األوروبــي، بتاريــخ 11 
ديسمبر 2020، أن 200 أسرة فلسطينية 
تُواجــه خطر إخــالء منازلهــا بالقدس، 
لمصلحة مستوطنين، داعياً “إسرائيل” 
إللغاء أوامر اإلخالء. وجاء ذلك في بياٍن 
مشــترٍك صادٍر عن ممثلــي دول االتحاد 

األوروبي باألراضي الفلسطينية.
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القدس في شهر

عمليات اإلخالء”.

االحتالل ُيرغم عائلة 
مقدسية على هدم 

شقتيها بسلوان
 

أجبــرت بلديــة االحتالل اإلســرائيلي في 
القدس المحتلة عائلة مقدســية على هدم 
شقتيها قســريًّا في بلدة ســلوان جنوبي 
المسجد األقصى المبارك، بدعوى البناء 

دون ترخيص.

وأفــادت عائلــة الخالص، بأنها شــرعت 
بتنفيــذ قــرار الهدم الذاتــي، تفاديًــا لدفع 
غرامــة ماليــة جديــدة قيمتهــا 300 ألف 
شيكل، الفتة إلى أن الشقتين ملك للشقيقين 

محمد ومحمود الخالص.

وأوضحــت أن آليــات بلديــة االحتــالل 
هدمــت قبــل نحــو شــهرين جــزًءا من 
الشــقتين، وخالل ذلك تعطلت آالت الهدم 
ولــم تكمله البلدية، وبعد انســحاب طواقم 
البلدية والشرطة من المكان فرضت على 
العائلة غرامة مالية قيمتها 70 ألف شيكل 

“أجرة هدم”، كما فرضت عليها إكماله.

وأشارت إلى أن البناء قائم منذ عام، وكان 
يعيــش في الشــقتين قبــل هدمهما محمود 
أطفــال، وشــقيقه محمــد  وزوجتــه و5 
وزوجتــه و3 أطفــال، وتبلغ مســاحة كل 

شقة 90 متًرا مربًعا.

كاميرات االحتالل في 
القدس.. سيطرة أمنية 

وجرائم مخفية
 

تخضــع القدس المحتلة لمنظومة مراقبة 
إســرائيلية مكثفة منذ العــام 2000، في 
ُمحاولــة مــن حكومــة االحتــالل إلحكام 
السيطرة على المدينة المقدسة وتضييق 

وقــال البيــان: “فــي الســنوات العديــدة 
الماضيــة، ازداد عدد قــرارات اإلخالء 
علــى وجه الخصوص في الشــيخ جراح 
تتعــرض  حيــث  )القــدس(،  وســلوان 
مجتمعات بأكملها من حوالي 200 أسرة 

للخطر”.

ولفت إلــى أن أوامر اإلخــالء “تُعرض 
جميــع العائــالت لخطــر النقل القســري 

الوشيك”.

وأثناء مطلع ديســمبر 2020، زار ممثلو 
عائــالٍت  األوروبــي،  االتحــاد  بعثــات 
واجهــت تهديداٍت باإلخالء الوشــيك في 
منطقتي الشــيخ جراح وسلوان في شرق 
القدس. وأضاف البيان: “القوانين المحلية 
اإلســرائيلية، التي تُشــكل أساساً لمزاعم 

إخالء العائــالت، ال تُعفي “إســرائيل”، 
كقــوة احتــالل، مــن الوفــاء بالتزاماتها 
إلدارة األراضــي المحتلــة بطريقة تخدم 

السكان المحليين وتحميهم”.

الموقــف  مــع  “تماشــياً  واســتطرد: 
الراســخ لالتحاد األوروبي بشأن سياسة 
االســتيطان اإلســرائيلية، غيــر القانونية 
بموجــب القانون الدولــي، يدعو االتحاد 
“إســرائيل” إللغاء أوامــر اإلخالء التي 

تنوي تنفيذها”.

وأردف: “نُذكــر باســتنتاجات وبيانــات 
مجلــس الشــؤون الخارجيــة األوروبي، 
التي كرر فيها معارضته الشديدة لسياسة 
واإلجــراءات  اإلســرائيلية  االســتيطان 
المتخــذة فــي هذا الســياق، بمــا في ذلك 
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الخنــاق أكثــر علــى الفلســطينيين، إلى 
جانــب التعزيــزات األمنية التــي حولت 

القدس إلى ثكنة عسكرية.

ونشر االحتالل مئات الكاميرات في أحياء 
البلدة القديمة تحديداً، والجزء الشرقي من 
القدس عموًما ضمــن ُمخطٍط أُطلق عليه 
“نظرة القــدس”؛ لتســهيل مراقبة طرق 
المدينــة كافة والمتوافديــن إليها، ورصد 
كل حركــٍة فيها. ويؤكد المقدســيون أنها 
تهــدف باألســاس إلــى رصــد تحركات 
الفلســطينيين بطريقة تنتهك الخصوصية 

انتهاًكا كبيًرا.

وأنشــأت قــوات االحتالل مقــراً لمراقبة 
هذه الكاميرات في مستوطنة جيلو جنوب 
القــدس، بالتنســيق مــع جميــع الجهات 
اإلســكان  وزارات  مثــل:  اإلســرائيلية 
والمواصــالت وغيرهــا لخدمــة قــوات 

االحتالل من خالل كاميراتها.

وتكمــن الخطــورة في مراقبة الشــوارع 
كافــة، ورصد غيــر الملتزمين بقرارات 
إبعادهم عن المدينــة من خالل كاميرات 
مراقبــة ذكية تعمــل على تســجيل أرقام 
لوحــات الســيارات التي تمــر من خالل 

الحواجز اإلسرائيلية.

وتســتخدم قوات االحتالل هــذه الكاميرا 
لتبريــر جرائمهــا ضــد أبنــاء الشــعب 
الفلســطيني وتُمارس من خاللها سياســة 

الكيل بمكيالين.
إذ تُباشــر بنشــر مقاطــع فيديو بمشــاهد 
مختلفــة بعــد كل عملية فدائيــة يقوم بها 
لتبريــر  االحتــالل  ضــد  الفلســطينيون 
فــي  واســتخدامها  اإلعــدام،  عمليــات 

دبلوماسيتها العامة.

وتُخفــي اللقطات التي ينشــرها االحتالل 
لحظــة اإلعــدام، وتُظهــر فقط المشــهد 
الــذي توظفه الدعاية اإلســرائيلية لتبرير 

الجريمة.

في حين يدعي االحتالل تعطل الكاميرات 
فــي كل مــرة يحــدث فيهــا اعتــداء من 
المســتوطنين أو جنــود االحتــالل علــى 
الفلسطينيين، كما حدث في قضية الشهيد 
إياد الحالق الذي استشهد في مايو 2020؛ 
حيــث اّدعــت وحــدة التحقيقــات التابعة 
لالحتــالل بتعطــل الكاميــرات من أجل 

إخفاء جريمة اإلعدام مكتملة األركان.

ويرى المختص في الشــأن اإلســرائيلي 
د. جمال عمــرو أن االحتالل يُحاول من 
خالل نشر هذه الكاميرات طمأنة الشارع 
اإلســرائيلي، وتســويق ذاتــه كدولة آمنة 
لجلــب الســياح، إضافة إلى تســويق هذه 
الكاميــرات كمنظومة مراقبــة متطورة؛ 
لبيعها لدول العالم، كما فعل بتسويق القبة 
الحديديــة لــدول العالم بعد عــدوان عام 

.2012
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القدس في شهر

شرقي القدس بذريعة “السياحة”.

ولقي هــذا المخطط اعتراًضــا كبيًرا من 
قِبَل 400 مســتوطن من مســتوطنة التلة 
الفرنســية، نظــًرا ألن بناَءه ســيؤدي إلى 
زيــادة أعداد المســتوطنين، ما يُؤثر على 
البنية التحتية وازدحام في حركة المرور، 
باإلضافــة إلــى تغيير المشــهد بالمنطقة، 
باعتبار أن ارتفاع البرج سيحجب الرؤية.

وقــال المســتوطنون المعترضــون على 
المخطــط: “إنه تم جمع حوالي 100 ألف 
شــيقل لمصلحة االعتراضــات والمتابعة 
القانونيــة”، ُمضيفيــن “منــذ حوالي عام 
تمكن المطورون بسرعة مذهلة من تغيير 
اســتخدام األرض المصادرة من تجاري 
إلــى تجــاري وســكني، وحصلــوا على 
إضافة غيــر مســبوقة بحوالي 2000% 

من البناء”.

البرج االستيطاني 
األطول في القدس 
المحتلة.. تعرف إلى 

تفاصيله
 

تُواصــل حكومــة االحتالل اإلســرائيلي 
مســاعيها إلتمام تصديقها على عشرات 
المخططات االســتيطانية والتهويدية في 
مدينــة القــدس المحتلة، وفــرض واقٍع 
جديــٍد علــى األرض، ضمــن سياســتها 
المتواصلــة لعزل المدينــة وُمحاصرتها 
باالســتيطان، وتحويلها إلى مدينة فصل 

عنصري.

وتأتي إقامــة برج اســتيطاني في منطقة 
التلــة الفرنســية، فــي مقدمة المســاعي 
اإلســرائيلية لتهويــد المدينــة المقدســة، 
حيث يُعد األطول في المدينة المقدسة، إذ 

صّدقت “اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء” 
في بلدية االحتالل مبدئيًّا على المخطط.

ووفــق الخطة؛ فــإن البرج االســتيطاني 
ســيقام علــى مســاحة 2500 متــر، من 
ســلطات  صادرتهــا  فلســطينية  أراٍض 
االحتالل من بلدة العيســوية شمال شرق 

المدينة منذ العام 1967.

ويتكون البــرج المزمع إقامتــه، من 30 
طابقًا مــع البنية التحتيــة، ويضم مكاتب 
ومحالَّ تجارية وفنــادق وأماكن ترفيهية 
لطــالب  وشــققاً  للســيارات،  ومواقــف 
الجامعــة العبريــة، ووحدات اســتيطانية 
تبلغ نحو 150 وحدة بواقع 100 متر لكل 
شــقة، لجلب المزيد من المستوطنين إلى 

المنطقة.
ويتســاوى ارتفــاع البــرج االســتيطاني 
الجديــد مع ُمخطط “عجلة القدس”، الذي 
سيقام على سفوح بلدة جبل المكبر جنوب 
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وقال أوحانا: “إن توفير لقاح كورونا لألســرى الفلسطينيين في 
سجون االحتالل مرهون بتصريح من الحكومة”.

مــن جهته، حّمل نادي األســير الفلســطيني ســلطات االحتالل 
اإلســرائيلي المســؤولية الكاملة عــن حياة ومصير األســرى، 

وطالب المجتمع الدولي بإلزامها بتوفير لقاح كورونا لهم.

وأكد نادي األســير في بيان صحفــي، أن هذا القرار العنصري 
انتهــاٌك جديــٌد يُضــاف إلى قائمــة طويلة من االنتهــاكات لحق 

األسير بالعالج.

وطالــب المجتمع الدولي، بإلزام االحتالل بتوفير العالج الالزم 
لألسرى، وُمحاسبته على جرائمه الممنهجة المتواصلة.

وقــال إنه “في الوقت الذي تُواجه فيه البشــرية جائحة كورونا، 
تُمعن “إســرائيل” في سياســتها العنصرية، حيث حّولت الوباء 

إلى أداة قمٍع وتنكيٍل بحق األسرى”.

وجــدد النادي ُمطالبته بلجنة طبية ُمحايدة، وبمشــاركة الصليب 
األحمر الدولي، لإلشراف والمراقبة على عملية تطعيم األسرى 

باللقاح.

وقبل صدور قرار الوزير اإلسرائيلي، قال رئيس هيئة األسرى 
قــدري أبو بكر: “إن األســرى أبلغوه أن إدارة الســجون تنوي 
تطعيمهم وبدأت بالفعل بتسجيل أسماء الراغبين في أخذ اللقاح”.

كشــفت وســائل إعــالم عبريــة، أن وزيــر األمــن الداخلــي 
“اإلســرائيلي” أميــر أوحانــا، أصــدر تعليماتــه بتاريــخ 26 
ديســمبر2020، إلــى إدارة الســجون بعــدم منــح األســرى 

الفلسطينيين التطعيمات ضد كورونا.

وربــط أوحانا التطعيــم بالحصول على تصاريــح من الجهات 
الرسمية، بينما أتاح للمستخدمين والعاملين في مصلحة السجون 
تلقي اللقاح، والمتوقع أن يبدأ توزيعه عليهم في بداية شهر يناير 

.2021

قرار عنصري جديد.. “إسرائيل” 
تحجب لقاح كورونا عن األسرى
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بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية 
وحصول المواطن مجاناً ودون أي تمييز 
على خدمات الرعاية الصحية األساســية 

من المبادئ الحقوقية األصيلة”.

ولفتــت إلــى أن هــذه المبادئ رســختها 
أهداف التنمية المســتدامة وبلورتها عملياً 
إســتراتيجيات ومبــادرات وخطط عمل 
معتمدة تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وبشــأن جائحة “كورونــا” وما تبعها من 
إجراءات للتعافي، لفتت أبو غزالة إلى أن 
مفهوم التعافي يندرج في صميم الحق في 
الحياة كأســمى الحقوق، مشــيدةً بالتدابير 
التي اتخذتها الدول العربية لمنع انتشــار 
المســتجد،  فيــروس جائحــة “كورونا” 
منــذ اللحظــات األولى لتشــخيصه “مما 
يجسد االهتمام وعلى أعلى مستوى بحق 
المواطن والمقيم على حد سواء في الحياة 

والصحة واألمن”، وفق قولها.

الصحيــة  المؤسســات  جهــود  وثمنــت 
األمنيــة  والســلطات  عليهــا  والقائميــن 
والمؤسســات العاملة على حماية اإلنسان 
والشــعبي  الرســمي  الصعيديــن  علــى 
والمتطوعين والمتطوعــات الذين قدموا 
جهــوداً فــي هــذه المواجهة الشــاملة في 

الدول العربية.

وعــّدت أبو غزالــة أن التعافي الســريع 
واآلمــن “رهين” بتعزيز التعاون الدولي 
فــي تطوير لقــاح وعالج لوبــاء )كوفيد 

- 19( يكــون متوفــراً للجميع وبأســعار 
مناســبة؛ “حتــى ال يتخلــف أحــد عــن 

الركب”.

وتُحيــي األمم المتحــدة ومعهــا المجتمع 
الدولــي واألســرة الحقوقية )يــوم حقوق 
اإلنسان العالمي( الذي يُصادف هذا العام 
مــرور 72 عاماً على اعتمــاد )اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنسان( كميثاٍق تاريخي 
محوري ومرجعي كأحد الدعائم الرئيسية 
لمنظومة حقوق اإلنسان األممية وركيزة 

أساسية للقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

ويرتكز يوم حقوق اإلنســان العالمي لعام 
2020 على مفهوم التعافي وما يرتبط به 
مــن قيم أخالقية وحقوقية نبيلة كالتضامن 
والمساواة وعدم التمييز في وقٍت ال يزال 
العالــم يُكافح أزمة صحيــة عالمية ناجمة 
عن جائحة )كوفيد - 19( سريعة االنتشار 

غامضة المعالم ومتعددة األبعاد.

شتاء 2020 هو األقسى 
على األسرى

قال مركز فلســطين لدراســات األسرى: 
إن فصل الشــتاء يحل فــي كل عام ضيفاً 
ثقيالً على األســرى في سجون االحتالل، 
لكنه هذا العام هو األقسى؛ لكون األسرى 
لم يحصلوا على مالبس وأغطية شتوية 

منذ شهور طويلة.

وأضاف: “تركنا لألســرى حرية القرار 
الفرديــة، إمــا تنــاول التطعيــم أو عــدم 
تناوله”، موضحاً أن المعلومات المتوفرة 
تُفيــد بــأن التطعيم الذي ســيوزع هو من 

إنتاٍج أميركي.

بيــن  140 إصابــة بكورونــا  وســجلت 
األسرى في سجون االحتالل، الذين يبلغ 
عددهــم قرابــة 4400 أســير، بينهم 41 
سيدة، في حين بلغ عدد المعتقلين األطفال 
قرابــة 170، والمعتقليــن اإلداريين نحو 

380، وفق بياناٍت فلسطينيٍة رسميٍة.

الجامعة العربية تدعو 
للضغط على االحتالل 
لإلفراج عن األسرى 

الفلسطينيين

طالبــت جامعة الــدول العربيــة، بتاريخ 
10 ديســمبر 2020، المجتمــع الدولــي 
بممارســة الضغط على سلطات االحتالل 
األســرى  عــن  لإلفــراج  اإلســرائيلي؛ 
الفلسطينيين في ســجونها، السيما كبار 
الســن والمرضــى وأصحــاب المناعــة 

المتدنية.

جــاء ذلك فــي بيــان أصدرتــه الجامعة 
العربية بمناســبة ذكرى “اليــوم العالمي 
لحقوق اإلنســان” الذي يوافق العاشر من 

ديسمبر من كل عام.

وأكدت األمين العام المساعد لدى جامعة 
الــدول العربيــة رئيــس قطاع الشــؤون 
االجتماعيــة الســفيرة هيفاء أبــو غزالة، 
“ضــرورة التماشــي مع قواعــد القانون 
الدولي اإلنســاني التي نصت في )اتفاقية 
جنيــف الرابعــة( علــى حمايــة حقــوق 

األسرى في زمن انتشار األوبئة”.

وأشــارت أبــو غزالة إلــى أن “)الميثاق 
العربي لحقوق اإلنســان( أقــر في مادته 
)39( بحــق كل فرد فــي المجتمع التمتع 

األسرى والمعتقلون الفلسطينيون
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أشــار مديــر المركــز والباحــث رياض 
األشــقر إلى أن االحتالل اســتغل جائحة 
كورونــا هــذا العــام، وأوقــف برنامــج 
زيارات األسرى تماًما منذ مارس 2020 
بذريعــة حمايــة األســرى مــن وصول 
الفيــروس، األمــر الــذى أدى إلى نقٍص 
شديٍد في المالبس لدى األسرى حيث تعدٌّ 
زيــارات األهل الســبيَل الوحيد لتوفيرها 

لهم.

وأوضح األشــقر أن عدم دخول المالبس 
الشــتوية لألســرى هــذا العــام جعل من 
فصل الشــتاء فصالً قاســياً وصعباً على 
األســرى، الذيــن يُعانون أصــالً كل عام 
من نقص المالبس الشتوية، رغم دخولها 
عبر الزيارات، ومع توقف الزيارات منذ  

شهور تفاقمت هذه األزمة بشكٍل كبيٍر.

وأكد األشقر أن األكثر معاناة هم األسرى 
الراســفون في ســجون الجنوب التي تقع 
فــي الصحراء )النقــب - نفحة – ريمون 
- ايشــل(، والتــي تضم أكثــر من نصف 
األســرى، نظــراً لألجــواء البــاردة جداً 
التي تتميز بها تلك المنطقة الصحراوية، 
والتــي تصل درجــات البــرودة فيها في 

بعض األيام إلى ما دون الصفر.

وبين األشــقر أن الســجون ال تتوقف عن 

استقبال األسرى؛ نظًرا الستمرار سياسة 
االعتقــاالت في أنحــاء الضفــة الغربية 
يحتاجون  والقــدس، وهــؤالء األســرى 
إلــى مالبــس جديــدة، يضطر األســرى 
الموجودون قبلهم إلى توفيرها لهم، األمر 
الــذى أدى إلــى شــٍح كبيٍر فــي المالبس 
واألغطية مع توقف دخول مالبس جديدة 

لألسرى.

وحذر األشقر من الخطورة الشديدة على 
حياة األسرى مع عدم توفر وسائل التدفئة 
والحماية لهم من مخاطر الشتاء مع وجود 

جائحة كورونا وتشابه األعراض.

وأشــار إلى أن إصابة األسرى بأعراض 
االنفلونزا وفيروس كورونا يُشكل خطراً 
حقيقياً على حياتهم، داعياً إلى اإلســراع 
فــي توفير لقــاح كورونا لألســرى تحت 

إشراف لجنة طبية دولية.

ودعا مركز فلسطين المؤسسات اإلنسانية 
والحقوقية الدولية، وفي مقدمتها الصليب 
األحمــر للضغط على االحتــالل؛ لتوفير 
مســتلزمات األســرى في الســجون من 
مالبس وأغطية مع دخول فصل الشــتاء 
والتــي يحتاجها األســرى كثيــًرا؛ نظراً 
الفتقــار الســجون لها، وخاصة ســجون 

الجنوب.

االحتالل اعتقل 3300 
فلسطيني منذ بدء 

“كورونا”
 

الفلســطيني: “إن  نــادي األســير  قــال 
ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي اعتقلت 
أكثر من 3 آالف و300 أسير فلسطيني، 
منذ بدء انتشــار فيروس “كورونا” في 

مارس 2020”.

وأوضــح “نادي األســير” في بيــاٍن له، 
بتاريخ 16 ديسمبر 2020، “أن حمالت 
االعتقال شــملت األطفال والنّساء، وكبار 

الّسن، والمرضى والجرحى”.
وأكــد أن االحتــالل حــّول الوبــاء ألداة 
قمٍع وعنٍف بحق األســرى، ورغم تزايد 
تســجيل اإلصابات بين صفوفهم، السيما 
فــي نوفمبــر 2020، إال أنه اســتمر في 
عمليــات االعتقــال اليوميــة الممنهجــة، 
والتــي رافقتهــا عمليــات عنــٍف وقمــٍع 

وترهيٍب بحق المعتقلين وعائالتهم.

وذكر “نــادي األســير” أن أعلى نســبة 
اعتقاالت كانت فــي يونيو 2020، حيث 
وصــل عدد حاالت االعتقــال إلى 469، 
الفتًا إلى أنه ومنذ أبريل 2020، ُســجلت 
قرابــة 140 إصابة بفيــروس “كورونا” 
بين صفوف األسرى، وفقًا لما أُعلن عنه، 
ومتابعة المؤسســات المعنية، حيث يمكن 
أن تكــون هنــاك حاالٌت أخرى لــم يُعلن 
عنها، خاصةً أن بنية السجون تُشكل بيئة 
محفزة النتشــار الوباء، عدا عن احتكار 

مصلحة السجون للرواية الخاصة به.

وتصاعــدت عرقلــة زيــارات المحامين 
لألســرى، التــي توقفــت لمّدة مــع بداية 
انتشــار الوباء، ثم جرى استئنافها ضمن 
قيود محددة، األمر الذي وضع األســرى 
فــي عــزٍل ُمضاعــٍف مــا شــكل خطراً 
مضاعفًــا على مصيرهــم، حيث ما تزال 
هناك تخوفات كبيرة من احتمالية انتشار 
الوبــاء بيــن صفوفهــم انتشــاًرا أوســَع، 
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خاصــةً بعــد ما شــهده ســجن “جلبوع” 
خالل نوفمبر 2020.

وشــدد “نادي األســير” علــى ضرورة 
الضغــط جديًّــا علــى مصلحــة ســجون 
المختصــة  الجهــات  مــن  االحتــالل، 
والمؤسســات الحقوقيــة الدولية، خاصة 
الصليب األحمــر الدولي، وذلك من أجل 
الســماح بتوفير مكالمات هاتفية لألسرى 

مع عائالتهم.

1300 معتقل بالعيسوية 
منذ منتصف 2019 

قــال رئيــس لجنــة الدفــاع عــن أهالي 
العيســوية محمــد أبو الحمــص، بتاريخ 
16 ديسمبر 2020، “إن قوات االحتالل 
اعتقلــت نحو 1300 مواطــن من البلدة 
منذ منتصف العام 2019، وأصابت أكثر 

من 15 طفاًل وفتى”.

وأوضــح أبو الحمــص فــي تصريحاٍت 
صحفيــٍة أن آخر األطفــال الذين أُصيبوا 
برصــاص االحتــالل الفتى عمــر أحمد 
أُصيــب  والــذي  )17 عاًمــا(،  محمــود 
برصاصة معدنيــة مغلفة بالمطاط بعينه، 

في الســادس مــن ديســمبر 2020 خالل 
مواجهات اندلعت في البلدة.

وأضــاف أن قوات االحتــالل حولت بلدة 
العيســوية إلــى ســاحة تدريــب لجنودها 
باستخدام قنابل الصوت والغاز في إطار 
هجمــة واســتهداٍف متواصل للبلــدة منذ 

األسرى والمعتقلون الفلسطينيون
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أكثر من سنتين.
وأشــار إلى أن قــوات االحتالل صعدت 
مــن حملــة  األخيــرة  األســابيع  خــالل 
االعتداءات في العيســوية، والتي شملت 
اقتحامــات ليلية ألحياء وشــوارع البلدة، 
وخاصــةً وســط البلــد حيــث المراكــز 
الصحية والصيدلية، واســتخدمت القنابل 
الغازيــة بكثافــة فــي المــكان. ولفت إلى 
نشر الحواجز الشــرطية داخل الشوارع 
وعلــى مداخل البلدة، وتفتيش المركبات، 

وتوقيف المشاة، وتحرير الهويات.

وذكــر أبو الحمــص أن بلديــة االحتالل 
تقتحم بين الحين واآلخــر البلدة، وتُوزع 
إخطارات هــدٍم واســتدعاءاٍت لمراجعة 
البلديــة، وآخرهــا بتاريــخ 15 ديســمبر 
2020، إذ اقتحمــت أراضــي العيســوية 
مــن الجهة “الشــرقية الجنوبية” المهددة 

بالمصادرة لصالح “الحديقة الوطنية”.

وكانــت قوات االحتــالل اقتحمت بتاريخ 
العيســوية،  بلــدة   2020 ديســمبر   14
وتمركــزت أمــام المحــالت التجاريــة، 
وأطلقت قنابل صوتية بصورة عشوائية، 

كما شنت حملة اعتقاالت بالبلدة.

“معبار هشارون” قسم 
خاص للتنكيل باألسيرات 

المعتقالت حديًثا
 

األســرى  شــؤون  هيئــة  صرحــت 
ديســمبر   24 بتاريــخ  والمحرريــن، 
2020: “أن األســيرات الالتــي يُعتقلن 
حديثــاً، يتعرضن للتنكيــل والتعذيب في 
القســم الخاص بسجن هشــارون يُسمى 
“المعبــار” وهــو أشــبه بالعــزل، حيث 

يُحتجزنَّ فيه ألياٍم وأحياناً ألسابيع”.

ونقلت الهيئة عن إفادة األســيرات، أنهنَّ 
يعشــنَّ ظروفاً مأســاوية وقاسية في ذلك 
القســم قبل نقلهنَّ إلى ســجن “الدامون”؛ 
حيــث “يُحتجــزنَّ بغــرٍف عفنــٍة ومليئٍة 

بكاميــرات المراقبــة، ومراحيضها بآلية 
تتدفق منهــا المياه العادمــة إلى الغرف، 
ذات األبــراش الحديدية وعليها فرشــات 
جلديــة قذرة ورقيقة جداً، تُســبب أوجاعاً 
في الظهر والرقبة وكافة أنحاء الجسد”.

كما اشــتكت األسيرات من سوء المعاملة 
والطعــام المقدم نوعاً وكّمــاً، إضافة إلى 
وجــود ســجناء جنائيين إســرائيليين في 
أقســام ُمجــاورة، يصرخون ويشــتمون 
طوال الوقت، ويُشــكلون مصدر إزعاٍج 

مستمٍر لألسيرات على مدار الساعة.
كما اشتكت األسيرات من مأساوية سيارة 
البوســطة “عربــة النقل” بين الســجون 
والمحاكم؛ إذ يُحتجزنَّ فيها داخل أقفاٍص 
حديديــٍة ُمغلقٍة وبــاردٍة لســاعاٍت طويلٍة 
وربما ألياٍم، ويُحرمــن من النوم وتناول 

الطعام أو قضاء الحاجة.
يُشــار إلى أن قــوات االحتــالل اعتقلت 
خالل هــذا العام نحو 110 فلســطينيات، 

ومنذ مطلع العــام 2020 تتصاعد وتيرة 
االعتقــاالت والعقوبات بحق األســيرات 
الفلســطينيات، حيث بلغ عدد األســيرات 
رهــن االعتقال حتــى منتصــف نوفمبر 

2020 نحو 32 أسيرة.

وتتعرض األســيرات الفلســطينيات، منذ 
لحظــة اعتقالهــنَّ مــن قــوات االحتالل 
اإلســرائيلي للضــرب واإلهانة والســب 
التضييق  والشــتم؛ وتتصاعــد عمليــات 
عليهــنَّ حال وصولهــنَّ مراكز التحقيق؛ 
حيــث تمــارس بحقهــنَّ جميــع أســاليب 
التحقيق، سواء النفسية منها أو الجسدية، 
كالضــرب والحرمان من النوم والشــبح 
لســاعات طويلة، والترهيــب والترويع، 
واحتياجاتهــنَّ  ألنوثتهــنَّ  مراعــاة  دون 

الخاصة.

وتحتجز جميع األســيرات الفلســطينيات 
فــي ســجن الدامون الــذي أُقيــم في عهد 
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االنتــداب البريطاني كمســتودع للدخان، 
حيــث تم مراعــاة توفيــر الرطوبة لحفظ 
أوراق الدخــان عنــد تشــييده، وبعد عام 
1948 اســتولى عليــه االحتــالل وحوله 
لســجٍن، وأُغلق هذا الســجن مــّدةً زمنيةً 

قصيرةً، ثم أُعيد فتحه عام 2001.

ويفتقر ســجن الدامون إلى أبسط مقومات 
الحياة اإلنسانية؛ فغالبية الغرف فيه سيئة 
التهوية وتنتشر في العديد منها الحشرات 
والرطوبــة بســبب قِــَدِم البنــاء، كما أن 
أرضيتــه من الباطون؛ مــا يجعلها باردةً 
جداً في أيام الشــتاء وحارةً جــداً في أيام 

الصيف.

350 ألف شيكل غرامات 
مالية بحق األسرى 
األطفال خالل 2020

 
أكد مركز فلســطين لدراســات األســرى 
أن محاكــم االحتالل واصلــت خالل العام 
2020 اســتنزاف أهالــي األســرى فــي 

ظل الظــروف االقتصاديــة الصعبة التي 
يعيشــها الشــعب الفلســطيني، بفــرض 
الغرامــات الماليــة بحــق األطفــال فــي 
محكمــة عوفر والتــي بلغت )350( ألف 
شــيكل منذ بداية عام 2020، بما يوازى 

)102 ألف دوالر أمريكي(.

الباحث “رياض األشــقر” مدير المركز 
قــال: “أن غالبية األطفــال الذين يُعتقلون 
ويُعرضون علــى المحاكم تُفرض عليهم 
غراماٍت ماليٍة، إضافة إلى أحكاٍم بالسجن 
الفعلي، حيث أصبحت الغرامات تُشــكل 
عبئــاً ماليــاً كبيــراً على أهالــي األطفال 
وعقاباً تعســفياً تُمارســه محاكم االحتالل 

بحقهم، بهدف إرهاق كاهلهم”.

واوضح األشقر أن القضـــاء العســـكري 
لالحتالل يلعـــب دوراً فاعـاًل ومتواطئـاً 
فـــي خدمـــة التوجهات األمنيــة، ويُوفر 
الحمايـــة القانونيـــة لسياســات االحتالل 
التـــي تنتهك القانـون الدولـي، مـن خالل 
محاكـــم صورية تُوفـــر إطـــاراً قانونيـاً 
شـــكلياً للشــاباك إلصدار أحكاٍم انتقامية 
وقاســية بحق أبناء الشــعب الفلســطيني، 

تســتنزف  باهظــٍة  ماليــٍة  وغرامــاٍت 
مواردهم.

وعــد أن فــرض المحاكــم اإلســرائيلية 
الغرامات المالية الباهظة على األســرى 
األطفال في الســجون هي عملية ســرقة 
واضحــة، وسياســة مبرمجــة ومعتمــدة 
تهدف لنهب وجباية أموال أهالي األسرى 
بهــدف الضغــط علــى األســير وذويــه 
وابتزازهــم، وإثقــال كاهلهــم بالفاتــورة 
المترتبة على اعتقال أبنائهم في ســجون 
االحتالل لمنعهم من المشاركة في مقاومة 

االحتالل.

وبيــن “األشــقر” أن محاكــم االحتــالل 
التعســفية تفرض الغرامات المالية ألتفه 
األسباب، وذلك  لمعاقبة األسرى وتثبيت 
سياسة ردٍع قاسيٍة، حتى لو كانت القضية 
ا  التــي يُحاكم عليها األســير بســيطٍة جًدّ
كإلقاء الحجارة أو التواجد قرب الحواجز 
العسكرية والمســتوطنات، فإنها ال تشفع 
لألســير بفــرض غرامــٍة كبيــرٍة عليــه 
إلطالق ســراحه، وال يكاد يخلو حكٌم إال 

يُرافقه غرامة مالية.

األسرى والمعتقلون الفلسطينيون
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الواليات المتحدة تبدأ بوضع عالمة “ُصنع في 
إسرائيل” على منتجات المستوطنات

أعلنــت إدارة الجمــارك وحماية الحدود 
األمريكيــة بتاريــخ 23 ديســمبر 2020 
عــن دخــول األمــر الــذي يُلــزم بوضع 
عالمــات “ُصنــع فــي إســرائيل” على 
المنتجــات المصنعــة فــي المناطق التي 
تســيطر عليها “إســرائيل” فــي الضفة 

الغربية حيّز التنفيذ.

وقد أعلــن وزيــر الخارجيــة األمريكي 
مايك بومبيو عن التحول في السياسة في 
نوفمبــر 2020 بعد زيارة غير مســبوقة 
قام بها إلى مستوطنة في الضفة الغربية، 
حيــث زار مصنعــاً للنبيــذ. ومــن غيــر 
الواضــح ما إذا كانت إدارة بايدن القادمة 

ستلتزم باألمر.

حتى اآلن، اشــترطت السياسة األمريكية 
علــى وضــع عالمــات علــى المنتجات 
المصنوعة في الضفة الغربية تُشــير إلى 

المنطقة التي أُنتِجت فيها.

ولكن مع قواعد بومبيــو التي أُعلن عنها 
حديثاً، والتي قال إنّها “تتماشــى مع نهج 

صانع النبيذ اإلسرائيلي يعقوب بيرغ يحمل زجاجة نبيذ أحمر تحمل اسم وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو في مصنع بساغوت للنبيذ في المنطقة الصناعية االستيطانية في شاعر 
)Emmanuel Dunand / AFP( 2020 ،بنيامين بالقرب من مستوطنة بساغوت بالضفة الغربية، شمال القدس، 18 نوفمبر
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السياســة الخارجية القائم على الواقعية”، 
فإن جميع المنتجيــن داخل المناطق التي 
تُمارس فيها “إسرائيل” ُسلطتها – وعلى 
األخــص المنطقــة الخاضعــة التفاقيات 
بوضــع  ملزميــن  ســيكونوا   – أوســلو 
عالماٍت تُشــير إلى أن هذه المنتجات هي 
إســرائيلية الصنــع – عنــد التصدير إلى 

الواليات المتحدة.

وجاء في إعالن إدارة الجمارك األمريكية 
“تُبلــغ هذه الوثيقــة الجمهــور بأنه، فيما 
يتعلــق بأغــراض وضع العالمــات التي 
تُشــير إلــى بلــد المنشــأ، فــإن البضائع 
المســتوردة والمنتجة في الضفة الغربية، 
وبالتحديــد فــي المنطقــة )C( بموجــب 
االتفاقية اإلسرائيلية - الفلسطينية المؤقتة 
)اتفاقية أوســلو(، والتي تم التوقيع عليها 
فــي 28 ســبتمبر 1995، والمنطقة التي 
تُعرف باسم “H2” بموجب البروتوكول 
إعــادة  بشــأن  اإلسرائيلي-الفلســطيني 
االنتشار في الخليل والوثائق ذات الصلة 
)بروتوكول الخليل(، الموقع في 17 يناير 
1997، يجب وضع عالمة عليها تُشــير 
إلى أن منشأها هو “إسرائيل”، أو “منتج 

إسرائيلي” أو “ُصنع في إسرائيل”.

البضائــع  علــى  عالمــة  وضــع  ســيتم 
المصنعة في المناطق الخاضعة للسيطرة 
الفلســطينية في الضفــة الغربية على أنها 
مصنوعةٌ في الضفة الغربية، بينما يجب 
وضع عالمــات على الســلع المنتجة في 
غزة تُشــير إلى أنها ُصنعــت في القطاع 
لألوامــر  وفقــاً  الفلســطيني،  الســاحلي 
الجديــدة، مــع رفــض وضــع عالمــات 
ُمشــتركة تُشــير إلى أن المنتج ُصنع في 

“الضفة الغربية / غزة”.

وقد أصبحت اإلرشــادات الجديدة ساريةً 
اعتبــاراً من تاريخ 23 ديســمبر 2020، 
على الرغم من منح المستوردين مدة 90 

يوماً لتنفيذ التغييرات.

وأشــار اإلعالن إلى أن السياسة ستشمل 
القــرى  فــي  المنتجــة  البضائــع  أيضــاً 
الفلســطينية داخــل المنطقــة)C( ، حيث 

تُمــارس “إســرائيل” الســيطرة المدنيــة 
واألمنيــة. يُعتقــد أن ما يقــرب من 150 
ألــف فلســطيني يعيشــون فــي المنطقــة 
)C(، والتي تشــمل جميع المســتوطنات 
اإلســرائيلية وتُغطــي حوالــي %60 من 

مساحة أراضي الضفة الغربية.

وقــال بيان بومبيــو خالل شــهر نوفمبر 
الجديــدة تعتــرف  السياســة  2020:”إن 
بــأن المنتجين فــي المنطقة )C(  يعملون 
واإلداري  االقتصــادي  اإلطــار  ضمــن 
لـ”إسرائيل” ويجب التعامل مع بضائعهم 

وفقاً لذلك”.

وقــال بومبيــو: “إن ذلك ســوف “يزيل 
االرتباك” الذي قد تكون السياسة القديمة 
تسببت به، والتي من خالل قيامها بوضع 
عالمــاٍت علــى منتجات الضفــة الغربية 
تُشــير إلى ُصنعهــا هناك، لــم تفرق بين 

المنتجين اإلسرائيليين والفلسطينيين”.

الخارجيــة  وزارة  إعــالن  فــي  وجــاء 
األمريكيــة في نوفمبــر 2020 “لن نقبل 
بعد اآلن بعالمة “الضفــة الغربية/غزة” 
أو ما شابه ذلك، اعترافاً بأن غزة والضفة 
الغربية منفصلتان سياسياً وإدارياً ويجب 

التعامل معهما وفقاً لذلك”.

فــي ذلك الوقــت، أصر بومبيــو على أن 
الواليات المتحدة ال تزال ملتزمةً بتحقيق 
“سالم مستدام” و”ستستمر في معارضة 
تلك الدول والمؤسسات الدولية التي تُزيل 

الشــرعية عــن “إســرائيل” والمنتجيــن 
اإلسرائيليين في الضفة الغربية وتعاقبهم 
من خــالل إجــراءات خبيثــة ال تعترف 

بالواقع على األرض”.

وبــدا أن المالحظــة األخيرة فــي البيان 
ُموجهة مباشــرة إلــى االتحاد األوروبي، 
الذي يقود سياســةً تُلــزم الدول األعضاء 
علــى  عالمــات  بوضــع  فيــه  الـــ28 
الصــادرات المنتجــة في المســتوطنات 
اإلســرائيلية وراء الخط األخضر تُشــير 

إلى أنها مصنعة في المستوطنات.

وقــد اتبعت الواليــات المتحــدة منذ عام 
1967 سياسةً تُفرق فيها بين “إسرائيل” 
واألراضي التي اســتولت عليهــا الدولة 

اليهودية في حرب “األيام الستة”.

وال تزال توجيهــات وزارة الخزانة لعام 
1995 التي تقضي بوضع ملصقات على 
البضائــع من الضفــة الغربيــة أو قطاع 
غــزة تُشــير إلى أنهــا منتجة فــي هاتين 
المنطقتين ســارية المفعــول. وقد أعادت 
إدارة أوباما نشر التوجيه في عام 2016، 
وحذرت من أن تصنيف الســلع على أنها 
“مصنوعة في إســرائيل” قــد يؤدي إلى 

فرض غرامات.

يبدو أن العقيدة األمريكية الجديدة تتماشى 
مع السياســة اإلســرائيلية الحالية، والتي 
بالمثل ال تفرق بين البضائع المنتجة على 

جانبي الخط األخضر.
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ويُعتبر الجزء األكبر من المجتمع الدولي 
المســتوطنات اإلســرائيلية غير قانونية، 
ولكــن إدارة ترامب اتخذت عدة خطوات 
لتغييــر السياســة األمريكيــة بشــأن هذه 

المسألة.

فــي عــام 2019، رفض بومبيــو الرأي 
القانونــي الصادر عــن وزارة الخارجية 
األمريكية فــي عام 1978 والــذي يُؤكد 
أن المســتوطنات المدنية فــي األراضي 
القانــون  مــع  “تتعــارض  الفلســطينية 

الدولي”.

في وقٍت سابٍق من هذا العام، وقع السفير 
األمريكي لدى “إسرائيل” ديفيد فريدمان 
ورئيس الــوزراء بنياميــن نتنياهو على 
اتفاقيــٍة تُزيــل جميــع القيــود الجغرافية 
الســابقة المفروضة على التعاون العلمي 

بين البلدين.

ويبدو أن العقيدة الجديدة تتعارض مع آراء 
الرئيــس األمريكي المنتخــب جو بايدن، 
الــذي لطالما انتقد التوســع االســتيطاني 
اإلســرائيلي، واعتبر أنه يعرض إمكانية 

َحلِّ الدولتين للخطر. 

كمــا تحــدث بايــدن ضــد خطــة رئيس 
الــوزراء بنيامين نتنياهو لضم أجزاء من 
الضفــة الغربية بموجب اقتــراح ترامب 
للسالم، وأدان الفلسطينيون بشدة التحول 
األمريكــي بشــأن وضــع العالمات على 

منتجات المستوطنات.

كمــا أعلــن بومبيو فــي وقٍت ســابٍق في 
رحلته إلى “إسرائيل” عن سياسٍة جديدٍة 
أخرى، ُمشــيراً إلى أنه من اآلن فصاعداً 
ستصنف واشنطن حملة المقاطعة وسحب 
 ،)BDS( االستثمارات وفرض العقوبات
والتي تسعى إلى عزل “إسرائيل” بسبب 
معاملتها للفلسطينيين، على أنها “معادية 
للسامية”، وســتتخذ خطوات عملية ضد 

.)BDS( مجموعات الـ

كانــت زيــارة بومبيــو لمصنــع النبيــذ 
“بســاغوت” في وســط الضفــة الغربية 

هي المرة األولى التــي يزور فيها وزير 
خارجية أمريكي مستوطنة إسرائيلية. 

وتوجه بومبيو في وقٍت الحٍق من زيارته 
إلى مرتفعات الجوالن في أول زيارٍة يقوم 
بها دبلوماســي أمريكي كبير للمنطقة منذ 
اعتراف واشــنطن بالســيادة اإلسرائيلية 

على الجوالن في عام 2019.

وشــكر نتنياهــو بومبيو في ذلــك الوقت 
على “دعمه الثابت” لـ”إســرائيل”، أوالً 
كمدير لوكالــة المخابــرات المركزية ثم 
كوزير للخارجية، وقــال: “إن العالقات 
األمريكيــة - اإلســرائيلية وصلــت إلــى 
مستوياٍت غير مســبوقٍة في عهد الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب”.

33 عامًا على االنتفاضة 
األولى: لم نتعلم الدرس

موشيه إلعاد - محاضر في 
أكاديمية الجليل الغربي، وسابقأ 

رئيس جهاز التنسيق مع 
السلطة الفلسطينية

في أســبوٍع كهــذا قبل 33 عامــاً، في 9 
ديسبمر 1987 نشبت االنتفاضة األولى. 
كلمــة “نشــبت” هــو وصٌف دقيــٌق لما 

حدث، كل مدينة وقرية وحي ومنزل قرر 
فجأة المشــاركة في تظاهراٍت جماهيرية 
واالشــتباك مع الجيش اإلسرائيلي ومع 

المستوطنين.

قاموس جديد دخل إلى كل وسائل اإلعالم 
فــي العالم )تظاهــرات، رشــق حجارة، 
زجاجــات حارقــة، عصــي، رصــاص 
مطاطي وبالســتيكي، اعتقاالت جماعية 
ومصابين(، للتذكير طوال 20 عاماً ساد 
فــي “المناطق” هدوء مكبوت بكل معنى 
الكلمة، فجأة دخلت إلى حياتنا هَبّة، ثورة 
شــعبية للفلســطينيين مثل بركاٍن ثائٍر ال 
تُســيطر عليه وال تعرف متى سيثور من 

جديد.

بمصطلحــات اليــوم هــي اندلعــت مثل 
الكورونــا التــي لم يتوقع أحــد ظهورها، 
وألشــهٍر طويلٍة لــم ينجحوا فــي العثور 

على العالج المالئم.

االنتفاضــة األولــى هي الحــادث األمني 
األول الذي لم يُشــكل عدد الضحايا الذي 
حصدته )أقل من 100 إسرائيلي وحوالي 
2500 فلســطيني( أحــد أبــرز ميزاتها. 
قيــل الكثير عن األســباب التــي أدت إلى 
نشــوب االنتفاضة، غياب أُفٍق سياســي، 
بطالة قاسية، شــريحة كبيرة من الشباب 
الفلســطيني العاطل عــن العمل، إطالق 
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ســراح 1150 أســيراً في صفقة جبريل 
)عــام 1985( مقابــل ثالثة أســرى من 
الجنود اإلســرائيليين- األمر الذي فّســره 
الفلســطينيون كضعــف كبيــر مــن قِبَل 
“إسرائيل”- بينما قلما جرى التشديد على 
تداعيــات االنتفاضــة التي جــزٌء منها ما 

يزال يُرافقنا حتى اليوم.

المســاس بقوة الردع اإلســرائيلية: هناك 
خــطٌ ُمباشــٌر يربط بين نتائــج حرب يوم 
الغفران ]حرب أكتوبر 1973[ وبين هَبّة 
ســكان “المناطق” في نهاية الثمانينيات. 
دولــة “إســرائيل” المرعبــة فــي حرب 
األيام الستة )1967( لم تعد تثير الخوف 

ومؤسساتها األمنية لم تعد تردع.

صورة الولد ابن العشــر ســنوات يرمي 
حجــراً على دبابة إســرائيلية فــي نابلس 
ســتبقى محفــورة فــي الوعي إلــى األبد 
وســتمر ســنوات كثيــرة حتــى تتمكــن 
“إسرائيل” من ترميم قدرتها على الردع. 

باالقتصــاد  لحقــت  التــي  األضــرار 
اإلســرائيلي منــذ 1967 احتفــظ الجيش 
اإلســرائيلي فــي أقضية الضفــة الغربية 
بقوة عسكرية صغيرة. على سبيل المثال 
قضاء جنين كان “مغطى” فقط بسيارتين 

عسكريتين تابعتين لحرس الحدود. 

فرضت أحداث ديســبمر 1987 استدعاء 
فرقــة مدّرعة إلى الســامرة وأخرى إلى 
يهودا. عشرات آالف الجنود االحتياطيين 
تركــوا أعمالهم واضطروا إلــى ُمعالجة 
أعمال الشغب في مدارس رام هللا ونابلس 

والخليل وغزة ورفح. 

نشاط االقتصاد اإلسرائيلي تباطأ بصورة 
كبيــرة. تهدئة “المناطــق” باإلضافة إلى 
رغبة “إســرائيل” في إيجاد روتين حياة 
مناســب، فرض زيــادات فــي الميزانية 
بأحجاٍم لم نشــهد لها مثيل منذ العودة إلى 

الحياة الطبيعية في يونيو 1967.

انخفــاض صــورة “إســرائيل”: أنظــار 
ُمشــاهد التلفزيون في الغرب أُتخمت من 

رؤيــة مشــاهد االنتفاضة. طــوال خمس 
ســنوات كانــت برامجه المفضلــة تُقطع 
بأخبــار عاجلة مثيــرة للغضب عن جنود 
فــي االحتياط يأمــرون ولــداً صغيراً أو 
والده محو شــعارات عن حائط أو إنزال 

علٍم عن عامود كهرباء.

جيل االحتياطيين في المناطق الذي حظي 
بلقب “عشــرين ثالث مرات” )كان أكبر 
من الفلســطيني بـ20 عامــاً، وأثقل بـ20 
كيلوغراماً، وموجوداً دائماً على بعد 20 
متــراً وراءه( أصبح بعيــداً عن الصورة 
التي رســمتها الواليات المتحدة وأوروبا 
عن الجيش اإلســرائيلي القــوي قبل 20 

عاماً من ذلك.

التآكل فــي مكانــة “إســرائيل” الدولية: 
لمــاذا أنتم ضدنا ســألُت مــرة نروجيين، 
وســويديين ودانماركييــن خــالل زيارٍة 
لي في اســكندينافيا. الدانماركيون أجابو: 
“حتى 1967 تعاطفنا معكم وأرســلنا 50 

ألف متطوع إلى الكيبوتســات، ودعمناكم 
وتضامنــا معكم، لكن منــذ تمركزكم في 
المناطــق خســرتم تأييدنــا. ونقلنــاه إلى 

الفلسطينيين”.

33 عامــاً مــرت منــذ ذلك الحيــن، لكن 
حتى اليوم لم يجِر اســتخالص الدروس. 
لــم نُدرك أنه أيضاً بعد ســنوات “هادئة” 
يُمكن أن يُطالب الفلسطينيون في المناطق 
بدولة مستقلة وبالتحرير، فّضلنا أن نرى 
المشــكلة في منظمة التحرير الفلسطينية 
فــي الخارج ولــم نفهم أن هنــاك منظمة 

تحرير فلسطينية في الداخل.

هنــاك حادثتــان فــي تاريــخ الدولــة لــم 
عــن  المســؤولين  رؤوس  مــن  تختفيــا 
االستخبارات: حرب يوم الغفران ]حرب 
أكتوبــر 1973[، واالنتفاضــة األولــى. 
التقصير فــي الحرب المشــؤومة تحملنا 
عنه المســؤولية، فــي االنتفاضة األولى 

اتهمنا سكان “المناطق”.
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األمم المتحدة ُتؤكد 
ثبات موقفها بعدم 

مشروعية مستوطنات 
“إسرائيل”

أكــدت األمــم المتحــدة ثبــات موقفهــا 
المســتوطنات  مشــروعية  عــدم  إزاء 
الغربيــة  الضفــة  فــي  “اإلســرائيلية” 

المحتلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بتاريخ 
17 ديســمبر 2020 المتحدث الرســمي 
باسم األمين العام، ستيفان دوغريك، عبر 
دائــرة تلفزيونيــة مع الصحفييــن بالمقر 

الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وكان المتحدث الرســمي يُعلق على تبني 
البرلمان اإلسرائيلي )الكنيست(، القراءة 
التمهيديــة األوليــة لقانوٍن يُشــّرع البؤر 

االستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

االســتيطان  شــؤون  وزارة  وتســعى 
“اإلسرائيلية” إلى استغالل المدة المتبقية 
للرئيس األمريكي الحالــي دونالد ترمب 
)حتى 20 يناير 2021( إلى “شــرعنة” 
70 بــؤرة اســتيطانية، تشــمل المرحلــة 

األولى منها 46 بؤرة.
وتنتشــر حالياً في الضفــة الغربية 138 

بــؤرة اســتيطانية، وخاصةً فــي المنطقة 
الغربيــة،  المصنفــة “ج” مــن الضفــة 
وتحديــداً جنوب نابلس )شــماالً( ومحيط 
رام هللا والقــدس )وســطاً( وبيــت لحــم 

والخليل )جنوباً(.

وقال دوغريك للصحفيين: “موقفنا )إزاء 
شرعية االستيطان( قلناه منذ زمٍن طويٍل، 
ومــرةً أُخرى نقــول: “إن هذا الموقف لم 
ا”. يتغير، وهو موقٌف حازٌم وواضٌح جّدً

وتابــع: “لقــد عبّرنا عن قلقنــا من الضم 
)أّي ضــم مزيٍد من األرض الفلســطينية 
إلى الســيادة اإلســرائيلية(، وأعلنّا مراًرا 
عن موقفنا بشــأن الوضــع القانوني لهذه 

المستوطنات”.

وفــي 9 نوفمبــر2020، قالــت حركــة 
“إن  اإلســرائيلية:  اآلن”  “الســالم 
القــدس  وشــرقي  بالضفــة  االســتيطان 
تضاعف خالل السنوات األربع الماضية 
بالتزامــن مــع والية الرئيــس األمريكي 

ترمب”.

وفي موقــف تحدي للقرارات الشــرعية 
الدوليــة، أعلنــت الواليــات المتحدة في 
19 نوفمبــر 2019، أنهــا لم تعد تُصنف 
االســتيطان اإلســرائيلي فــي األراضي 

الفلسطينية المحتلة “غير قانوني”.

40 برلمانيًّا ُأوروبيًّا 
ُيوقعون رسالًة ُتطالب 

بمنع دخول بضائع 
المستوطنات

 
وقع 40 عضواً برلمانياً أُوروبياً، بتاريخ 
15 ديســمبر 2020، على رسالٍة تُطالب 
بمنع دخــول منتجات المســتوطنات إلى 

أسواق االتحاد األوروبي.

وقال السفير المناوب في البعثة الفلسطينية 
لــدى االتحاد األوروبي عــادل عطية في 
تصريحــاٍت صحفيٍة: “إن الرســالة التي 
وقــع عليها 40 عضــواً برلمانياً أوروبياً 
ُرفعــت إلى مفــوض االتحــاد األوروبي 
لشــؤون التجارة فالديس دومبروفيسكي، 
تُطالب بتطبيق القانون األوروبي وقانون 
منظمــة التجــارة العالمية بمنــع منتجات 
المســتوطنات من دخول أســواق االتحاد 

األوروبي”.

وأضاف، إنها تُمثل جميع الكتل السياسية 
فــي البرلمــان األوروبــي، كمــا يمثــل 
الموقعــون عليهــا 14 دولــة مــن الدول 

األعضاء في االتحاد.

برلمانيون آسيويون 
ُيطالبون إدارة بايدن 

بدعم الحقوق 
الفلسطينية

 
قال عضــو البرلمان الســيرالنكي بيمال 
راثناياكــي: “إن بــالده تُواصــل الضغط 
علــى الحكومة للتمســك بموقفها الداعم 
للحقوق الفلســطينية ومواجهة الضغوط 
األمريكية واإلســرائيلية، داعيًا الرئيس 
األمريكي المنتخب جو بايدن إلى التحلي 
بالعدالــة والنزاهة ودعم القضايا العادلة 
في العالم وأهمها القضية الفلسطينية”.

وأكــد راثناياكي، خــالل نــدوة برلمانية 
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نظمتها “رابطة برلمانيون ألجل القدس”، 
بالتعــاون مع منـتـــدى آسيـــا والشـــرق 
األوسط بعنوان “التطبيع بوابة للسالم أو 
لالستسالم”، “أن الشعوب ترفض تطبيع 
األنظمــة والحكومات وتُناصــر الحقوق 
الجهــود  بتوحيــد  مطالبًــا  الفلســطينية، 
ومعالجة الخــذالن الحاصل بحق القضية 
الفلســطينية والعمل على رفض خطوات 

التطبيع”.

ودعــا فــي النــدوة التــي شــارك فيهــا 
برلمانيون من سريالنكا والهند والمجلس 
التشــريعي الفلســطيني المجتمــع الدولي 
بتطبيــق  “إســرائيل”  إللــزام  للضغــط 
القــرارات والقوانين الدوليــة وعدم هدم 
المعاييــر العالميــة، مجــدًدا موقف بالده 
الرافض لجميع االعتداءات اإلســرائيلية 
ومخططاته لسرقة األراضي الفلسطينية.

أما عضــو البرلمان الهنــدي النائب كي. 
جي تياغي، فأوضح أن الواليات المتحدة 
فــي عهــد دونالــد ترامب دعمت ســرقة 
األراضي الفلســطينية، وعلــى برلمانات 
العالــم العمل لتصحيح هذه األخطاء بحق 
الشــعب الفلســطيني، الفتًا إلى أن البيت 
األبيــض اختــار الوقــوف ضــد الحقوق 
الفلسطينية ودعم االعتداءات اإلسرائيلية 

وُمخالفة الشرعية الدولية.

وبيّــن تياغــي، أن “إســرائيل” صعدت 
من ُمخططاتها االســتيطانية وتعمل على 
ضم المســتوطنات بفضل الغطاء والدعم 

األمريكي، مشــدًدا على ضــرورة العمل 
من أجل اســتعادة الشــرعية الدولية فيما 

يخص القضية الفلسطينية.

بــدوره، حذر النائب في برلمان المالديف 
ســعود حســين، من كارثة صحية حقيقية 
تُهــدد قطاع غزة نتيجــة نقص اإلمكانات 
والمســتلزمات الطبيــة بفعــل الحصــار 
اإلســرائيلي، خاصــةً مع تفشــي جائحة 
كورونا، مشــدًدا على ضــرورة التحرك 
العاجل من قِبَل المجتمع الدولي والضغط 
على “إسرائيل” إلدخال المعونات الطبية 

والصحية.

ودعا حســين، اإلدارة األمريكية الجديدة 
إلــى الوقوف بشــكٍل ُمحايٍد مــن القضية 
الفلســطينية ومنح الشعب الفلسطيني حقه 
في تقرير مصيره وإقامة دولته المســتقلة 
وعاصمتهــا القــدس، مضيفًا “إســرائيل 
تُحــاول تنفيــذ ُمخططاتهــا التهويدية في 
القــدس والمســجد األقصــى وترفــع من 
وتيــرة ُمخططاتها االســتيطانية لســرقة 
المزيد من األراضي الفلســطيني في ظل 
الدعم األمريكي وموجة التطبيع الحالية”.

وتابع “أُناشــد البرلمانيين فــي كل العالم 
دعــم القضية الفلســطينية، والوقوف إلى 
جوار حقوق الشــعب الفلســطيني في هذا 
الوقــت العصيــب والخطيــر مــن تاريخ 
القضية”، مبينًا أن االحتالل اإلســرائيلي 
خطــٌر علــى العالــم أجمع، وليــس على 

فلسطين والمنطقة فقط.

4.6 مليون يورو تبرعًا 
إضافيًا من االتحاد 

األوروبي لـ“األونروا”
 

أعلنــت وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة 
الفلســطينيين  الالجئيــن  وتشــغيل 
“األونروا”، بتاريخ 22 ديسمبر 2020، 
عــن تلقيهــا تبرعــاً إضافيًّا مــن االتحاد 
األوروبي بمبلغ 4.6 مليون يورو )5.6 

مليون دوالر أمريكي(.

وأوضحــت “األونــروا” في بيــاٍن لها، 
نُشر على موقعها اإللكتروني، أن التبرع 
األوروبي، سيصب في برنامج الميزانية 
للعام 2020؛ وكذلك للمســاعدة في تلبية 
احتياجات الجئي فلســطين خالل تفشــي 
جائحة كوفيــد - 19، من خالل برامجها 

الصحية واإلغاثية.
وبيّنــت أن التبــرع اإلضافــي يأتــي بعد 
تقديــم االتحاد األوروبي تبرعــاً ماليًّا في 
وقٍت سابٍق من هذا العام بمبلغ 82 مليون 
يورو )نحو 100 مليون دوالر أمريكي( 
لبرنامــج ميزانيــة األونــروا. وأعــرب 
المفــوض العام لـ “األونروا” عن تقديره 
العميــق لثقــة االتحاد األوروبــي ودعمه 
المســتمر للمنظمة الدوليــة. وأوضح أن 
التبرع اإلضافي “يحظى بتقدير كبير في 
وقت تواجه فيــه الوكالة أزمة مالية غير 

مسبوقة فاقمتها جائحة كوفيد - 19”.
بــدوره، قــال ممثــل االتحــاد األوروبي 
فــي القــدس المحتلة، ســفين كــون فون 
بورغســدورف: “عام 2020 كان صعباً 
للغاية على الجئي فلسطين، الذين تأثروا 
ليــس فقط بشــدة مــن جائحــة كوفيد19- 
واألزمة المالية الخطيرة لألونروا، ولكن 
أيضــاً بالتوتــرات السياســية واالنكماش 
االقتصــادي في فلســطين”. وأوضح أنَّ 
“هذا الدعم سيساعد في ُمعالجة الخدمات 
التي تشــتد الحاجة إليها للفلســطينيين في 
مخيمــات الالجئيــن، والســيما في قطاع 
الصحة”.وذكر أنَّ “عمل األونروا حاسٌم 
لجميــع الالجئيــن الفلســطينيين وإمكانية 
اســتمرار َحلِّ الدولتين، وكذلك الستقرار 

المنطقة وأمنها”.
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“يديعوت أحرونوت”، 6/12/2020
البندقية “روجر” قتلت فتى 

فلسطينيًا آخر في الثالثة عشرة من 
عمره – ما الجديد؟

أفنر غبرياهو - المدير اإلعالمي لمنظمة 
“لنكسر الصمت”

مقتل الفتى علي أبو عليا ابن الـ13 عاماً بتاريخ 4 ديسمبر 2020 
في  تقريباً  مطلقة  مباالة  بال  استُقبل  اإلسرائيلي  الجيش  بنيران 
“إسرائيل”، وفي النشرات اإلخبارية لم يتطرقوا إلى الخبر إطالقاً. 

“ردت  القوات  بأن  القتل  برر  اإلسرائيلي  الجيش  بلسان  الناطق 
إطالق  يجِر  “لم  أنه  على  شّدد  لكنه  التظاهرات”،  تفريق  بوسائل 

رصاٍص حي على مثيري الشغب”، وراء هذا الكالم 
باسم  فتاكة  بندقية   - روجر  بندقية  تختبىء  اإلشكالي 
جميل تستخدم طلقات بقُطر صغير نسبياً تسمح للجيش 

بقول الشيء وضده في الوقت عينه.

لمنظمة  الجيش  من  ُسّرحت  مجندة  قدمتها  شهادة 
“لنكسر الصمت” في سنة 2014، تُوضح كيف تعمل 
علينا  أطلقوا  الفلسطينيون  يقول  “عندما  الخدعة:  هذه 
رصاصاً حياً، يقولون ال، استخدمنا فقط وسائل تفريق 
التظاهرات، وروجر تُعتبر سالحاً لتفريق التظاهرات”.

للتظاهر ضد  عائلته  وأفراد  رفاقه  مع  عليا  أبو  خرج 
استيطانية  بؤرة  لمصلحة  المغير  قرية  أراضي  نهب 
جديدة استولى عليها في هذه األيام متطرفو التالل. في 
الجيش سارعوا إلى التوضيح أن إطالق النار كان سببه 
“أعمال شغب” شملت رشق حجارة وإطارات مشتعلة. 
لكن حقيقة أن الجيش اإلسرائيلي نفسه قرر الرد على 
ذلك بسالح يُعّرف ظاهرياً بأنه “غير قاتل” يثبت أيضاً 
أنهم يعترفون بأنه ال يُمكن الحكم بالموت على “مثيري 

شغب”.

التي  الطفولي  الواسعتين والجسد  العينين  حتى صورة 
ظهرت خالل إخالء أبو عليا لم تمنع الخبر عن الحدث 
األخبار  عناوين  بين  بسرعة  كالعادة  يغرق  أن  من 
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األولى. وبالحقيقة، ما الجديد؟ ما الذي تغير كي يتحول هذا إلى 
خبٍر يجب التوقف عنده؟

أيام  في   ،2001 سنة  في  الكثير.  يتغير  لم  الشديد  لألسف 
اللواء  آنذاك  العسكري  العام  المدعي  قرر  الثانية،  االنتفاضة 
مناحيم فينكلشتاين، ضرورة اعتبار بندقية روجر سالحاً نارياً 

بكل معنى الكلمة، وأمر بالتوقف عن استخدامها.

التي  الوسائل  ترسانة  من  أُخرجت  سنوات   8 طوال  وفعالً 
يستخدمها الجيش اإلسرائيلي ضد المتظاهرين. لكن منذ بداية 
قتلى،  التقارير عن وقوع  2009 رجعت، وعادت معها  سنة 

بينهم أوالد من ُعمر علي، أكثر أو أقل.

بعد حادثة أُخرى وقعت في سنة 2015، أُجريت في استديو 
يكوتوئيل،  يوسف  مع  مقابلة  أحرونوت”  “يديعوت  صحيفة 
نائب مفوض عام للشرطة سابق، والذي أدخل بندقية روجر 
إلى االستخدام قبل 39 عاماً لمحاربة اإلرهاب، وحّذر يومها: 

“هذا ليس سالحاً غير قاتل، إنه سالح يقتل”.

نائب المفوض العام للشرطة آنذاك اعترف في أحاديث داخلية 
بأن بندقية روجر ال يمكن تسميتها “سالحاً غير قاتل”، وبأنها 
بندقية بكل معنى الكلمة. أيضاً وثيقة داخلية كتبها رئيس قسم 
يمكن  “ال  روجر  أن  حددت  اإلسرائيلي  الجيش  في  األمن 
يقتل، ويجب  األحوال كسالح ال  أي حال من  في  استخدامها 

التعامل معها كسالح بنيران حيّة لكل أمٍر ومسألٍة”.

وممنوع  فتاكة  بندقية  أنها  الضباط  كبار  تكرار  من  وبالرغم 

لنا  تُعطى  لماذا  الشغب،  أعمال  لمحاربة  كوسيلة  اعتبارها 
جواب  سنوات؟  طوال  باستخدامها  األوامر  الجنود  نحن 
حقيقي وصريح يفرض االعتراف بأن روجر ليست المشكلة 
كثيرين  بين  من  واحٌد  مسموٌم  عَرٌض  إنها  العَرض.  أحد  بل 
لمدى استرخاصنا لحياة الفلسطينيين؛ وللسهولة التي اعتدنا أن 
نُسيطر فيها على حياة ماليين الناس؛ ولألثمان التي تُكبدنا إياها 
هذه السيطرة اليومية؛ ولبالدة المشاعر، وتدهور اإلجراءات 

واألوامر.

نقمع  أن  أيضاً  علينا  السهل  من  أمني،  بهدوٍء  نتمتع  دمنا  ما 
حاجات ورغبات “الطرف الثاني”. الحق في االحتجاج الذي 
نُناضل من أجله في شوارعنا ممنوع عليهم على الدوام، ألن 
أي احتجاج فلسطيني في المناطق المحتلة يُعتبر غير قانوني - 

ال يهم أين ومتى يريدون التظاهر. 

أن نُواصل تجاهُل أن االحتالل يتسلل  من السهل علينا أيضاً 
“إسرائيل”  داخل  في  القيم  على  يستولي  وهو  داخلنا،  إلى 
في  الشرطة  استخدمتها  فتاكة  للدموع  مسيلة  قنابل  نفسها؛ 
تفريق تظاهرات مواطنين إسرائيليين – في البداية من العرب، 
أن  ننسى  أن  علينا  السهل  من  أثيوبية.  أصول  من  ومؤخراً 
االحتالل هو في الخلفية المرض الذي يجعلنا كلنا أكثر هشاشة.

وأثناء إقامة خيمة عزاء جديدة في بلدة المغير، شارك مئات 
اإلسرائيليين في شبكات التواصل االجتماعي في شريط وثّق 
صورة جندي إسرائيلي يلعب كرة القدم مع أوالد فلسطينيين في 
الخليل. يُمكن أن نفهم الرغبة في المشاركة بمشاعر إنسانية، 
والعثور على شيء من الحياة الطبيعية في واقع يُولد لحظات 
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صعبة.

مثل هذه اللحظة كانت إطالق النار على 
عن  أهميةً  تقل  ال  لحظةٌ  أبو عليا، وهي 
نسمع  لم  لكن  القدم،  كرة  يلعب  جندي 
اإلسرائيلية.  اإلعالم  وسائل  في  عنها 
مقتل أبو عليا ال يخدم الدعاية. وال يُمكن 
أن نتشارك فيه ونقول “انظروا كل شيء 
في  يُوجد شيٌء طبيعي  طبيعي” ألنه ال 
عمره،  من  عشرة  الثالثة  في  فتى  مقتل 

وهذا ما ال يجب أن ننساه.

محكمة إسرائيلية 
ُتشرعن عدم تقديم 

بلدية كرميئيل خدمات 
للسكان العرب بحجة 
الحفاظ على الهوية 

اليهودية للمدينة

الكرايوت  في  الصلح  محكمة  رفضت 
]منطقة حيفا[ بتاريخ 30 نوفمبر 2020 
كرميئيل  بلدية  اتهمت  قضائية  دعوى 
التزامها  بانتهاك  “إسرائيل”[  ]شمال 
العرب  للطالب  مواصالت  توفير  بشأن 
القرى  في  المدارس  إلى  المدينة  في 
العربية المجاورة، بحجة أن انتهاك هذا 
اليهودي  الطابع  لحماية  جاء  االلتزام 

للمدينة كما أكد قاضي المحكمة.

وكتب قاضي المحكمة يانيف لوزون في 
للسكان  الخدمات  تقديم  أن  حكمه  قرار 
العرب سيغير تركيبة كرميئيل التي قال: 
تعزيز  إلى  تهدف  يهودية  مدينة  “إنها 

االستيطان اليهودي في الجليل”. 

وأضاف أن بناء مدرسة عربية أو توفير 
كان  أينما  العرب  للطالب  نقل  وسائل 
الميزان  ولمن يريد ذلك، يمكن أن يغيّر 

الديموغرافي وهوية المدينة.

نزار  المحامي  القضائية  الدعوى  ورفع 

بكري نيابة عن شقيقه وابنّي أخيه وادعى 
فيها أن حقهم في التعليم تضرر بصورة 
كبيرة بسبب صعوبة تنظيم النقل المستمر 
من وإلى المدارس خارج المدينة، وطالب 
البلدية بالبدء بتمويل مواصالت لألطفال 
المنطقة  في  المدارس  وإلى  من  العرب 
العائالت  دفعتها  التي  التكاليف  وإعادة 
الدعوى  في  وأشير  جيوبها.  من  بالفعل 
التربية  وزارة  لتوجيهات  وفقاً  أنه  إلى 
والتعليم، يقع االلتزام بشأن تنظيم وتنفيذ 
التي  المحلية  السلطات  عاتق  على  النقل 

يعيش فيها الطالب.

وقدم قاضي المحكمة العديد من المبررات 
لرفض الدعوى القضائية، ومنها أنه كان 
التماس  طلب  يقدموا  أن  المدعين  على 
أي  وجود  وعدم  قضائية،  دعوى  وليس 
لتوفير  البلدية  طرف  من  قانوني  التزام 
طلب  وأن  للمواصالت،  التمويل  هذا 
االلتماس يجب أن يُقّدم إلى وزارة التربية 

والتعليم بدالً من بلدية كرميئيل.

لكن القاضي لم يكتف بهذه المبررات بل 
أكد أن من حق البلدية الحفاظ على الطابع 

اليهودي للمدينة.

اإلسرائيلي”  القومية  بـ“قانون  واستشهد 
من سنة 2018 الذي يكرس “إسرائيل” 
للشعب  القومية  “الدولة  باعتبارها 
ممارسة  في  الحق  أن  ويُؤكد  اليهودي” 

دولة  في  القومي  المصير  تقرير 
اليهودي  للشعب  حصري  “إسرائيل” 
تعزيز  تعتبر  الدولة  أن  على  ينص  كما 
ويجب  قومية  قيمة  اليهودي  االستيطان 
القاضي:  وكتب  ترسيخها.  على  العمل 
اليهودي  االستيطان  تطوير  فإن  “لذلك 
هو قيمة وطنية، قيمة راسخة في قانون 
مناسباً  اعتباراً  يكون  أن  ويجب  أساس. 
في  بما  البلدية،  اعتبارات  في  ومهيمناً 
وتمويل  المدارس  إنشاء  مسألة  ذلك 

المواصالت”.

القاضي،  مبررات  في  بكري  وطعن 
وقال: “إن قرار رفع دعوى قضائية بدالً 
من طلب التماس نابع من مطلب قانوني 
طلب  تقديم  قبل  اإلجراءات  الستنفاد 

االلتماس”.

وأضاف أنه سيتم تقديم طلب التماس في 
األشهر المقبلة للرد على معظم مبررات 
القاضي وسيشمل كالً من البلدية ووزارة 

التربية والتعليم.

واعتبر بكري أن المبّرر األخير للقاضي 
المتعلق بـ”قانون القومية” بعيٌد كل البعد 
عن القضية المطروحة وتفوح منه رائحة 

العنصرية.

توما-  عايدة  الكنيست  عضو  وقالت 
سليمان من القائمة المشتركة: “إن قرار 
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القومية”  “قانون  خطورة  يُؤكد  القاضي 
وكونه يؤسس للفصل العنصري وللتمييز 

القانوني ضد المواطنين العرب”.

كرميئيل  مدينة  أن  إلى  اإلشارة  تُجدر 
شهدت في السنوات األخيرة تدفقاً متزايداً 
فيها.  السكن  أجل  من  العرب  للمواطنين 
وهي واحدة من عدة بلدات أقيمت ابتداًء 
من منتصف الستينيات كجزٍء من ُمحاولة 
في  اليهودي  الوجود  لتوسيع  حكومية 
الجليل، حيث كان العرب يشكلون معظم 
بمن  السكان،  بعض  واعترض  السكان. 
في ذلك أعضاء في بلدية كرميئيل على 
التغييرات الديموغرافية حتى أنهم أنشأوا 
الهوية  مجهول  ساخناً  خطاً   2010 سنة 

سعى لمنع بيع البيوت للعرب.

وعلى الرغم من أن العرب يُشكلون اآلن 
توجد  ال  كرميئيل،  سكان  من   6% نحو 
المدينة،  داخل  اآلن مدرسة عربية  حتى 
إلى  أوالدهم  إرسال  إلى  يضطرون  لذا 

مدارس في المنطقة المحيطة.

إصابة امرأة حامل 
ومسعف باعتداء 

االحتالل على مجمع طبي 
في رام اهلل

 
بجروح،  ومسعف  حامل  امرأة  أُصيبت 
باالختناق،  طبية  وطواقم  ومرضى 
بتاريخ 27 ديسمبر 2020، في اعتداء 
مجمع  على  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات 

فلسطين الطبي في رام هللا.

قوات  أن  وطبية  محلية  مصادر  وأكدت 
االحتالل اقتحمت رام هللا، وتمركزت في 
محيط مجمع فلسطين الطبي، وخالل ذلك 
غاز  وقنابل  معدنية  نارية  أعيرة  أطلقت 
ما  الطبي،  المجمع  داخل  للدموع  مسيلة 
برصاصة  حامل  امرأة  إصابة  إلى  أدى 
إسعاف  ورجل  كتفها،  في  مطاطية 
حين  في  يده،  في  مطاطية  برصاصة 

أصيب آخرون باالختناق.
وأدانت وزيرة الصحة مي الكيلة اعتداء 
حرمة  على  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش 

مجمع فلسطين الطبي.

بيان  في  الكيلة  مي  الوزيرة  وأشارت 
 ،2020 ديسمبر   27 بتاريخ  صحفي، 
اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  أن  إلى 
حوالي  الطبي  المجمع  محيط  اقتحمت 
األعيرة  وأطلقت  فجراً،   4:30 الساعة 
النارية وقنابل الغاز داخل حرم المجمع، 
بالرصاص  إصابتين  وقوع  إلى  أدى  ما 
اختناق  حاالت  إلى  إضافة  المطاطي، 
خصوصاً  المرضى،  صفوف  في  وهلع 
األطفال منهم، وتضررت مركبة إسعاف 

تابعة للمجمع.

من  زاد  ما  أن  الكيلة  وزيرة  وتابعت 
مرضى  وجود  هو  الوضع،  خطورة 
كورونا  كوفيد-19  فيروس  من  يُعانون 
يعالجون داخل قسٍم ُمخصص لهم، ُمؤكدة 
نتيجة  ُمحدٍق  أن حياتهم كانت في خطٍر 
داخل  االحتالل  أطلقها  التي  الغاز  قنابل 

المجمع.

والنساء  المرضى  األطفال  “إن  وقالت: 
في أقسام الوالدة عاشوا ليلةً ُمرعبةً بكل 
ما تحمله الكلمة من معنى؛ بسبب أصوات 
الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل 
باتجاه  االحتالل  أطلقه  الذي  للدموع 

المجمع الطبي”.

االعتداء  هذا  أن  الكيلة  مي  وأكدت 

وإلحاق  المستشفى،  حرمة  على  الخطير 
المرضى،  صفوف  في  اإلصابات 
يستوجب تدخالً دولياً عاجالً لحماية أبناء 
شعبنا ومساءلة دولة االحتالل اإلسرائيلي 
الدولي  للقانون  وخرقها  جريمتها،  على 
ينص  الذي  اإلنساني،  الدولي  والقانون 
على حماية المرضى والطواقم الطبية في 

المراكز الصحية والمستشفيات.

هذا  أن  إلى  الصحة  وزيرة  وأشارت 
قوات  به  تقوم  الذي  الثاني  هو  االعتداء 
المستشفيات  على  اإلسرائيلي  االحتالل 
في  الدرة  مستشفى  وكان  يومين،  خالل 
قطاع غزة قد تضرر بقصف إسرائيلي ما 
المرضى  أدى إلصابة عشرات األطفال 
ومرافقيهم، إضافةً إلى تضرر محتويات 

المستشفى.

االحتالل يمنع مزارعي 
قريوت وجالود من 
استصالح أراضيهم

 
“اإلسرائيلي”  االحتالل  قوات  منعت 
مزارعي   2020 ديسمبر   26 بتاريخ 
مدينة  جنوب  وجالود  قريوت  بلدتي 
نابلس من استصالح أراضيهم الزراعية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتالل 
المدنية  برفقة ضباط مما تُسمى باإلدارة 
منعوا المواطنين في بلدتي جالود وقريوت 
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من استصالح أراضيهم وزراعتها.
على  المزارعين  االحتالل  جنود  وأجبر 
إيقاف العمل باألراضي وتسييجها، وذلك 
بعد اعتداءات المستوطنين على المنطقة 
على  والسيطرة  فيها،  األشجار  واقتالع 
التلة القريبة منها، وإقامة بؤرة استيطانية 

عليها.

يُشار إلى أّن المستوطنين يستغلون حماية 
تصعيد  في  لهم  االحتالل  قوات  ودعم 

انتهاكاتهم ضد المزارعين وأشجارهم.

ديسمبر  األخيرة من شهر  األيام  وخالل 
2020 تصاعد إرهاب المستوطنين على 
والتي  الغربية  الضفة  ومفترقات  طرق 
استهدفت مركبات المواطنين في مختلف 

مناطق الضفة.

وتجثم على أراضي نابلس 13 مستوطنة، 
أوصالها  وتقطع  استيطانية،  بؤرة  و55 
الطرق االستيطانية االلتفافية بطول 104 
ما  بتدمير  تسببت  والتي  كيلومترات، 
االحتالل  ويقيم  دونًما   10393 مساحته 
المحافظة،  أراضي  في  له  معسكًرا   24

ويفرض إغالقًا على 80 منطقة.

لشارع  البديل  االلتفافي  الشارع  ويُمثل 
أخطر  من  واحًدا  الرئيسي،  حوارة 
ويمتد  نابلس  في  االستيطانية  المشاريع 

الشارع المعلن من حاجز حوارة )جنوبي 
)جنوبًا(،  زعترة  حاجز  وحتى  نابلس( 
بطول 5,7 كيلو متر وسيدمر 393 دونًما 
من أراضي: ياسوف، حوارة، وبيتا، منها 

201 دونم مزروعة بأشجار الزيتون.

ال  بكونه  الشارع  هذا  خطورة  وتكمن 
التي  األراضي  مساحة  على  يقتصر 
مساحته  ما  أيًضا  تشمل  بل  سيدمرها، 
2820 دونًما كمناطق عازلة على جانبي 

الشارع يمنع االقتراب منها.

العمراني،  التوسع  من  الشارع  وسيحد 
الشارع  بين  الواقعة  البيوت  وسيحاصر 
أجزاًء  وسيدمر  الجديد،  والشارع  القديم 
تُشكل مصدر  التي  بيتا  من حسبة  كبيرةً 

رزق لمئات العائالت الفلسطينية.

ُمواجهات في البيرة 
واالحتالل يعتقل طفال 

من ذوي االحتياجات 
الخاصة

 
 2020 ديسمبر   22 بتاريخ  اندلعت 
االحتالل  وقوات  الشبان  بين  ُمواجهاٍت 
وأفاد  البيرة،  شرق  الطويل  جبل  على 

االحتالل الحقوا  بأن جنود  شهود عيان 
وقنابل  الرصاص  وأطلقوا  الشبان، 
الصوت والغاز تجاه المواطنين؛ ما أدى 

إلصابة عدٍد منهم باالختناق.

من ذوي  واعتقلت قوات االحتالل طفالً 
من  بالقرب  كان  الخاصة  االحتياجات 
مصادر  وذكرت  المواجهات  منطقة 
الطفل  اعتقلوا  االحتالل  جنود  أن  محلية 
إلى  واقتادوه  عاماً(،   12( عابد  يوسف 

أحد الجيبات العسكرية.

المحاذية  الطويل  جبل  منطقة  وتشهد 
لمستوطنة بسيغوت مواجهات شبه يومية 
الموجودة  االحتالل  وقوات  الشبان  بين 
والمتحصنة  المستوطنة  أطراف  على 
مستوطنة  وأقيمت  العسكرية،  باألبراج 
جبل  رأس  على   1968 عام  “بسغوت” 

الطويل، شرق البيرة.

وبدأت المستوطنة ببؤرة صغيرة وبيوت 
أن  إلى  تطورت  ثم  )كرافانات(،  متنقلة 
أصبحت مستوطنة سكنية تحوي مصنعاً 
لصناعة األدوات البالستيكية، وتمتد على 

مئات الدونمات من أراضي المواطنين.

االحتالل ُيسيج أراضي 
وينصب بواباٍت حديديٍة 

في عين الساكوت
 

سيّج المستوطنون، بتاريخ 21 ديسمبر 
في  الساكوت  عين  في  أراضي   ،2020
األغوار الشمالية، ووضعوا بواباٍت على 

مدخل نبع المياه فيها.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة أن 
بوابتين حديديتين، على  االحتالل نصب 
الحدود  من  القريبة  الساكوت  نبع  مدخل 
الفلسطينية - األردنية وحذر دراغمة من 
المنطقة  لعزل  مقدمة  البوابتان  تكون  أن 

أمام المواطنين.
يُشار إلى أن أهالي عين الساكوت، تمكنوا 
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جزٍء  استرجاع  من   2019 عام  خالل 
االحتالل،  صادرها  التي  أراضيهم  من 
في محاكم  قانونية خاضوها  بعد معركة 

االحتالل امتدت لنحو ثالثة أعوام.

المسترجعة  األراضي  مساحة  وبلغت 
نحو 3500 دونم من أصل عشرة آالف 
مناطق  أنها  على  ُمصنفة  كانت  دونم، 

عسكرية مغلقة.

وعين الساكوت واحدة من 32 خربة تقع 
تقطنها  نهر األردن، وكانت  امتداد  على 
عائالت فلسطينية قبل عام 1967 وتتبع 
لمحافظة طوباس في األغوار الشمالية. 

وما  الساكوت  عين  االحتالل  أغلق  فيما 
بوجه  زراعية  أراض  من  بها  يحيط 
األولى،  االحتالل  سنوات  منذ  أصحابها 

بذريعة عبور فدائيين كثر للمنطقة. 

“ميحوال”  مستوطنة  االحتالل  وأقام 
عين  قرية  مكان  مستوطنة زراعية  أوَل 
ألف   30 نحو  على  مستولياً  الساكوت، 
المنطقة، وذهب جزٌء  أراضي  دونم من 
التي  األلغام  لحقول  األراضي  من  كبيٌر 
طول  على  االحتالل  قوات  زرعتها 

الحدود األردنية - الفلسطينية.

وتُعّد منطقة الساكوت من المناطق الغنية 
جداً؛ ألنها تحتوي على موارد مياه، وهي 
وجود  بسبب  مميز  حيوي  تنوع  ذات 
ثالثة نظم مناخية فيها، وهي: نظام البحر 

ومنطقة  االنهدام،  وحفرة  المتوسط، 
السفوح الشرقية.

خبيران أمميان: 
“إسرائيل” قتلت 155 
طفال فلسطينيًا منذ 

2013
 

في أعقاب مقتل الطفل الفلسطيني علي 
قوات  برصاص  عاماً(   15( عليا  أبو 
سابٍق  وقٍت  في  “اإلسرائيلي”  االحتالل 
خبيران  دعا   ،2020 ديسمبر  من شهر 
إجراء  إلى  المتحدة  األمم  من  حقوقيان 
عن  وأعربا  وُمستقل،  ُمحايٍد  تحقيٍق 

المساءلة عن  إزاء غياب  الشديد  القلق 
مقتل األطفال الفلسطينيين في السنوات 

األخيرة.

 4 في  عليا  أبو  علي  الطفل  وأُصيب 
حيّة  بذخيرة  بطنه  في   ،2020 ديسمبر 
“اإلسرائيلي”،  االحتالل  قوات  أطلقتها 
فلسطينيون  بها  شارك  مظاهرة  خالل 
في قرية المغيّر بالضفة الغربية احتجاجا 
على البناء في بؤرة استيطانية ُمجاورة، 
أحد  في  بجراحه  متأثراً  بعدها  وتُوفي 

المستشفيات.

وبحسب المعلومات التي جمعتها منظمات 
اإلنسان  حقوق  ومكتب  المدني  المجتمع 
باألمم المتحدة في فلسطين المحتلة؛ فإن 
القوات اإلسرائيلية أطلقت الذخيرة الحية 
المسيل  والغاز  المطاطي  والرصاص 
من  عليا  أبو  الطفل  وأصابت  للدموع، 
مسافة 150-100 متراً؛ “رداً على رمي 

المتظاهرين الحجارة”.

أبو عليا لم يُشكل تهديداً

الخاص  المقرر  لينك،  مايكل  وقال 
المعنّي بحالة حقوق اإلنسان في األرض 
 ،1967 عام  منذ  المحتلة  الفلسطينية 
الخاصة  المقررة  كاالمار،  وآغنيس 
القضاء  خارج  اإلعدام  بحاالت  المعنية 
أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، في بيان: 
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“إن مقتل الطفل أبو عليا على يد القوات 
فيها  يكن  لم  ظروٍف  في   - اإلسرائيلية 
تهديد بالقتل أو اإلصابة الخطيرة للقوات 
اإلسرائيلية - هو انتهاٌك صارٌخ للقانون 

الدولي”.

القوة  تبرير  يُمكن  “ال  البيان:  وأضاف 
المميتة المتعمدة إال عندما تُواجه القوات 
المميتة  القوة  باستخدام  فورياً  تهديداً 
الخبيران  وقال  الجسيم”،  األذى  أو 
بأي  دراية  على  ليسا  “إنهما  الحقوقيان: 
مزاعم تُفيد بأن القوات اإلسرائيلية كانت 

في خطر في أي لحظة”.

وقال الخبيران: “إن الطفل علي أبو عليا 
الضفة  من  فلسطيني  طفل  سادس  هو 
الغربية تقتله القوات اإلسرائيلية باستخدام 

الذخيرة الحيّة”.

“اإلسرائيلي”  االحتالل  قوات  وأعلنت 
أنها ستشرع في التحقيق في مقتل الطفل 
أشارا  الخبيرين  لكّن  عليا،  أبو  علي 
التي  التحقيقات  تؤدي  ما  نادراً  أنه  إلى 
يجريها الجيش “اإلسرائيلي” بشأن مقتل 

فلسطينيين إلى مساءلة مناسبة.

المجتمع  منظمات  أن  الخبيران  وأضاف 
فلسطينياً  طفالً   155 وفاة  وثقّت  المدني 
من القوات اإلسرائيلية باستخدام الذخيرة 
للسيطرة على  باستخدام أسلحة  أو  الحيّة 

تصدر  ولم   .2013 عام  منذ  الحشود، 
جنائية  تهم  بشأن  اتهام  لوائح   3 سوى 
بعمليات  مباشرة  مرتبطة  بجرائم  تتعلق 

القتل تلك.

بعد،  فيما  التهم  أسقطت  أول قضية،  في 
الجندي  توصل  الثانية  القضية  وفي 
وُحكم  االدعاء  مع  اتفاق  إلى  المسؤول 
التسبب  بتهمة  أشهر   9 بالسجن  عليه 
القضية  وفي  اإلهمال،  بسبب  بالوفاة 
الثالثة أُدين الجندي بعدم إطاعة األوامر 
السجن  في  شهًرا  بالسجن  عليه  وُحكم 

العسكري.

المطلوب تحقيق سريع ومستقل

ودعا مايكل لينك وآغنيس كاالمار حكومة 
مدني  تحقيٍق  إجراء  إلى  إما  “إسرائيل” 
وفقاً  وسريٍع  وحيادي  وشفاٍف  ومستقٍل 
للمعايير الدولية في هذا السجل الحقوقي 
المقلق للغاية، أو السماح بإجراء مراجعة 

دولية ُمحايدة وُمستقلة لحقوق اإلنسان.

وقال البيان: “يجب أن يكون هذا التحقيق 
ُموّجها نحو ضمان  الدولي-  أو  -المحلي 
عدم تعّرض األطفال الذين يعيشون تحت 
عند  اإلصابة  أو  للوفاة  االحتالل  نيّر 
االحتجاج،  في  المشروع  حقهم  ُممارسة 
وأن ثقافة اإلفالت من العقاب على سوء 

السلوك العسكري قد انتهت”.

تمتع  ضرورة  على  الخبيران  وشدد 
القانون  بموجب  خاصة  بحقوق  األطفال 
“المستوى  هذا  أن  إلى  وأشارا  الدولي، 
عن  القانونية  المساءلة  من  المنخفض” 
القوات  من  األطفال  من  العديد  قتل 
أنها  “تُعلن  بدولة  يليق  ال  اإلسرائيلية 

تعيش وفقاً لسيادة القانون”.

72 عامًا لإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان.. 

والفلسطينيون تحت 
ظلم االحتالل

 
لإلعالن  والسبعين  الثانية  الذكرى  في 
وحرياته  اإلنسان  لحقوق  العالمي 
الفلسطيني  الشعب  يزال  ال  األساسية، 
يد  على  كبيرين  وقهٍر  لظلٍم  يتعرض 
قوات االحتالل اإلسرائيلي، الذي يضرب 
واألعراف  المواثيق  الحائط  بعرض 

الدولية كافة.

اإلنسان  لحقوق  الميزان  مركز  يقول 
هذا  تمر  المناسبة  هذه  “إن  تقريره:  في 
يُعانيها  القسوة  بالغة  ظروٍف  في  العام 
االنتهاكات  تتصاعد  حيث  الفلسطينيون، 
اإلنسان  لحقوق  الخطيرة  اإلسرائيلية 
ال  المحتلة،  الفلسطينية  األراضي  في 
وتقرير  والكرامة  الحياة  في  حقهم  سيما 
الفلسطينيون  يتعرض  كما  المصير. 
لحملة تمييز عنصري مستمرة، وتُحاول 
سلطات االحتالل إسكات األصوات التي 
منظمات  ذلك  في  بما  انتهاكاتها،  تنتقد 
والدولية  اإلسرائيلية  اإلنسان  حقوق 

والفلسطينية”.

المحتلة،  والقدس  الغربية  الضفة  ففي 
اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  تُواصل 
أراضي  على  االستيالء  عمليات 
في  وتتوسع  وممتلكاتهم،  الفلسطينيين 
هدم المنازل وبناء وتوسعة المستوطنات 
واألحياء  المدن  وتفصل  القانونية،  غير 
خالل  من  البعض  بعضها  عن  السكنية 
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نظام حواجز أمنية دائمة ومؤقتة؛ تُحول 
وتدعم  لجحيٍم،  الفلسطينيين  حياة  فيها 
المستوطنين  العتداءات  غطاًء  وتوفر 

اليومية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

االحتالل  قوات  تُواصل  القدس  وفي 
هدم  خالل  من  العرقي  التطهير  سياسة 
المنازل وتهجير سكانها العرب، ومنعهم 
في  وتُحاصرهم  منازلهم،  ترميم  من 
الباهظة  الضرائب  وتفرض  أحيائهم، 
على الفلسطينيين بقصد التضييق عليهم، 
ما تسبب في نتائج اجتماعية واقتصادية 
توسيع  في  جوهرياً  دوراً  لعبت  مدمرة 
ظاهرة الفقر وزيادة أعداد الفقراء ومست 
االقتصادية  السكان السيما  بجملة حقوق 

واالجتماعية والثقافية، وفق “الميزان”.

غزة،  قطاع  وفي  أنه  المركز  وأوضح 
تُواصل قوات االحتالل فرض حصارها 
تاريخه،  وحتى   2007 عام  منذ  المشدد 
والذي أثر على كل مناحي الحياة وأسهم 
األوضاع  تدهور  في  ُمباشٍر  بشكٍل 
اإلنسانية وتردي الخدمات األساسية من 
مياه وكهرباء وصرف صحي، وخدمات 
األدنى من  الحد  وتعليم، وقّوض  صحية 
ما  وهذا  للسكان،  األساسية  المتطلبات 
قطاع  بأن  المتحدة،  األمم  منه  حذرت 
للحياة  غزة قد يصبح مكاناً غير صالحاً 
في عام 2020 إذا ما استمرت أوضاعه 

على النحو التي هي عليه.

واالعتداءات  الهجمات  استمرت  كما 
تجاه  االحتالل  قوات  تشنها  التي  اليومية 
غزة،  قطاع  في  وممتلكاتهم  المدنيين 
والمصابين،  القتلى  آالف  أوقعت  والتي 
المساكن وشردت  آالف  ودمرت خاللها 
المصانع  ودمرت  األسر،  آالف  مئات 
الحيوية  والمنشآت  التجارية  والمحال 
الحياة  مقومات  طالت  تدمير  عملية  في 

األساسية.

ففي العام الحالي 2020 وحده، وثق مركز 
الميزان )1116( حادث قصف وإطالق 
المواطنين  تجاه  االحتالل  قوات  قِبَِل  من 
قطاع غزة،  في  وممتلكاتهم  الفلسطينيين 

من  مواطنين،   )6( استشهاد  عنها  نتج 
بينهم )2( من األطفال، كما أصيب )55( 
وسيدة،  طفالً   )15( بينهم  من  آخرين، 
كما اعتقلت )47( مواطناً، من بينهم )6( 
أطفال وسيدة، وألحقت أضراراً في )24( 

منزالً مأهوالً.

أراضي  داخل  قواتها  توغلت  حين  في 
مع  ترافقت  والتي  مرة،   )52( القطاع 
عمليات رٍش للمبيدات الكيميائية من الجو 
في  تسبب  ما  الزراعية  األراضي  تجاه 
 3330607( مساحة  في  الضرر  إلحاق 

م2( من أراضي المواطنين الزراعية.

وتسببت ممارسات سلطات االحتالل في 

معاناة شديدة للمدنيين، ال سيما المرضى، 
حيث وثق المركز خالل الفترة نفسها وفاة 
)5( مواطنين من بينهم )2( من األطفال 
وسيدة جراء إعاقة وصولهم للمستشفيات 
لتلقي العالج، في حين رفضت وماطلت 
مريضاً  لـ)1546(  تصاريح  إصدار  في 
على  الحصول  بطلب  تقدموا  قد  كانوا 
يضع  قد  مما  للعالج،  السفر  تصريح 

بعضهم على قوائم انتظار الموت.

السكان  يُعانيها  التي  الظروف  وتفضي 
تنامي  إلى  عاماً  عشر  أربعة  مدى  على 
أن  بعد  لديهم،  واإلحباط  اليأس  مشاعر 
وأصبحوا  الحياة،  مقومات  أبسط  فقدوا 
الحد  على  الحصول  على  قادرين  غير 
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غذاٍء  من  األساسية،  حقوقهم  من  األدنى 
ودواٍء ومياه نظيفٍة ومسكٍن ُمالئٍم، ودون 
المجتمع  تدخل  على  ُمؤشراٍت  وجود 

الدولي لوقف المعاناة اإلنسانية.

أنه  اإلنسان  لحقوق  الميزان  وأكد مركز 
لإلعالن  والسبعين  الثانية  الذكرى  في 
على  يُؤكد  اإلنسان،  لحقوق  العالمي 
اإلنسان،  حقوق  بمبادئ  العميق  إيمانه 
لتحويلها  الدؤوب  وعلى مواصلة نضاله 

واقعاً في هذه المنطقة من العالم.

كما يؤكد مركز الميزان على أن استمرار 
احتالل “إسرائيل” لألراضي الفلسطينية 
المدنيين  بحق  المنظمة  وانتهاكاتها 
الفلسطينيين يُشكالن تناقضاً واضحاً بين 
انتصار  من  الدولي  المجتمع  يُعلنه  ما 
اإلنسان،  وحقوق  والعدالة  الحرية  لقيم 
بموجب  التزامات  أي  من  تحلله  وبين 
الدولي لحقوق اإلنسان والقانون  القانون 
تجاهله  واستمرار  بل  اإلنساني،  الدولي 
ألساس المشكلة والذي يكمن في استمرار 

االحتالل.

االحتالل اإلسرائيلي 
يحرم أهل غزة من 

أرضهم تحت تهديد 
القتل

 
قوات  من  المباشر  االستهداف  تسبب 
للمزراعين  اإلسرائيلي،  االحتالل 
غزة،  قطاع  جنوبي  الفلسطينيين 
وجني  أراضيهم،  من  حرمانهم 
محاصيلهم، لمحاذاتها للسياج الحدودي 

الفاصل.

توغلها  وخالل  االحتالل  قوات  وكانت 
الزراعية شرقي  المواطنين  أراضي  في 
خان يونس )جنوب قطاع غزة(، وضعت 
عليها  ُكتب  خشبية  بعصي  مثبتة  الفتات 
عبارات  والعبرية،  العربية  باللغتين 
تُطالب الفلسطينيين بالتوقف عن الزراعة 

في تلك المنطقة وقلع مزروعاتهم، تحت 
تهديد استهداف حياتهم.

وقالت مصادر محلية: “إن قوات االحتالل 
فتحت بتاريخ 17 ديسمبر 2020 نيران 
شرقي  المزارعين  على  بكثافة  أسلحتها 
النار  إطالق  أن  وأضافت  يونس”.  خان 

لم يُسفر عن إصابات في األرواح.

عن  الفلسطينيون  المزارعون  وعبر 
استنكارهم من تهديد االحتالل اإلسرائيلي 
ُمطالبين  مزروعاتهم،  وبإزالة  بالقتل، 
بتوفير حمايٍة دوليٍة على الحدود الشرقية 

لقطاع غزة .

وقالت وزارة الزراعة الفلسطينية بغزة، 
في بيان لها، بتاريخ 17 ديسمبر 2020: 
طاقمها  استهدفت  االحتالل  قوات  “إن 
ومجموعة من الصحفيين الذين تواجدوا 
يونس  خان  شرق  الفخاري  منطقة  في 
حول  المزارعين  شكاوي  الستطالع 
وتجريف  للزراعة،  االحتالل  منعهم من 

مزروعاتهم في تلك المنطقة”.

االستهداف”  هذا  في  الوزارة  وترى 
للتفاهمات مع  غطرسة إسرائيلية وخرقاً 
االحتالل  محملةً  الشأن”،  بهذا  الوسطاء 
الذين  المزارعين  حياة  عن  المسؤولية 
وأوضحت  أسرهم.  لقوت  يسعون 
الصليب  منظمة  مع  تُتابع  أنها  الوزارة، 
للمزارعين  اإلسرائيلي  المنع  األحمر، 
والتهديدات  مزارعهم،  إلى  بالوصول 

الفتات  بوضع  تمثلت  التي  اإلسرائيلية 
تحذيرية بالخصوص.

وتُحظر قوات االحتالل على الفلسطينيين 
المحاذية  المنطقة  دخول  القطاع،  في 
متر،   300 لمسافة  الحدودي  للشريط 
وتُطلق النار وتعتقل كل من يتواجد فيها.

وتلجأ إلى استخدام مبيداٍت ذات تأثيراٍت 
للسياج  المحاذية  المنطقة  في  خطيرٍة، 
من  النباتات  لمنع  غزة،  بقطاع  المحيط 
يتسنى  فارغة كي  المنطقة  وإبقاء  النمو، 

لقوات الجيش مراقبتها جيداً.

أجود  العازلة من  المنطقة  أراضي  وتُعدُّ 
المؤهلة  الزراعية  األراضي  أنواع 
التصديرية  للزراعة  األولى  بالدرجة 

المعروفة ومن أهمها زراعة البرتقال.

المنطقة  تلك  إنشاء  االحتالل  جيش  وبدأ 
على  كواقٍع  وفُرضت   ،2000 العام  منذ 
بدء  مع   2005 العام  منذ  المزارعين 
االسرائيلية  المستوطنات  من  االنسحاب 

في قطاع غزة.

انتقدت في  أن  لمنظمات حقوقية،  وسبق 
المزارعين  استهداف  لها،  تقاريٍر  عدة 
ورش المبيدات، وقالت: “إنها تدل على 
أن السلطات اإلسرائيلية ممعنة في تطبيق 
المنطقة  في  المحروقة  األرض  سياسة 
سبٍب  دون  غزة،  مع  للحدود  المحاذية 

واضٍح أو أي تبريٍر مقنع”.
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ســجل عضو الكنيست الســابق جدعون 
ســاعر بتاريخ 17 ديسمبر 2020 حزبه 
الجديــد لدى مســجل األحزاب اســتعداداً 
لخــوض االنتخابــات العامــة المقبلــة، 
وأطلــق عليه اســم “أمل جديــد- وحدة 

إلسرائيل”.

وكان ســاعر انشــق عن حزب الليكود، 
وانضمــت إليــه عضو الكنيســت يفعات 
شاشــا- بيتــون مــن الليكــود، وعضــوا 
الكنيســت يوعز هندل وتسفي هاوزر من 

حزب “ديرخ إيرتس”.
ونشــر الحــزب الجديد مبــادئ برنامجه 

االنتخابي التي تشمل “العمل على إحقاق 
الحقــوق الطبيعيــة والتاريخيــة للشــعب 
اليهودي في أرض “إســرائيل”، وتثبيت 
هوية “إسرائيل” كدولة للشعب اليهودي 
ذات نظام ديمقراطي، والدفاع عن قيمها 
كدولة قومية للشعب اليهودي تُحافظ على 

من مبادئ حزب ساعر الجديد: تثبيت هوية “إسرائيل” كدولة 
يهودية وتشجيع االستيطان في الجليل والنقب والضفة والجوالن 

وغور األردن
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الواسعة في غور األردن - الجزء الكبير 
منهــا هــو أراٍض ذات ملكيــة خاصــة - 
بمــا يتالءم مــع حياة الســكان وحاجاتهم 
المعيشية. ممنوٌع على هذه التجمعات أن 
ترتبط بشبكة الكهرباء والمياه واالستفادة 
من الطــرق المؤدية إليهــا. ال يحق لهذه 
العائــالت أن تحلم بمنــزل دائم من دون 
تهديــدات يومية بهدمه أو إخالئه. ممنوٌع 
على السلطات الفلسطينية تطوير المنطقة 
بما يتالءم مع الزيادة الســكانية والمنطق 

التخطيطي.

الناطقة بلسان منسق األنشطة في المناطق 
تُحــاول أن تثبــت أن التمييــز قانونــي: 
“هُدمت 7 خيم و8 منازل أُقيمت بصورة 
غيــر قانونية في منطقة نيــران... جرى 
ذلك وفــق الصالحيــات واإلجــراءات، 

وخضوعاً العتبارات عمالنية.”

لكــن القانــون هــو مــن صنع اإلنســان، 
وبمســاعدة طواقم عســكرية فــإن هدفه 
تطبيق سياســة لم تتغير منذ سنة 1967، 
حشــر الفلســطينيين في جيوب منفصلة، 
مــن دون أراضــي احتياطية، وتشــكيل 
الحيّــز فــي الضفة الغربيــة بحيث يكون 
فــي ُمعظمه ُمتاحاً لمســتوطنات يهودية. 
مناطق النيران التي يُستخدم جزٌء صغيٌر 

حقوق اإلنسان وتتبع المساواة في الحقوق 
لألفراد، وتطوير البلد وتشجيع االستيطان 
والزراعة في الجليــل، والنقب، والضفة 
الغربيــة، والجهة الشــرقية من الجوالن، 
وعلــى طول غــور األردن حتــى إيالت 

“جنوب إسرائيل”.

ومن األهــداف األُخــرى التــي وضعها 
الحــزب “تشــجيع اإلصالحــات في كل 
سلطات الدولة، بما في ذلك أنظمة تطبيق 
القانون وطريقة الحكم، ودفع اقتصاد حّر 
مع توفير فرص عادلة للجميع، وااللتزام 
بضمان ُمتبادل، ودعم نظام التعليم وجعله 
من األنظمة الرائدة في العالم مع التشــديد 
على التفــوق، وتقليص الفجوات وإعطاء 
فرص متساوية لكل طفل، وتعزيز مكانة 
المعلم والمربي في المجتمع اإلسرائيلي”.

َمن يهمه بقاء 74 شخصًا 
من خربة حمصة من دون 

سقف؟
 

حجم الهدم الذي قامت به اإلدارة المدنية 
فــي قرية تجّمــٍع للرعاة الفلســطينيين، 
خربــة ُحمصــة فــي غــور األردن، فــي 

إلــى  واســعاً  كان   ،2020 نوفمبــر   3
حــد أن وفــداً كبيراً مــن ممثلي الســلك 
الدبلوماســي ذهــب كــي يُشــاهد بعينيه 
مشــهد الهدم. القرية موجودة في مكان 
أعلنته “إسرائيل” منطقة نيران )منطقة 
تخصصها الدولة للجيش اإلسرائيلي كي 

يتدرب فيها على إطالق النار(.

بالنسبة إلى عدد المتضررين الذين خسروا 
بيوتهــم في هذه العمليــة فإنها تُعتبر أكبر 
عمليــة هدم منذ ســنة 2010 )11 عائلة، 
74 شــخصاً، بينهم 41 طفالً(. من ناحية 
عدد المباني التي هُدمت دفعة واحدة هذه 
أكبر عملية هدٍم منذ سنة 2016. عشرات 
للماشــية،  الســكنية، وحظائــر  المبانــي 
وأحــواض مياه وري، وألواح شمســية - 

كلها هدمتها قوات اإلدارة المدنية.

نُفّــذت عمليــة الهدم أمام أعين عشــرات 
األوالد الخائفيــن، الذيــن تعــودوا منــذ 
والدتهم على حرمانهم من الحصول على 
ما يحصل عليه أبناء جيلهم الذين يسكنون 

على بعد كيلومترات قليلة عنهم. 

العائــالت فــي ُحمصــة مثــل عشــرات 
فــي  األُخــرى  الفلســطينية  التجمعــات 
المنطقة، ممنوٌع عليها اســتخدام األماكن 
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منها للتدريبات، هي إحدى الوسائل التي 
ثبُــت جدواهــا إلبعــاد الفلســطينيين عن 
مناطــق اُســتُخدمت فــي الزراعة، وعن 
مســاكن موســمية تطورت بالتدريج إلى 

مساكن دائمة.

هذا الضرر اإلنساني الجسيم أصبح ُممكناً 
بســبب الالمباالة العامة في “إسرائيل”، 
وبســبب عدم فعالية االنتقــادات الدولية. 
الفلســطينية  التجمعــات  صمــود  قــدرة 
مدهشــة، لكنها تُســحق. هذه وصمة عار 

أخالقية على جبين دولة “إسرائيل”.

رنتيس.. بلدة فلسطينية تزخر 
بثروات تنهبها “إسرائيل”

 
علــى كنــز اســتراتيجي مــن الثــروات 
الطبيعيــة، تقع بلدة رنتيس إلى الشــمال 
الغربــي مــن مدينــة رام هللا، مــا جعلها 
فريســة ألطمــاع االحتــالل اإلســرائيلي 

ونهبه المستمر.

ومنذ ســنوات، يُواصــل االحتالل أعمال 
اســتخراج النفــط والغاز يوميًّــا من حقل 
“مجــد5” المقــام علــى أراضــي البلدة، 
التــي ينهــب ثرواتهــا، ويعيش ســكانها 
الفلســطينيون معانــاةً ال تتوقــف جــراء 

سياسات االحتالل واعتداءاته.

ويُؤكد شــاكر أبو ســليم، رئيــس مجلس 
رنتيــس، أن البلــدة تعيــش علــى كنــٍز 
استراتيجي يســرقه االحتالل يومياً دون 
أن ينتفع منه الفلســطينيون بأي شكل من 
األشكال، حيث تقع على حقوٍل ضخمٍة من 

الغاز والنفط الطبيعي يُقدر بالمليارات.

وبــدأت حــرب االســتنزاف ألراضــي 
رنتيس منذ ســنواٍت طويلٍة قبل اكتشــاف 
حقــول النفــط؛ من خــالل إقامــة الجدار 
الفاصــل الــذي اقتطع أجــزاء كبيرة من 

أراضيها.

وذكر أبو سليم أن مساحة أراضي القرية 
الفعليــة كانت تقدر بـــ 37 ألف دونم قبل 
أن تُصــادر حكومــة االحتــالل 27 ألف 

دونم لمصلحة جــدار الفصل العنصري، 
ومــن ثم حقول التنقيب عن النفط والغاز، 
باإلضافــة إلــى إقامــة إحــدى القواعــد 

العسكرية األمريكية على أراضيها.

وأرض رنتيــس - التي كانــت تمتد على 
مساحة قرابة 40 ألف دونم - مقسومة بخط 
أســود ُعرف بـ “خط الهدنة” الذي ُعزل 
وُصودر بموجبــه أكثر من ثلثي أراضي 
القرية فــي المناطق المحتلة عام 1948، 
وتبقّى للســكان أقل من ثلث ممتلكاتهم في 
األراضي المحتلة عام 1967، واستمرت 
المصادرات اإلسرائيلية منها حتى اليوم.

كميات ضخمة

وكشــف أبو سليم أن التقارير تتحدث عن 
وجود 2.5 مليار برميل من النفط و182 
متــر مكعب مــن الغاز، وتمنع ســلطات 
االحتالل الفلســطينيين من االســتثمار أو 
القيام بأي نشاط وعمل من شأنه الوصول 

إلى األرض وما تحتويها.
وعن تاريــخ بداية أعمال التنقيب قال أبو 

االستيطان والجدار 

خريطة رسمها أكبر معمَّري قرية رنتيس الفلسطينية الحاج عمارة وهدان )أبو صالح( ألراضي رنتيس مقسومة بخط أسود
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وذكــرت المصــادر أن االجتمــاع األول 
“للمجلــس األعلــى للتخطيط” ســيكون 
بتاريخ 31 ديسمبر 2020 للموافقة على 
عدة خطٍط، ُمشــيرة إلــى أن المخططات 
موجودة وبحاجة لقرار نهائي فقط بشأنها.

ووفقاً للمصادر ذاتها؛ سيجتمع “المجلس 
األعلى للتخطيط والبناء” التابع لسلطات 
االحتــالل ويُقر المخططــات قبل دخول 
الرئيــس األمريكــي المنتخب جــو بايدن 
إلى البيت األبيض في العشرين من يناير 

.2021

وتعــّد هــذه هــي المــرة األولــى التي قد 
تصــّدق فيها حكومة االحتــالل على بناء 
اســتيطاني في الضفة منــذ انتخاب بايدن 

رئيساً للواليات المتحدة.

ومنــذ احتــالل المدينــة الضفــة الغربية 
والقدس تهدف ســلطات االحتالل إلحكام 
الســيطرة علــى الضفة والقــدس؛ بهدف 
تهويدهــا وتضييق الخناق على ســكانها 
األصليين؛ من خالل سلسلة من القرارات 
واإلجراءات التعســفية التي طالت جميع 

جوانب حياة الفلسطينيين اليومية.

ومــن هــذه اإلجــراءات هــدم ســلطات 
االحتالل اإلســرائيلي المنازل والمنشآت 
العراقيــل  مــن  العديــد  وضعهــا  بعــد 
والمعوقــات أمام إصــدار تراخيص بناء 
لمصلحة المقدســيين علــى وجه التحديد، 
ُمقابل شــرعنة بنــاء وحدات اســتيطانية 

ســليم: “قبل 20 عاماً تقريباً بدأ االحتالل 
بمســح جيولوجي، وبعد ذلك وتحديداً في 
عــام 2009 ُحفر أول بئٍر تبعه إقامة أول 
منصة وبرج الستخراج النفط والغاز عام 

.”2012

ونبه أبو سليم إلى أّن األرض كانت تزرع 
بالقمح منذ ســنوات قبيل السيطرة الكاملة 

عليها من االحتالل.

آالت حفٍر جديدٍة

رصــد األهالــي ُمؤخــراً تركيــب حفاراً 
جديداً، ووضع بركســات وغرٍف جديدٍة 
وحركــةً علــى مــدار 24 ســاعة عمــٍل 
متواصلــٍة، وســيارات كثيرة جــداً تنقل 

العمال على مدار الساعة.

وقال رئيس المجلس القروي: “االحتالل 
اســتغل االتفاقيــات الموقعة مــع منظمة 
التحريــر ابتداء باتفاقية أوســلو ثم اتفاقية 
باريس التي تُحرم السلطة من التنقيب عن 
أي ثروات في األراضي الفلسطينية دون 

موافقة االحتالل”.

شبح “الضم”

بلدة رنتيس من البلدات الفلسطينية المهددة 
بالضم )السلب( اإلسرائيلي، ويُؤكد أكبر 
ــري قرية رنتيس الفلســطينية الحاج  معمَّ
عمــارة وهدان )أبــو صالــح( أن القرية 
فقــدت فــي ســنة 1948 مصــدر رزقها 
فــي األراضــي الســهلية خاصــةً، و”لم 
يبــق لنــا ســوى األرض الجبليــة وقليٌل 
من الحقــول”، فاضطــر األهالي للبحث 
عــن رزقهم ونزحوا إلــى األردن، ثم في 
الستينيات والســبعينيات إلى دول الخليج 
العربــي، مضيفاً أنه “لم يبق فيها ســوى 
500 مــن أهلهــا بعد أن عــّدوا بأكثر من 

ألفي نسمة قبل النكبة”.

ويُتابــع أبو صالح الذي رســم في شــبابه 
خريطة للبلدة “أخذتني الغيرة والحســرة 
علــى قريتي، وأنا أعرفهــا على امتدادها 
حتى حدود الساحل الفلسطيني، فرسمتها 

كي يعي الشــباب أرض بلدهــم الخصبة 
الغنية حتى لو حرموا منها”.

وعرف أبو صالح واحًدا من أبناء القرية 
الذيــن هبــوا للدفــاع عنها وعــن القرى 
المجــاورة فــي النكبة، وقاتــل إلى جانب 
القائد الفلســطيني المعروف حسن سالمة 
الذي استشــهد ُمتأثراً بإصابته فيما عرف 

بمعركة “رأس العين” في مايو 1948.

ويبقى أهالي البلدة مصرين على الصمود 
والثبات في أرضهم رغم عمليات التدمير 
والتهجير وخطط الضم )السلب والنهب(، 
مشــددين على أنهم لــن يفرطوا بأرضهم 
مهما كانت التضحيات، وأن الحق سيعود 

في النهاية ألصحابه.

ُمخطٌط إسرائيلي للتصديق 
على عمليات بناء واسعة في 

المستوطنات
 

كشــفت مصادر إســرائيلية أن ما يُسمى 
بـ “المجلس األعلــى للتخطيط والبناء” 
قريبــاً  االجتمــاع  بصــدد  اإلســرائيلي 
الوحــدات  آالف  بنــاء  علــى  للموافقــة 
االســتيطانية في الضفة الغربية والقدس 
المحتلة، الستغالل ما تبقى من وقٍت قبل 
تســلم الرئيس األمريكــي المنتخب “جو 

بايدن”.
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جديدة.
وتسعى سلطات االحتالل بذلك إلى تحجيم 
وتقليــص الوجود الســكاني الفلســطيني 
فــي الضفــة الغربيــة والقــدس؛ حيــث 
وضعــت نظاماً قهرياً يقيد منح تراخيص 
المباني للفلســطينيين، وأخضعتها لســلم 
بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي 
ســنوات قبــل أن تصــل إلــى مراحلهــا 

النهائية.

كما تهدف الخطة االستيطانية - بحسب ما 
أفادت ســلطات االحتالل - إلى استكمال 
مــا وصفته بـ “الثــورة العمرانية بحلول 

عام 2040”.

وازدادت وتيــرة االســتيطان في الضفة 
الغربية والقدس المحتلة بعد اإلعالن عن 
“صفقة القرن” وخطة الضم اإلسرائيلية، 

التي يُمهد لها االحتالل ويُنفذها بصمت.

االحتالل ُيصّدق على مشروع 
شق طريق استيطاني ضخم 

شمال الضفة
 

صدقت ما تُسمى وزيرة المواصالت في 
حكومة االحتــالل “ميري ريغيف” على 
مشــروع شق شــارع التفافي استيطاني 
ضخم شــمال الضفــة الغربيــة، ملتهما 

آالف الدونمات الزراعية.

وكشف موقع “سيروغيم” العبري النقاب 
عن أن الوزيرة رصدت 76 مليون شيقل 
لتغطية نفقــات المشــروع، وأطلق عليه 
اســم “التفافي اللبن”، والذي يمر بالقرب 

من قرية اللبن بقضاء سلفيت.

ويأتــي التصديق على مشــروع “التفافي 
اللبــن” ضمن التصديق على البدء بشــق 
شــوارع التفافيــة ضخمة شــمال الضفة 

وجنوبها.

البــدء بشــق شــارع  وســيجرى قريبــاً 

آالف  يلتهــم  الــذي  حــوارة”  “التفافــي 
الدونمــات الزراعية، ويقــع إلى الجنوب 
مــن مدينــة نابلس، أمــا الشــارع اآلخر 
فيســمى “التفافي العروب”، والذي يلتف 

على مخيم العروب بقضاء سلفيت.

وحســب الموقع؛ فإن ذلك يأتي في سياق 
إعــداد “ريغيــف” خطة متكاملة لبســط 
الســيادة على الضفة عبر شــبكٍة واســعٍة 
من الطرق التي تربط مستوطنات الضفة 
بخطوط المواصالت في الداخل المحتل.

المشــروع  “ريغيــف”  ووصفــت 
باالستراتيجي لمستوطنات شمال الضفة؛ 
لكونــه يربطها مع وســط الكيــان، وفق 

الموقع.
 

تطبيق فعلي لـ “الضم”

وحســب اإلعــالم العبري؛ فــإن الهدف 
المعلــن من هــذه المشــاريع هــو خدمة 
المســتوطنين، ولكنــه يُضمر فــي طياته 
الهــدف الذي حــدده مجلس مســتوطنات 
“يشــع” فــي الضفــة، في عــام 2019، 
والذي ينص على جلب مليون إســرائيلي 
إلــى مســتوطنات الضفــة خــالل عقــٍد 

ونصف.
وكشــفت صحيفــة “هآرتــس” العبريــة 
عبر تحقيق نشــرته في وقٍت ســابٍق عن 

إجراءات االحتالل اإلســرائيلي الساعية 
لتنفيذ خطة الضم من خالل تنفيذ مشاريع 
اســتيطانية توســعية فــي مختلــف أنحاء 
الضفــة والقــدس، بالتزامــن مع ســرقة 
االحتــالل لمئــات الدونمــات فــي نابلس 

والقدس والخليل.

وقالت بحســب ناشط إسرائيلي: “الجميع 
يعتقــد أن الضــم قــد توقــف بعــد توقيع 
الواقــع  فــي  لكــن  التطبيــع،  اتفاقيــات 
“إسرائيل” تســتمر بالسير ســريًعا نحو 
ضــم الضفــة الغربية من خــالل تطوير 
البنية التحتية التي ستساعد على ُمضاعفة 
عدد المستوطنين، وبالتالي بسط السيطرة 

على الفلسطينيين إلى األبد”.

وأضافــت: “المخططــات الحالية تهدف 
إلى ربط المستوطنات بالمدن اإلسرائيلية 
الرئيســية من ناحية، ويقيد تطوير المدن 
الفلســطينية مــن ناحيــٍة أُخــرى، ولذلك 

ا وظيفيًّا زاحفًا”. أُسميه ضّمً

وشــهدت المــّدة الماضيــة ســرقة آالف 
المواطنيــن،  أراضــي  مــن  الدونمــات 
وإخطاراٍت بمصادرة المزيد، وشق طرق 
اســتيطانية، والتصديق على بناء وحدات 
اســتيطانية جديــدة، وجرائــم متواصلــة 
لالحتالل اإلســرائيلي في مناطق الضفة 
الغربية والقدس المحتلة، في تطبيٍق فعلي 

لخطة الضم.

االستيطان والجدار 
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بحماية جنود االحتالل بهدف االســتيالء 
عليه، ليربط مع المستوطنات المحيطة.

و”خــان اللبــن” هــو بنــاٌء مــن العهــد 
العثمانــي، تبلــغ مســاحته باإلضافة إلى 
األراضي المحيطة به من سهل اللبن نحو 

300 دونم.

واللبــن الشــرقية قرية من قــرى الضفة 
الغربيــة وتتبــع ُمحافظــة نابلــس، ومن 

القرى التي وقعت في حرب 1967.

يُشــار إلى أن اللبن الشرقية ُمحاطة بعدٍد 
من المســتوطنات والبؤر االســتيطانية، 
أبرزها: مســتوطنة “معاليه لفونة” التي 
تأسست عام 1980، وتستولي اليوم على 
أكثر مــن 2000 دونم، ويعيــش فيها ما 

يُقارب 800 ُمستوطن.

بدأت المســتوطنة كبؤرة استيطانية على 
أراضــي اللبن الشــرقية بمحافظة نابلس 
في منطقة يُطلق عليها “حوض الباطن”، 
ثم ما لبثت أن توسعت لتمتد على أراضي 

سنجل، وعبوين، في ُمحافظة رام هللا.

كمــا يُحيــط باللبن الشــرقية، مســتوطنة 
“عيلــي” التــي تأسســت عــام 1984، 
وتســتولي اليــوم علــى آالف الدونمــات 
مــن أراضــي اللبن الشــرقية والســاوية 
وقريوت وتلفيت، ومســتوطنة “شــيلو” 
وعــدد مــن البــؤر االســتيطانية جفعات 
هروئيه، وجفعات هاريئيل، ونيفيه شير، 

وراحاليم، وحي دان.

االحتالل يهدم منشآت سكنية 
وزراعية في خربة السيميا 

بالخليل
 

هدمت قوات االحتالل بتاريخ 21 ديسمبر 
2020 منشآت سكنية وبركًسا وبئر مياه 
في خربة السيميا قرب بلدة السموع في 

مدينة الخليل.

مالدينوف: %50 من 
المستوطنات يقع في عمق 

الضفة

حذر المنســق الخاص لعملية السالم في 
الشرق األوسط، نيكوالي مالدينوف، من 
أن الخطط االســتيطانية “اإلســرائيلية” 
الفلســطينية  األراضــي  فــي  األخيــرة 
المحتلة ســتؤدي إلى قطع التواصل بين 
شــمال الضفة الغربية وجنوبها، وكذلك 
بين شــرقي القدس وبيت لحم، مما يعني 

تقويضاً لحل الدولتين.

وشــدد مالدينــوف في آخــر إحاطــٍة له 
أمام أعضــاء مجلس األمن، قبــل تعيينه 
المرتقب مبعوثاً خاصاً لألمم المتحدة إلى 
ليبيــا، علــى تنفيذ أحكام القــرار 2334، 
وأعــرب عــن انزعاجــه من اســتمرار 
التوسع االســتيطاني “اإلســرائيلي” في 
الضفــة الغربيــة المحتلــة؛ بمــا في ذلك 
شــرقي القدس، مشيراً إلى أنه خالل عام 
2019، “مضت الســلطات اإلســرائيلية 
في خطط اســتيطانية مثيرة للجدل جرى 

تجميدها لسنوات”.

وأوضــح أن وحدات المســتوطنات عام 
2020 تتســاوى مــع أرقام عــام 2019 
“رغــم انقطاٍع اســتمر 8 أشــهر”، علماً 
بــأن نحــو 50 فــي المائــة منهــا يقع في 
عمق الضفة الغربية، في مناطق “حيوية 
الفلســطينية  الدولــة  وقابليــة  لتواصــل 

المستقبلية للحياة”.

وذكر بأن المســتوطنات “اإلســرائيلية” 
في الضفة والقدس تُشكل انتهاكاً صارخاً 
لقرارات األمم المتحدة والقانون الدولي، 
مضيفاً أنها “تُرســخ االحتــالل وتُقوض 

آفاق تحقيق َحلِّ الدولتين”.

النشــاط االســتيطاني   وطالــب بوقــف 
علــى الفــور، منبهــاً إلى أن “اســتمرار 
عمليات الهدم واالســتيالء على المنشآت 
الفلسطينية، خصوصاً المشاريع اإلنسانية 

والمدارس، مقلٌق للغاية”.

ودعا “إســرائيل” إلى وقف عمليات هدم 
عقــارات وممتلكات الفلســطينيين ووقف 
تهجيرهــم، والموافقة علــى الخطط التي 
من شأنها تمكين هذه المجتمعات من البناء 

القانوني، وُمعالجة حاجاتها التنموية.

مستوطنون ُيهاجمون “خان 
اللبن” جنوب نابلس

 
ليفونــا”،  “معاليــه  مســتوطنو  هاجــم 
“خــان   ،2020 ديســمبر   18 بتاريــخ 
اللبن” فــي قرية اللبن الشــرقية جنوب 

نابلس، وعاثوا فيه فساداً.

وقال صاحب الخــان خالد دراغمة: “إن 
المستوطنين هاجموا البلدة، وخربوا شبكة 
المياه والنبع، وخلعوا األبواب، وكســروا 
أشــجار البرتقال”، مشــيراً إلى أن الخان 
يشــهد اقتحاماٍت يوميٍة من المستوطنين، 
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وأفادت مصادر محلية أن جرافات تابعة 
لسلطات االحتالل هدمت مبنيين سكنيين 
يؤويــان قرابة الـ 20 فــرًدا، إضافة إلى 

بركس وبئر مياه.

وأفاد منســق اللجــان الوطنية والشــعبية 
لمقاومــة الجــدار واالســتيطان جنــوب 
الخليل راتب الجبور، بأن قوات االحتالل 
هدمــت منزالً للمواطن شــحدة رزق أبو 
الجيعان، مساحته 200 متر مربع تقريبًا.

وأوضح أن المنزل اآلخر يعود للمواطنين 
أحمد ســليمان أبو الجيعان، وحماد رزق 
أبــو الجيعــان، وتبلغ مســاحته 90 متًرا 
مربًعــا، إضافــة إلــى بئر ميــاه وبركس 
يســتخدمانه كحظيــرة لتربيــة الماشــية، 

وتبلغ مساحته 500 متر مربع.

ويُواجــه أهالي خربة الســيميا غرب بلدة 
السموع معاناة مستمرة ومتعددة األوجه، 
ويمنعهــم االحتــالل مــن البنــاء فيهــا، 
ويمنعهــم أيضاً من اســتصالح أراضيهم 
وزراعتها، ويُحظر عليهم شــق الطرق، 

في ُمحاولٍة منه لتهجير السكان.
وتتبــع خربــة الســيميا لبلديــة الســموع 

وتقع فــي الجزء الغربي منهــا ويفصلها 
عنهــا الشــارع التفافي المســمى بـ )خط 
60( الــذي يعد شــريان الحيــاة الواصل 
بيــن المســتوطنات فــي منطقــة الخليل 
واألراضي المحتلّة عام )48(، وتُصنف 
بمنطقة )ج( حسب اتفاقية أوسلو، وتُحيط 

بها 5 مستوطنات.

وتُعانــي الخربــة مــن تقصيــر الجهات 
المختصــة؛ حيــث تفتقد ألدنــى مقومات 
الحياة، فيما اضطر جزٌء كبيٌر من األهالي 
إلــى تــرك منازلهــم وأراضيهــم تحــت 
ضغط االحتــالل، نتيجة لعدم تلقي الدعم 
الكافي لتعزيز صمودهم ضد المشــاريع 

االستيطانية المستمرة في المنطقة.

وتُشكل كسارة المستوطنين خطًرا إضافيًّا 
على ســكان الخربة، فباإلضافة إلى أنها 
تتغول على أراضيهم وتلتهم جزًءا كبيًرا 
منهــا، فهي تُســبب تصدًعا فــي جدران 

المنازل بسبب التفجيرات بالديناميت.

وتضــم الخربــة مدرســةً واحــدةً جديدةً 
)مدرســة الصمود والتحدي 13( ينقصها 
التدفئــة  مثــل:  الخدمــات  مــن  الكثيــر 
والكهربــاء والميــاه وغيرها، وال يصلها 

أي دعٍم إال بجهود شخصية.
أما بالنسبة للماء، فال يصل الخربة إال كل 
45 يومــاً بخٍط مرتجــع، علًما بأن معظم 
سكان الخربة يعملون في تربية المواشي 
واألغنام والزراعة التي تحتاج إلى توفر 
المــاء، ممــا يضطرهم إلــى البحث عن 
آبار ارتوازية لســحب الماء غير الصالح 

للشرب.

كمــا تفتقــر الخربــة إلــى وجــود مركز 
صحــي، فيتــم نقــل الحــاالت المرضية 
والمســتعصية منها إلى أقرب مستوصف 
أو عيادة، بسيارات المواطنين الشخصية 
وغيــر القانونية، ومن هنــاك يتم انتظار 

اإلسعاف أو تلقي الخدمات.

االحتالل ُينفذ أعمال مسٍح 
آلالف الدونمات في سلفيت 

واألغوار
 

قامت شــركة تابعة لالحتــالل، بتاريخ 7 
ديســمبر 2020، بأعمال مسح ألراضي 
المواطنيــن في قرية قراوة بني حســان 

االستيطان والجدار 
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مــن أراضي بلــدة عورتا جنــوب نابلس 
شــمال الضفة الغربية، لمصلحة التوسع 

االستيطاني.

وقال مســؤول ملف االســتيطان شــمال 
الضفة غسان دغلس: “إن جرافات تابعة 
للمستوطنين جرفت منذ ساعات الصباح 
مســاحات من أراضي بلــدة عورتا، في 

منطقتي الخربة وخلة مونس”.

وأضاف دغلس أن أعمال التجريف جاءت 
بهدف أعماٍل توسعة لمستوطنة “ايتمار” 

المقامة على أراضي المواطنين.

وتأتي أعمال التجريف بعد ســاعاٍت من 
اعتــداء مجموعــات المســتوطنين على 
مركبــات المواطنين قرب مدخل عورتا، 

ما تسبب بأضراٍر لعدٍد منها.

ويُعاني أهل البلدة من بعض الصعوبات؛ 
والتي تتمثــل بعدم قدرتهم على الوصول 
إلى أراضيهم من أجل زراعتها أو قطف 
الزيتــون؛ بســبب قربهــا من مســتوطنة 
“ايتمار” والمقامة على جزٍء من أراضي 

البلدة والبلدات والقرى المجاورة.

وتأتي االنتهاكات االستيطانية الحديثة في 
إطار المشروع االستيطاني في مستوطنة 
“ايتمــار” والســعي لخلق بــؤرة جديدة، 
وتوســعة البؤرة االستيطانية في المنطقة 

جنوبي نابلس.

“إسرائيل” ُتخطط لزيادة 
أعداد المستوطنين إلى مليون

وشرعنة أوضاع بؤر 
استيطانية

 
ذكــر تقريــر المكتــب الوطنــي للدفــاع 
االســتيطان  ومقاومــة  األرض  عــن 
التابــع لمنظمة التحريــر، أن محافظات 
الضفــة الغربية شــهدت ُمؤخــراً عربدةً 
غيــر مســبوقة واعتداءات واســعة من 

ســلفيت،  ُمحافظــة  غربــي  وســرطة 
باإلضافة إلى خربة الحمة ومفرق المالح 

في األغوار الشمالية.

وأفــاد شــهود عيــان أن األراضــي التي 
مســحها االحتالل في منطقة “التربيعة” 
الواقعــة بيــن بلدتي قــراوة بني حســان 
 89 حوالــي  مســاحتها  تبلــغ  وســرطة 
دونماً، وهي ُمحاذية لمســتوطنة “معالية 
إســرائيل” القريبة من منطقــة “بركان” 

االستيطانية الصناعية والسكنية.

وتأتــي هــذه الممارســات ضمن سلســلة 
اليوميــة  اإلســرائيلية  االنتهــاكات  مــن 
في ُمحافظة ســلفيت في إطار اســتكمال 
ُمخططات الضم والتوســع التي تشــهدها 

المنطقة.

وشــملت أيًضا اســتهداف أراضي “خلة 
حديــدة” التابعة لقراوة وحــارس؛ حيث 
تتواصــل أعمــال التجريــف فيهــا حتى 

اللحظة بهدف التمدد االستيطاني.

وفي ســياٍق ُمتصل، ذكرت هيئة مقاومة 
الجدار واالســتيطان أن عشــرة سيارات 
مدنيــة تابعــة لالحتــالل أقلّــت مجموعة 
كبيرة مــن المهندســين والمّســاحين إلى 
المنطقة الواقعة بيــن خربة الحمة وحتى 
مفــرق المالــح القريــب من تجمــع عين 
الحلوة؛ حيث تبلغ مســاحة هذه األراضي 
التي ُمسحت ما يزيد على 35 ألف دونم.

اليوميــة، أغلقت  النتهاكاتها  واســتكماالً 
قوات االحتالل بتاريخ 7 ديسمبر 2020 
جميع الفتحات علــى امتداد جدار الفصل 
العنصري في بلدات دير بلوط، والزاوية، 

ورافات.

كما نصبــت قــوات االحتــالل حاجزين 
عســكريين ُمفاجئين علــى مدخلي بلدتي 
ديربلوط وحــارس، تخللها أعمال تفتيش 
للمركبات والتدقيق في هويات المواطنين.

مستوطنون يقيمون بؤرة 
استيطانية ويجرفون أراضي 

بالضفة
 

أقــام مســتوطنون صهاينــة بتاريخ 23 
ديسمبر 2020 بؤرة اســتيطانية جديدة 
على أراضي قرية دير جرير شرق مدينة 
رام هللا، وســط حماية مكثفــة من قوات 

االحتالل.

ونصــب المســتوطنون مــن مســتوطنة 
“كوخــاف يعقــوب” خيامــا ودعامــات 
حديديــة، إلــى جانب إحضــار صهاريج 
مياه على أراضــي المواطنين في منطقة 

“الشرفة” غربي القرية.

كمــا جرفت آليات المســتوطنين، بتاريخ 
23 ديســمبر 2020، مســاحات شاســعة 
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المســتوطنين، في حين يُخطط االحتالل 
لزيادة أعدادهم إلى المليون.

وأشار التقرير الصادر بتاريخ 26 ديسمبر 
2020، إلــى أن ُجــّل هــذه االعتــداءات 
تركزت فــي إغالق مفــارق الطرق بين 
المدن والمحافظات، واعتداءات جســدية 
وتخريــب الممتلــكات ورشــق مركبات 
الفلسطينيين بالحجارة، بدءاً بالشيخ جراح 
في مدينة القــدس، ُمروراً بمدينة الخليل، 
وعدٍد من مدن وبلدات وقرى المحافظة، 
خاصةً في مســافر يطــا، وُمحافظة بيت 
لحم، خاصة على الشــوارع االلتفافية في 
المحافظــة، وبلدات وقــرى ُمحافظة رام 

هللا في برقة والمغير وكفر مالك.

ولفت التقرير إلــى االعتداءات المتكررة 
لمجموعات من المســتوطنين المتطرفين 
و”شبيبة التالل” في ُمحافظة نابلس ضد 
المواطنين على الطرق االلتفافية القريبة 
من مستوطنة “يتسهار”، التي تُعد معقالً 
لمنظمات اإلرهاب اليهودي في المنطقة، 
إلــى جانــب اعتداءاتهــم علــى ممتلكات 

وأراضــي الفلســطينيين فــي ُمحافظات 
ســلفيت واألغوار، وتنفيذ جرائم “تدفيع 
الثمــن”، واالعتداء وتدميــر محاصيلهم 
الزراعيــة ومنعهــم مــن الوصــول إلى 

أراضيهم. 

وفي الشــأن اإلســرائيلي، تطّرق التقرير 
إلى حــل الكنيســت، قائالً: “بعد الفشــل 
فــي التوصل إلى تســوية الخالفات حول 
الموازنة العامة في “إســرائيل”، تم حل 
الكنيســت وأصبحت دولة االحتالل أمام 
اســتحقاق انتخابات برلمانيــة جديدة في 
مارس 2021، هي الرابعة خالل عامين. 
وقد جرت االنتخابات الســابقة في أجواء 
مــن التنافــس بين كتــل اليميــن واليمين 
المتطــرف على أصوات المســتوطنين، 
الذيــن باتوا يلعبــون دوراً مؤثراً في هذه 

االنتخابات”. 

وأوضح التقرير أن الحديث عن انتخابات 
جديــدة للكنيســت يأتي في خضــم أزمة 
صحيــة تتزامن مع بــدء حملــة التطعيم 
دولــة  فــي  “كورونــا”  فيــروس  ضــد 

االحتــالل، في الوقــت الــذي يُواجه فيه 
رئيس حكومة االحتــالل بنيامين نتنياهو 
المتهم بالفســاد واالحتيال وخيانة األمانة 
فــي 3 قضايا، وانشــقاق شــخصيات من 
حزبه يقوده جدعون ساعر، زعيم حزب 
جديد أطلق على نفســه اســم )أمل جديد– 
وحدة “إســرائيل”(، ويُقدم نفســه منافساً 
في المعركة على كســب أصوات اليمين 
المتطرف وأصوات المســتوطنين، الذين 

يُشكلون نواته الصلبة. 

وبيّــن التقريــر، “يبقــى التنافــس علــى 
أصوات اليمين واليمين المتطرف ونواته 
الصلبة من المســتوطنين ســيد الموقف، 
وهــو ما يُفســر ادعاء وزير االســتيطان 
اإلســرائيلي تســاحي هنغبي أن حكومته 
ســتمضي قدًما فــي تنفيذ الرؤيــة القائمة 
علــى جلــب أكثــر مــن مليــون يهودي 
للمســتوطنات في الضفة الغربية، خالل 
مشــاركته في افتتاح مبنــى جديد لمجلس 
المنطقة الصناعية في “شاعر بنيامين”، 

داخل مستوطنة بساغوت”. 
وقال المكتب الوطني للدفاع عن األرض 
حكومــة  “إن  االســتيطان:  ومقاومــة 
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إلقامــة 8300 وحدة اســتيطانية جديدة، 
حيث تســتغل حكومة االحتــالل على ما 
يبدو األيام األخيــرة لحكم ترمب، بهدف 

خلق الوقائع على األرض.

وقدمت بلديــة االحتالل هذا المخطط إلى 
“لجنــة التنظيــم والبنــاء”، حيث يقضي 
المخطــط ببنــاء هــذا العــدد الكبيــر من 
الوحدات االســتيطانية، وتحديث المنطقة 
الصناعية “تلبيوت”، وبناء مجموعة من 
األبراج متعددة االستعماالت بارتفاع 30 

طابقاً. 

ويشــمل المخطــط كذلك أبراجــاً خاصة 
بالوظائــف اإلدارية والفنية والمكتبية في 
المنطقة الخضــراء، الممتدة من أراضي 
بيــت صفافا والمالحة والبقعــة والمنطقة 
الصناعية الجديــدة “تلبيوت” حتى قرية 

الولجة. 

وتكمن خطورة هذا المخطط االستيطاني 
فــي أنه يمتد من عــام 2021 وحتى عام 
2040 ويشمل تنفيذ مجموعة من األماكن 
العامــة مثل: الحدائــق والحدائق الداخلية 
والساحات والشــوارع وسوق، وشوارع 
مظللــة بها ممرات للدراجــات، ومناطق 

االحتالل اإلســرائيلي، ســاهمت في بناء 
14 بــؤرة اســتيطانية علــى األقــل دون 
إعالن رسمي منذ عام 2011”. وأضاف 
المكتــب في تقريــره حول االســتيطان، 
بتاريخ 19 ديســمبر 2020، أن الحديث 
فــي الوقــت الراهــن يدور عن شــرعنة 
130 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي 
المواطنين في مختلف محافظات الضفة، 

بما فيها األغوار. 

وأوضــح التقريــر أن تصديق الكنيســت 
بالقــراءة التمهيدية على مشــروع قانون 
تســوية البــؤر االســتيطانية فــي الضفة 
الغربية لم يكن حدثاً ُمفاجئاً للفلسطينيين؛ 
ألن مثــل هذا التوجــه كان معروفاً، وهو 
جزء مــن تطبيق “صفقة القــرن”، التي 
أعدتها حكومة االحتــالل وتبنتها اإلدارة 

األميركية برئاسة ترمب.

 ولفــت التقريــر إلــى أن مشــروع هــذا 
القانــون قدمه عضو الكنيســت بتســلئيل 
ســموتريتش، من كتلة “يمينا”، وصوت 
إلى جانبه 60 من أعضاء الكنيســت، في 
وقٍت جرى فيه إلــزام مختلف الوزارات 
الحكومية ذات الصلة بتزويد جميع البؤر 
االســتيطانية بخدمــات البنــى التحتيــة، 

مــن كهربــاء، وشــبكات طــرق، ومياه 
واتصاالت ومواصالت.

حكومــة  أن  القانــون  مقتــرح  وينــص 
االحتالل ســتمنح مكانــة قانونية، وتعمل 
على شــرعنة البؤر االستيطانية بموجب 
قــرار صــادر عــن المجلس الــوزاري 
اإلســرائيلي المصغــر “كابينيــت” منــذ 
عــام 2017، وحتــى ذلك الحيــن يتعين 
على الوزارات الحكومية تقديم الخدمات 
الذين يسكنون  األساســية للمســتوطنين، 

تلك البؤر االستيطانية.

وقد ســبق التصديق على مقترح القانون، 
إعالن وزير شؤون االســتيطان تساحي 
هنغبــي، أن الحكومة اإلســرائيلية تعمل 
علــى بلــورة خطة لشــرعنة جميع البؤر 
االستيطانية العشــوائية. وجاء في تفسير 
القانــون أن “الحكومــة قــررت تنظيــم 
وتسوية جميع البؤر االستيطانية والمباني 
العشــوائية التــي أُقيمــت فــي الســنوات 

العشرين الماضية”.

 ويتزامــن هــذا التوجــه لشــرعنة البؤر 
أكبــر  أحــد  إقــرار  مــع  االســتيطانية، 
القــدس  فــي  االســتيطانية  المخططــات 
المحتلــة الــذي طرحتــه بلديــة االحتالل 
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جلــوس واســتراحة. وفي القــدس تعتزم 
بلدية االحتالل تنفيذ مشــروع استيطاني 
جديد وتغيير أحد أهم الوجهات السياحية 
فــي المدينــة، متمثلــة ببوابة يافــا بالبلدة 
القديمة، وهذا ســيغير مــن المكان تماماً، 
ليصبــح مجمعاً ســياحياً وإقامــة متحف 
تحت األرض، يُقابلها أعماٌل أُخرى تقوم 
بها جمعيــة “إلعــاد” االســتيطانية على 

الجانب اآلخر من البلدة القديمة. 

كما تُخطــط البلدية لبناء حي اســتيطاني 
فــي أعلى حي وادي الربابــة، حيث أعد 
البنيــة التحتية الالزمــة لذلك في المنطقة 
لتحويلها إلى مستوطنة كما حدث مع 11 
مســتوطنة في األراضي التي احتلت عام 
1967، حيث أقام االحتالل مســتوطنات 
“جفعــات زئيــف” و“جيلــو” و“معالية 
أدوميــم” وجبل أبو غنيم فــي األراضي 

التي استولت عليها سلطات االحتالل.

وفي ُمخططات االستيطان أيضاً، نشرت 
ســلطات االحتــالل ُمناقصــة لبناء 290 
وحدة اســتيطانية في مستوطنة “جيلو”، 
جنوب مدينة القدس المحتلة، بعد تصديقها 

على ُمخطط البناء في نوفمبر 2019.

وأوضــح التقرير أن ســلطات االحتالل 
ســتقيم الوحــدات االســتيطانية الجديــدة 
في منطقــة مالصقة على طول المســار 
المخطــط للقطار الخفيف فــي القدس قيد 
اإلنشــاء حاليــاً، ما يُســهل بشــكٍل كبيٍر 
الوصل بين جيلو وغربي القدس، هذا إلى 
جانب ُمخطٍط لبناء 253 وحدة استيطانية 

أُخرى في المستوطنة ذاتها.

ســتتم ُمناقشــتها هــي األخرى فــي لجنة 
التخطيط اللوائية بهدف توسيع مستوطنة 
جيلــو جنوباً باتجــاه بيت جــاال، هذا في 
الوقت الذي شرع فيه مستوطنو “كوخاف 
يعقوب” في إقامة بؤرٍة استيطانيٍة جديدٍة 
علــى أراضي بلدة دير جرير شــرق رام 
هللا بالقــرب مــن مســتوطنتي “كوخاف 
هشــاحر” و”رومنيــم” المقامتيــن على 
أراضي الفلســطينيين في المنطقة، حيث 
نصبــوا خيمة وبركســات كمقدمة إلقامة 
بؤرة اســتيطانية فيها، تحت حماية قوات 

االحتالل.

وفــي القدس أيضاً، نفــذت جرافات بلدية 
االحتالل ولألســبوع الثاني تواليًا أعمال 
حفــٍر وتجريٍف فــي مقبرة الشــهداء في 

الجهة الشرقية من المقبرة اليوسفية، التي 
تضم رفات شــهداء من الجيشين العراقي 
واألردني؛ تمهيداً لتنفيذ “مســار للحديقة 
التوراتيــة” فــي ُمحيــط أســوار القــدس 
القديمة، وهدمت ســور المقبرة المالصق 
لباب األســباط، وأزالت درجها األثري؛ 
تنفيذاً لمجموعة ُمخططات تهويدية أُعدت 

منذ مّدٍة طويلٍة.
فــي حيــن أصــدرت محكمــة االحتالل 
نهاية األســبوع أمراً احترازياً يُلزم بلدية 
االحتــالل بالقــدس بوقف جميــع أعمال 
الهــدم واالقتحام ألرض مقبرة اليوســفية 
وضريح الشــهداء في باب األســباط في 
القدس، بعد التماٍس قدمه المحاميان مهند 
جبارة وحمزه قطينة، حيث يدور الحديث 
عــن أعماٍل غيــر قانونيٍة تقــوم بها بلدية 
القدس الغربية تشــمل أعمال هدٍم للدرج 
والســور المؤدييــن إلى مقبرة اليوســفية 
وإلى باب األســباط والمســجد األقصى، 
بعد أن ثبت قطًعــا أّن قطعة األرض هي 
أرض وقف مقبرة إســالمية والمســؤول 
عنها لجنة المقابر التابعة لدائرة األوقاف 
اإلســالمية، وأّن بلدية االحتالل تعمل في 
المــكان دون أي وجــه حــٍق، ودون أي 

ُمخطٍط أو أي ترخيٍص مصّدٍق عليه.
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يشــار إلى أن العديد من الدول تحتفل في 
20 يونيــو مــن كل عام بيــوم “الالجئين 
العالمــي”، من أجل تســليط الضوء على 
معانــاة ماليين الناس حــول العالم، الذي 
أجبــروا علــى الهــروب مــن منازلهــم 
أو  الحــروب  بســبب  إمــا  وبلدانهــم، 

االضطهاد والقتل .

ويخصص هذا اليوم من كل عام  للتعريف 
بقضيــة الالجئين، وتســليط الضوء على 

الشــابة  التشــكيلية  الفنانــة  اســتطاعت 
الفلســطينية “ رنا الرمالوي “ من فطاع 
غزة، اســتغالل موهبتها الفنية في تجسيد 
قضية الالجئين الفلسطينيين في مخيمات 
الشتات بالخارج، وذلك من خالل تشكيل 

منحوتات باستخدام الرمل والماء.

ومن خالل مشــاهدة المجســمات الرملية 
الجميلة يدرك المشــاهد لهــا أن مصممة 
هذا العمل الفني تربطها صداقة أبدية مع 

الرمال تتمثل في تجســيد مشــاعر دفينة، 
وترجمــة ما يجــول في مخيلتهــا الكامنة 

على أرض الوقع بصورة تشكيلية .

فــي  الرمــالوي  رنــا  الفنانــة  وتعتمــد 
عملها التشــكيلي علــى أناملها لنحت تلك 
المجســمات الرمليــة، ولكنهــا في بعض 
األحيان تســتخدم اآللة اليدوية “الكريك” 
ومــا يتوفــر من أدوات خشــبية بســيطة 

تُساعدها في عملها.

بالرمل والماء.. بالصور الفنانة الفلسطينية “ رنا الرمالوي “ تجسد معاناة 
الالجئين في منحوتات تشكيلية
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معاناتهــم واحتياجاتهــم، وبحــث ســبل 
دعمهم ومســاعدتهم في ظل تزايد أعداد 
الالجئين خاصة من دول الشرق األوسط.

الجديــر ذكره، أنه مــا زال أكثر من 5.6 
مليــون الجــئ فلســطيني مســجلين في 
ســجالت وكالة غوث وتشــغيل الالجئين 

الفلســطينيين “أونروا”، يعانون اللجوء، 
نتيجة تهجيرهم من أراضيهم قســرا إبان 

نكبة عام 1948.
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في لوحاٍت يغلُب عليها التســطيح الهندسّي، 
تُجسد تيماء سالمة )23 عاماً( عالقة تمرٍئ 
وُمحــاكاة بين الرســم والنحــت؛ لِتضع فيها 
كل ما يجــول في خاطرها من أفكاٍر؛ لتدهش 
كل مــن يراها، وُممّكنــةً بذلك المكفوفين من 
لمسها، وهذا ما أخرجها عن نمطية اللوحات 

التشكيلية.

بعد تخرجهــا من الثانوية العامة قررت تيماء 
أن تختــار تخصًصــا تُطّوعه ألجــل تطوير 
شــغفها وموهبتها بالرســم، حيث شــقّت من 
خالله ُخطاها نحــو الفن الذي أطلق لها عنان 
اإلبــداع بلمســاتها الفريدة في تشــكيل الطين 

وتحويله إلى فٍن راٍق وملموٍس يُمكن تذوقه.

تقــول: “كنت أرســم كل ما يجــول بخاطري 
منذ الصغر من شمٍس وبحٍر وأشجاٍر وعائلٍة، 
ولكن قبل خمس ســنوات بدأت بالطريق فعليًّا 
نحــو الرســم عنــد دخولي تخصــص الفنون 
بالجامعة”. تميزت سالمة بلوحاتها عن غيرها 

مــن أصحاب الفن باســتهدافها فئة المكفوفين 
من خالل دمج الرســم بالنحت الريليف، وبأن 
لوحاتها تكــون ُمجســمة ذات بعدين باعتبار 

الرسم والنحت. 

وشاركت سالمة في معارض عدة أسهمت في 
تطوير موهبتها وصقلهــا كان أبرزها: “مًعا 
نحلــق عاليًا، فن األمل، معرض جائزة الفنان 
إســماعيل شموط، إبداعات طريقنا، لن تُغتال 

لوحاتنا، مهرجان الفيديو أرت أكسجين”.

الفكــرة جــاءت إليهــا بعــد  مصادفتهــا فتاة 
مكفوفــة أتــت برفقة صديقتهــا إلى معرض، 
وكانــت تصف لها اللوحــات الموجودة داخل 
المعــرض، فلمســت لوحــات تيمــاء بيديها، 
وتمكنت من الشــعور بمعنى اللوحة. جسدت 
تيماء بلوحاتها القضية الفلسطينية من تراٍث، 
وهويٍة، وتاريخٍ، ومشاهد من الدبكة، والعائلة 
الفلسطينية؛ إليصال تلك القضية للعالم أجمع 

“أن فلسطين ملٌك لنا”.

الرسم والنحت يلتقيان في لوحات تيماء سالمة


