


دفة  بايدن  جوزيف  الرئيس  يتولى 
في  المتحدة،  الواليات  في  القيادة 
دقتها  مدى  أحٍد  على  يخفى  ال  لحظة 
الصعيد  على  سواء  وخطورتها، 
مستوى  على  أو  األميركي  الداخلي 
العالم الذي يواجه تحدياً مشتركاً غير 
واتساع  ضراوته  حيث  من  مسبوق، 
جائحة  في  ممثالً  وتداعياته،  أبعاده 

»كورونا«.

شتى  بمخاطر  ُمفعمة  لحظة  أمام  إننا 
ومفتوحة على احتماالت متباينة، وهي 

لحظة تقتضي قيادة من نسيج خاص. 
وظني أن الرئيس بايدن، بخلفيته التي 
مؤهل  لها،  المشهود  وخبرته  نعرفها 
للقيام بدور تاريخي، سواء في الداخل 
بالده  تأثير  على صعيد  أو  األميركي 

في العالم.

الرئيس  ألقاه  الذي  الخطاب  حمل  لقد 
الثاني(  )كانون  يناير   20 يوم  بايدن 
طريق  إلى  تُشير  واضحة  بشائر 
صادقاً  نزوعاً  عكس  إذ  المستقبل، 
اإلجماع  وصناعة  الشمل  للملمة 

وصياغة التوافق وتجاوز االستقطاب، 
أميركا  تحتاجها  ومبادئ  قيم  وهي 
الذي  العالم  يحتاجها  ما  بقدر  اليوم، 
التنافس  من  خطير  من وضع  يقترب 
بين القوى الكبرى، والصعود اليميني 
الشعبوي، ونمو الحركات العنصرية، 
وقع  على  االقتصادي  والتراجع 
التغير  تحديات  عن  فضالً  الجائحة، 
وغيرها.  البيئي  والتدهور  المناخي 
وال   - تحتاج  تحديات ضاغطة  وكلها 
شك - لقيادة أميركية مشتبكة ومباِدرة، 

وليست منسحبة أو متراجعة.
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إن الواليات المتحدة تقوم بدور مؤثر 
وحاسم في االستقرار العالمي. وأود أن 
حول جانب رئيسي  تحديداً  هنا  أكتب 
العالم؛  في  األميركي  الدور  هذا  من 
ذلك المتعلق بالسياسة األميركية حيال 

المنطقة العربية.

من  الفلسطينية  القضية  كانت  ربما 
التي ستتطلب من  الموضوعات  أكثر 

اإلدارة الجديدة نهجاً مختلفاً. 

منصف  متابٍع  أي  على  بخاٍف  وليس 
مرارة  من  الفلسطينيون  به  يشعر  ما 
حقيقية حيال ما تعرضوا له من غبن 
تصور  لفرض  ومحاوالت  وتهميش 
أحادي للحل النهائي، ال يستند إلى أي 
من المرجعيات المعروفة؛ بل يتماهى 
ثمة  إن  اإلسرائيلية.  الرؤية  مع  ُكلياً 
حاجة ماسة الستعادة ثقة الفلسطينيين 
باعتباره  السلمي،  السياسي  بالمسار 
الطريق الوحيد لتحقيق آمالهم القومية 
67. ثمة  في دولة مستقلة على حدود 
حاجة ماسة كذلك الستعادة الثقة بمنهج 
حل الدولتين باعتباره أساس التسوية، 
وهو أمر تعرض لالهتزاز والتشكيك 

خالل الفترة الماضية. 

األميركية  اإلدارة  تقوم  أن  والمأمول 
الجديدة باستعادة الثقة بدورها كوسيط 
فيها  تُشارك  سلمية  عملية  في  ُمحايد 
في  سواء  وعربية،  دولية  أطراف 
توسيعها  )بعد  الدولية  الرباعية  إطار 
بتضمين أصوات عربية(، أو في أي 
كافة  جهود  حشد  يضمن  دولي  إطار 
في  السالم  بصنع  المعنية  األفراد 
اتفاقات  أن  شك  وال  األوسط.  الشرق 
السالم التي ُوقعت مؤخراً بين عدد من 

تُسهم  قد  و”إسرائيل”  العربية  الدول 
بما  الثقة،  من  إيجابي  مناخ  خلق  في 
يُساعد على معالجة القضية األساسية 
هو  واألهم  النزاع.  جوهر  تمثل  التي 
أن  اإلسرائيلي  الطرف  يتصور  أال 
هذه االتفاقات بديل عن التسوية وحل 

الدولتين بأي حال.

إن المنطقة العربية، على ما فيها من 
اليأس  تُنبت  أرضاً  ليست  مشكالت، 
واأللم وحدهما. هناك خطوات إيجابية 
في  عليها  البناء  يتعين  تجري،  مهمة 
المرحلة القادمة. وال شك أن المصالحة 
التي حضرت تدشينها في مدينة الُعال 
السعودية يوم 5 يناير )كانون الثاني( 
في  رئيسية  خطوة  تُمثل  الماضي، 

االتجاه الصحيح.

من  كل  على  الصعب  من  يكن  لم 
حضر هذه القمة الخليجية، ودقق فيما 
صدر عنها، أن يلمس عزم األطراف 
هذه  لتجاوز  جادة  خطوات  اتخاذ 
المرحلة الصعبة في العالقات العربية 
لمرحلة  التأسيس  وربما  العربية،   -
العربي  العمل  فيها  يستعيد  جديدة 
ضروريين،  ونشاطاً  زخماً  المشترك 
التحديات  العربي  النظام  يواجه  وأن 
واعداً  أفقاً  يفتح  ما  وهو  واحداً،  صفاً 
األميركية،  اإلدارة  مع  التعاون  أمام 
بين  والثقة  التفاهم  من  أرضية  على 

كافة األطراف.

من  تزال،  وال  منطقتنا،  عانت  لقد 
َعقد من عدم االستقرار واالضطراب 
دولها  أمن  على  الوطأة  شديد  كان 
واالجتماعية.  االقتصادية  وأوضاعها 
والتكلفة  مفتوحة،  الجراح  برحت  ما 

سوريا  في  للصراعات  اإلنسانية 
واليمن وليبيا، تفوق التصور.

العراق  وفي بالد عربية أخرى، مثل 
الشعوب  تناضل  والسودان،  ولبنان 
أجل  من  بصعوبة  والحكومات 
الوصول إلى معادلة استقرار سياسي 
تضاعفت  ضغوط  وسط  واجتماعي، 

بسبب الجائحة وآثارها.

التجاري  النشاط  تراجع  إن 
أسعار  في  واالنخفاض  واالقتصادي، 
النفط وعوائد صناعة السياحة والسفر، 
للنفط  المصدرة  الدول  على  يؤثر  لن 
وحدها، وإنما ستكون له تبعاته السلبية 
األوضاع  مجمل  على  الواضحة 
المنطقة  في  واالجتماعية  االقتصادية 

العربية لسنوات.

هو  المنطقة  يواجه  ما  أخطَر  ويظل 
استمرار الصراعات الداخلية في عدٍد 
من الدول، وتفاقم التكلفة اإلنسانية لهذه 
المبعوث  يبذل  اليمن،  ففي  النزاعات. 
من  مشهوداً،  جهداً  غريفيث  األممي 
المتحاربة  األطراف  كلمة  جمع  أجل 
وقفاً  يتضمن  مشترك«  »إعالن  على 
إلطالق النار، وإجراءات أخرى على 
لبناء  واالقتصادي  اإلنساني  الصعيد 

الثقة والتمهيد التفاق سياسي شامل. 

وال شك في أن ثقل الواليات المتحدة 
بهذه  قُدماً  للدفع  مطلوب  الدبلوماسي 
جديد  واقع  إلى  وتحويلها  المبادرات 
يمنح للماليين األمل والوعد بإنهاء هذا 
اإلنسانية  تكلفته  تتفاقم  الذي  الصراع 
الُمتسبب  الطرف  يبدو  بينما  يوم،  كل 
عابئ  غير   - الحوثي  جماعة   – فيه 



قراره  عن  ومتخلياً  بل  التكلفة؛  بهذه 
أطراف  لصالح  المستقل  السياسي 
التعطيل  تمارس  معروفة  إقليمية 
والمماطلة من أجل إطالة أمد الصراع.

الدولي  التنافس  زال  ما  سوريا،  وفي 
واإلقليمي جارياً على أرض هذا البلد 
على  والممزق  بالصراع،  المنكوب 
أن  بعد  متنافسة،  أجنبية  أجندات  وقع 
صار نحو نصف سكانه من الالجئين 

والنازحين.

لالستمرار،  قابل  غير  وضع  إنه 
في  اإلقليمي  االستقرار  ويضرب 
سريعاً  نتحرك  أن  علينا  الصميم. 
البلد،  هذا  من  تبقى  ما  إنقاذ  أجل  من 
التوافق  بناء  هي  األولى  والخطوة 
والضالعة  المؤثرة  القوى  بين  الالزم 
للحل  أجندة  على  النزاع  هذا  في 
من  انطالقاً  واالستقرار،  السلمي 

القرار األممي 2254.

وفي ليبيا، نلمس رغبة أكثر وضوحاً 
في التوافق بين األطراف الليبية، وثمة 
محادثات واتفاقات يجري العمل عليها 
هذا  نهاية  في  انتخابات  لعقد  توطئة 
األميركي  الدور  أن  شك  وال  العام. 
يظل مطلوباً على الصعيد الدبلوماسي 
من أجل اغتنام نافذة الفرصة المتاحة 

حالياً.

لبنان  في  مطلوب  الدور  هذا  أن  كما 
وتراجعاً  سياسياً  شلالً  يعاني  الذي 
حالة  خلفية  على  مخيفاً،  اقتصادياً 
واالستقطاب  المصالح  من صراعات 
السياسي الداخلي الحاد تذكيها تأثيرات 

خارجية غير حميدة.

المتحدة  الواليات  تقوم  أن  المهم  ومن 
مساعدة  أجل  من  إيجابي  بدور 
البلد  هذا  إلخراج  الساعية  األطراف 
بر  إلى  للوصول  العريق  العربي 

األمان السياسي واالقتصادي.

هذه  كافة  في  حاضراً  عامالً  ثمة  إن 
في  يتمثل  والمشكالت،  النزاعات 

التدخالت اإلقليمية غير الحميدة.

النظام  بنية  النزاعات  أضعفت  لقد 
ُعرضة  وجعلته  العربي،  اإلقليمي 
في  مسبوقة  وغير  خطيرة  لتدخالت 
إقليمية  أطراف  من  وِحدتها  مداها 
طامحة وطامعة في ممارسة قدر أكبر 

من النفوذ في منطقتنا.

هنا، بصراحة ووضوح، عن  أتحدث 
خالل  مارستا  اللتين  وتركيا  إيران 
السنوات المنصرمة نوعاً من »التنمر 
اإلقليمي« في مواجهة الدول العربية؛ 
الوجود  فرض  إلى  األمر  وانتهى  بل 
التراب  على  المباشر  العسكري 

الوطني لعدد من الدول العربية.

هذا الوضع يحتاج إلى معالجة شاملة 
مخاطر  من  يزيد  ألنه  وحازمة؛ 
ويجعل  إقليمنا،  في  الصراعات 
النزاعات القائمة أكثر استعصاء على 

الحل؛ بل وُعرضة للتفاقم والتوسع.

إن ما تمثله إيران وملفها النووي من 
تحدٍّ كبير للسياسة الخارجية األميركية 
في الشرق األوسط بوجٍه عام هو أمر 
واضح. ويهمني في هذا المقام التأكيد 
»للمسألة  دولية  معالجة  أي  أن  على 
بعين  تأخذ  أن  من  بد  ال  اإليرانية« 

االعتبار الشواغل العربية.
إن ما يشغل العرب، في المقام األول، 
هو السلوك اإليراني الذي ال يتسم فقط 
بالتهور والعدائية السافرة حيال بعض 

دولنا؛ بل باألنانية المفرطة كذلك.

جيرة  عالقة  فهو  العرب  يهم  ما  أما 
االحترام  من  أساس  على   - طبيعية 
الشؤون  في  التدخل  وعدم  المتبادل 
نشترك  التي  إيران  مع   - الداخلية 
معها في تاريخ طويل، ووشائج ثقافية 

وحضارية ودينية.

وقد يكون مناسباً التذكير في هذا المقام 
إدارة  بها  دفعت  التي  المعالجة  بأن 
النووي،  االتفاق  صورة  في  أوباما، 
لم  ألنها  االستدامة؛  بعنصر  تتمتع  لم 
تعالج شواغل؛ بل ومخاوف، كثير من 

األطراف.

الجديدة  اإلدارة  أمام  أن  وأتصور 
مختلف  سبيل  لشق  سانحة  فرصة 
لمعالجة هذا المسألة البالغة التأثير على 
األمن اإلقليمي، بالتشاور والتوافق مع 

كافة األطراف المعنية.

وإذا انتقلنا من التفاعالت والمشكالت 
اإلقليمية إلى األوضاع الداخلية للدول 
ثمة  أن  الفور  على  نرصد  العربية، 
واعدة  عربية  قيادات  تباشره  نضاالً 
ومخلصة من أجل تغيير المجتمعات، 
األغلبية  يُشكل  الذي  الشباب  ومنح 
الساحقة من السكان، مستقبالً أفضل. 

القادة العرب يخوضون  إن كثيراً من 
بيئة  خلق  أجل  من  ضارياً  كفاحاً 
مناسبة للتحديث، في مواجهة تيارات 
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وجماعات تهدد النسيج االجتماعي.
كلمته  في  بايدن،  الرئيس  تحدث  لقد 
وحدة  عن  التنصيب،  يوم  في  المهمة 
باعتبارها  االجتماعي،  النسيج 
الهدف األهم ألي مجتمع في مواجهة 

التحديات.

تجابه  العربية  مجتمعاتنا  أن  والحقيقة 
على  لتماسكها  خطيراً  تهديداً  بدورها 
يد قوى تتبنى خطاباً دينياً متطرفاً، وال 
األقصى  العنف  ممارسة  عن  تتورع 

في مواجهة السكان المدنيين.

مستقبل  على  الحقيقي  الصراع  إن 
طوائف،  أو  أديان  بين  ليس  منطقتنا 
الحداثة  أنصار  بين  أراه  وإنما 
والدولة  المواطنة  وقيم  والعقالنية 
ومنهج  فكر  وبين  جهة،  من  الوطنية 
جماعات العنف وأنصار الحكم الديني 

من جهة أخرى.

يتوفر  بما  الجديدة،  اإلدارة  أن  وأثق 
الخارجية  الشؤون  على  للقائمين 
واألمن القومي فيها من خبرات طويلة 
أي  جيداً  تدرك  األوسط،  الشرق  مع 
الواليات  إليه  تنحاز  أن  يتعين  جانب 
المفصلي  الصراع  هذا  في  المتحدة 

الحاسم.

إلى  المعركة  هذه  في  االنحياز  إن 
جانب أنصار التحديث، ال يعني تطابقاً 
في الرؤية معهم. فالمأمول هو  كامالً 
حصر  عبر  معاً  العمل  في  ننجح  أن 

الخالفات في نطاق محدد، وبما ال 
التعاون  على  قدرتنا  في  يؤثر 

أجل  من  المشترك  والتحرك 
كسب هذه المعركة الرئيسية 

على مستقبل المنطقة.
الماضية،  العشر  السنوات  تجربة  إن 
من  تمنحنا  وقسوتها،  صعوبتها  على 
نضعه  أن  ينبغي  ما  والدروس  العبر 
نصب أعيننا؛ لنعرف أين الخطأ وأين 

الصواب.

لقد أدت ضغوط غربية شديدة من أجل 
عدد  انفجار  إلى  التغيير  إيقاع  تسريع 
من الدول العربية سياسياً واجتماعياً، 
أمنية  تبعات  من  ذلك  رتبه  ما  بكل 

وإنسانية لم تعد خافية على أحد.

الضغوط،  نهج  أن  واضحاً  صار  لقد 
إلى  يقود  ال  واإلعالمية،  السياسية 
التحديث  دفع  من  المعلن  الهدف 
واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي 

في بلدان المنطقة. 

لديها  بايدن  الرئيس  إدارة  أن  ويقيني 
من الخبرات والتجارب وعمق الرؤية 
المراجعة  هذه  إجراء  من  يمكنها  ما 

الضرورية، من أجل المستقبل.

أحمد أبو الغيط
األمين العام لجامعة الدول العربية
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وأم  تقع  فلسطينية  قرية  باهر  صور 
مدينة  من  الّشرقّي  الجنوب  إلى  طوبا 
الّشرق  من  وتحّدهما  المحتلة،  القدس 

األحياء العربية في القدس الشرقية
“صور باهر”

بقلم: د. دعاء الشريف

سعد،  والشيخ  الغربية  السواحرة  قريتا 
الغرب  ومن  المكبر،  جبل  الّشمال  ومن 
التابعة  واألراضي  صفافا،  بيت  بلدة 

ساحور  وبيت  والنعمان  الخاّص  لقرى 
من الجنوب. 

كم   6 من  أقل  القدس  مدينة  عن  تبعد 

خارطة صور باهر طبقا لتقرير بمقوم
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مساحة  وتبلغ  القدس.  لبلدية  اليوم  وتتبع 
9 كم2. عدد سكانها  أراضيها ما يقارب 
نسمة،   25.000 حوالي   فيها  القاطنين 
النازحين  من  هم  من  أهلها  من  ويوجد 
أرجاء  كافة  في  وينتشرون   1967 عام 
في  منهم  العظمى  الغالبية  ويعيش  العالم 

األردن.

الفلسطينّي  الحّي  باهر،  صور  وتعتبر 
من  وواحدة  القدس،  جنوب  في  األكبر 

أكبر األحياء في القدس عاّمة.

األحياء الفرعية

فرعية:  أحياء  عدة  إلى  القرية  تنقسم 
)شمال  الرأس  القرية(،  )شمال  البطة 
زعقوقا  )غرب(،  المشاهد  غرب(، 
)جنوب  الجرس  )مركز-جنوب(، 
أم  كفر  )مركز شرق(،  الجربا  غرب(، 
طوبا)جنوب  ام  غرب(،  )شمال  ليسون 
في  العامود  ودير  المنطار  غرب(، 
السلطة  حدود  بين  الواقعة  المنطقة 

المحلية والجدار.

اآلثار والحضارة في صور 
باهر

من العصر البرونزي المتأخر 
حتى الفترة العثمانية

 
من  الجنوبي  للجزء  عام  مسٍح  خالل 
القديم  الحجر  قطع  باهر، وجدت  صور 
و  النبيذ،  ومعاصر  المطابع،  الزيتون 
تم  كما  الجير.  لحرق  وفرن  صهاريج 
الكشف أيضاً عن كهف به بقايا تعود إلى 
العصر البونزي المتأخر األول )القرنان 
12-11 قبل الميالد( تم حفره في خربة 

الزعقوقة جنوب صور باهر.

البشري  السكن  مواطن  من  بقايا  أسماء 
منطقة  في  األثرية  واألماكن  القديمة 

صور باهر:
صور 	  شمال  في  تقع  صبحة  خربة 

مائية  بركة ومسطحات  وفيها  باهر 
وقبر من بناء حجري.

الجزء 	  في  تقع  ليسون:  أم  خربة 
الشمالي- الشرقي من الحي.

الشرق 	  إلى  تقع  سعد:  الشيخ  خربة 
من خربة أم ليسون وجبل المكبر.

خربة دير العامود: تقع إلى الجنوب 	 
من  آثار  وفيها  باهر،  صور  من 

مسطحات مائية.
البركة، في مركز الحي.	 
خربة المنطار.	 
خربة الزعقوقة.	 

سبيل  على  هنا  منهم  نذكر  وسوف 
المثال:

خربة الزعقوقة 
 

تقع  المتأخر،   البرونزي  للعصر  تعود 
على  تل  قمة  على  الزعقوقة  خربة 
األطراف الجنوبية لحي صور باهر. في 
تم  الموقع،  في  أُجريت  سابقة  حفريات 
ثالثة  من  مكون  مبنى  بقايا  عن  الكشف 
بالمنشآت.  محاطة  مساحات  أربعة  أو 
الخربة  ضواحي  في  الكشف   تم  وقد 
الصخور  في  محفورة  بقايا  عن  أيضاً 

ذلك  في  بما   ، المنطقة  أنحاء  جميع  في 
الشكل،  منتظم  غير  أحدهما   - كهفان 
واآلخر بيضاوي الشكل وهو عبارة عن  
خزان وحوض قريب، ومخزن حبوب، 
والعديد من العالمات األخرى التي تدل 
الفترة  تلك  في  السكني  التواجد  على 

السحيقة. الزمنية 

وشظايا  خزفية  قطع  على  العثور  تم 
التي  الحطام  أكوام  في  الموتى  عظام 
أزالها لصوص اآلثار من الغرفتين B  و 
A وتضمنت  C ووضعوها في الغرفة  
المميزة  الفخار شظايا من أواني الطهي 
األول  القرن   - الميالد  قبل  األول  للقرن 
الموتى  عظام  قطع  زينت  الميالدي. 
الحجرية ذات الجدران الرقيقة بوريدات.

بوصلة  بقطع  مزخرفة  القطع  بعض 
واألصفر.  األحمر  باللونين  ومطلية 
من  العديد  من  معروفة  مماثلة  شظايا 

المقابر في القدس الكبرى .

كبير   عظمي  هيكل  على  العثور  تم  كما 
أ. فقط  الغرفة  بأربعة أرجل قصيرة في 
هندسي  بنمط  تزيينه  تم  الطويل  الجانب 
محفور مستطيل الشكل. وتم العثور أيضا 

قضايا العدد

خربة دير العامود
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إلى  ترجع  التي  الفخارية  األواني  على 
المتأخر  والبيزنطي  الروماني  العصر 
من محجر قديم في صور باهر. كما تم 
من  الشرق  إلى  واحد  ميل  على  العثور 
مقابر صور باهر من العصر البيزنطي. 

كانت تُعرف قرية صور باهر في الفترة 
  Sorbael “سربال  باسم  الصليبية  في 
1179 تم ذكر القرية على أنها  في عام 
إيراداتها  أعطيت  التي  القرى  بين  من 

للدير من قبل البابا الكسندر الثالث)2(. 

مجمع مدافن
 

إن مجمع الدفن محفور في حجر األساس 
من الحجر الجيري في وسط نتوء، توجد 
للفترة  تعود  مزدحمة  قرية  قمته  على 
البيزنطية ، كما وتقع الفتحة المؤدي إلى 
في  الشرقي  المنحدر  على  الدفن  مجمع 
فناء منزل يقع في النواة القديمة للقرية، 
في  محفور  الشكل  مستطيل  مفتوح  فناء 
واجهة  أمام  الصلب  الجيري  الصخر 
في  الدفن  مجمع  مدخل  حفر  تم  الكهف. 
المدخل  للفناء.  الغربي  الجدار  منتصف 

مربع  ومحفور داخل إطار.
 

في الفترة الواقعة بين )1320( إلى )70( 
قبل الميالد كان يُطلق عليها اسم )سريا 
الرومان وأطلقوا  إلى أن جاء  بالستينيا( 
عليها اسم جوداعيا، وكانت تُعرف عند 
وتعني   Sarbael سربال  باسم  الفرنجة 
جمعية  كتاب  في  وورد  الكبير.  الخزان 
لندن  في  والذي صدر  فلسطين  اكتشاف 
السور  تشبه  كانت  بأنها  1883م  عام 
العظيم ألن بنائها كان من الحجر الكبير 
سور  وكأنها  جبل  رأس  على  وتظهر 

عظيم إنها بلدة صور باهر.

العمرين  بلدة  وهي  لها  تسمية  وهناك 
رضي  الخطاب  بن  عمر  للخليفة  نسبة 
هللا  رضي  العاص  بن  وعمرو  عنه  هللا 
حيث  فلسطين  في  المسلمين  قائد  عنه 

فتحت القدس في عهده.

جنود  أن  وهي  أخرى  تسمية  وهناك 
بن  عمر  الخليفة  عهد  في  المسلمين 
في  عسكروا  عنه  هللا  رضي  الخطاب 
القرية  أن  حيث  القرية،  هذه  أراضي 
الجهة  من  المقدس  لبيت  تماماً  مالصقة 
القدس،  مدينة  لدخول  استعداداً  الجنوبية 
وقد استخدم الجيش اإلسالمي كلمة السر 
ذلك  فُسّمي  باهر  كلمة  الليلة  تلك  في 
اللفظ  وتطور  الباهر(  )السر  بـ  المكان 
الزمن  مع  ثم  باهر،  سر  أصبح  أن  إلى 
أصبحت تنطق “صور باهر” ولعل هذه 

التسمية هي األرجح.

معصرة زيتون وسطح محفور في الصخر بالقرب منه باتجاه الجنوب في صور باهر 
تم توثيق معصرة زيتون وحجر تكسير على الحافة الشرقية. تقع معاصر الزيتون في الجزء العلوي والسفلي ويتكون 
كل منها من سطح مستطيل محفور كانت جوانبه عبارة عن فتحات مربعة الشكل )مخصص لتأمين الحزم. بجانب أرضية 
الدوس في معصرة الزيتون  ، كانت هناك قنوات محفورة وسطح مستطيل أصغر من أرضية الدوس والصورة بقايا معصرة  

تعود لحوالي 300 م

كهف خربة الزعقوقة حيث تظهر عالمات بارزة على أرضية الكهف، باتجاه الشمال الشرقي)1(
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صور باهر في العصر العثماني
 

بدت  الميالدي  عشر  السادس  القرن  في 
زراعّي.  كمجتمع  باهر  صور  قرية 
مثل  حالها  القرية  أراضي  وكانت 
وقف  كانت  الفلسطينية  األراضي  باقي 
في  باهر  صور  تأسست  وقد  إسالمي، 
عام  في  العثمانية  اإلمبراطورية  زمن 
عهد  في  القرية  أهل  وكان   ،1517
هذه  بزراعة  يقومون  العثمانية  الدولة 
إيراده  يتم  والمحصول  األراضي، 
باهر  صور  المبارك.  األقصى  للمسجد 
عام  العثمانية  الضرائب  سجالت  وفي 
1596 ظهرت “صور باهر”. كان عدد 

سكانها 29 أسرة، جميعهم مسلمون. 

قدرها  ثابتة  ضريبة  نسبة  دفعوا  لقد 
بما  الزراعية،  المنتجات  على   33.3%
العنب  وكروم  والشعير  القمح  ذلك  في 
وأشجار الفاكهة والماعز وخاليا النحل؛ 
اكا ذهب ) عملة   .12983 ما مجموعه 
الوقف)3(.  إلى  اإليرادات  من   ) عثمانية 
وقد أشار إليها الباحث األمريكي إدوارد 

روبنسون)4( على أنها قرية مسلمة.

لقد كانت القرية في العهد العثماني جزٌء 
النواحي  إحدى  وهي  الوادية  ناحية  من 
هذه  كانت  وقد  القدس.  لسنجق  التابعة 
في  وامتدت  األطراف  مترامية  الناحية 

الجانب الشرقي للقدس.

االسم  بأن   )1985( بن-آريه  يدعي 
الدقيق للقرية هو صور- باهل)5(. ووفقاً 
أن  أيضاً  طوبلر)1854(  أورده  لما 
الذين  المسلمين  من  كانوا  القرية  سكان 

عملوا في الزراعة وتربية األبقار.

سنوات  في  العبيدية  قبيلة  أقامت  وقد 
بيوتاً  العشرين  القرن  من  العشرينيات 
المناطق  وفي  ليسون  أم  في  ثابتة 
العالقات  تطورت  وهكذا  المجاورة، 
وقرى  لحم  بيت  وبين سكان  بين هؤالء 
الجوار، وتوسعت صور باهر أيضاً إلى 
أم-  إلى  وصلت  حتى  الجنوبية  الناحية 

قضايا العدد

فتحة مجمع الدفن باتجاه الغرب

األسماء  قوائم  فلسطين والذي يشمل  باهر وذلك خالل مسح غرب  بلدة صور  اسم  فيها  والتي يظهر   329 صفحة رقم 
باللغتين العربية واإلنجليزية التي تم جمعها خالل المسح الذي قام به بالمر إدوارد هنري عام 1881م.
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السكان  عدد  أن  من  الرغم  على  نسمة، 
المستشرق  ذكر  كما  فقط،  الرجال  شمل 
األلماني مارتن هرتمن إلى عدد سكانها 
وحسنة  قديمة  قرية  أنها  إلى  وأضاف 

البناء وجميلة المظهر)6(. 
 

“صندوق  قيام  أثناء   1883 عام  وفي 
فلسطين  بمسح  فلسطين”)7(  استكشاف 
الغربية وصفت صور باهر باسم “قرية 
حجر متوسط الحجم، على تلة العارية، 
وفي الشمال هو بئر في الوادي، وهناك 

الصخر القبور”.
 

صور  سكان  عدد  قُدر   1896 عام  في 
باهر بحوالي 300 شخص)8(.

المواقع األثرية والتراثية

المسجد  فإن  التراثية  للرواية  وفقاً 
ذكرى  يُخلد  باهر  صور  في  العمري 
وصول عمر بن الخطاب رضي هللا عنه 
في  وذلك  القدس،  إلى  طريقه  في  إليها 

عام 634 م.

إلى  رحلته  خالل  بالقرية  عمر  مر  لقد 
أُقيم  وقد  ليلتين.  فيها  ومكث  القدس 
قرية  لُب  في  الكبير  العمري  المسجد 
العمري  المسجد  أما  القديم،  باهر  صور 
الصغير فقد ُشيد في أسفل قرية أم طوبا 
اسم  عليها  يُطلق  التي  النقطة  ضمن 
الفولكلورية  الروايات  وبحسب  الغرس، 
ُشيد  فقد  البلد  أهل  يتناقلها  التي  التراثية 
هذا المسجد على أنقاض كنيسة بيزنطية. 

كما يوجد في القرية أيضا بقايا من مبنى 
الكلس  يُستخدم في صناعة  عثماني كان 
أم  إلى  المؤدية  الطريق  على  يقع  وهو 

طوبا.

قسٌم  قديمة  مباني  القرية  نواة  في  نجد 
منها مهجور ومهدم. هنالك مباني ُكشف 
أو توسيعها  بترميمها  السكان  عنها وقام 
القرية  في  إليها.  جديدة  أجزاء  وإضافة 
مسيجة  واسعة  مساحة  على  تمتد  مقبرة 

من  واحدة  تُعتبر  صارت  والتي  طوبا 
األحياء العربية في القدس.

 
فيكتور  الفرنسي  المستكشف  زار  كما 
ووصف   ،1863 عام  المكان  غيران 

 400 حوالي  تضم  بأنها  باهر  صور 
نسمة.

عام  عثمانية  قرية  قائمة  وجدت  كما 
1870 تذكر فيها أن القرية  تضم حوالي 
 154 سكانها  عدد  ويبلغ  منزاًل   46

صفحة رقم 122 من أبحاث الكتاب المقدس في فلسطين وجبل سيناء والعربية البتراء: مجلة أسفار سنة 1838 بواسطة 
إدوارد روبنسون وتظهر فيها أن قرية صور باهر قرية مسلمة.
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قضايا العدد

صفحة رقم 82 من كتاب الوصف الجغرافي والتاريخي واألثري لفلسطين والذي كتبه المستكشف فيكتور جيران )-1821
1891( وتم نشره 1868م

وتقع في الناحية الجنوبية من نواة القرية 
إلى جنوب شارع المشاهد. وهي مقسمة 
وقد  القرية  في  تسكن  التي  للحمائل  وفقاً 

تم ترميمها في اآلونة األخيرة.

مفتوح  أثري  موقع  ثمة  طوبا  أم  في 
آبار محفورة في الصخور  يحتوي على 
هذه  تكشف  وكهوف.  فسيفساء  وآثار 
بقايا  عن  الموقع  في  الموجودة  اآلثار 
قرية قديمة كانت جزء من حزام شكلته 
تُحيط  كانت  التي  الزراعية  البلدات 

بالقدس.

هو  ما  الموقع  هذا  بأن  يعتقد  من  هنالك 
إال بلدة “مطوفه” التي تعود إلى الحقبة 

البيزنطية.
ولكن اإلهمال يسود هذا الموقع إذ لم تُنفذ 

فيه أي أعمال لصيانته والحفاظ عليه.

صور باهر في زمن االنتداب 
البريطاني

عام  لفلسطين  السكاني  التعداد  في 
االنتداب  سلطات  أجرته  الذي   ،1922
البريطاني، كان عدد سكان صور باهر 

من المسلمين 993 شخًصا.
سكان  عدد  كان   ،1931 عام  تعداد  في 
مسلمون،  جميعهم   ،1529 باهر  صور 

في 308 منازل مأهولة.
 

عدد  كان   ،1945 عام  إحصائية  في 
 2450 طوبا  وأم  باهر  صور  سكان 
نسمة، جميعهم من المسلمين، ويمتلكون 
لمسح  وفقًا  األرض  من  دونًما   8915
911 دونًما  رسمي لألراضي والسكان. 
صالحة  وأراضي  مزارع  عن  عبارة 
للحبوب،   تستخدم  دونًما  للري، و3927 
مبنية  أراضي  دونًما   56 كان  بينما 

)حضرية(.

وقد بلغ عدد سكان صور باهر في تعداد 
بلغ  نسمة.   2335 األردني   1961 عام 
طوبا  أم  مع  باهر  صور  سكان  عدد 
وعرب الصبيرة 4012 في نفس التعداد. المدرجات الزراعية في صور باهر، تم توثيق مدرجات زراعية مبنية جيًدا من الحجارة المنحوتة كما العثور على  قطع 

الفخار تعود للعصر العثماني وقطعة صغيرة من الفخار األبيض المتوسط بجانب الشرفة.
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االحتالل اإلسرائيلي لصور 
باهر عام 1967

احتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي صور 
قوات  احتلت  حينما   1967 عام  باهر 
الشرقّي  الجزء  اإلسرائيلي  االحتالل 
الغربية.  الضفة  وبقية  القدس  مدينة  من 
أظهر التعداد اإلسرائيلي لعام 1967 أن 
وأم  باهر  نسمة في صور   4710 هناك 
طوبا، بزيادة قدرها %17.4 عن تعداد 

عام 1961.

مختلفة،  مكانة  لها  القرية  من  أجزاء 
الشرقية  القدس  حدود  داخل  بعضها 
وجزٌء  الغربية  الضفة  داخل  وبعضها 
منها خارج الحدود، ولكن ال يزال على 
اإلسرائيلية  للسيطرة  الخاضع  الجانب 
صور  “إسرائيل”  قسمت  الجدار.  من 
رئيسيين:  جزأين  إلى  طوبا  وأم  باهر 
)حوالي   ،”J1”المسمى الغربي،  الجزء 
إجمالي  من   78.5%  - دونماً   6476

صفحة من سجالت االنتداب البريطاني التي توضح عدد سكان صور باهر في تلك الفترة)9(

األلمانية الستكشاف  الجمعية  الفلسطينية والتي نُشرت بواسطة  األلمانية  الجمعية  124 من مجلة  جزء من صفحة رقم 
فلسطين؛ المعهد اإلنجيلي األلماني للدراسات الكالسيكية لألراضي المقدسة والتي تم نشرها عام 1878 م ويظهر فيها 

عدد المنازل في صور باهر. 
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قضايا العدد

بلدية  لسيطرة  يخضع  البلدتين(  مساحة 
 - دونم   1769( الشرقي  الجزء  القدس. 
البلدات(  مساحة  إجمالي  من   21.5%

المسمى “J2” وينقسم إلى:
مصنفة 	   40% دونمات،    705

كمنطقة أ.
55 دونماً، %3 مصنفة كمنطقة ب.	 
مصنفة 	  منها   57% دونم،   900

مناطق ج.
سلطة  أصدرت   ،28/6/1967 وبتاريخ 

مرسوماً  قانون  االسرائيلية  االحتالل 
وقضائها  الدولة  قانون  سريان  بشأن 
 69.990 تبلغ  مساحة  على  وإداراتها 
القديمة،  القدس  كل  تضم  دونماً، 
من  تمتد  بها،  محيطة  واسعة  ومناطق 
مطار  إلى  الجنوب،  في  باهر  صور 
قلندية في الشمال، وكان المسطح البلدي 
لمدينة القدس في ذلك الوقت، يقع ضمن 
37.200 دونم، أصبحت  مساحة قدرها 
بعد عملية الضم ثالثة أضعاف ما كانت 

عليه قبل االحتالل.
أكبر  ضم  ذلك  من  الهدف  كان  لقد 
ممكن  عدد  أقل  مع  األرض  من  مساحة 
على  للمحافظة  العرب،  السكان  من 
أكثرية يهودية في المدينة. وقد صادرت 
باهر  صور  من  أراٍض  “إسرائيل” 
مستوطنتين  بناء  أجل  من  طوبا  وأم 
إسرائيليتين: 1343 دونم شرق تلبيوت، 

و 354 دونًما لنهر حوما. 

“إسرائيل”  صادرت   1970 عام  في 
أراٍض حول القرية كانت تُستخدم لرعي 
والحمضيات  الزيتون  وجني  الماشية 
تلك  معظم  استخدام  تم  أصحابها.  من 
مستوطنة   / حي  بناء  في  األراضي 
القدس الشرقية اليهودية فقط في تلبيوت. 

ُمصادرة  تمت  كيرشنر،  إليزابيل  وفقًا 
خمس أراضي صور باهر لصالح شرق 
المتاحة  األراضي  وأصبحت  تلبيوت، 
االحتياجات  لتلبية  كافية  غير  القرية  في 
الصعب  من  وكان  للسكان،  المتزايدة 
على  الحصول  باهر  صور  سكان  على 

تصاريح بناء من بلدية القدس.
األراضي  على  منازل  السكان  شيد 
المتبقية في وادي العين ووادي الحمص 
أنها  على  “إسرائيل”  تصنفه  ما  عبر 

حدود بلدية.

مبنى   16 إلى  يصل  ما  هدم  على  ورداً 
بقرية  الحمص  وادي  حي  في  سكني 
صور باهر في 22 يوليو 2019، نددت 

منظمة العفو الدولية، قائلة:
انتهاٌك صارٌخ  هذه  الهدم  عمليات  “إن 
من  ممنهج  نمط  وأنه  الدولي  للقانون 
للتهجير  اإلسرائيلية  السلطات  قبل 
األراضي  في  للفلسطينيين  القسري 
إلى  ترقى  األعمال  هذه  مثل  ؛  المحتلة 

مستوى جرائم الحرب”)10(.

اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  قدم 
معلومات أساسية عن الوضع في صور 
باهر حيث تم توجيه الجدار حول صور 
باهر بحيث تقع أجزاء من المنطقة A و 

الحكومة األردنية، دائرة اإلحصاءات العامة، 1964، صفحة 14
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مشاكل أساسية في صور 
باهر

مفترقات ومعابر

شبكة الطرق الموجودة في الحي تستلزم 
معالجة عميقة على المستوى التنظيمي، 
في  التنفيذي.  المستوى  على  وكذلك 
السير  إلى  الطفل  الحالي يضطر  الوقت 
وتعريض  اإلضافية  األمتار  مئات 
الى  تفتقر  شوارع  في  للخطر  أنفسهم 
قلب  في  رئيسي  مفترق  في  األرصفة. 
صور باهر، وهو مكان تتقاطع فيه عدة 
الولد  منحدرة ومكتظة، يضطر  شوارع 
ومنحدر  فوق رصيف ضيق  السير  الى 

وحتى في الشارع نفسه. 

بنى تحتية ومجاري

إضاءة الطريق تقريباً غير موجودة في 
عدد من الشوارع، أما رأس التلة، فهناك 
باقي  يضطر  ناشطة.  مجاري  شبكة 
أبار  الى  المجاري  تحويل  إلى  السكان 
بيوتهم،  ساحات  في  محفورة  امتصاص 
وخطراً  صحية  مكرهة  يُشكل  ما  وهو 

على المياه الجوفية.
حفر  تكلفة  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة 
كاهل  على  وتقع  كبيرة  اآلبار  وصيانة 
2009،عشية  العام  من  بدءاً  السكان. 
إقامة منشأة جديدة لتنقية مياه المجاري، 
لبلدية  التابعة  التحتية  البنى  شركة  بدأت 
توسيع  على  بالعمل  )جيحون(  القدس 
أجل  من  الحي  في  المجاري  شبكة 
معظم  مد  تم  وقد  بالمنشأة.  الحي  ربط 
لم  لكن  األرض،  في  الرئيسية  الخطوط 
الفترة  خالل  بها.  البيوت  ربط  بعد  يتم 
عن  دفع  طلبات  السكان  تلقى  األخيرة 
آالف  الى  بمبالغ تصل  المجاري  رسوم 

الشواقل يصعب عليهم الوفاء بها.

وقد أقامت سلطات االحتالل عام 2003 
مزمورية  ممر  )أو  النعمان  حاجز 
الجنوبّي  المدخل  على  التجاري( 
أُقيم  والذي  طوبا،  وأم  باهر  لصور 

يتم  لم  لكن  القدس،  C على جانب  و   B
الرغم  البلدية، على  دمجها ضمن حدود 
بقية  عن  جسدياً  منفصلة  اآلن  أنها  من 

الضفة الغرب.

القرية  أصبحت  األخيرة  السنوات  وفي 
مركزاً  واالقتصادي  العمراني  لتقدمها 
بها،  المحيطة  للقرى  وحضارياً  تجارياً 
5 مراكز  15 مدرسة و  حيث يوجد بها 
صحية وأكثر من أربع مؤسسات أهلية، 
على  ضخم  تجاري  سوق  عن  عدا  هذا 
اثنين  من  بأكثر  الرئيسي  شارعها  طول 
الجدار  أن  ذكره  الجدير  ومن  كيلومتر، 
دخول  يمنع  حولها  بُني  الذي  الفاصل 
إلى  الغربية  الضفة  من  الفلسطينيين 

األراضي المحتلة وباقي فلسطين.

تم بناء ثالث مناطق حول القرية، حيث 
ورمات  أرنونا  حي  الغرب  من  يحدها 
هنتسيف  ارمون  الشمال  ومن  راحيل، 
الجنوب  ومن  السامي(  المندوب  )قصر 
ومن  غنيم(  أبو  جبل  )على  حوما  هار 

الشرق الجدار الفاصل.

من  تُعاني  الحاضر  الوقت  في  والقرية 
منع  بسبب  المرتفعة  السكانية  الكثافة 
وتعمير  البناء  من  القرية  أهل  اليهود 
بهدم  “إسرائيل”  تقوم  كما  المنازل، 
الترخيص،  عدم  بحجة  العرب  منازل 
من  باهر  صور  قرية  أهل  ويُعاني 
البلدات  مثل  مثلها  اليهود  عنصرية 
وبيت  سلوان  كـ  المجاورة  المقدسية 

صفافا وجبل المكبر والعيساوية.

الهياكل المعرضة لخطر الهدم في صور باهر
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قضايا العدد

والنعمان  الخاص  قريتي  أراضي  على 
ويعتبر  لحم.  بيت  لمحافظة  التابعتين 
من  واحداً  التجاري  مزمورية  ممر 
الغربية  الضفة  في  تجارية  ممرات   6
للسيطرة  اإلسرائيلي  االحتالل  أقامها 
على حركة البضائع بين الضفة الغربية 
عام  المحتلة  الفلسطينية  واألراضي 
عزل  عملية  الحاجز  هذا  أكمل   .1948
القرى الفلسطينية المقدسية عن بقية مدن 
وقرى الضفة الغربية، مما أثر سلباً على 

الحياة االقتصادية في مدينة القدس.
 

وقد وصلت نسبة البطالة في صور باهر 
يُقارب  ما  إلى   2012 عام  طوبا  وأم 
%25، وقد تضرر من سياسات اإلغالق 
في  العاملون  خاص:  بشكٍل  اإلسرائيلية 
القطاع الزراعّي، والصناعي والتجاري 

والسياحة. والخدماتي 

أهالي  أن  نذكر  قضيتنا  ختام  وفي 
في  نقصاً  يُعانون  وأم طوبا  باهر  صور 
الخدمات البلدية وإهماالً واضحاً من قِبَل 
لدراسة  وفقاً  القدس.  في  االحتالل  بلدية 
اإلسرائيلية،  “بمكوم”  جمعية  أجرتها 
فإّن أهم المشاكل التي تُواجه صور باهر 

وأم طوبا هي:
الشوارع 	  إلنشاء  المخططات  نقص 

المؤدية للمرافق العامة كالمدارس.
في 	  وضعف  مهترئة  تحتية  بنية 

شبكات الّصرف الّصحّي.
غير 	  وحدة(   410( إسكان  خطة 

للتطبيق. قابلة 
والمنطار  العامود  دير  منطقتي  عزل 
باهر،  صور  من  لعائالت  المملوكتين 
الطريق  من  الّشرق  إلى  تقع  وهي 
وقد  باهر،  لصور  المحاذي  الدائري 
تلك  تطوير  االحتالل  سلطات  منعت 
البناء  يُعتبر  إذ  فيها،  والبناء  المنطقة 
تُبنى  منشآت  أي  هدم  ويتم  قانوني  غير 

هناك)11(.
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القدس في 2020.... انتهاكات واستيطان وتهويد غير 
مسبوق

القــرن”  و”صفقــة  “كورونــا”  بيــن 
اســتمرت االنتهاكات في مدينة القدس، 
وطالــت المواطنيــن بالقتــل والضــرب 
واالعتقــال واإلبعــاد واالســتيالء علــى 
األموال والممتلكات، والتخريب والهدم، 
اإلســالمية  المقدســات  إلــى  وامتــدت 
والمسيحية باإلغالق واالقتحام والحرق، 
والمؤسســات والفعاليات بالمنع والقمع 

واإلغالق والتهديد.

شهداء على ثرى القدس

قال مركز معلومات عين حلوة المقدسي: 
“إن ســلطات االحتالل واصلت عمليات 
قتل الفلســطينيين في مدينة القدس، حيث 
استشهد 6 مواطنين بدم بارد وهم: شادي 
البنّــا )45 عاماً(، وماهــر زعاترة )33 
عاماً(، وإياد خيــري الحالق )32 عاماً( 
من حي وادي الجوز الذي استشهد خالل 

توجهه إلــى مدرســته “البكريــة /الوين 
للتعليم الخاص” في القدس القديمة، وهو 

من ذوي االحتياجات الخاصة”.

كما استشهد الشاب أشرف هلسة من بلدة 
الســواحرة الشــرقية، ونور جمال شقير 
)36 عاماً( من بلدة ســلوان، على حاجز 
زعيــم العســكري، والفتــى محمود عمر 

كميل )17 عاماً( من محافظة جنين.
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القدس في شهر

قرار إبعاد: 315 عن المســجد األقصى، 
و15 عــن مدينة القــدس، و33 عن البلدة 
القديمة، و4 عن الضفة الغربية، و8 منع 
سفر، بينهم 15 قاصراً، و66 إمرأة وفتاة.

وشهد كانون الثاني، وحزيران، وأيلول، 
أعلــى معدل لقرارات اإلبعــاد، ومن بين 
المبعديــن رئيس الهيئة اإلســالمية العليا 
الشــيخ عكرمــة صبــري، ونائــب مدير 
أوقاف القدس الشــيخ ناجح بكيرات، كما 
منــع محافــظ القــدس من دخــول الضفة 
الغربية، وفرضــت عليه اإلقامة الجبرية 
داخل بلدة سلوان. ورصد مركز معلومات 
وادي حلــوة 46 قرار إبعاد بحق موظفي 
األوقاف اإلسالمية، معظمهم تسلم اإلبعاد 

لمدة أسبوع ثم جدد لعدة أشهر.

مالحقة محافظ القدس

ســلمت ســلطات االحتالل عــدة قرارات 
عسكرية ضمن مالحقات متواصلة له منذ 
توليــه مهامه كمحافظ لمدينة القدس نهاية 
آب 2018، ومن القرارات التي تســلمها 
العــام 2020 فرض اإلقامة الجبرية عليه 
في ســلوان، ومنعه من التواصل مع 51 
شــخصية فلسطينية، ومنعه من القيام بأي 
فعاليات في القدس، ويشمل القرار: القيام 
بجمع أو توزيع األموال باستثناء نشاطات 
تبــرع للمحتاجين فقط، عمــل اجتماعات 

تنظيمية، القيام بندوات أو اجتماعات.

إصابات برصاص االحتالل 
واالعتداء على المساجد 

والكنائس

ســجلت عشــرات اإلصابــات برصاص 
االحتــالل فــي القــدس، كان أبرزها في 
منتصف شــهر شــباط 2020، حيث فقد 
الطفل مالك وائل عيســى 8 ســنوات من 
بلــدة العيســوية عينــه اليســرى وأصيب 
بكســور وأضــرار بالغة فــي الجمجمة، 
بعد إصابته بعيــار مطاطي خالل عودته 
إلــى منزله بعــد انتهــاء يومه الدراســي 
برفقــة شــقيقاته، ونهاية العام أغلق قســم 

وتُواصل قوات االحتالل احتجاز جثامين 
أربعــة شــهداء مقدســيين فــي الثالجات 
وهم: الشهيد مصباح أبو صبيح منذ شهر 
تشرين أول 2016، والشهيد فادي القنبر 
منذ شــهر كانــون ثاني 2017، وشــهيد 
الحركــة األســيرة عزيز عويســات منذ 

شهر أيار 2018.

انتهاكات لحرمة المسجد 
األقصى

لــم يختلــف هذا العــام عما ســبقه، حيث 
اقتحامات  بتنفيــذ  المســتوطنون  اســتمر 
يومية لألقصى – باســتثناء يومي الجمعة 
والســبت من كل أســبوع - خالل فترتين 
صباحية وبعد الظهر، عبر باب المغاربة 
الــذي تســيطر عليه ســلطات االحتالل، 
وبحســب دائرة األوقاف اإلســالمية بلغ 
عــدد المقتحمين لألقصــى العام الماضي 

18526 متطرفاً.

وازدادت االقتحامــات للمســجد األقصى 
خــالل فتــرة األعيــاد اليهوديــة، وتعمد 
المقتحمــون لألقصــى أداء الصلوات في 
ســاحاته. واســتمرت ســلطات االحتالل 
االعتقــال،  عبــر  المصليــن  بمالحقــة 
ومنعهم من الدخــول، واحتجاز الهويات 
وإخضاعهم للتفتيش علــى األبواب وفي 
ســاحات األقصــى. فيمــا قــرر مجلــس 
األوقاف والمقدسات الدينية، تعليق دخول 
المصلين والزوار إلى األقصى من تاريخ 
23 آذار حتــى 31 أيــار، وذلــك حفاظاً 
علــى صحــة المصليــن والمواطنين بعد 
ازدياد أعداد المصابين وانتشــار فيروس 

كورونا.

وخالل 2020 واصلت سلطات االحتالل 
محــاوالت فرض الســيطرة على مصلى 
بــاب الرحمة، من خالل محاكم االحتالل 
وميدانياً مــن خالل االقتحامات المتكررة 

له.

وأوضــح مجلــس األوقــاف والشــؤون 
اإلسالمية أن ســلطات االحتالل حركت 

قضائيــة  دعــوى   2020 عــام  مطلــع 
طالبــت فيهــا باســتصدار أمــر بتجديــد 
إغــالق مصلى باب الرحمة، وفي شــهر 
تمــوز أصدرت محكمة االحتــالل قراراً 
يقضــي بإغــالق مصلــى بــاب الرحمة 
داخل المسجد األقصى، ووجهت مديرية 
شرطة االحتالل كتاباً إلى دائرة األوقاف 
بقــرار  إلبالغهــا  بالقــدس،  اإلســالمية 
المحكمة، فيما أكــدت المرجعيات الدينية 
)الهيئة اإلسالمية العليا ومجلس األوقاف 
والشــؤون اإلسالمية ودار اإلفتاء ودائرة 
قاضــي القضاة( حينهــا، إن مصلى باب 
الرحمة هــو جزٌء ال يتجزأ من المســجد 
األقصى المبارك، وهو للمسلمين وحدهم 
بقرار إلهي ربانــي غير قابل للنقاش وال 
للتفــاوض وال للتنــازل عــن ذرة تــراب 
منه. وميدانياً تواصل الشــرطة اقتحامها 
اليومي لمصلى بــاب الرحمة، وتصوير 
المتواجدين داخلــه ومالحقتهم باالعتقال 

واإلبعاد.

منذ شهر تشرين الثاني الماضي، فرضت 
ســلطات االحتــالل قيودهــا خــالل أيام 
الجمع على دخول الفلســطينيين من حملة 
هويــة الضفة الغربيــة الراغبين بالصالة 

في األقصى.

قرارات اإلبعاد عن البلدة 
القديمة واألقصى

واصلــت ســلطات االحتــالل اســتخدام 
أســلوب اإلبعاد عن مدينة القدس وبلدتها 
القديمة والمســجد األقصى، حيث شملت 
قــرارات اإلبعاد عشــرات الشــخصيات 
الدينيــة والوطنيــة والمقدســيين لفترات 

تراوحت بين يومين إلى 6 أشهر.

وأوضــح المركــز أن معظــم قــرارات 
اإلبعاد تُسلم للفلسطينيين وتكون لعدة أيام 
ثم تُجدد لعدة أشهر، بقرارات صادرة عن 
عدة مســؤولين منهم “قائد شرطة القدس 

أو قائد الجبهة الداخلية”.

ورصد مركز معلومات وادي حلوة 375 
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التحقيقات مع شرطة االحتالل “ماحش” 
ملف التحقيق بحجة عدم توفر األدلة ضد 

الجندي المشتبه به.

المســتوطنين على  اعتداءات  وتواصلت 
القــدس،  فــي  والممتلــكات  المقدســات 
حيث اعتدى المســتوطنون على الشــبان 
المقدســيين أثنــاء مرورهم في شــوارع 
القدس الغربية أو أثناء عملهم دون سبب، 
كمــا طالــت اعتداءاتهم األماكــن الدينية 

بالحرق والشعارات المسيئة.

ففــي بدايــة العــام )24/1/2020( أقــدم 
مســتوطنون على إحراق مسجد البدرين 
في قريــة شــرفات جنوب غــرب مدينة 
القــدس، حيــث أتت النيران علــى المنبر 
والسجاد ومصاحف وكتب للسنة النبوية، 
وخــط المســتوطنون على أحــد جدرانه 

شعار “هدمتم لليهود سنهدم لألعداء”.

وقبيــل نهاية العام وحلــول أعياد الميالد 
علــى  مســتوطن  أقــدم   )4/12/2020(
ســكب مادة مشــتعلة وأضرم النار داخل 
كنيســة “الجثمانية/ كل األمــم”، الواقعة 
عند طريق باب األسباط في القدس، حيث 
ألحق أضراراً ببعض المقاعد واألرضية 
الفسيفســائية، وتمكن حراس الكنيسة من 

إطفاء النار واإلمساك بالمستوطن.

مئات حاالت االعتقال

لم تفــرق حمالت االعتقال بين شــاب أو 
امرأة أو طفــل أو كهل، كما لم تفرق بين 
قيــادي أو رمز ديني أو شــخص عادي، 
حيــث تركزت االعتقاالت بشــكل خاص 
فــي قرية العيســوية، تلتها البلــدة القديمة 
وبلدة ســلوان، إضافة إلــى اعتقاالت من 
ساحات األقصى وعند أبوابه، واعتقاالت 

متفرقة من بلدات وأحياء القدس.

ومن بين المعتقلين رئيس الهيئة اإلسالمية 
العليا الشــيخ عكرمة صبري الذي اعتقل 
واســتدعي عدة مــرات، ومحافظ القدس 
عدنــان غيــث حيــث تعــرض لالعتقال 

واالســتدعاء عدة مرات، ووزير القدس 
فــادي الهدمي، إضافة إلى حمالت طالت 
أســرى محررين وقيادات حركة فتح في 

مدينة القدس، ونشطاء ميدانيين.

ورصــد مركــز معلومــات وادي حلــوة 
1979 حالــة اعتقال، مــن بينها 8 أطفال 
أقــل من )12 عاماً(، و364 فتى، و100 

إمرأة وفتاة بينهن 3 قاصرات.

رقــم  أعلــى  العيســوية  بلــدة  وســجلت 
اعتقــال،  حالــة  بـــ645  لالعتقــاالت 
تلتهــا منطقة المســجد األقصــى وأبوابه 
والطرقات المؤديــة إليه بـ365 حالة، ثم 
بلدة ســلوان بـ298 حالة، فالقدس القديمة 
بـ289 حالة، وقرية الطور بـ142 حالة، 
إضافــة إلــى اعتقاالت في كافــة البلدات 

وأحياء مدينة القدس.

وأوضــح المركز أن أعلى األشــهر التي 
نُفذت فيها االعتقاالت كانت شــهر كانون 

الثاني، وتموز، وتشرين األول، وآذار.

وأضــاف أن حملة “االعتداءات والعقاب 
الجماعي”، اســتمرت في بلدة العيســوية 
للعــام الثاني على التوالــي، باالقتحامات 
اليومية ونصب الحواجز الشــرطية على 
مداخلهــا وداخــل شــوارعها وحاراتها، 

أبــواب  علــى  التمركــز  إلــى  إضافــة 
التجارية،  الســكنية والمحــالت  البنايات 
وفحص المركبات وتحريــر المخالفات، 
الســكنية وتفتيشــها،  المنــازل  واقتحــام 
وتنفيــذ اعتقاالت وتســليم اســتدعاءات، 
كمــا واصلــت طواقــم بلديــة االحتــالل 
إصــدار أوامر الهــدم وإيقــاف البناء في 
البلــدة، والتمركــز واالنتشــار في محيط 
المراكز الطبية فيها، واستخدمت سلطات 
االحتــالل خــالل اقتحام بلدة العيســوية، 
الرصــاص المعدنــي المغلــف بالمطاط، 

والقنابل الغازية والصوتية.

عشرات عمليات وقرارات 
الهدم في 2020

وخــالل العــام المنصرم صعــدت بلدية 
المنــازل  االحتــالل مــن سياســة هــدم 
والزراعيــة  التجاريــة  والمنشــآت 
مدينــة  فــي  والبركســات  واألساســات 
القــدس، بحجة البنــاء دون ترخيص، في 
وقت تفرض البلدية الشــروط التعجيزية 
والمبالــغ الطائلة إلجــراءات الترخيص 

والتي تمتد لسنوات طويلة.

كمــا أجبــرت بلدية االحتالل المقدســيين 
على تنفيذ أوامر وقرارات الهدم بأنفسهم، 
“الهــدم الذاتــي”، بعــد التهديــد بفرض 
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القدس في شهر

وقدرت وزارة الصحة اإلســرائيلية عدد 
اإلصابــات في مدينــة القدس بحوالي 16 
ألف إصابــة وعدد الوفيــات بمضاعفات 
اإلصابة بالفيــروس بأكثر من 140 حالة 

وفاة.

ورغــم ذلك لم تتوقف انتهاكات ســلطات 
االحتــالل بحــق المقدســيين، فمــع بداية 
انتشار الجائحة الحقت سلطات االحتالل 
المبــادرات الشــبابية الوقائية من فيروس 
كورونا بحجة “خرق السيادة اإلسرائيلية 
على مدينة القدس”، حيث منعت الشــبان 
مــن تعقيــم المرافــق العامــة وصادرت 
أدوات التعقيــم ونفــذت اعتقــاالت، كمــا 
صادرت الطــرود الغذائية ومنعت تعليق 
ملصقــات توعوية حول الفيــروس، كما 
منعــت إجــراء فحوصــات كورونــا في 
إحــدى القاعات ببلدة ســلوان، بإِشــراف 

وزارة الصحة الفلسطينية.

وفــي الســياق ذاتــه، اعتقلــت ســلطات 
االحتــالل محافــظ القدس عدنــان غيث، 
ووزيــر القــدس فــادي الهدمــي، بحجة 
“العمل من أجل مكافحة فيروس كورونا 
ومساعدة المقدسيين في مكافحة الوباء”، 
وذلــك خالفــاً لقوانيــن “الضــم لمدينــة 
القدس”، حيث تعتبره “تعدياً على السيادة 

اإلسرائيلية” في المدينة.

قمع الفعاليات والحريات

واصلــت ســلطات االحتالل قمــع ومنع 
الفعاليات والنشــاطات فــي مدينة القدس، 
بحجــة “تنظيمهــا أو رعايتهــا مــن قِبَل 
بغيــر  وصفهــا  أو  الوطنيــة  الســلطة 
القانونية”. ومع بداية العام 2020 منعت 
مخابرات االحتالل إقامة مهرجان شعبي 
فــي مخيم شــعفاط ضد “صفقــة القرن” 
التــي أعلنها ترمب، كما منعت في شــهر 
أيــار وقفة عند مبنى بيت الشــرق المغلق 
منذ سنوات إلحياء الذكرى الـ19 لرحيل 
الشــهيد فيصل الحســيني، وذلك باقتحام 
مــكان الفعاليــة وتنفيذ اعتقاالت وتســليم 

استدعاءات للمشاركين.

غرامات باهظة إضافة إلى إجبارهم على 
دفــع أجرة الهــدم لطواقم وآليــات البلدية 

وقوات االحتالل المرافقة لها.

ورصــد مركز معلومات وادي حلوة هدم 
193 منشــأة في مدينة القدس، منها 107 
منشــآت هدمت بأيــدي أصحابهــا “هدم 
ذاتــي”، بينهــا 114 منــزالً، و4 بنايات 
ســكنية، و30 منشــأة تجاريــة، إضافــة 
الى غرف ســكنية وبركســات للمواشــي 
ومزارع وأساسات بناء وتجريف أراض.

وانضمــت عائالت مقدســية جديدة العام 
2020 إلــى قائمة المهدديــن بالطرد من 
منازلهم، وســادت حالة القلق من مصير 
الجمعيــات  لصالــح  والطــرد  التشــرد 
االســتيطانية. فقد سيطرت جمعية “العاد 
االستيطانية”، أواخر العام الماضي، على 
عقــار في حي وادي حلوة ببلدة ســلوان، 
بعد تسريبه من قبل مالكه األصلي، علما 
أنه تم السيطرة على جزء من العقار عام 
2017 فيمــا تمكنــت عائلــة صالح من 
الصمود في جزء آخر كونها “مســتأجر 
محمــي”، ثــم توالــت قــرارات المحاكم 
اإلســرائيلية إلخــالء العقار اســتناداً إلى 
قوانين تمكــن جمعية العاد )مالك العقار( 
من إخراج المســتأجرين منه في ظروف 

معينة.

وفــي شــهر تمــوز اســتولت ما تســمى 
“ســلطة الطبيعة” علــى قطعة أرض في 
حي وادي حلوة وهدمت المخازن المقامة 
عليهــا، بحجــة المنفعة العامــة، وتخطط 
ســلطة الطبيعة إلقامة “طريق للمشــاة” 
يبدأ من مشــروع كيدم االستيطاني “عند 
مدخل الحــي” وصوالً الى باب المغاربة 
وحائط البراق، كما تقع األرض على بعد 
عدة أمتار من موقــع مخطط لبناء إحدى 
محطــات مشــروع “القطــار الهوائــي / 

التلفريك”.

محاكــم  أصــدرت  ســلوان  بلــدة  وفــي 
االحتالل، العام الماضي قرارات تقضي 
بإخالء عائالت “الرجبي وعودة وشويكي 

ودويك وغيث وأبو نــاب” من عقاراتهم 
في حــي بطن الهــوى في البلــدة لصالح 
جمعيــة عطيــرت كوهنيم االســتيطانية، 
التي تســعى إلى إخالء السكان من أرض 
مساحتها 5 دونمات و200 متر مربع من 
حي بطن الهــوى، بحجــة ملكيتها ليهود 
من اليمن منذ العام 1881، ويتهدد خطر 
اإلخــالء أكثر مــن 87 عائلة تعيش على 

قطعة األرض المهددة باالستيالء.

وفي حي الشــيخ جراح أصدرت محكمة 
الصلــح اإلســرائيلية قراراً بإخالء ســبع 
عائــالت )القاســم، الجاعونــي، الكــرد، 
الســكافي، حماد، الدجانــي، والداوودي( 
مــن الحي، كمــا فرضــت المحكمة على 
كل عائلــة دفــع مبالــغ ماليــة “أتعــاب 
المستوطنين ومصاريف أخرى  محاميي 
للمحكمة”، وتّدعي الجمعيات االستيطانية 
أنها تملك قطعة األرض البالغة مساحتها 
حوالــي 19 دونماً منذ عام 1885، والتي 
يعيــش عليها 28 عائلة منــذ عام 1956 
عندمــا تم االتفاق بيــن الحكومة األردنية 
والتعميــر”  اإلنشــاء  “بــوزارة  ممثلــة 
ووكالة غــوث وتشــغيل الالجئين، على 
توفير المســكن لـ28 عائلة الجئة في حي 

الشيخ جراح.

القدس في ظل جائحة كورونا

عصفــت جائحــة كورونا بمدينــة القدس 
كما ســائر مدن العالم، وفرضت الجائحة 
إجراءات لم يســبق لها مثيل، حيث ُشلّت 
الحياة فيهــا وأُغلقت المســاجد والكنائس 
والمــدارس والمراكــز التجاريــة، حيث 
والمســيرة  التجاريــة  الحركــة  توقفــت 
التعليمية ألسابيع، وعانى آالف المقدسيين 
من أزمة اقتصادية نتيجة تعطل مصالحهم 

أو فقدان وظائفهم.

وللحد من انتشــار فيروس كورونا أغلق 
المسجد األقصى أبوابه أمام المصلين مدة 
69 يوماً، فيما أغلقت كنيســة القيامة منذ 
شــهر آذار أبوابها وتسمح ألعداد محددة 

بالدخول للصالة.
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الســجون اإلسرائيلية، ال سيما مع انتشار فيروس “كورونا”، 
والتحوالت التي رافقت الوباء، عبر جملة من اإلجراءات التي 
فرضتها إدارة ســجون االحتالل، وســاهمت في تفاقم الظروف 

االعتقالية.

ووفقًا لمتابعة المؤسسات الحقوقية الخاصة بشؤون األسرى، فإن 
قوات االحتالل اإلسرائيلي، اعتقلت، نحو)4634( فلسطينياً/ة، 
خالل عام 2020؛ من بينهم )543( طفالً، و)128( من النساء، 
ووصل عدد أوامــر االعتقال اإلداري الصــادرة )1114( أمر 

اعتقال إداري.

وتشير مؤسسات األسرى وحقوق اإلنسان )هيئة شؤون األسرى 
والمحرريــن، ونادي األســير الفلســطيني، ومؤسســة الضمير 
لرعاية األســير وحقوق اإلنسان، ومركز معلومات وادي حلوة 
–ســلوان( في تقرير ســنوي صــدر عنها بتاريخ 31 ديســمبر 
2020، إلى أن عدد األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون 
االحتــالل بلغ حتى نهاية شــهر كانون األول/ ديســمبر 2020 
نحو )4400( أســير، منهم )40( أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين 
األطفال والقاصرين في ســجون االحتالل نحــو )170( طفالً، 
وعدد المعتقلين اإلدارييــن إلى نحو )380( معتقالً، فيما وصل 
عدد شــهداء الحركة األســيرة إلى )226( شــهيًدا، حيث ارتقى 
أربعة أسرى داخل سجون االحتالل خالل العام المنصرم وهم: 

واصلــت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، خالل عــام 2020، 
سياسة التنكيل الممنهج، وانتهاكاتها المنظمة لحقوق األسرى 
والمعتقلين التي كفلتها المواثيق واألعراف الدولية، كجزء من 
بنية العنف التي تفرضها على الواقع الفلسطيني، حيث تصدرت 
جملــة من االنتهــاكات واقع قضيــة المعتقلين، واألســرى في 

مؤسسات األسرى: االحتالل 
اعتقل أكثر من )4600( مواطن/ة 
فلسطيني/ة بينهم )543( قاصًرا 
و)128( من النساء خالل عام 2020
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ســجن “عيادة الرملة”: )خالد الشاويش، 
منصور موقــده، معتصــم رداد، ناهض 
األقرع، صالح صالــح، موفق العروق(. 
علمــاً أن غالبيتهم ومنذ ســنوات اعتقالهم 
وهــم في عيادة الرملة، وقد استشــهد لهم 
رفــاق احتجــزوا لســنوات معهــم، منهم 
ســامي أبو دياك، وبســام السايح، وكمال 

أبو وعر.

عدد األســرى الذين قتلهم االحتالل عبر 
إجراءات اإلهمــال الطبي المتعمد )القتل 
البطــيء( وهي جــزء من سياســة ثابتة 
وممنهجــة- وصل إلــى )71( وذلك منذ 

عام 1967. 

ويواصــل االحتــالل احتجــاز جثاميــن 
)8( أســرى استشــهدوا داخل الســجون 
وهم: أنيس دولة الذي اُستشــهد في سجن 
عســقالن عام 1980م، وعزيز عويسات 

منذ عام 2018م، وفارس بارود، ونصار 
وأربعتهــم  الســايح،  وبســام  طقاطقــة، 
اُستشهدوا خالل العام المنصرم 2019م، 
وداوود  الغرابلــي،  ســعدي  واألســير 
الخطيــب، وكمال أبــو وعر اُستشــهدوا 

خالل العام 2020. 

وبلغ عدد األســرى القدامى المعتقلين قبل 
توقيع اتفاقية أوسلو،)26( أسيراً، أقدمهم 
األســيران كريــم يونس، وماهــر يونس 
المعتقــالن منــذ يناير عام 1983 بشــكل 
متواصل، واألســير نائل البرغوثي الذي 
يقضــي أطــول فتــرة اعتقال فــي تاريخ 
الحركة األســيرة، ما مجموعها أكثر من 
)40( عاماً، قضى منها )34( عاماً بشكل 
متواصــل، وتحرر عام 2011 في صفقة 
)وفاء األحرار(، إلى أن أُعيد اعتقاله عام 
2014 وعــدد نواب المجلس التشــريعي 
في دورته األخيرة والمعتقلين )9( نواب. 

)نور الدين البرغوثي، وسعدي الغرابلي، 
وداوود الخطيب، وكمال أبو وعر(. 

ووصل عدد األســرى الذين صدر بحقهم 
أحكاًما بالّسجن المؤبد إلى )543( أسيًرا 
منهم خمســة أســرى خالل العام 2020، 
وأعلى حكم أســير من بينهم األســير عبد 

هللا البرغوثي ومدته )67( مؤبد. 

فيما وصل عدد األســرى المرضى قرابة 
)700( أســير منهم قرابــة )300( حالة 
مرضية مزمنة وخطيرة و بحاجة لعالج 
مناســب ورعاية مســتمرة، وعلى األقل 
هناك عشــرة حاالت مصابين بالسرطان 
وبــأورام بدرجــات متفاوتــة، مــن بينهم 
األسير فؤاد الشــوبكي )81( عاماً، وهو 

أكبر األسرى سنّا. 

أبــرز أســماء األســرى المرضــى فــي 

األسرى والمعتقلون الفلسطينيون
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قراءة في نسبة عمليات 
االعتقال التي نفذها االحتالل 

على مدار عام 2020

بلغــت أعلــى نســبة اعتقاالت في شــهر 
كانــون الثاني/ينايــر 2020، بـــ)496( 
حالة اعتقال، وكانت أدنى نسبة اعتقاالت 
قد ُسجلت في شهر نيسان / أبريل 2020، 
وبلغت )197( حالة اعتقال، إال أنه ومنذ 
شــهر أيــار/ مايــو صّعد االحتــالل من 
عمليات االعتقال الممنهجة رغم تصاعد 
انتشــار وباء “كورونا” منذ شــهر آذار/ 

مارس 2020.

وتؤكد مؤسســات األسرى على أن أعلى 
نســبة اعتقاالت في المحافظات ُســجلت 
فــي القــدس وبلداتهــا منــذ بدايــة العــام 
وحتــى نهايــة العام الماضــي، ووصلت 
إلى )1975( حالــة اعتقال كانت أعالها 
في بلدة العيســوية حيث ُســجلت )642( 
حالة اعتقال، من بينهــا )363( قاصًرا، 

و)100( من النساء بينهن 3 قاصرات.

مــن  االحتــالل  ســلطات  وصّعــدت 
التي  للبلــدات والمخيمــات  اســتهدافاتها 

تشــهد مواجهة مســتمرة مــع االحتالل، 
خاصــة البلدات والمخيمــات القريبة من 
المســتوطنات الُمقامة على أجزاء واسعة 
من األراضي الفلســطينية. كما استهدفت 
عمليــات االعتقال طــالب الجامعات في 
محاولــة لتقويض أي مســاهمة اجتماعية 
أو نضالية يمكن أن تُشكل رافعة للمجتمع 
الفلســطيني، وتُســاهم فــي بــث الوعي 
الوطني، فكان طلبة جامعة بيرزيت على 
وجه الخصوص، في بؤرة االســتهداف، 
ووصلــت حاالت االعتقــال بين صفوف 
طلبة الجامعات خالل العام 2020 ألكثر 

من 70 حالة اعتقال.

أبــرز  المؤسســات،  تقريــر  ويتضمــن 
القضايــا التي فرضت نفســها على واقع 
شــكلت  حيــث  واألســرى،  المعتقليــن 
قضيــة وبــاء “كورونــا”، نقطــة تحول 
جذريــة على واقع األســرى بمــا رافقها 
مــن إجــراءات فرضتهــا إدارة ســجون 
االحتــالل، وحّولت الوباء إلــى أداة قمع 
وتنكيــل، وضاعفت من عزل األســرى، 
عدا عن اســتمرار قوات االحتالل ورغم 
انتشار الوباء من االستمرار في عمليات 
االعتقال الممنهجة، واالقتحامات لمنازل 

المواطنيــن والتنكيل بهــم، حيث وصلت 
عدد حــاالت االعتقال منذ بداية انتشــار 
الوباء إلى أكثر من )3600( حالة اعتقال. 

وتنــاول التقرير، قضيــة اعتقال األطفال 
والنســاء الممنهج، والذي اســتهدف على 
وجــه الخصوص أطفال ونســاء القدس، 
وبلغت أعلى نسبة اعتقاالت بين صفوف 
األطفــال والنســاء مــن القــدس، إضافة 
إلى بعض المناطق والبلدات التي تشــهد 
مواجهة مســتمرة مع االحتالل، ويوضح 
التقرير أبرز عمليات السلب واالنتهاكات 
التي نفذها جيش االحتالل بحق المعتقلين 
منــذ لحظــة اعتقالهــم مــروراً بمرحلــة 
التحقيــق، والظــروف التــي يواجهونها 

الحقًا بعد زجهم داخل السجون.

جملــة  كذلــك،  التقريــر  ويســتعرض 
ســلطات  واصلــت  التــي  السياســات 
االحتــالل اإلســرائيلي، بتنفيذهــا بحــق 
األســرى، أبرزها: التعذيــب، واإلهمال 
الطبــي المتعمد )القتل البطــيء(، والتي 
أدت إلــى استشــهاد أربعة أســرى خالل 
عــام 2020، والعــزل اإلنفــرادي التــي 
واالقتحامــات  تنفيذهــا،  مــن  صّعــدت 
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وعمليات القمع الممنهجة ألقسام األسرى 
وغرفهم، إضافة إلى عمليات االقتحامات 
الليلــة لمنــازل المواطنين، بمــا يرافقها 
من عمليات تنكيــل، والتي تندرج ضمن 
سياســة العقــاب الجماعــي، إضافة إلى 
سياسة هدم المنازل، وحرمان المئات من 
عائالت األسرى من الزيارة، والتحوالت 
التــي فرضتهــا إجــراءات الوبــاء على 
الحق في الزيارة، ال ســيما أســرى غزة 

وعائالتهم. 

وفــي إطــار تصاعــد السياســات التــي 
تســتهدف حقــوق األســرى وعائالتهم، 
تنــاول التقرير الحــرب المتصاعدة على 
القضيــة بمجملهــا والتــي تمــس الوجود 
الفلسطيني، وحق الفلسطيني في النضال 
وتقريــر المصيــر، حيث شــكلت قضية 
األســرى  مخصصــات  علــى  الحــرب 
وعائالتهــم، أبرز القضايــا التي فرضت 
نفســها خالل عام 2020م، بما حملته من 

أبعاد مختلفة.

وفي مواجهة سياسات االحتالل وأبرزها 
اســتعرض  اإلداري،  االعتقــال  قضيــة 
التقريــر اإلضراب عن الطعام كوســيلة 
تاريخية للمواجهة، والفاعلية التي فرضها 
األســرى، من خــالل التعليــم، والنطف 
المحررة التي فرضت معادلة جديدة على 

صعيد حياة األسرى وعائالتهم.

“يوم الشهيد 
الفلسطيني”: 100 ألف 

شهيد منذ النكبة

يُصــادف يوم الســابع من ينايــر من كل 
عام، يوم “الشــهيد الفلســطيني”، الذي 

أعلن عنه عام 1969.

100 ألــف شــهيد، ارتقــوا منــذ النكبــة 
وحتى نهاية 2020، ونحو 11 ألف منهم 
استشــهدوا منذ بدايــة االنتفاضــة الثانية 
)2000 - 2005( وحتــى اليــوم. وكان 

العام 2014 األكثــر دموية، حيث ارتقى 
2,240 شهيداً منهم 2,181 استشهدوا في 
قطاع غزة، غالبيتهم خالل العدوان على 
قطاع غزة، أما خالل عام 2019 فقد بلغ 
عدد الشــهداء في فلســطين 151 شهيداً، 
وعام 2020، استشهد 48 فلسطينياً، كما 
شهد األســبوع األول في 2021 استشهاد 

شاب في الخليل.

وبلغ عــدد جثاميــن الشــهداء المحتجزة 
لــدى االحتالل اإلســرائيلي خــالل العام 
عــدد  ليرتفــع  جثمانًــا،   13 المنصــرم 
الجثاميــن المحتجزة لدى االحتالل خالل 
السنوات الخمس األخيرة إلى 73 جثمان، 
إضافة إلى 254 جثمانًا محتجزة منذ العام 
1968 في ما يُســّمى “مقابــر األرقام”، 
ليبلــغ العــدد اإلجمالي لجثامين الشــهداء 
المحتجزة لدى االحتالل اإلسرائيلي 327 

جثمانًا.

يوم الشــهيد الفلســطيني مناســبة إلحياء 
ذكرى شــهداء فلســطين، أعلــن عنه بعد 
أربعــة أعــوام علــى ارتقــاء أول شــهيد 
فلســطيني بالثورة الفلســطينية المســلحة 
)الشهيد أحمد موســى سالمة، أول شهيد 
لحركــة فتح والثــورة الذي استشــهد في 
األول مــن يناير عــام 1965، بعد أن نفّذ 
عمليته البطولية “نفــق عيلبون”( فصار 
هــذا اليــوم يوًما وطنيًــا تخليــداً ألرواح 
الشــهداء الذين ضحوا بأنفســهم من أجل 

فلسطين.
ويأتي إحياء هذا اليوم إرساًء للروابط بين 
المتعاقبة، يســتذكر  الفلســطينية  األجيال 
فيهــا شــعبنا الشــهداء الذين ارتقــوا إلى 
العال في كافة مراحل الثورة الفلســطينية 
ومسيرة النضال الوطني الطويل من كافة 
الفصائل وفي جميع المواقع داخل الوطن 
وخارجــه وفي الســجون وعلــى الحدود 
وشــهداء األرقام الذين مــا زال االحتالل 
يحتجز جثامينهم. يحيي الشعب الفلسطيني 
هذا اليوم في كافــة أماكن تواجده بزيارة 
أضرحــة الشــهداء، ووضــع أكاليل من 
الزهور علــى النصب التذكارية، وتنظيم 

المهرجانات والمسيرات الجماهيرية.

وترمــز ذكرى يــوم الشــهيد، إلى قضية 
فلســطين التي اســتقطبت مشــاعر األمة 
العربية كلها وروت أرضها دماء الشهداء 
الفلسطينيين والعرب وأحرار العالم الذين 
استشــهدوا تحت راية الثورة الفلســطينية 
االجمــاع  وقــرارات  الثوابــت  وخلــف 
الوطني الفلســطيني من أجل نيل الحرية 

واالستقالل والعودة.
إن شــهداء فلســطين يمثلون وســام فخر 
لشعبنا، ويشكلون عنوان الحرية والفداء، 
وهــم الكواكب التي ال تغيب في ســمائنا، 
ويعطرون أرضنا بدمهــم القاني العطر، 
وهم أكرم منا جميًعا، وهم الشــهود على 
إرهاب االحتالل وجرائمه، وحقوقنا التي 

ال تسقط بالتقادم.

األسرى والمعتقلون الفلسطينيون
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دم مليون دوالر أمريكي لمساعدة  أستراليا ُتقَّ
فلسطين في مواجهة “كورونا”

أعلنــت وزيــرة الخارجيــة األســترالية 
ماريــس باين، عن منح دولة فلســطين 
منظمــة  عبــر  أميركــي  دوالر  مليــون 
جائحــة  لمواجهــة  العالميــة  الصحــة 
كورونــا، من خالل توفيــر معدات طبية 
ومســاعدات تقنية، مؤكدةً موقف بالدها 
الداعــم الحتياجات الشــعب الفلســطيني 

وحل الدولتين.

وســلم سفير أســتراليا لدى دولة فلسطين 
مــارك بايلي، بتاريــخ 21 يناير 2021، 
وزيــر الخارجيــة والمغتربيــن ريــاض 

المالكــي خــالل اجتماع في مقــر وزارة 
الخارجية والمغتربين، رسالة من وزيرة 
خارجية أســتراليا رداً على طلب المالكي 
مــن حكومــة أســتراليا تقديم مســاعدات 
طبية للشــعب الفلسطيني لمواجهة جائحة 

كورونا.

وأشاد المالكي في رسالته بتميز أستراليا 
فــي مواجهــة الجائحــة، ُمبديــاً اهتمــام 
الحكومــة الفلســطينية بالحصــول علــى 
الدعم األســترالي نظراً إلــى ارتفاع عدد 
اإلصابــات وحــاالت الوفاة فــي الضفة 

الغربية وقطاع غزة.

مشــيراً إلى تدهــور األوضــاع الصحية 
فــي دولة فلســطين والجهود التــي تبذلها 
الطواقــم الطبيــة الفلســطينية، رغــم قلة 

الموارد الطبية.

واســتعرض آخر المســتجدات السياسية 
على الســاحة الفلســطينية، مشــدداً على 
ضرورة الحفاظ على مبــدأ حل الدولتين 
وفــق القانــون والمعايير الدوليــة المتفق 
عليها، من أجل إحالل االستقرار والسالم 
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الدائم في الشــرق األوســط، ُمتطرقاً إلى 
مرســوم الرئيس محمــود عباس إلجراء 

االنتخابات التشريعية والرئاسية.

وأشــار إلى الجهــود الفلســطينية لتوفير 
اللقاح، من حيث االتصاالت التي تجريها 
الحكومة مع مختلف دول العالم، ُمؤكداً أنه 
في ظل إعطاء المواطنين في “إسرائيل” 
لقاحات كورونــا، فإنه يتوجب على القوة 
القائمة باالحتالل بحســب القانون الدولي 
أن تضمــن حصــول الفلســطينيين على 
اللقاح أيضاً، وأكد بايلي استمرار التعاون 
الثنائــي بيــن البلدين في كافــة المجاالت 

والسبل.

المشاريع االستيطانية 
تستوجب بلورة موقف 

دولي حاسم يردع 
االحتالل

 
أدانت جامعة الدول العربية، بتاريخ 21 
ينايــر 2021، إعالن “اســرائيل” بناء 
2500 وحدة اســتيطانية جديدة، مؤكدة 
أن كافة هذه المشــاريع االستيطانية كما 

االحتالل إلى زوال.

وقــال األميــن العــام المســاعد لشــؤون 
فلســطين واألراضــي العربيــة المحتلــة 
بالجامعــة العربية ســعيد أبــو علي: “إن 
ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي تُواصل 
إمعانها في االســتهانة بالقانون وقرارات 
الشرعية الدولية وتحديها إلرادة المجتمع 
الدولي بتوسيع وتســريع تنفيذ مشاريعها 
األســابيع  فــي  االســتيطانية  وخططهــا 
األخيــرة والتــي تجــاوزت كل الخطوط 
الحمراء، رغم االدانات والرفض الدولي 
واســع النطاق لالســتيطان االستعماري 
اإلسرائيلي المكثف لألراضي الفلسطينية 
فــي هــذه اآلونــة، ومطالبــة االحتــالل 
اإلســرائيلي بالوقف الفوري النهائي لهذه 
المشــاريع، وما تمثله من عدواٍن ســافٍر 
على حقوق الشــعب الفلسطيني، وانتهاٍك 

جسيم للقانون وقرارات الشرعية الدولية، 
وتهديد جدي بالغ الخطورة لحل الدولتين 

وفرص تحقيق السالم”.

ودعــا المجتمــع الدولي ومجلــس األمن 
إلى وضع حدٍّ حاسٍم لسرطان االستيطان 
وبتحــرك دولي حــازم يطبق الشــرعية 
ويوفر الحماية ويضمن المســاءلة الدولية 
لســلطات االحتالل اإلســرائيلي بمســار 
عملي يُفضي إلى تفكيك وإنهاء االحتالل، 
وتمكين الشعب الفلســطيني من ممارسة 
حقــه بتقرير المصير في دولته المســتقلة 
علــى حــدود 1967 وعاصمتهــا القدس 
الشرقية، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية 
وتجســيداً إلرادة المجتمــع الدولــي، وما 
يتطلع إليه في تحقيق األمن واالســتقرار 

والسالم واالزدهار في المنطقة.

وأكــد أبــو علــي، أن ســلطات االحتالل 
اإلســرائيلي تضرب عرض الحائط بهذه 
المواقــف الدوليــة وتعلــن عن مشــاريع 
إضافية أكثر خطورة، كما أعلنت بتاريخ 
20 ينايــر 2021 عن بنــاء 2500 وحدة 
جديــدة فــي الســاعات األخيــرة إلدارة 
اإلدارة  واســتقبال  المنصرفــة،  ترمــب 
االميركيــة الجديدة، ُمشــدداً على أن هذه 
االنتهاكات تســتوجب بلورة موقف دولي 
حاسم يردع االحتالل، ويضع حداً فورياً 
لوقف المشاريع االستيطانية وتأكيد إزالة 
المستوطنات االستعمارية، ووضع قرار 

مجلس األمن رقم 2334، وجميع قراراته 
ذات الصلة موضع التنفيذ.

وثيقة لـ “بتسيلم”: 
“إسرائيل” دولة فصل 

عنصري “أبارتهايد”

مركــز  عــن  صــادرة  وثيقــة  وصفــت 
المعلومات اإلســرائيلي لحقوق اإلنسان 
“بتســيلم”،  المحتلــة  األراضــي  فــي 
“إســرائيل” بأنها دولــة فصل عنصري 

“أبرتهايد”.

وتســتعرض الوثيقة، التي نشرت بتاريخ 
12 يناير 2021، الطريقة التي يعمل بها 
النظام اإلســرائيلّي ســعياً إلى أهدافه في 
كافّــة األراضي الواقعة تحت ســيطرته. 
وتعرض المبادئ التي توّجه النظام وتقّدم 
أمثلة على تطبيق هذه المبادئ، كما تُشير 
إلى االستنتاج المشتّق من ذلك بخصوص 
تعريف هــذا النظام وبخصــوص حقوق 

اإلنسان.

وجاء فــي وثيقــة “بتســيلم” أن “النظام 
اإلســرائيلّي يطبّــق في كافّــة األراضي 
قوانيــن  والبحــر  النهــر  بيــن  الممتــّدة 
وإجراءات وُعنفاً منظّمــاً )عنف الّدولة( 
غايتها الّســعي إلى تحقيــق وإدامة تفّوق 
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جماعة من البشر أي اليهود على جماعة 
أخرى هُم الفلســطينيّون. وتشّكل هندسة 
الحيّــز بطريقة مغايــرة لكّل مــن هاتين 
المجموعتيــن إحــدى األدوات المركزيّة 
التــي يســتخدمها النظــام لتحقيــق هــذا 

الهدف”.

وتقــول: “المواطنــون اليهــود المقيمون 
في األراضي الممتــّدة بين النهر والبحر 
يديــرون حياتهــم كأنّمــا هي حيّــز واحد 
)ما عــدا قطاع غــّزة(. الخــطّ األخضر 
يكاد ال يعني شــيئاً بالنســبة إليهم ومسألة 
إقامتهــم غربه ضمــن الحدود الســياديّة 
للدولــة أو شــرقه في المســتوطنات التي 
لم تضّمها “إســرائيل” رســميّاً ال عالقة 
لها بحقوقهــم أو مكانتهم. في المقابل نجد 
أّن مكان اإلقامة مســألة مصيريّة بالنسبة 
للفلسطينيّين. لقد قّســم النظام اإلسرائيلّي 
األراضي الممتــّدة بين النهر والبحر إلى 
وحدات مختلفة تتميّز عن بعضها البعض 
في طريقة سيطرته عليها وتعريفه لحقوق 
سّكانها الفلسطينيّين. هذا التقسيم ذو ِصلة 
بالفلســطينيّين فقــط، وهكــذا فــإّن الحيّز 
الجغرافّي المتواصل بالنســبة لليهود هو 
بالنسبة إلى الفلســطينيّين حيّز فسيفسائّي 

ُمشظًّى يتشّكل من قطع مختلفة”.

وبحســب الوثيقة، “تُخّصص “إسرائيل” 
الوحــدات  هــذه  مــن  فــي كلٍّ  للســّكان 
المعزولة رزمــة من الحقوق تختلف عن 
تلك المخّصصة لسّكان الوحدات األخرى 
- وجميُعهــا حقــوق منقوصــة مقارنــة 

الممنوحــة للمواطنين  برزمــة الحقــوق 
اليهود. نتيجة لهذا التقسيم يتّم تطبيق مبدأ 
التفــّوق اليهودّي بطريقــة مختلفة في كّل 
وحــدة، مّما يُنتج شــكالً مختلفاً من الظلم 
الواقــع على الفلســطينيّين المقيمين فيها: 
واقــع حياة الفلســطينّي في غــزة يختلف 
عــن واقع حياة الفلســطينّي فــي الضفة، 
وهذا يختلف عن واقع حياة فلسطينّي ذي 
مكانة المقيم الدائــم في القدس أو مواطن 
فلســطينّي داخل الخطّ األخضر. لكّن هذه 
الفروق هي األوُجه المختلفة لتدنّي مكانة 
الفلســطينّي وحقوقــه المنقوصــة مقارنةً 

باليهود المقيمين في المنطقة نفسها”.

وقدمــت الوثيقة، تفصيالً ألربع وســائل 
رئيســيّة يســعى النظام اإلســرائيلّي من 

خاللها إلى تحقيق التفّوق اليهودّي. 

“اثنتــان منها تُطبّقان بشــكٍل مشــابه في 
كافّة المناطق: تقييــد الهجرة لغير اليهود 
واالستيالء على األراضي الفلسطينيّة من 
أجــل بناء بلدات لليهود فقط، وفي موازاة 
ذلك ألجل إنشــاء معازل فلســطينيّة على 
الوســيلتان األخيرتان  مســاحات ضيّقة. 
يجري تطبيقهما على األخّص في المناطق 
المحتلّــة: قيود مشــّددة على حّرية حركة 
وتنقّل الفلســطينيّين من غيــر المواطنين 
وتجريد ماليين الفلســطينيّين من الحقوق 
السياســيّة. الّصالحيّــات الخاّصة بهذين 
األمرين كلّها بالمطلق في يد “إســرائيل” 
إذ إنّها الّســلطة الوحيدة التي تقّرر وتدير 
فــي كّل مكان بيــن النهر والبحر ِســجّل 

الســّكان ونظــام األراضي وحــّق التنقّل 
أو منعه وحّق الّدخول والخروج وِســجّل 

الناخبين”.

وتُصّعب “إســرائيل”، بحســب بتســيلم، 
“ليــس فقط هجرة الفلســطينيّين من دول 
أخرى إلى األراضي التي تُســيطر عليها 
وإنّما تُصّعب أيضاً انتقال الفلسطينيّين بين 
المعــازل المختلفة إذا ما كان هذا االنتقال 
يُؤّدي إلى تحســين مكانتهــم وفق تصّور 
النظام. على سبيل المثال يمكن لفلسطينّي 
يحمــل الجنســية اإلســرائيلية أو مقيم في 
شــرقّي القدس أن ينتقل للّسكن في الضفة 
الغربيّــة دون صعوبة )لكنّه بذلك يخاطر 
بحقوقــه ومكانتــه القانونية كمقيــم دائم(. 
في المقابل ال يمكن للّرعايا الفلســطينيّين 
ســّكان المناطق المحتلّــة الحصول على 
مواطنة إسرائيليّة واالنتقال للّسكن داخل 
الحــدود الســياديّة لـ”إســرائيل” إاّل فــي 
حاالت اســتثنائيّة جّداً ووفقــاً العتبارات 

الجهات اإلسرائيليّة”.

علــى  “إســرائيل”  تُصّعــب  كمــا 
الفلســطينيّين، طبقاً لهــذه الوثيقة، “ليس 
فقط الحصول علــى مكانة في األراضي 
الواقعة تحت ســيطرتها، وإنّما هي أيضاً 
تضع موضع الشــّك حّق ســّكان المناطق 
المحتلّة - وبضمنهم ســّكان شرقّي القدس 
التي ضّمتها إلــى حدودها - في مواصلة 
اإلقامة فــي المنطقة التي ُولدوا ونشــأوا 
فيها، منذ العام 1967 سحبت “إسرائيل” 
مكانــة نحــو ُربع مليــون فلســطينّي من 
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الضفــة الغربيّة )يشــمل شــرقّي القدس( 
وقطــاع غــّزة بذرائــع مختلفة مــن بينها 
مكوثهــم خارج المناطــق طوال أكثر من 
ثالث ســنوات. من بين هؤالء عشــرات 
آالف المقدســيّين الذين انتقلوا للّسكن في 
أراضــي الضفة الغربيّة التــي لم تضّمها 
“إســرائيل” فــي أماكن تبعــد فقط بضع 
كيلومترات شــرقاً عــن منازلهم. هؤالء 
جميعــاً ُصــودر حقّهــم فــي العــودة إلى 
منازلهم وعائالتهــم واألماكن التي ُولدوا 

ونشأوا فيها”.

المعلومــات  يقــول مركــز  ذلــك،  الــى 
اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي 
“إســرائيل”  “إن  “بتســيلم”:  المحتلــة 
تُطبّــق في كافّــة األراضي الممتــّدة بين 
النهر والبحر سياســة تهويــد المكان التي 
يوّجههــا تصــّور يعتبــر األرض مورداً 
مخّصصــاً لخدمــة الجمهــور اليهــودّي 
بشــكل شــبه حصرّي. وفقاً لهذا التصّور 
تتــّم إدارة مــوارد األرض بهدف تطوير 
وتوســيع البلدات اليهوديّــة وإقامة بلدات 
جديــدة لليهود، وفي الوقت نفســه تجريد 
الفلســطينيّين من األراضي ودحرهم إلى 
معــازل ضيّقة ومكتظّة. منذ العام 1948 
طبّقت هذه السياسة على األراضي الواقعة 
داخل الحدود الســياديّة إلسرائيل وتطبّق 
منــذ العام 1967 فــي المناطــق المحتلّة 
أيضــاً. وفي العــام 2018 جرى تكريس 
هذا المبدأ في قانون أســاس: “إسرائيل” 
- الدولة القوميّة للشــعب اليهودّي والذي 
ينــّص علــى أّن “الدولــة تعتبــر تطوير 
االستيطان اليهودّي قيمة قوميّة، وسوف 
تعمل ألجل تشــجيع وتعزيز االســتيطان 

وترسيخه”.

وتضيف الوثيقة، أنــه “بعد العام 1967 
ســلك النظــام اإلســرائيلّي وفــق المبــدأ 
الناظــم نفســه في الضفــة الغربيّــة )بما 
فــي ذلك األراضــي التي ُضّمت رســميّاً 
لمســطّح نفوذ بلديّــة القــدس(، أكثر من 
مليوني دونــم وبضمنها مــراٍع وأراٍض 
زراعيّة نهبتها “إســرائيل” مــن الّرعايا 
الفلســطينيّين بشــتّى الذرائع وســّخرتها 
ألغراض عديدة وبضمنها إقامة وتوسيع 

مستوطنات - إضافة مســاحات عمرانيّة 
صناعيّــة.  ومناطــق  زراعيّــة  وأراٍض 
جميــع المســتوطنات مناطــق عســكريّة 
مغلقة يُحظــر على الفلســطينيّين دخولها 
دون تصريح. هنالك اليوم أكثر من 280 
مستوطنة في أنحاء الضفة الغربيّة )يشمل 
شرقّي القدس( يُقيم فيها ما يزيد عن 600 
ألف مواطن يهــودّي. كذلك نهبت الدولة 
من الفلسطينيّين أراضي أخرى ألجل شّق 
مئات الكيلومترات من الشوارع االلتفافيّة 

المخّصصة للمستوطنين”.

وتحدثت “بتســيلم” في وثيقتها عن تقييد 
حّرية حركة وتنقّل الفلســطينيّين، مشيرة 
لمواطنيهــا  تتيــح  “إســرائيل”  أن  الــى 
والمقيميــن فيها - اليهود والفلســطينيّين - 
حّريــة التنقّل بين المناطــق المختلفة التي 
تســيطر عليها باســتثناء قطاع غّزة الذي 

عّرفته “كياناً معاٍدياً”.
غيــر أنّهــا تمنــع دخــول مواطنيهــا إلى 
المناطــق التي نُقلــت إدارتها شــكليّاً إلى 

الّســلطة الفلسطينيّة “مناطق A”، إال في 
حــاالت اســتثنائيّة يحصل الفلســطينيّون 
المواطنــون والمقيمون في “إســرائيل” 
علــى تصاريــح دخول إلى قطــاع غزة. 
إضافــة إلــى ذلــك يحــّق لــكّل مواطــن 
إســرائيلّي مغــادرة الّدولة والعــودة إليها 
متى شــاء. وفــي المقابل ال يملك ســّكان 
شــرقّي القدس ال جوازات سفر إسرائيليّة 
وقد يعّرضهم المكوث لمّدة طويلة خارج 

الّدولة إلى فقدان مكانة “المقيم الدائم”.

وكممارسة روتينيّة يُقيّد النظام اإلسرائيلي 
حركة الفلسطينيّين سّكان المناطق المحتلّة 
ويمنعهم عموماً مــن العبور بين وحدات 
المناطق الواقعة تحت ســيطرته. ســّكان 
الضفــة الغربيّــة الذيــن يريــدون دخول 
“إســرائيل” أو شــرقّي القــدس أو قطاع 
غّزة يُطلب منهم تقديم طلب تصريح إلى 

الّسلطات اإلسرائيليّة.

أّمــا قطاع غّزة فقد فرضت “إســرائيل” 
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عليه حصاراً منذ العام 2007 وحبســت 
ســّكانه داخلــه بعد أن منعــت أّي خروج 
منــه أو دخول إليه - ســوى فــي حاالت 
قليلــة، حاالت “إنســانيّة” وفقــاً لتعريف 

“إسرائيل”.

ســّكان قطاع غّزة الذين يريدون مغادرة 
القطــاع والفلســطينيّون ســّكان المعازل 
األخــرى الذيــن يريدون دخــول القطاع 
عليهم تقديم طلــب خاّص للحصول على 
تصريــح. الجديــر ذكُره أّن “إســرائيل” 
مقلّــة جــّداً في إصــدار هــذه التصاريح 
والحصــول عليها يخضع لنظام تصاريح 
صارم وتعّســفي يفتقر للشفافيّة والقواعد 
الواضحــة - هكذا تعتبر “إســرائيل” كّل 
تصريح تصدره لفلسطينّي حسنة تتفّضل 

به عليه ال حقّاً مكفوالً له.

ويقول مركز “بتسيلم” إنه “داخل أراضي 
الضفة الغربيّة تُســيطر “إسرائيل” على 
جميع الشــوارع الموصلة بيــن المعازل 
الفلسطينيّة. هذه السيطرة تتيح للجيش أن 

ينصب الحواجز الفجائيّة متى شــاء وأن 
يســّد مداخل القرى وأن يغلق الشــوارع 
ويمنع الحركة فــي الحواجز. إضافة إلى 
ذلــك أقامت “إســرائيل” جــدار الفصل 
داخــل أراضي الضفة أيًضــا، ومنذ ذلك 
الوقــت ُعّرفــت األراضــي الفلســطينيّة 
الواقعة شــرقّي الجدار “منطقة تماّس”، 
وبضمنهــا أراٍض زراعيّــة، ثــّم قيّــدت 
دخول الفلســطينيّين إلى هــذه األراضي 

وأخضعته لنظام التصاريح نفسه.

وحول المشــاركة السياسية تقول الوثيقة، 
إن “الفلســطينيين المقيميــن في المناطق 
المحتلّة والبالغ عددهم نحو خمسة ماليين 
ال يُشــاركون فــي المنظومــة السياســية 
التــي تتحكم بحياتهــم وتحّدد مســتقبلهم.
نظريّاً يحــّق لمعظم هــذه المجموعة من 
الفلســطينيّين أن تُشــارك فــي انتخابات 
الّسلطة الفلســطينيّة، لكّن صالحيّات هذه 
الّســلطة محــدودة بحيث حتــى لو جرت 
االنتخابات بانتظام )آخر انتخابات للّسلطة 
جرت في العام 2006( تبقى حياة السّكان 

الفلســطينيّين خاضعة لقرارات ورغبات 
النظام اإلسرائيلّي الذي يُمسك بالمفاصل 
المركزيّة للّســلطة في المناطق المحتلّة، 
ومنها الهجرة وِســجّل الســّكان وسياســة 
األراضي والتخطيط وتوزيع موارد المياه 
وشبكة االتّصاالت واالستيراد والتصدير 
واألهّم: السيطرة العسكريّة على األرض 
والجّو والبحر. الفلسطينيّون سّكان شرقّي 
القــدس موجــودون في وضع وســطّي، 
بصفتهــم مقيمين دائمين في “إســرائيل” 
يحــّق لهم المشــاركة في انتخابــات بلديّة 
القدس وليس في انتخابات الكنيســت. أّما 
عن حّق المشــاركة في انتخابات الّسلطة 
الفلسطينيّة فإّن “إسرائيل” تصّعبه عليهم 

بعراقيل كثيرة”.

أن  علــى  الخصــوص  بهــذا  وشــددت 
“الحرمان من حّق المشــاركة السياســيّة 
ينعكــس ليس فقــط في التجريــد من حّق 
االنتخاب والترّشح، وإنّما أيضاً في سلب 
حقوق سياســيّة أخرى من الفلســطينيّين 
وعلــى رأســها حّريــة التعبيــر وحّريــة 
للنــاس  ُكفلــت  الحقــوق  التنظيــم. هــذه 
لتمكينهــم مــن نقــد الّســلطة واالحتجاج 
علــى هذه السياســة أو تلــك، ولكي تتيح 
لهــم تنظيم أنفســهم في أطٍر يســعون من 
خاللهــا لتحقيق األفكار التي يؤمنون بها، 
وعموماً - لكي يســتطيعوا القيام بالتغيير 

االجتماعّي والسياسّي”.

ويجيب مركز “بتســيلم” في وثيقته على 
ســؤال: إذا كنا نتحدث عن نظام يتشــّكل 
ويجــري تطبيقــه منــذ ســنين طويلة فما 
الجديــد وما الذي تغيّر اآلن؟ لماذا ننشــر 
ورقة الموقف هذه اآلن في العام 2021؟

ويجيب المركز: “يكمن التغيير األساسّي 
في الّســنوات األخيرة في استعداد وتحفّز 
ممثّلي النظام وهيئات رسميّة لتكريس مبدأ 
التفّوق اليهودّي دستوريّاً والتصريح بهذه 
النوايــا علناً وعلى رؤوس األشــهاد. لقد 
تجلّت ســيرورة إزالة األقنعة في ذروتها 
لدى ســّن “قانون أساس: “إســرائيل” - 
الدولة القوميّة للشــعب اليهــودّي” وعند 
إعالن نوايا الضّم الرسمّي )دي يوري - 
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بُحكم القانون( ألجزاء من الضفة الغربيّة 
بعد ســنين طويلة من الضــّم الفعلّي )دي 
فاكتــو- بُحكم األمر الواقع( ليســقط بذلك 
القناع الذي دأبت “إسرائيل” على التخفّي 

ورائه طوال سنين.

ويؤكــد “بتســيلم” أن “منطــق عمل هذا 
النظام وطريقة تطبيقــه مماثالن لما كان 
فــي نظام األبارتهايد الــذي اتّبعته جنوب 
إفريقيا في الماضــي، والذي كانت غايته 
الحفــاظ على تفّوق المواطنين البيض في 
الدولة بوســائل عّدة منها تقســيم السّكان 
إلى جماعــات ذات مكانات مختلفة ومنح 

حقوق مختلفة لكّل منها.

هناك بطبيعــة الحال فروق بين النظامين 
- منهــا أّن الفصــل فــي جنــوب إفريقيا 
اعتمد العرق ولون البشرة بينما اعتمدت 
“إســرائيل” األصــل القومــّي واإلثنّي؛ 
ومنهــا أّن الفصل هناك تجلّــى أيضاً في 
الحيّز العاّم فصالً بين الناس على أســاس 
لون البشــرة، فصل رســمّي وعلنــّي يتّم 
إنفاذه وضبطه بعمل الشرطة بينما تتفادى 

“إســرائيل” بشكل عاّم مثل هذه التجلّيات 
البارزة.

ولكــّن تعريــف نظــام األبارتهايــد فــي 
الخطــاب العاّم وفــي القانــون الدولّي ال 
يتطلّــب وال يفتــرض التطابُــق مع نظام 
األبارتهايد الذي ســاد فــي جنوب إفريقيا 
ألّن مثــل هــذا التطابُــق التاّم لــن يحدث 
أبــداً. لقد تحّولت مفــردة “أبارتهايد” منذ 
زمــن إلى مفهوم مســتقّل )مكــّرس نّصاً 
في المواثيق الدوليّة أيضاً( جوهره المبدأ 
الناظــم لعمل النظــام الذي يعمل بشــكل 
منهجّي على تحقيــق تفّوق جماعة بعينها 
من البشــر على جماعة أخــرى والحفاظ 

على هذا التفّوق.

وشــدد “بتســيلم” فــي وثيقتــه علــى أنه 
يصــّح القول إّن النظام اإلســرائيلّي نظام 
أبارتهايــد رغــم أنّه لم يصــّرح علناً عن 
نفســه كهذا أبداً )بل على العكس - ممثّلو 
النظام يُصّرحون صباح مســاء أنّه نظام 
ديمقراطّي(. ذلــك أّن مثل هذه التصريح 
العلنــّي ال يلــزم لتعريــف النظــام كنظام 
أبارتهايــد فالعنصــر الحاســم فــي ذلــك 

ليــس ذاك التصريحّي بــل الوقائعّي: أي 
ممارسات النظام.

صحيــح أّن النظــام فــي جنــوب إفريقيا 
صّرح عن نفسه أنّه كذلك في العام 1948 
ولكن بالنظر إلى العبر التاريخيّة ال يُعقل 
أن نتوقّــع من أيّة دولــة أن تفعل ذلك في 
أيّامنا وأن تتطّوع في اإلعالن عن نفسها 
كدولــة أبارتهايد. األكثــر معقوليّة هو أّن 
رّد الفعــل الدولــّي مــن قِبَــل معظم دول 
العالــم على نظــام األبارتهايد في جنوب 
إفريقيــا يمنع دوالً أخــرى من االعتراف 
أنّها تطبّق نظاماً مشابهاً ومن الواضح أّن 
ما كان ممكناً في العالم 1948 ليس ممكناً 
اليــوم - ال على الصعيــد الجماهيرّي وال 

القضائّي.

واختتــم مركــز المعلومات اإلســرائيلي 
وثيقته بالقــول: “إن تصويب النظر نحو 
الواقــع أمٌر مؤلــم لكّن ما يؤلــم أكثر هو 
العيش تحت البسطار. الواقع الذي تصفه 
هــذه الوثيقة جــّدي وخطيــر ولكنّه واقع 
مرّشح لمزيد من التدهور والتصعيد عبر 
تطبيق ممارســات جديدة - مع تكريســها 

في قانون أو بدون ذلك.

ولكــن من أقامــوا هــذا النظام هُم بشــر 
وهُــم من يســتطيعون فــرض المزيد من 
التصعيــد - وهُــم أيضاً من يســتطيعون 
تغييره. هــذا بالّضبط هو األمل الذي حذا 
بنا إلى صياغة ورقــة الموقف هذه. ألنّه 
كيف يمكن النضال ضّد الظلم إذا لم نسّمه 
باســمه؟ األبارتهايــد هو المبــدأ الناظم - 
ولكــن توصيفه وتعريفــه بما هو ال يعني 
االستســالم ورفــع الّراية البيضــا، وإنّما 

على العكس تماماً، إنّه نداء للتغيير.
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خربة الطوّيل .. أربعة عقود في 
المواجهة

المستوطنين،  نابلس  بلدة عقربا جنوب  أهالي  واجه   1982 عام 
من  واسعة  مساحات  على  االستيالء  في  مخططاتهم  وأسقطوا 
أراضي خربة الطويل شرقي البلدة الواقعة جنوب نابلس، لصالح 

توسيع مستوطنة “جتيت”.

اليوم وبعد 39 عاماً، عاد المستوطنون ليحققوا أطماعهم في االستيالء 
األهالي  يطلق عليها  والتي  الخصبة،  الزراعية  المناطق  هذه  على 
اسم “قطعة الحية” وتصل مساحتها لنحو ألف دونم، وشرعوا في 
حراثتها، بحجة أنها مناطق جرى استئجارها من المستوطنة، بناء 

على قرار التوسعة المصادق عليه عام 1997 من قبل االحتالل.

تشهد المنطقة منذ أيام انتفاضة من قِبَل األهالي في محاولة للتصدي 
لخطة االستيالء على هذه األراضي، أصيب خاللها مواطنان من 
قرية مجدل بني فاضل بجروح، عقب اعتداء مستوطنين عليهما، 
الذي  للدموع،  المسيل  الغاز  استنشاقهم  نتيجة  باالختناق  وأخرون 

أطلقه جنود االحتالل.

رئيس بلدية عقربا غالب ميادمة، أكد في حديث لوكالة “وفا”، أن 
المناطق المستهدفة في خربة الطويل، هي أراٍض زراعية خصبة، 
وتقسم الى عدة مناطق تزرع بشكل موسمي، وفيها مراعي ويتخللها 

عدة هضاب.

وقال: “إن المساحة اإلجمالية لخربة الطويل تصل لنحو 
السهلية  األراضي  مساحة  تصل  فيما  دونم،  ألف   12
المستهدفة حالياً ويجري حراثتها من قِبَل المستوطنين 
إلى نحو 1000 دونم، وهناك محاوالت دائمة من أجل 

االستيالء عليها، لصالح توسعة مستوطنة “جتيت”.

بأن هناك مخططاً  تدعي  االحتالل  قوات  إن  وأضاف 
هذا  1997، وعلى  عام  منذ  مقر  التوسعة،  في  هيكلياً 
األساس يدعي المستوطنون استئجارهم هذه األراضي 
عقربا،  ألهالي  ملكية  باألصل  وهي  المستوطنة،  من 

وجزٌء منها ألهالي بلدة مجدل بني فاضل.

وتابع ميادمة: عام 1982 حاول المستوطنون االستيالء 
على هذه األراضي، وتوسعة مستوطنة “جتيت” لكن 
مخططاتهم فشلت، بعد إثبات ملكيتها للمواطنين، واليوم 

عادوا لالستيالء عليها مرة أخرى.

بشكل  تدريبات عسكرية  تشهد  المناطق  هذه  أن  وبين 
منازل  من  جداً  قريبة  وهي  الحيّة،  بالذخيرة  مستمر 

البلدة.

وأوضح ميادمة “منذ حرب 1973، بدأ جيش االحتالل 
بإعداد هذه المنطقة، لتصبح مكاناً لمناوراته العسكرية، 
الحدود  على  المطل  االستراتيجي  موقعها  بسبب 
الشرقية مع األردن، وإجمالي ما جرى االستيالء عليه 
من أراضي عقربا حوالي 70 ألف دونم، من مساحتها 
أنها  ألف دونم، بحجة   144 الى  التي تصل  اإلجمالية 
مناطق عسكرية مغلقة، ويحرم على األهالي الوصول 
ومحميات  عسكرية  كمناطق  مصنفة  وأخرى  إليها، 

طبيعة”.
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ترتفع خربة الطويل 337 متراً عن سطح البحر، وكان يقطنها 
على  وتحتوي   ،1961 العام  إحصائيات  حسب  نسمة،   126
قديمة، حسب  بنيان  وآثار  وأكوام حجارة وصهريج  أساسات 
ما ذكره الباحث والحكواتي حمزة العقرباوي في بحث بعنوان 
“جغرافيا الصراع على األرض...خربة الطويل مثاالً” وذكر 
العقرباوي أن “خربة الطويل /وما حولها/ تعتبر قلب عقربا 
تنتج  ما  أراضيها  إليها، ومن  بالنسبة  الحياة  النابض وشريان 
الحبوب والثروة الزراعية وكذلك الثروة الحيوانية ومنتجاتها 
المنطقة  فإن هذه  لذا  واللحوم،  والحليب واألجبان  األلبان  من 
بمثابة القلب لقرية عقربا، ومن أجل ذلك كان من الضروري 

التنبه لخطورة المساعي الرامية لالستيالء عليها.

“سينما المستوطنات”.. النافذة 
الخبيثة لثقافة االحتالل

ربما نكون سهونا قليالً في خضم االستيالء والتجريف وبناء 
الوحدات االستيطانية، عن فعل آخر ال يقل إجرامية عن سرقة 
األرض، وهو الفعل الثقافي والحالة الثقافية التي نشطت في 

المستوطنات في السنوات األخيرة.

تؤسس  بدأت  التي  األنشطة  من  واحدة  المستوطنات  سينما 
لحراك ثقافي يبرز المستوطنات كوجهة حضارية لالحتالل، 
إلدارتها  مستقل  ومجلس  كبير  مالي  دعم  خالل  من  وذلك 

ودعاية إعالمية تسوق األفالم التي تنتجها المستوطنات.

“آرائيــل”،  الثـالث  االســتيطانية  الكتــل  فــي  يوجــد 
من  ثـالثة  عتصيون”  و“غــوش  أدوميــم”،  و“معاليــه 
المراكز الســينمائية ودور العــرض وهــي تابعــة للمجلــس 
رؤســاء  بإشــراف  وتعمل  المســتوطنات،  لتلــك  المحلــي 
المجالــس المحليــة لتلــك الكتــل االســتيطانية، وهــي ليســت 
مــن  المباشــر  المالــي  التمويــل  تتلقــى  ولكنهــا  حكوميــة 
وزارة الثقافــة اإلســرائيلية، وهنــاك مبلــغ آخــر مخصــص 
المجالــس  المســتوطنات مــن موازنــة  فــي  الســينما  لدعــم 

المحليــة للمســتوطنات أيضــاً.

خلف صورة زعران التالل، الذين يقطعون الطرق ويرشقون 
صوب  الرصاص  ويطلقون  بالحجارة  الفلسطينية  المركبات 
جهات  تقف  حقولهم،  في  المزارعين  ويهاجمون  المواطنين 
حكومية تنفق الماليين في سبيل تبييض صورة المستوطنات 
وخلق ارتباط ديني وتاريخي بين المستوطنين وأراضي الضفة 

الغربية والقدس، وإبراز وجه ثقافي لهم.

تحاول  والتزوير  السرقة  ثقافة  إال  يعرفون  ال  الذين  أولئك 

سينما  خالل  من  راقية  ثقافة  لهم  تبني  أن  االحتالل  حكومة 
خاصة محلية ودولية يدافعون بها عن بقائهم ويدعون المزيد 

من يهود العالم إلى أرض فلسطين.

أيام،  قبل عدة  الفلسطينية  الثقافة  تقرير نشرته وزارة  فحسب 
وافــق مجلــس الســينما اإلســرائيلي التابــع لــوزارة الثقافــة 
اإلســرائيلية في العــام 2015 علــى إنشــاء صنــدوق أفـالم 
بإشــراف “المجلــس  المســتوطنات  فــي  الســينمائي  لإلنتاج 
تمجيــد  علــى  يعمــل  كمشــروع  للمســتوطنات”  اإلقليمــي 
مليــون  مبلــغ  تخصيــص  وتــم  و“إسرائيل”.  االحتالل 
ونصــف مليــون شــيكل لدعــم تلــك المؤسســة الســينمائية.

المســتوطنات  فــي  الثقافيــة  االحتالل  نشــاطات  وأبــرز 
فــي الضفــة الغربيــة والقدس هــو مبــادرة وزيــرة الثقافــة 
وقرارهــا االســتيطاني الثقافــي الــذي يعمــل علــى الحصــول 
علــى شــرعية للروايــة اإلســرائيلية وإحاللها محــل الروايــة 
مالييــن  ثمانــية  بتخصيــص  قامــت  حيــث  الفلســطينية، 
شــيكل مــن أجــل إنتــاج أفـالم فــي المســتوطنات تتحــدث 
علــى  وقدرتهم  حياتهــم  ونمط  المســتوطنين  حيــاة  عــن 
بمســاعدة  الفلســطينية  األرض  علــى  واالستيالء  الســيطرة 
الحكومــة اإلســرائيلية، وأعلنــت رجيــف أنــه “ألول مــرة 
يتــم دعــم  اإلســرائيلية،  الســينما  تاريخهــا، صناديــق  فــي 
اإلنتــاج الســينمائي فــي المســتوطنات”، وأضافــت رجيــف: 
األصــوات  لســماع  الوقــت  حــان  التاريــخ:  “صنعنــا 
القادمــة مــن المســتوطنات فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة، 
والــذي ســيمنح دعمــاً خاصــاً للمنتجيــن الســينمائيين الذيــن 
يعيشــون فــي المســتوطنات، وأكــدت أن الخارطــة الثقافيــة 
الجديــدة ســوف تشــمل المســتوطنين وللمــرة األولــى فــي 

صناعــة الســينما”.

لــوزارة  التابــع  الفيلــم  مجلــس  وافــق  التفاصيــل  وفــي 
رغــم  شــيكل  مالييــن  ثمانيــة  تخصيــص  على  الثقافــة 
منــح  لكنــه  الســينما،  فــي  متخصصــاً  ليــس  المركــز  أن 
أفضيلــة لدعــم صناعــة األفالم الدعائيــة عــن االســتيطان.

الســامرة”  ســينما  “مشــروع  تطوير  الدعم  هذا  عن  ونتج 
وهو مبادرة مشــتركة لمؤسســة “غيشــر” للســينما المتعددة 
طــرق  يقــدم  وهــو  الســامرة،  مجتمــع  ومركــز  الثقافــات 
تطويــر وإنتــاج لألفالم الوثائقيــة واألفالم الروائيــة لســكان 

المســتوطنات.

فــي  فقــط  لليهــود  يتاندرمــان”:  “نيــر  الصحفيــة  وكتبــت 
الســينما  لصناعــة  جديــدة  أفـالم  مؤسســة  المســتوطنات، 

فــي المســتوطنات.

وأطلقــت مؤسســة “غيشــر” مناقصــة عنصريــة كولنياليــة 
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العــرق  أن  يعتقــد  لمــن  جديــدة 
العــرق  علــى  متفــوق  اليهــودي 
تحــت  الحيــاة  أن  ويفتــرض  العربــي 
الحكــم العســكري هــي حــل مشــروع 

وعــادل للفلســطينيين. 

“ليــران  الســينمائية  المنتجــة  وقالــت 
صنــدوق  إنشــاء  “بمجــرد  أتزمــور”: 
األمــوال  خــالل  مــن  األفالم  يدعــم 
العامــة يكــون ذلــك فــي الواقــع ضمــاً 
مــن  الكثيــر  فــي  يحــدث  زاحفــاً، 
اآلن  يحــدث  لكنــه  بالطبــع،  المناطــق 

أكثــر فــي مجــال الثقافــة”.

قِبَــل  مــن  الدعــم  البرنامــج  ولقــي 
الســينما  قطــاع  علــى  القائميــن 
رئيــس  كتــب  فقــد  األفالم.  وصناعــة 
جمعيــة المخرجيــن ليمــور بنشاســوف، 
الموضــوع  حــول  أثيــر  نقــاش  فــي 
مثيــرة  “الحقيقــة  “الفيســبوك:  علــى 
للغايــة لمعرفــة األفالم التــي ســتُصنع، 
وإذا اكتشــفنا مخرًجــا موهوبًــا، فنحــن 

ســعداء”.

المحليــة  المجالــس  وأقــرت 
للمســتوطنات شــرطاً فــي المناقصــات 
إلنتــاج األفالم فــي المســتوطنات وهــو 
أن يكــون المنتجــون لألفالم الســينمائية 
مــن اليهــود فقــط وهــي تمثــل إشــارة 
المســتوطنين  فكــر  داخــل  عنصريــة 

ورؤسائهم.

 2020 نوفمبر  من  السادس  وفي 
منحاً  ستقدم  الحكومة  أن  ريغف  أعلنت 
أفالمــاً  يعملــون  الذيــن  للمستوطنين 

عــن المســتوطنات.

الثقافــة  وزارة  قامــت   ،2019 وعــام 
بحيــث  سياســتها  بتغيــر  اإلسرائيلية 
اختيــار  لجنــة  علــى  مفروضــاً  بــات 
األفالم فــي الصناديــق التقريــر بشــأن 
التمويــل بالنظــر للنــص وقصــة الفيلــم 
مقــدم  أو  المخــرج  اســم  معرفــة  دون 
علــى  الحكــم  يتــم  ال  حتــى  الطلــب، 
ســكن  مــكان  علــى  بنــاًء  الطلــب، 

مقدمــه، بمعنــى عــدم إعطــاء أعضــاء 
لحرمــان  الفرصــة  التقييــم  لجــان 

المســتوطنين مــن الفــوز بالمنــح.

األفالم  لبعــض  عــرض  يلــي  وفيمــا 
التــي تــم إنتاجهــا داخــل المستوطنات:

 ،2016 “المســتوطنين”  فيلــم 
الفيلــم  دوتــان.  شــمعون  للمخــرج 
الوجــود  مــن  عاًمــا  لخمســين  يوثــق 
الغربيــة  الضفــة  داخــل  اإلســتيطاني 
منــذ بدايتــه عــام 1967 وحتــى يومنــا 
هــذا. مــن منطلــق التعــارف الشــخصي 
العالــم  المخــرج  يستكشــف  والشــامل، 
ألنفســهم  المســتوطنون  خلقــه  الــذي 
أكثــر  منــذ  قائــم  صــراع  قلــب  فــي 
التيــارات  يفحــص  قــرن.  مــن 
الــذي  ومــا  للمســتوطنات  المختلفــة 

يحفــز ُكالً منهــا.

خــالل  ومــن  الدينــي،  الدافــع  مــن 
السياســية  اإليديولوجيــة  الدعايــة 
إلــى  الغفــران،  يــوم  حــرب  بعــد 
واإلقتصاديــة  االجتماعيــة  الدوافــع 
التــي تســببت فــي انتقــال عــدد كبيــر 
المســتوطنات  إلــى  الســكان  مــن 
عــن  بحثًــا  الماضييــن،  العقديــن  فــي 

مســتوى معيشــي أعلــى.

الســتينيات  أواخــر  في  الفيلــم  يبــدأ 
أربــع”،  “كريــات  مســتوطني  ويتتبــع 
ويدور حول االســتيطان الصهيوني فــي 
الهجمــة االســتيطانية،  الخليــل وبدايــة 
والنبــوة  التــوراة  علــى  معتمــداً 
وغيرهــا مــن األدلــة التوراتيــة، كمــا 
المســتوطنين  يقنــع  أن  يحــاول  أنــه 
األخضــر  الخــط  مــن  جــزء  بأنهــم 
خــالل  مــن  عــنه  منفصليــن  وغيــر 
االلتفافيــة  والشــوارع  الطــرق 
الفيلــم  فــإن  وكالعــادة  والجســور. 
اليهــود  المســتوطنين  حيــاة  يصــور 
الفلســطينيون،  يعانيــه  مــا  متجاهــالً 
وكمــا يقــول أوري كليــن فــي هآرتــس: 
عــن  عينيــه  يغمــض  الفيلــم  “فــإن 
الغربيــة  الضفــة  فــي  الحيــاة  حقيقــة 

وفظائعهــا”.

تكوينيــة  أحــداث  حــول  الفيلــم  يركــز 
األيام  حــرب  قبــل  بــدأت  لالســتيطان 
كرونولوجــي،  منظــور  مــن  الســتة. 
كمجموعــة  المســتوطنين  تقديــم  يتــم 
مــن األفــراد، يتبلــورون فــي عشــرات 
القادمــة  الجماهيــر  وأخيــراً  وآالف، 
والعالــم،  البــالد  أنحــاء  جميــع  مــن 
الذيــن  والمتدينــون  المســيحيون 
هــؤالء  حركــة  للخــالص.  يســعون 
تعيــد  للغايــة،  المتنوعــة  األشــخاص، 
تشــكيل مســاحة الضفــة الغربيــة. أوالً 
بطريقــة متقطعــة ثــم بوســائل الدولــة 

ودعمهــا.

يُظهر الفيلــم تبلــور المحليــات والبــؤر 
االســتيطانية أيضاً مــن خــالل خرائــط 
مــن  تمتــد  االحتالل  لدولــة  خياليــة 
هــذه  لكــن  النيــل.  إلــى  الفــرات 
حجــم  توضــح  التــي  الخرائــط، 
تجعــل  االســتيطاني،  المشــروع 
قــد  النضــال  بــأن  يشــعر  المشــاهد 
انتصــر، وأن المســتوطنين قــد نجحــوا 
بــأرض  الخاصــة  أجندتهــم  دفــع  فــي 
وغرســها،  الكبــرى  “إســرائيل” 
والفيلــم يوضــح أن المســتوطنين أقــوى 

مــن الدولــة.

ثانياً: فيلــم “البقــرة الحمــراء” 2019، 
مــن إخــراج: تســيفيا بــاركاي يعقــوب، 
وحيــدة  فتــاة  عــن  الفيلــم  “يتحــدث 
والدهــا  مــع  تعيــش  التــي  )بينــي( 
بالقــدس  ســلوان  فــي  مســتوطنة  فــي 
العائلــة  مزرعــة  فــي  تولــد  الشــرقية. 
بقــرة حمــراء يعتقــد والــد بينــي أنهــا 
عالمــة مــن عالمــات ودالالت إعــادة 
)بينــي(  تقــوم  الثالــث.  الهيــكل  بنــاء 
علــى رعايــة وتربيــة البقــرة الحمــراء 
ببنــاء  اليهــود  ويقــوم  تكبــر  حتــى 

الهيــكل فــي القــدس.

للمرجعيــات  فجــة  إحــاالت  ثمــة 
الدينيــة والنصــوص والخرافــات التــي 
تقع  المــكان.  مــن  الفلســطيني  تنفــي 
يعمــل  الــذي  ياعيــل  حب  في  بينــي 
التوتــر  اشــتداد  ومــع  الجيــش  فــي 
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بيــن الفلســطينيين وســكان المســتوطنة 
أن  تقــرر  بالخطــر  بينــي  وإحســاس 
مشــترك  مســتقبل  عــن  لهــا  تبحــث 

مــع ياعيــل.

عالقــة  علــى  يركــز  الفيلــم 
المســتوطنين بــأرض التــوراة ويــّروج 
يلفــق  كمــا  عنهــا،  أكاذيبهــم  لــكل 
الكثيــر مــن األكاذيــب عــن مــا يســميه 
“اإلرهــاب الفلســطيني” بحــق اليهــود 
اليهــودي  يســتطيع  ال  كيــف  ويصــور 
العنــف  بســبب  بيتــه  مــن  يخــرج  أن 
عكســي  تصــور  فــي  الفلســطيني 

لطبيعــة الحيــاة فــي الضفــة الغربيــة.

فــي  مــرة  ألول  الفيلــم  عــرض  وتــم 
مهرجــان  ثــم  ومــن  برليــن  مهرجــان 
لألفالم  الهنــد  ومهرجــان  طوكيــو 
حصــل  حيــث  القــدس  ومهرجــان 
جائــزة  منهــا  جوائــز  عــدة  علــى 
أفضــل فيلــم إســرائيلي فــي مهرجــان 

القــدس. مــدة الفيلــم 88 دقيقــة.

الخمــس”،  “األخــوات  فيلــم  أمــا 
تبنيــن  نســاء  خمــس  عــن  فيتحــدث 
وعشــن  الدينيــة  األيديولوجيــة  نفــس 
الميعــاد  ألرض  االنتمــاء  تحــت  معــاً 
واألرض الموعــودة “إســرائيل” وفــي 
معــاً  وأسســن  والســامرة(،  )يهــودا 

مســتوطنة.

مســتوطنة  فــي  تــدور  الفيلــم  أحــداث 
ظلــت  نابلس،  شرق  موريــه”  “ألــون 
الخمســة  النســاء  بيــن  قويــة  العالقــة 
فلســطيني وقتــل  حتــى جــاء إرهابــي 
وتفككــت  المســتوطنة  فــي  إحداهــن 
وكل  بينهــن،  الصداقــة  بعدهــا عالقــة 
الخاصــة،  لديهــا حياتهــا  فتــاة أصبــح 
عــن  تتحــدث  واحــدة  كل  وأخــدت 
المســتوطنة ودور  بنــاء  فــي  تجاربهــا 
اإلرهابــي الفلســطيني فــي قتــل الحيــاة 

المشــتركة بينهــن فــي المســتوطنة.

طالبــة  قِبــَل  مــن  إنتاجــه  تــم  الفيلم 
جامعــة  فــي  تــدرس  يهوديــة 

بالعيــش  وقامــت  بلنــدن”،  “رويــال 
بيــت  قرب  “تكــوع”  مســتوطنة  فــي 
داخــل  وثائقيــاً  فيلمــاً  وأنتجــت  لحــم 
العنصريــة  علــى  يقــوم  المســتوطنة، 
أن  حيــث  العنصــري،  والتمييــز 
يســتطيع  ال  اليهــودي  الطالــب 
القريــة  فــي  الفلســطيني  جاره  زيــارة 
اعتمــاداً  القتــل  مــن  خوفــاً  المجــاورة 
علــى التجــارب الســابقة أن الفلســطيني 

يقتــل اليهــودي.

تــم  الســحاب”  فــي  “بطــل  فيلــم 
2017 فــي مســتوطنة  تصويــره عــام 
أراضــي  علــى  المقامــة  “نوفيــم” 
قــرب  اســتيا  ديــر  فــي  المواطنيــن 
لألطفــال  موجــه  فيلــم  وهــو  ســلفيت. 
يصــور الضفــة الغربيــة بأنهــا مــكان 
وأن  فيــه،  مشــاكل  ال  للحيــاة  ســاحر 
فــي  “إســرائيل”  هــي  هنــاك  الحيــاة 
متخيلــة  قريــة  ففــي  حللهــا.  أبهــى 
ويبحثــون  للتهديــد  األبطــال  يتعــرض 

عــن منقــذ يقودهــم نحــو النجــاة.

فــإن  المالحظــة،  يمكــن  وكمــا 
كل  بعيــدة  األفالم  تلــك  إنتــاج  غايــة 
والفنيــة  الجماليــة  القيــم  عــن  البعــد 
واإلنسانية، بــل تكمــن فــي التحريــض 
والبروبغنــدا، فالســينما التــي يتم إنتاجها 
موجهــة  ســينما  هي  المســتوطنات  في 
مــن  األرض  ســرقة  روايــة  لتعزيــز 
واألكاذيــب  الخرافــات  بــث  خــالل 
وتصويــر “الفلســطيني القاتــل” الــذي 
هادئــة.  مــن حيــاة  المســتوطن  يحــرم 
“إسرائيل”  في  للمحتل  موجهة  وهي 

وللمواطن األجنبي.

وبشــكل عــام، فــإن إنتــاج هــذه األفالم 
“جريمــة”، كونه يســّوق لفكــرة ســرقة 
فــي  عرضهــا  أن  كما  الغيــر،  أرض 
المهرجانــات الدوليــة تعتبر “جريمــة”، 
للفكــرة  الترويــج  يعنــي  العــرض  ألن 
أي  زيــارة  وتجريــم  تحملهــا،  التــي 
مســرحية  فرقــة  أي  ومشــاركة  فنــان 
أي  فــي  اســتعراضية  أو  موســيقية  أو 

حفــل يقــام فــي المســتوطنات.

العالج ممنوع في 
مسافر يطا

 
لنقل  يونس  عيسى  المواطن  اضطر 
من  “تركتور”،  زراعي  بجرار  زوجته 
يطا  بمسافر  الواقعة  جنبا  بقرية  منزله 
جنوب مدينة الخليل في محاولة للوصول 
للمستشفى حيث كانت تعاني ألم الوالدة.

أقدم يونس على هذه الخطوة لعدم تمكن 
لزوجته،  الوصول  من  اإلسعاف  مركبة 
يغلق  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  ألن 
ومنها  المواطنين  حركة  ويمنع  الطريق 
الطريق  تعبيد  يمنع  كما  الطبية،  الطواقم 
وتأهيلها، ما اضطر المواطنين الستخدام 
لنقل  محاولة  في  الزراعية  جراراتهم 

المرضى والحاالت الطارئة.

المستشفى  إلى  الوصول  محاوالته  كل 
المطاف  نهاية  وفي  بالفشل،  باءت 
وضعت زوجته طفلها يونس على يد قابلة 
في العربة التي يجرها “التركتور” أو ما 
تعرف بين عموم المواطنين بـ “الترلة”.

عاد يونس وبرفقته طفله البكر، يقول في 
بضعة  عليها  مضى  التي  للحادثة  تذكره 
على  عينيه  فتح  الطفل  هذا  “إن  أعوام: 
مزيداً  سيواجه  يكبر  وعندما  المعاناة، 
على  المتواصلة  االعتداءات  بسبب  منها 
في  النساء  من  الكثير  حيث  المواطنين، 
يصلن  أن  قبل  أطفالهن  يضعن  المسافر 
ممارسات  بسبب  المستشفيات  الى 

االحتالل والمستوطنين”.

المؤهلة  للعيادات  يطا  مسافر  تفتقر 
إلى  يونس  ويشير  الطبية،  والمراكز 
إلرغام  تطور  أي  يمنع  االحتالل  أن 
قراهم  من  الرحيل  على  المواطنين 
يتحدث  مشابهة،  قصة  وفي  وخربهم. 
المواطن علي محمد جبرين )62 عاماً( 
الشهر  خالل  مسكنه  تعرض  الذي 
مستوطني  قبل  من  لهجوم  المنصرم، 
أراضي  على  المقامة  يائير”  “متسبي 
البطم بمسافر  المواطنين في قرية شعب 
باستهداف  يكتف  لم  االحتالل  أن  يطا 
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والخاليا  والمدارس  الصحية  العيادات 
من  الماشية  رعاة  ويمنع  بل  الشمسية، 
وقتل  وأعدم  المناطق،  هذه  في  النقل 
وتسميم  والدهس  بالرصاص  ماشيتهم 

المياه عدة مرات.

مزمنة،  أمراض  من  يعاني  جبرين 
وأصيب خالل الهجوم بكدمات، يؤكد أنه 
الليل  ساعات  الوصول خالل  يستطع  لم 
الحكومي  الخليل  أو  يطا  مستشفى  الى 
االحتالل،  عرقلة  بسبب  العالج،  لتلقي 
قبل  الصباح،  ساعات  حتى  يعاني  وبقي 

أن يذهب للعيادة الصحية في المسافر.

خدمات  تقدم  العيادات  هذه  “إن  يقول: 
المزمنة  األمراض  ألصحاب  بسيطة 
األولية  اإلسعافات  فيما  ولألطفال، 
ليوم  متوفرة  وهي  معدومة،  تكون  تكاد 
تفي  ال  محددة  ولساعات  أسبوعياً  واحد 

باحتياجات الناس”.

نضال  يطا  مسافر  قروي  مجلس  رئيس 
أن  إلى  لـ”وفا”،  يشير في حديث  يونس 
4 عيادات صحية موجودة في المسافر، 
ال  الواحدة  مساحة  فقط،   2 منها  تعمل 
ويوضح  مربعاً.  متراً   50 على  تزيد 
قرى  في  أُقيمت  التي  الـ4  العيادات  أن 
المسافر وهي: الفخيت، وجنبا، وصفي، 
والمجاز، تقدم خدماتها لمئات المواطنين، 
أي  يمنع  االحتالل  لكن  يكفي،  ال  وهذا 

تطور هنا.

شيء  كل  يستهدف  “االحتالل  ويتابع 
عام  قبل  استولى  حيث  فلسطيني، 
“كرفان  وهي  عيادة صحية  على  تقريباً 
الطبية  الطواقم  عمل  وعرقل  متنقل”، 
لمنعهم  مرات  عدة  واحتجزهم  فيها، 
الصحية  الخدمات  وتقديم  الوصول  من 
تابعة  مركبة  احتجز  كما  للمواطنين، 
كانت  أشهر،  ستة  لمدة  الصحة  لوزارة 
محملة بدواء مجاني للمرضى، واحتجز 
تقديم  لمنع  شهرين  لمدة  للوزارة  أخرى 
الخدمات الطبية لألهالي. خبير الخرائط 
الغربية  الضفة  جنوب  في  واالستيطان 
عما  لـ‘وفا‘،  تحدث  حنتش  الهادي  عبد 

اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  به  تقوم 
من جرائم إلفراغ منطقة مسافر يطا من 
سكانها الذين يصل عددهم قرابة 3 آالف 

نسمة.

أصدرت   ،1996 عام  في  إنه  يقول 
في  عسكرياً  أمراً   16 االحتالل  سلطات 
ألف   250 على  واستولت  واحد،  يوم 
في  معظمها  الخليل،  بمحافظة  دونم 
مسافر يطا وبني نعيم، ومنعت المواطنين 
عام  بترحيلهم  وقامت  فيها،  التواجد  من 
للدفاع  العامة  اللجنة  في  أننا  إال   ،1999
الى  إعادتهم  من  تمكنا  األراضي  عن 

أراضيهم وممتلكاتهم.

ومستوطنوه  االحتالل  حنتش،  ويتابع 
المواطنين  على  اعتداءاتهم  يواصلون 
أدنى  توفير  منع  منها  متعددة،  بأشكال 
والنساء  لألطفال  الصحية  الرعاية  سبل 
أمراض  من  يعانون  ومن  والشيوخ، 
ومنظمات  مؤسسات  أن  مضيفاً  مزمنة، 
توفير  تزال  وما  حاولت  أوروبية  دولية 
الخدمات الصحية وخاليا الطاقة الشمسية 
أو  “كرفانات”  المتنقلة  عيادات  وإنشاء 
بل  ذلك،  يمنع  االحتالل  أن  إال  مشيّدة 
ودمر العيادات واستولى عليها. ويضيف 
المنطقة  مدارس  االحتالل  “استهدف 
لدفع  المياه،  آبار  وسمم  بالهدم  أيضاً 
أراضيهم  من  الرحيل  على  المواطنين 
لسرقتها لصالح توسيع االستيطان، على 
وبني  يطا  مسافر  وخرب  قرى  حساب 

نعيم جنوب وشرق الخليل”.

ويشير الى أن الخدمات الصحية المجانية 
التي توفرها العيادات التي أُقيمت من قبل 
المؤسسات الدولية في المنطقة، ساهمت 
في تعزيز صمود المواطنين رغم بساطة 
وقلة ما تقدمه، وأصبح بإمكان المواطنين 
تلقي بعض خدماتهم دون تكلف عناء السفر 
والتنقل الى مراكز المدن، لكن االحتالل 
ما  وبحسب  المنطقة.  في  شيئاً  يريد  ال 
أطباء  منظمة  تقرير صدر عن  في  جاء 
فيه  جاء  الحالي،  العام  بداية  حدود  بال 
المنطقة  في  المجتمعات  بعض  “تواجه 
“ج” بالخليل تحديات في الحصول على 

القيود  بسبب  األساسية  الصحية  الرعاية 
ذلك  ويتجلى  المواصالت،  توفر  وعدم 
الوصول  تعيق  التي  الحواجز  من خالل 
 300000 لنحو  الصحية  الرعاية  إلى 
فلسطيني يعيشون في مجتمعات صغيرة 
على  ثلثهم  من  أكثر  ويعتمد  متناثرة، 
العيادات الجوالة للحصول على الخدمات 

الصحية األساسية”.

أقرب  إلى  الوصول  “يتطلب  وتابعت 
تحملها،  الناس  تكاليف ال تستطيع  عيادة 
توفر  عدم  مع  طويلة  مسافات  وقطع 
وضع  وسوء  العامة،  المواصالت 
الطرق التي تحول دون وصول سيارات 
اإلسعاف إلى المجتمعات المحتاجة، وفي 
الحاالت التي تحتاج القرب إلى الخدمات 
ويضطرون  الحمل(،  )مثل  الصحية 
كذلك للبقاء بعيداً عن البيت لمدة طويلة، 
أية  تقريباً  يوجد  ال  يطا  مسافر  وفي 
فاقم  خدمات طبية منذ زمن طويل، وقد 
الملحة  الوضع من شدة االحتياجات  هذا 
لنظام الرعاية الصحية نتيجة تفشي وباء 

“كورونا”.

وأشارت المنظمة إلى “أن من المعوقات 
المنطقة،  هذه  في  الصحية  الرعاية  أمام 
هي أنه ال يُسمح للسكان فيها أن يبنوا أي 
مبنى دائم أو شبه دائم بدون ترخيص من 
يمنح  ما  ونادراً  اإلسرائيلية،  السلطات 
ذلك الترخيص، حتى المرافق المتواضعة 
التي تستخدمها أطباء بال حدود للعيادات 
الجوالة، كالمرفق الذي في الفخيت، هي 
الهدم، ومنذ  لخطر  الدوام  معرضة على 
عام 2012 صدر بحق المدرسة والعيادة 
المجاورة لها أمر هدم ما يعني أنه قد يتم 

تجريفهما في أي يوم”.

3 آالف شجرة .. مجزرة 
االحتالل على األرض
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تفاجأ أهالي بلدة دير بلوط غرب سلفيت 
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االحتالل  قوات  من  ضخمة  بأعداد 
اإلسرائيلي، تتجه نحو المنطقة الغربية 
من البلدة، وتغلق المكان وتشرع باقتالع 

أشجار الزيتون في المنطقة.

خمس  من  ألكثر  التجريف  استمر 
وكأنه  تنساب  النساء  ودموع  ساعات، 
يسقط شهيد في كل اقتالع لشجرة زيتون، 
يُنهي  بالمآتم،  أشبه  صامت  مشهد  وفي 
شجرة  آالف   3 بحق  مجزرته  االحتالل 
زيتون، ويقضي على كل اآلمال المتعلقة 
باقتالع  االحتالل  يكتِف  لم  األرض.  في 
أصحاب  على  اعتدى  بل  األشجار، 
من  انسحابه  أثناء  بالضرب  األراضي 

المكان.

 44( موسى  عزت  متعب  المواطن 
اليوم  “تفاجئنا صباح  لـ”وفا:  قال  عاماً( 
بوجود 7 جرافات وقوة كبيرة من جيش 
توجهوا  المستوطنون،  يرافقهم  االحتالل 
إلى المنطقة وقاموا بإغالقها، ثم شرعوا 
باقتالع زيتوننا، ونحن نحاول أن نصل 
لكنهم  لحمايته،  واحد  زيتون  عرق  إلى 
منعونا بقوة السالح وبآلياتهم العسكرية”.

الزيتون  أشجار  باقتالع  قاموا  وأضاف: 
بعض  وقص  األرض،  من  وسرقتها 
األشتال  ورش  األخرى،  األشجار 
الصغيرة من الزيتون والعنب واللوزيات 
مساحة  على  مزروعة  قاتلة،  بمبيدات 

تقارب 300 دونم.
تعود  األرض  هذه  أن  موسى،  وأكمل 
عائلة  من  أشخاص  لخمسة  ملكيتها 
 500 نحو  يمتلك  شخص  كل  موسى، 
استصالحها  على  عملنا  شجرة، 
وزراعتها قبل 10 سنوات وفي كل عام 
بالسالسل  وتسيجها  حراثتها  على  نعمل 
الحجرية، بطريقة حتى باتت كأنها لوحة 
الشوائب  من  خالية  مرسومة،  خضراء 

واألعشاب الشوكية.

وبيّن أن كل االعتماد عليها وعلى ثمرها 
لتأمين الحاجة من زيت الزيتون، متابعاً 
“زرعناها لتكون الركيزة األساسية لسد 
واعتبرناها  الزيتون،  زيت  من  حاجتنا 

لهم  رزق  مصدر  لتكون  ألبنائنا  ادخاراً 
هو  هذا  لكن  المستقبل،  في  ولعائالتهم 
االحتالل يقوم دائماً بهدم آمالنا وأحالمنا.

بدوره، قال محافظ سلفيت عبدهللا كميل: 
في  والمستوطنين  االحتالل  جرائم  “إن 
المحافظة أخذت مؤخراً تتصاعد بوتيرة 
عالية وغير مسبوقة، ما يستدعي تحرك 
رسمي وشعبي ودولي فوري على كافة 
الممارسات”.  هذه  لوقف  المستويات 
لجان  تفعيل  الى  الدعوة  كميل  وجدد 
المناطق  كافة  في  الشعبية  المقاومة 
اإلسرائيلية  للقرصنة  تتعرض  التي 

واالستهداف االستيطاني.

وفصائل  “فتح”  حركة  كميل  وحيا 
كبير  بدور  تقوم  التي  الوطني  العمل 
وجماهير  شعبنا  أبناء  استنهاض  في 
المهددة  األراضي  عن  للدفاع  المحافظة 
للتمسك  المواطنين  داعياً  بالمصادرة. 
الوثائق  وتوفير  وزراعتها  بأراضيهم 
سلفيت  محافظة  الى  والتوجه  الالزمة 
القانونية  للمرافعة  المختصة  ومؤسساتها 

كخطوة استباقية في الدفاع عنها.

االحتالل  حكومة  سلفيت  محافظ  وحمل 
هذه  تداعيات  عن  المسؤولية  كامل 
الممارسات والتي تهدف من خاللها الى 
فرض واقع جديد على الفلسطينيين تجعل 
باقي  عن  معزل  في  سلفيت  خالله  من 
جهته،  من  الغربية.  الضفة  محافظات 

سلفيت  في  الزراعة  مديرية  مدير  قال 
ارتفاعا  أن هناك  لـ”وفا”:  الخراز  ماجد 
في  االستيطانية  الهجمة  وتيرة  في  كبيرا 
المحافظة، تتمثل باقتالع األشجار خاصة 
المزارعين،  على  واالعتداء  الزيتون، 
إنذار،  سابق  دون  األراضي  وتجريف 
يؤمن  واحداً  مزارعاً  هناك  يتبَق  فلم 
ممارسات  عن  بعيدة  ستبقى  أرضه  أن 

االحتالل الغاشمة.

الزراعة  مديرية  أن  إلى  الخراز  وأشار 
قامت في األيام األخيرة بتوزيع نحو ألف 
األراضي  أصحاب  على  زيتون  شجرة 
العتداءات  أراضيهم  تعرضت  الذين 
االحتالل في مناطق مختلفة من المحافظة 
خاصة المناطق القريبة من المستوطنات 
المقامة على أراضي المحافظة، أو التي 
استيطانية  بؤر  إقامة  االحتالل  ينوي 
بقية  تزويد  على  وستعمل  عليها،  جديدة 
المزارعين باألشجار، حسب اإلمكانيات 

المتاحة لدى الوزارة.

مدير عام العمل الشعبي في هيئة مقاومة 
رحمه  أبو  عبدهللا  واالستيطان  الجدار 
قبل  من  هجمة  هناك  أن  لـ”وفا”،  أكد 
االحتالل بصورة عامة في كافة مناطق 
وجه  على  سلفيت  محافظة  لكن  الضفة، 
الخصوص تعرضت في األشهر األخيرة 
إلى هجمة ممنهجة تمثلت في مضايقات 
للمزارعين، وتوسعات استيطانية خاصة 
سلفيت،  غرب  “الرأس”  منطقة  في 
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أبو  و”خلة  بديا،  في  حسان”  و”خلة 
العال” في حارس، واليوم كانت الهجمة 
األقوى على أشجار الزيتون في بلدة دير 

بلوط غرب سلفيت.

سلم  قد  كان  االحتالل  أن  إلى  وأشار 
المنصرم  أغسطس  آب/  في  المواطنين 
رغم  المنطقة،  هذه  إلخالء  إخطارات 
األهالي  قبل  من  اعتراضات  تقديم 
األوراق  وتقديم  قانونية  متابعة  ووجود 
الالزمة لحماية األرض، إال أن األهالي 
صدموا اليوم بتجريف األراضي واقتالع 
جلسة  إلى  الوصول  قبل  األشجار 
المحكمة واالستماع إلى أقوالهم. وأكمل: 
سلفيت  محافظة  أراضي  أن  من  بالرغم 
والمزارعون  الزيتون  بأشجار  محمية 
االحتالل  أن  إال  أراضيهم،  يفارقون  ال 
وما  األرض  سرقة  طرق  بعدة  يحاول 

عليها من أشجار.

أعلن  حديث  قديم  مخطط  “يوجد  وقال: 
عنه قبل عدة أسابيع، يبين أنه سيتم شق 
طريق من منطقة الساوية جنوب نابلس، 
ورنتيس  الغربية  اللبن  أراضي  وحتى 
بالتأكيد  وهذا  هللا،  رام  مدينة  غرب 
أراضي  من  واسعة  مساحات  سيجرف 

المواطنين بمحافظة سلفيت”.

وأضاف أبو رحمه: هناك استهداف للجسد 
فاالعتداءات على  الفلسطينية،  واألرض 
آالف  واقتالع  ارتفاع،  في  المواطنين 
أشجار الزيتون أو إحراقها أو تكسيرها، 
هي دليل واضح على أن شجرة الزيتون 
مستهدفة من قبل االحتالل كما اإلنسان، 

على اعتبار أنها تحمي األرض.

ونّوه، إلى أن الهيئة تقوم سنوياً بزراعة 
أشجار الزيتون ضمن الحمالت الوطنية 
مضيفاً:  المستهدفة،  للمناطق  خاصة 
مقابل كل  100 شجرة زيتون  “سنزرع 

شتلة واحدة يقوم االحتالل باقتالعها”.

فعاليات  مع  األشجار  اقتالع  تزامن 
ينظمها  التي  الفلسطيني  الشهيد  يوم 
بالشراكة  والرياضة  الشباب  مجلس 

ذات  واألهلية  الرسمية  المؤسسات  مع 
العالقة، لزراعة شجرة لكل شهيد تحت 
نفذت في  التي  شعار “أحياء يرزقون”، 

منطقة المراحات غرب مدينة سلفيت.

جاد.. ذكرى ميالد 
تنسفها الحجارة الخاصة

 
نسفت حجارة المستوطنين فرحة عائلة 
عاماً(،   36( صوافطة  عالء  المواطن 
التي كانت تستعد لالحتفال بذكرى ميالد 

طفلها جاد الثالثة.

 21 بتاريخ  الخميس   مساء  من  الثامنة 
صوافطة  عائلة  سلكت   ،2020 يناير 
نحو  تقيم،  حيث  هللا  رام  مدينة  طريق 
رأسها،  مسقط  حيث  طوباس  مدينة 
من  لتنجو  حقيقياً،  رعباً  خاللها  عاشت 

الموت بأعجوبة.

زوجته  برفقة  صوافطة  وصل  فعندما 
 6( ومجد  سنوات(   3( جاد  وطفليه 
برقة  قرية  من  مقربة  على  سنوات(، 
بهجوم  فوجئوا  هللا،  رام  شرق  شمال 
على  المستوطنون  شنه  بالحجارة 
ووالدته  جاد  الطفل  وأصابوا  مركبتهم، 
بجروح. يقول صوافطة إلى أن جميع من 
في المركبة كانوا ظاهرين لمن خارجها، 
تلك  الداخل في  كونها كانت مضاءة من 
اللحظة، ألن طفله جاد كان يبحث أسفل 

المقعد عن كيس “البامبا” خاصته.

ويضيف صوافطة لـ”وفا” إن “األجواء 
مفرق  وصلنا  وعندما  معتمة،  كانت 
القرية، أضاء شخص لنا من بعيد بكشاف، 
وبادرت  إسرائيلية  شرطة  أنه  اعتقدت 
للتخفيف من السرعة حتى الوقوف، فإذا 
بمستوطنين اثنين يحيطان بالمركبة، أراد 
أحدهم فتح الباب بقوة، بينما راح األخر 

يضرب بقدمه مقدمتها”.
المركبة،  فتح  المستوطنان من  يتمكن  لم 
قرابة  من  بمهاجمتها  العائلة  لتنصدم 

بالحجارة  آخرين  مستوطناً  عشرين 
وهذا  المركبة،  زجاج  لتحطيم  أدى  ما 
بدوره دفع صوافطة للضغط على دواسة 
المحقق  الموت  من  والهروب  البنزين 

لعائلته بأعجوبة، وفق قوله.

تساقط  أثناء  بالمركبة  سار  أنه  ويؤكد 
من  أكثر  عليها  المستوطنين  حجارة 
لجيش  تجمعا  وصل  حتى  متر،   100
المركبة  فأوقف  االحتالل،  وشرطة 
أصيب  الذي  جاد  طفله  إسعاف  وطلب 
التي أصيبت بحجر في  بوجهه وزوجته 
يدها. “المستوطنون نسفوا كل مخططاتنا 
لميالد  الثالثة  السنوية  بالذكرى  لالحتفال 
بميالده  نحتفل  أن  المخطط  كان  جاد، 
لكن  الجمعة،  يوم  بطوباس  العائلة  مع 
اضطررنا للعودة إلى مدينة رام هللا حيث 
الطبي”،  فلسطين  بمجمع  إسعافه  جرى 

يضيف صوافطة.

ويتابع: “للمرة األولى أشعر بالرعب على 
عائلتي، لم أتعرض لمثل هذا الهجوم من 
الوحشية  من  كبير  قدر  على  كانوا  قبل، 
أعيننا،  أمام  الموت  كان  األطفال،  ضد 

هربت بسرعة من الموت أنا وعائلتي”.

الرئيسية  الطرق  باتت  أشهر  ومنذ 
الواصلة بين مدن الضفة الغربية محفوفة 
المتكررة  االعتداءات  إثر  بالمخاطر، 
بمجموعات  المنتشرين  المستوطنين  من 
تصاعد  ومنذ  المفترقات.  على  منظمة 
الشوارع  على  المستوطنين  اعتداءات 
صوافطة  اضطر  والمفترقات،  الرئيسية 
إلى  هللا  رام  مدينة  مغادرته  لتنسيق 
أصدقائه  مع  األسبوع  نهاية  طوباس 
وعائالتهم، حتى يتجنب تلك االعتداءات. 
مع  الطرق  على  باألمان  نشعر  نعد  “لم 
يضيف  وعربدتهم”  المستوطنين  جنون 
زالت  ما  اللحظة،  لغاية  صوافطة. 
الصدمة تخيم على الطفلين جاد ومجد من 
بشاعة الحادثة، فيروي الطفل مجد بعض 
“المستوطنين  قائالً:  الحادثة  تفاصيل 
باب  يفتحوا  حاولوا  يقتلونا،  بدهم  كانوا 
ما  علينا،  الحجارة  وضربوا  السيارة، 

خلونا نحتفل بعيد ميالد جاد”.
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حتى األيــام األخيرة للرئيــس األميركي 
دونالــد ترمب في البيــت األبيض، وقبل 
تولي الرئيس المنتخب جو بايدن مقاليد 
الحكم بســاعات، كانت حكومة االحتالل 
تســتغل الموقــف بالمصادقــة على بناء 
المزيــد من الوحــدات االســتيطانية في 
الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وفي تحٍد جديــٍد للمجتمــع الدولي، وقبل 
ســاعات من صعــود الرئيــس بايدن إلى 
منصــة التنصيــب، أعلنت “إســرائيل” 
بتاريــخ 20 ينايــر 2021، عــن طــرح 
عطــاءات لبناء 2600 وحدة اســتيطانية 
جديــدة فــي ســبع مســتوطنات بالضفــة 

الغربية بما فيها القدس.

األعوام األربعة األخيرة، شهدت تسارعاً 
كبيراً في البناء االســتيطاني وإقامة بؤر 
ومستوطنات جديدة؛ بتشجيع من اإلدارة 
األميركية الســابقة برئاسة دونالد ترمب، 
التــي شــجعت االســتيطان وشــرعنته، 
قــرارات  الحائــط  بعــرض  ضاربــة 
الشــرعية، التي كان آخرها قرار مجلس 

كيف فتحت إدارة ترمب المنتهية شهية االستيطان؟
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عليها، وتسوية المستوطنات فيها، ضمن 
ما يســمى بـ “صفقة القرن”. مدير دائرة 
الخرائط فــي جمعية الدراســات العربية 
بالقدس، الخبير في شــؤون االســتيطان 
خليــل التفكجــي، قــال: “إن األراضــي 
الفلســطينية شــهدت تصاعداً فــي البناء 
االستيطاني وإقرار المشاريع االستيطانية 

خالل السنوات الثالث األخيرة”.

وأشــار إلى أنه خالل العام 2020 وصل 
عــدد إجمالي الوحدات االســتيطانية إلى 
13808 وحــدة اســتيطانية، توزعت ما 
بين البنــاء الفعلــي وااليــداع للمصادقة 
علــى البنــاء، وطلبات الترخيــص، فيما 
بلغ عــدد المشــاريع المودعــة للمصاقة 
عليها 52 مشــروعاً، والمصــادق عليها 
43 مشروعاً، وأربع مناقصات لمشاريع 
جديــدة، فيما بلــغ عدد طلبــات الرخص 
13 طلبــاً، وعــدد قــرارات االســتمالك 

واالستيالء 15 قراراً.

وبيــن التفكجي أنه خالل عام 2019 كان 
المجمــوع الكلــي للوحدات االســتيطانية 
8659 وحــدة مــا بيــن إيــداع ومصادق 
عليهــا، وفي العــام 2018 بلغ المجموع 
الكلــي للوحــدات االســتيطانية 11256 
وحدة، مــا بين وحدات إيــداع ومصادق 
عليهــا، ووحــدات المناقصــات وطلبات 

الرخص.

حركة “السالم اآلن” اإلسرائيلية، أكدت 
في تقرير نشــرته في التاســع من تشرين 
الثاني/ نوفبمر المنصرم، أن االســتيطان 
اإلســرائيلي تضاعــف فــي األراضــي 
الفلسطينية المحتلة خالل السنوات األربع 
الماضيــة، بتشــجيع مــن إدارة الرئيــس 

األميركي السابق ترامب.

وأوضحــت أن عــدد المخططات التي تم 
الترويــج لها في المســتوطنات تضاعف 
مرة ونصــف المــرة مقارنة بالســنوات 
األربــع الســابقة؛ وأنــه تمــت المصادقة 
على بناء 26 ألفا و331 وحدة استيطانية 
في األعــوام األربعة األخيــرة )-2017
2020(، مقابــل 10 آالف و331 وحــدة 
اســتيطانية في األعــوام 2013-2016، 

األمــن الدولــي )2334(، عــام 2016، 
الذي أكد عدم شــرعية إنشاء “إسرائيل” 
للمســتوطنات في األراضي الفلســطينية 
المحتلــة منذ عام 1967 بمــا فيها القدس 
الشــرقية، واعتبر إنشــاء المســتوطنات 
انتهــاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي، 
وعقبة كبــرى أمام تحقيق حــل الدولتين 

وإحالل السالم العادل.
اإلدارة األميركية المنتهية واليتها، كانت 
قــد أعلنت على لســان وزيــر خارجيتها 
مايك بومبيو، في الثامن عشر من نوفمير 
عام 2019، “أن الواليات المتحدة لم تعد 

تعتبر المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة 
الغربية المحتلة مخالفة للقانون الدولي”، 
وذلــك في مســعى للتنصل مــن تعهدات 

سابقة في هذا الشأن.

هــذه الموقــف األميركي، كانــت بمثابة 
ضوء أخضر وتشــجيع إضافي لحكومة 
االحتالل اإلسرائيلي، لتوسيع االستيطان 
وبناء بؤر ومســتوطنات جديــدة، وتنفيذ 
مشروعها بضم أجزاء كبيرة من األغوار 
الفلســطينية وفرض الســيادة اإلسرائيلية 

38



إضافــة الــى طــرح عطاءات لـــ2425 
وحــدة اســتيطانية، مقابــل 1164 وحدة 
في الســنوات األربع التي سبقتها، كما تم 
تصميم مشــاريع البنيــة التحتية والطرق 

إلضافة مليون مستوطن جديد.

مســؤول ملف االستيطان شــمال الضفة 
“إن  قــال:  دغلــس،  غســان  الغربيــة 
غــض إدارة ترمــب النظر عن النشــاط 
االســتيطاني في األراضي الفلســطينية، 
فتح شــهية حكومة االحتــالل على التهام 
المزيد مــن أراضي الضفــة الغربية بما 

فيها القدس”.

وأضاف: منذ دخول ترمب للبيت األبيض 
وحتى يــوم األربعاء الموافــق 20 يناير 
2021، صادقــت “إســرائيل” وأنجزت 
بناء نحو 33780 وحدة اســتيطانية، في 
حين بلغ هذا العدد في نهاية والية اإلدارة 

األميركيــة برئاســة أوباما عــام 2017،  
إلى نحو 11761 وحدة استيطانية.

وأشــار دغلــس إلــى أن أعمــال البنــاء 
والتوســع االســتيطاني لم تتوقــف يوماً، 
وباتت تهدد قيام دولة فلسطينية متواصلة 
جغرافيــاً على حدود عــام 1967، رغم 
اإلجماع الدولي بعــدم قانونيته ومخالفته 

للقانون الدولي.

وحذر من المصادقة على قانون شــرعنة 
70 بٔورة اســتيطانية في الضفة الغربية، 
الذي بات يحظى بدعم رســمي ودعم من 
قبل الجمعيات االســتيطانية للبناء والبقاء 
في الضفة الغربية. وأوضح أن نحو 702 
ألف مستوطن يقيمون في 150 مستوطنة 
و116 بٔورة استيطانية في الضفة بما فيها 
القدس، وأن المســتوطنات تســيطر على 
%11 من أراضي الضفة، فيما تســيطر 

“إســرأييل” علــى %18 مــن أراضــي 
لـــ”دواع عســكرية”، ويعــزل  الضفــة 
جدار الفصــل العنصري نحو %12 من 

أراضي الضفة.

وكانت الرئاسة الفلســطينية، أدانت على 
لســان الناطق الرســمي باســم الرئاســة 
نبيل أبو ردينة، قرار “إســرائيل” طرح 
عطــاءات لبناء 2500 وحدة اســتيطانية 
االجــراءات  هــذه  أن  وأكــدت  جديــدة، 
مخالفة لكافة قرارات الشــرعية الدولية، 
وفي مقدمتها القرار )2334(، الذي وافق 
عليه المجتمــع الدولي، بما فيها الواليات 

المتحدة.

ودعا أبو ردينة اإلدارة األميركية الجديدة 
إلــى أخــذ موقف واضــح من السياســية 
اإلسرائيلية االستيطانية المنفلتة اذا أرادت 

تحقيق األمن أو االستقرار في المنطقة.

االستيطان والجدار 
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االستيطان في الضفة الغربية والقدس
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االستيطان والجدار 

غير ذلك فهو عبارة عن مشاريع االستيطان التي ال تتبع مستوطنات، مثل: المناطق الصناعية، والشوارع، والبنية التحتية.
االستمالك هي إعالنات األراضي التي تم مصادرتها واستمالكها للمصلحة العامة وغيرها.
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اللون األحمر بخانة وحدات اإليداع هي الوحدات االستيطانية )المشاريع( التي تم المصادقة عليها في نفس السنة.
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االستيطان والجدار 
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االستيطان والجدار 
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الجدول التالي يبين تفاصيل مشاريع “غير ذلك”
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االستيطان والجدار 

قرارات 
االستمالك
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أصوات عذبــة من األغانــي واألهازيج 
الشــعبية، وفي المواســم المختلفة نذهب 
إلــى األرض ونعــاون بعضنــا  جميعــاً 
فــي قطف الزيتــون، وقطــف الميرمية، 

والزعتر، والخبيزة.
لغايــة  هكــذا  بقينــا  العريــض:  وبيّــن   
الســبعينيات إلــى أن ســكن كل واحد في 
منزل مســتقل، لكن الجيــل الجديد ورث 
الخير في داخله واالنتماء إلى هذا المكان.
وعند الســؤال عن اسم العائلة التي تسكن 
فــي هذه الحارة، يأتيك الرد مباشــرة من 
إحداهــن، وتقول: “هذا الزقاق يجمع 15 
عائلة مع بعضها من عائالت مختلفة منها 
الرمــال، وعبــد الجواد، وطــه، وعودة، 
ونياز، وال فــرق بيننا، الناس هنا جيران 

وأحباب وأقارب بالعشرة”.

الشــاب أحمد نياز قــال: “إن هذا الزقاق 
كان مأمنًــا ألهالــي المدينــة من هجمات 
المســتوطنين، وملجــأ لعناصر الســلطة 
الوطنية في أوقات اجتياح جيش االحتالل 

البلدات القديمة.. ذاكرة سلفيت 
الجماعية

 
في منزله الكائن في البلدة القديمة بمدينة 
سلفيت، يقف الحاج أحمد سليم العريض 
)78 عاماً(، متأمالً األطفال الذين جاءوا 
للعب في الســاحة التي ُرممت حديثاً بعد 

أن تُركت مهجورة لعشرات السنين.

تصل إلى الســاحة مــن خالل ممر ضيق 
ُعلــق علــى مدخله لوحــة زرقــاء كتب 
عليها اســم الحارة “زقاق العين”، تُشاهد 
منــازل قديمــة العهد شــيدت غالبيتها في 
الخمســينيات، وما زالت أبوابها مفتوحة 
حتى اليوم للضيــوف، ولمن يحتاج للزاد 
أو المــاء من المــارة أو العاملين بالقرب 

من المنطقة.

بلديــة ســلفيت أعلنــت منــذ بدايــة العام 
الجاري، أنه ســيكون عام ترميم البلدات 

القديمــة في المدينة، وبدأت بترميم حديقة 
هذا الحي، والتي باتت ملتقى جميالً يجمع 

الجيل الجديد مع كبار السن.

العريــض أحــد القاطنين فــي الحي قال: 
“طفولتنــا كلها في هــذا المــكان، تربينا 
علــى حــب الخيــر والعطــاء، كانت كل 
عائلة تسكن في غرفة واحدة، وال يفصل 
بين الجيران شــيء، اعتدنا على مشاهدة 
نســاء الحي حين يجتمعــن يومياً بالقرب 
من الطابون إلعــداد الخبز والطعام، في 
الصيف يتسامر كبار السن حتى الصباح، 
واألطفال يستغلون الوقت للعب في زقاق 
الحارة، وفي الشــتاء نشــعل النار للتدفئة 

ونجلس جميعاً بالقرب من “الموقدة”.

وأضاف: كانت كل عائلــة تربي األغنام 
واألبقــار، وتعتاش على خيراتها، وزادنا 
األساســي هو الحليــب والجبــن واللبن، 
الفلسطيني،  الشعبية كالمسخن  واألكالت 
والمفتول الذي تقوم بفتله الحجات وســط 
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اإلسرائيلي، ومن هنا خرجت كوكبة من 
الشــهداء خالل االنتفاضــة الثانية منهم: 
ضيــاء ابــداح، ومحمد عاشــور، وجواد 

الدمس.

في هــذا اإلطــار، يشــرح رئيــس بلدية 
ســلفيت عبــد الكريــم زبيــدي أن البلدية 
تسعى لحماية الذاكرة الجماعية، والحفاظ 
على النســيج العمرانــي لألحياء القديمة، 
وتقــدم كل الدعــم واإلمكانيــات من أجل 

حماية هذا الموروث.

وذكــر زبيــدي أن البلدية قامت بشــراء 
مســاحة 181 متراً في “زقــاق العين”، 
كانت مهجورة منذ عدة ســنوات وعملت 
علــى ترميمها لتكون حديقة عامة ألهالي 
الحــي والمدينة، وهناك 50 دونما بحاجة 
إلــى ترميم في حارات أخــرى من البلدة 

القديمة.

وأضاف: هذه المرحلة األولى من مشروع 
ضخم لترميم البلدة القديمة كاملة، سيشمل 
الترميــم كافــة أحياء البلــدة القديمة، لكن 
جائحة “كورونا” وفترة الطوارئ كانت 
العقبة الكبرى أمام تسريع العمل، وحاولنا 
جاهديــن أن نتخطاها، ونجد فرصة عمل 
في الترميم مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
للعمال الذين تعطلوا عن عملهم بسبب ما 

فرضه علينا الفيروس.

ولفــت زبيدي إلــى أن هذا المــكان كان 
عبــارة عن مجموعة من البيوت المهدمة 
واألعشــاب الشــوكية الضــارة وتناثــر 
القمامة، تم ترميمها وإعادة بناء ما أمكن 
مــن البيــوت مع الحفــاظ علــى المنطقة 
والزجــاج والنافــذة، واســتغالل المكان 
الضيــق إلنشــاء الحديقة العامــة وكانت 
هنــاك إضافــات علــى النمــط الشــامي 
كالنافورة في وسط الحديقة، وتم استخدام 
حجــارة مــن نوعيــة خاصــة وأحواض 
أنشئت حديثاً، وتم اختيارها بشكل يناسب 

البلدة القديمة.

“هــذا الحي يحمل تاريخــاً كبيراً ألهالي 
مدينــة ســلفيت قبــل االنتقال إلــى أحياء 
أخــرى مــن المدينــة، ومــا زال الحــي 
معموراً بالســكان وهنــاك جهد كبير من 
األهالــي في الحفاظ وإنجــاز هذا الترميم 
من تزيين الحي باألشجار والورود” قال 

زبيدي.

ونّوه إلى أنه في اســتكمال عملية الترميم 
ســتكون هناك ممرات وجلســات مناسبة 
لذوي اإلعاقة، وإضافة مسابح مخصصة 
لألطفــال، وســيتم العمــل علــى ترميــم 
المداخــل والممــرات بتصاميم هندســية 

معينة.

وأضاف، إن هذه المشاريع ذات أثر كبير 
في حفظ هويــة وتاريخ المنطقة، وتصب 
فــي خدمــة األهالــي والســكان، الذيــن 
أصبحــوا نموذجــاً يُحتذى بــه بترابطهم 
االجتماعي ومحل تقدير واهتمام، فالبلدة 
القديمة هي كنز للسياحة الداخلية وعنصر 

جذب باتجاه المدينة.

طوق التغول االستيطاني
 

إلى الجنوب الشــرقي من مدينة نابلس، 
ثمة صراع ديمغرافي وجغرافي حاد، بدأ 
منذ عــام 1975 وكبر واتســعت حلقاته 

حتى اليوم.

وتتجلــى تفاصيلــه علــى قمتــي جبلين /
ترتفعــان 800 متــر عن ســطح البحر/، 
تتربــع فوقهما قريــة جالود التــي تجابه 
الخطــر القــادم من 10 بؤر ومســتوطنة 
ومعســكر لجيش االحتالل اإلســرائيلي، 

تحاصر جنوب وشرق القرية.

جالود، القرية التي اســتقر عدد ســكانها 
على 800 نســمة بعــد أن اتجهت بعض 

االستيطان والجدار 
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كان الليلة الماضية”.
وتابع: لن ترهبنا اعتداءات المســتوطنين 

اإلرهابية، ولدنا هنا وسنبقى هنا.
عســكرية  مســتوطنة  أول  وأقيمــت 
“معســكر” علــى أراضــي القريــة عام 
1975، لكن سرعان ما توسع االستيطان 
حتــى وصــل نهاية هــذا العــام إلى 10 
مستوطنات وبؤرة استيطانية، كان آخرها 
إقامــة “بــؤرة زراعية” قبل شــهر على 
جبل النََجمة، حيث نصب المســتوطنون 

الخيام وخزانات المياه.

ويشــير رئيس المجلس القــروي عبدهللا 
الحــج محمد إلى حــزام اســتيطاني يمتد 
حول القرية مــن المنطقة الجنوبية باتجاه 
الشــرق، يبدأ من مستوطنة “شيلو” التي 
أقيمــت عــام 1978، مروراً بـ”شــفوت 
راحيــل” عــام 1991، فبــؤرة “كيــدا” 
عــام 2003، وصــوالً لبــؤرة “إحيــاه” 
عــام 1997، إلــى بــؤرة “عــادي عاد” 
عام 1998، وبــؤرة “ايش كودش” عام 
2000، ومستوطنة “عميحاي” 2018.

الكنيســت  صــادق  أســبوع،  وقبــل 

األســر فيها للعيش فــي رام هللا ونابلس؛ 
نتيجــة إجــراءات االحتالل من اســتيالء 
على األراضي، واعتداءات المستوطنين 

المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم.

آخــر تلــك االعتــداءات، كانــت الليلــة 
عشــرات  هاجــم  حيــث  الماضيــة، 
المســتوطنين منازل المواطنين في الحي 
الشــرقي من القريــة بالحجارة، وحطموا 
زجاج مركبتين في ســاحة أحد المنازل، 
كمــا تعرضت امــرأة لحالــة إغماء نقلت 
علــى إثرها للمستشــفى، خــالل محاولة 

المستوطنين اقتحام منزل عائلتها.

محمــد كمال عبــاد /38 عامــاً/ صاحب 
إحدى المركبات التــي تعرضت العتداء 
 30 قرابــة  “إن  قــال:  المســتوطنين، 
مستوطناً اقتحموا ساحة منزلهم من بؤرة 
“احيا” االســتيطانية في الســاعة التاسعة 
من مســاء األربعاء الموافق 23 ديسمبر 
2020، وحطمــوا مركبتــه ومركبة ابن 

عمه نعيم عباد”.
وأضاف أنه صد هجوم المستوطنين برفقة 

أهالــي القرية، وحضر جيــش االحتالل 
للتحقيــق بالحادث، وأثنــاء تواجدهم عاد 
المســتوطنون لمهاجمة المنازل من جديد 

دون أن يحرك الجيش ساكنا.

ليســت المرة األولى التــي يتعرض فيها 
عباد لالعتداء، فمنذ عام 2000 تعرضت 
عائلته العتداءات شتى من المستوطنين، 
عبر إلقاء الحجارة تارة أو قلع األشــجار 
أو تحطيــم زجاج المركبــات أو إعطاب 
إطاراتها. ويشــير عباد إلى أن اعتداءات 
المســتوطنين على القرية ارتبطت خالل 
السنوات العشر الماضية بأحداث يتعرض 

لها المستوطنون بالضفة الغربية.

وقــال: “حتى في حال حراثة المزارعين 
لســهول القريــة، تتعــرض المنــازل في 
المنطقة الشرقية لهجوم من المستوطنين”.
الحــاج فــرح عبــاد /68 عامــاً/ الــذي 
تعرضــت زوجتــه لإلغماء أثنــاء هجوم 
المســتوطنين، قــال: “إن أكثــر من 35 
هجومــاً مــن المســتوطنين تعرضت له 
عائلته خالل الســنوات الماضية، آخرها 
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اإلســرائيلي، بالقــراءة التمهيديــة علــى 
مشروع قانون شرعنة البؤر االستيطانية 
الذي تقــدم به أعضاء “لوبي إســرائيل” 
في الكنيست المشّكل من أعضاء أحزاب 

مختلفة.

م مشــروع القانون مــن قِبل عضو  وقُــدِّ
الكنيســت اليمينــي المتطــرف بتســلئيل 
ســموتريتش، الــذي دعــا إلــى “العمــل 
بسرعة لتمرير القانون بالقراءات الثالث 
التي تســمح بأن يصبح ساريًا”، إذ يهدف 
مشــروع القانــون، إلى تنظيم وشــرعنة 
نحــو 70 بؤرة اســتيطانية منتشــرة في 

الضفة الغربية.

خمــس بــؤر بيــن الســبعين بــؤرة التي 
صودق على مشــروع شرعنتها بالقراءة 
التمهيديــة، مقامــة علــى أراضــي قرية 
جالــود، وهي: احيــا، عادي عــاد، ايش 
كودش، كيدا، هوديعات”، وفق ما أوضح 

حج محمد.
ويؤكد حج محمد أن “ما يجري في البلدة 

صــراع وتغول، 140 أســرة فلســطينية 
يصــل عــدد أفرادهــا إلــى 800 نســمة 
محاطين بأكثر من ســبعة آالف مستوطن 
فــي 10 مســتوطنات وبــؤر اســتيطانية 

تحاصر القرية”.

ونوه إلى أن أخطر المشاريع االستيطانية 
التــي تواجههــا القريــة، تتمثــل بمخطط 
إنشــاء تجمع استيطاني يمتد على مساحة 
8.5 كيلومتــر مربــع، بدءاً من الشــارع 
الذي يسميه االحتالل “شارع 60” قرب 
مستوطنة شيلو المقامة على أراضي عدة 
قرى فلســطينية بينها جالود إلى الشــارع 

االستيطاني “ألون” شرقاً.

مســاحة  أن  إلــى  محمــد  حــج  وأشــار 
أراضــي القريــة 22400 دونــم، تبتلــع 
منها المســتوطنات ومعســكرات الجيش 
وقرارات اإلغــالق بحجج أمنية منذ عام 
2001، /17500/ ألف دونم، منوها إلى 
أن معظم المناطق الســهلية ال يوجد قرار 
مصادرة فيها، بل وضع يد، فيما استولى 

االحتــالل على المناطــق الجبليــة وأقام 
عليها المستوطنات.

ويبذل أهالــي القرية والمجلــس القروي 
جهــوداً بمســاعدة المنظمــات الحقوقيــة 
إلعادة أراضيهم المسلوبة، بالترافع أمام 
المحكمة العليا اإلســرائيلية، حيث كسبوا 
عــدداً مــن القضايا، آخرها عــام 2016 
عندمــا قــررت المحكمــة إعــادة 1675 
دونمــاً من أصل 1705 دونمات ســيطر 
عليها االحتــالل إلقامة معســكر للجيش 
عام 1978، لكنها ال تســمح لهم بدخولها 

حتى اليوم، بذريعة الضرورة األمنية.

ونــوه حــج محمد إلــى أن المســتوطنين 
بالمنطقة يتمتعون بدعم هائل من الحكومة 
اإلســرائيلية وأركان دولة االحتالل، وأن 
ما يجــري دليل على أنه مخطط مدروس 
للسيطرة على المنطقة الممتدة من “شارع 
60” حتى “شــارع الون” قرب أراضي 
دوما والمغير، وهي مناطق اســتراتيجية 

تشرف على الحدود الشرقية.

االستيطان والجدار 
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التعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس األمن

وأضافت، إن “التعاون الوثيق بين األمم 
المتحدة بما في ذلك عبر مبعوثينا وممثلينا 
الخاصيــن والجامعــة، عامٌل حاســٌم في 
زيادة جهودنا لمعالجة مختلف األوضاع 

في العالم العربي”.
وفي ســياٍق منفصل، أكــدت ديكارلو أن 
الوضع المالي لوكالة األمم المتحدة إلغاثة 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين “األونروا” 
“ال يزال مصدر قلق بالغ”، مشــيرة إلى 
ضرورة التمويل الكافي للوكالة لمواصلة 
تقديم خدماتهــا “الحيويــة” للماليين من 
الالجئين الفلسطينيين في المنطقة، والقيام 

بدورها الحيوي في تحقيق االستقرار.

قالت مساعدة األمين العام لألمم المتحدة 
للشؤون السياســية روزماري ديكارلو: 
“إن حل الدولتيــن الذي يحقق التطلعات 
للفلســطينيين  المشــروعة  الوطنيــة 
واإلســرائيليين بما يتماشــى مع قرارات 
األمم المتحدة، هو السبيل الوحيد لتحقيق 

سالم دائم بين الشعبين”.

وأضافت ديكارلو في كلمة خالل جلســة 
لمجلــس األمــن ُعقــدت عبــر “الفيديــو 
كونفرنس” حــول )التعــاون بين مجلس 
األمن وجامعة الدول العربية(، بتاريخ 28 
يناير 2021، إن األمم المتحدة والجامعة 

العربيــة تعمــالن علــى دعــم اإلجمــاع 
اإلقليمــي والدولــي الواســع بشــأن حل 
الدولتين، وتعزيز المصالحة الفلسطينية، 
الدبلوماســية  الداخليــة، والتركيــز على 

الوقائية لتجنب تصعيد التوترات.

وقالــت: “إن المنطقة العربية قد شــهدت 
الكثيــر مــن االضطرابــات خــالل العقد 
الماضي، أبرزهــا: الصراعات في ليبيا، 
وســوريا، واليمن، وتوقف عملية السالم 
في الشــرق األوســط، ما أدى إلــى تفاقم 
عدم االســتقرار اإلقليمي وعرقلة التنمية 

االقتصادية واالجتماعية”.
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أبو الغيط ُيدين افتتاح سفارة لكوسوفو في 
القدس: خرق للقانون الدولي ولمنطق التسوية

أدان الســيد أحمــد أبو الغيــط، األمين العام 
لجامعة الــدول العربية، بأشــد العبارات ما 
أقدمت عليه كوســوفو من اعتراف بالقدس 
عاصمة إلســرائيل، وقرارها افتتاح سفارة 
فــي المدينة الواقعة تحــت االحتالل، مؤكداً 
أن القــرار عاٍر عن الشــرعية ويمثل خرقاً 
للقانــون الدولي الذي يعتبــر مدينة القدس 

أرضاً محتلة، ويحظر نقل السفارات إليها.

وشدد مصدر مسئول باألمانة العامة لجامعة 
الدول العربية أن قرار كوسوفو يخرج على 
االجمــاع الدولي في شــأن افتتاح ســفاراٍت 
في القدس المحتلة، والذي لم تخترقه ســوى 
دولتيــن فقط حتى اآلن هما الواليات المتحدة 
وجواتيماال، مؤكداً أن قرارات مجلس األمن 
صريحــة فــي هــذا الصــدد، وعلى رأســها 
القــرار 478 )لعام 1980( والذي يدين ضم 
إسرائيل للقدس الشرقية، ويحظر على الدول 

إقامة بعثات دبلوماسية في المدينة.

ونقــل المصدر عن أبو الغيط قوله إن افتتاح 

ســفارة لهذه الدولة أو تلك في القدس ال يغير 
من حقيقة كون المدينة واقعة تحت االحتالل، 
وال يمكن حســم مصيرها ســوى بالتفاوض 
باعتبــار القدس تُمثل  واحــدة من أهم قضايا 

الحــل النهائــي بيــن الطرفيــن الفلســطيني 
علــى  االقــدام  أن  ومؤكــداً  واإلســرائيلي، 
االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل يناقض 

منطق التسوية السلمية وحل الدولتين.
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عبر عن خالص الشكككككمر  علير ال ر يب لي أن أ   يطيب 
بعقد هذه الجلسكككككككككف الوايف في خوييع ى يلفي عل  الجلي   
دىل ه.. إن لدينا نافذة فرصكككككككف، رقلا خعلر بسكككككككرعف، للعل   
عل  كسكر الجلود اللطير الذ  عانع ينه العلليف السكياةكيف 

 ينيين  اإلةرائيليين عل  يدار األعوام اللاضيف.بين الفلسط
 

 السيد الرئيس 
إن اى  الل اإلةكرائيلي لرراضكي الفلسكطينيف ى  ال يل    

األك ر خكثييرا، عل   القضكككككككككيكف  النزاع األطول  األك ر خعقيكدا،،   
خفاعالت الشكككرأل األ ةكككف في نفس الويع..  ين أةككك   أن 
هذه القضيف، ال ي يد خف ح خسوي وا بابا، غير يسبوأل للرخاء  

.. هذه للنطقفلكافف شكككعو  ا اىةككك قرار الققيقي  اللسككك دام  
عانع خالل األعوام اللنقضككككيف إيا ين   القضككككيف اللقوريف..

نوج  خكاط  ل  أ  ين خطبير  .. الل علكد  ال جكاهك   ال نكاةكككككككككي
ينظر إل  يضكككككككككيكف بكالعكف    .. نوج  لل عكالج وكا  ير  ي وور خط

بعين   ا دة، فيرى الققوأل ين  ا يف طرف    ال عقيد  ال شككككعب
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ليس   -الواي  خقكككع اى  الل-بعينكككه،  ككككثن الطرف ا خر  
يوجودا،.. أ  ككثن  اللطلو  ينكه هو يجرد ال لكاشكككككككككي ي  يكا  

 ليه فرضا،.  ع - ى أيول ي عرض-ي فرض 
اللاضيف   األرق   السنوات  الفلسطينيون خالل  لقد عان  
األيريميف   اإلدارة  ضدهم  يارة وا  يسبويف  غير  ضعوط  ين 
إل    السياةي  اللجال  خجا  ت  ضعوط  الل نقضيف..  هي 
الصعيد اإلنساني، بعد أن جلدت الوىيات الل قدة يساعداخوا  

يليون    5.5لنقو    "أ نر ا" ال ي خ ل   شريان  ياة  اة قرار  كل
الظاللف   اإلجراءات  هذه  خطورة  فلسطيني..  قرغم  ىج  

األشد   هي  السياةيف  اللواقف  خظ    طثة  األخطر  غيرها، 
عل   أيرا،  الوةيف  د ر  لعقود  الل قدة  الوىيات  لعبع  لقد   ..

الطرفين   ين  يقبولف  لل سويف  صيعف  الفلسطيني -أةاس 
اى  الل  إيايف    - اإلةرائيلي إنواء  الفلسطينيف  هي  الد لف 

الد ل ين...  في    إنوااللس قلف..   بق   اللعر فف  الصيعف 
السنوات اللاضيف.. خعرضع هذه الصيعف لل وليش ين يب  
الوةيف الرئيسي في علليف السالم..  هو يا شج  القمويف  
اىة يطاني  ال لويح   نشاطوا  خك ي   عل   اإلةرائيليف 

56



 

3 
 

، بصورة األراضي اللق لفبلشر عات خطيرة  هدايف ي   ضم  
 .  رةليف أ  بقوة األير الواي 

اإلدارة جديدا،   األيريميف  لقد  ضعع  أةاةا،  اللنقضيف 
ين   اللعر فف،  ى      اللرجعيات  ين  ينطلر  ى  لل سويف 
ال فا ض بين الطرفين..  إنلا ين فرض األير الواي  فرضا،..  

أ  ذاكرة..  كثن جوود   خاريخ  النزاع بال  ال سويف  كثن هذا 
 السابقف كانع عب ا،  يضيعف للويع  الجود. 

إن اللج ل  الد لي، يل ال، في هذه اللجلس، ى  ال يع بر  
   الد ل ين الصيعف الو يدة اللقبولف إلنواء    - قاإلجلاع -

أن   يرى  الفلسطينيين  اإلةرائيليين..  ى  ال  بين  النزاع 
غير شرعي ،  القدس الشرييفاىة يطان، في الضفف العرقيف   

يانوني.. إل  ى  ال     غير  عاصلف،   ينظر  القدس  إعالن 
غير يانوني،  ي لال  ينطر الق  عبر    إجراء،   وصفهبإلةرائي   

أن  د د   يرى  خكون    1967ال فا ض..  ى  ال  أن  ىبد 
القد د خعيين  في  إةرائي     اللس قبليف  اللرجعيف  د لف  بين 

  الد لف الفلسطينيف اللس قلف. 
 الرئيس.. السيد 
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الجود  ين  ك يرا،  اللقبلف  اللر لف  في  األير  ةي طلب 
األطراف   جانب  ين  نسر  الل ش رك..الل ضافر  الل جلي  

اللعنيف بالسالم في الشرأل األ ةف، ين أج  إعادة ال ثكيد  
الد ل ينعل    اللعر فف  الل فر        الد ليف  بلرجعياخه 

جد ل  يني طالأل علليف ةلليف جادة  ذات  خوطئف إل  عليوا..
 ليس إدارخه  ،   نوائيا، شايال،  ال،  اضح، خودف إل     النزاع  

 إننا ن طل  لقيام اإلدارة األيريميف الجديدة    أ  ال عايش يعه..
بدعم  –ب صقيح اإلجراءات  السياةات غير اللفيدة..  العل   

إعادة العلليف     عل  –ين األطراف اإليليليف  الد ليف اللؤيرة
السياةيف إل  يسار ي لر.. بلا يلنح األي  يجددا، للشعب 
 الفلسطيني في أن اللج ل  الد لي ةوف ينص  يسعاه النبي 

 لقريف  اىة قالل.  ا   نضاله الطوي  ين أج 
 

 أ د في هذا الصدد أن أر ب بلا يام به فلايف الرئيس 
يوع عن  اإلعالن  ين  يؤخرا،  يا ن  أبو  لعقد الفلسطيني    د 

الرئاةيف  ال شريعيف للنظلف   اىن لابات،  الوطني   لللجلس 
، باع بار ذلك ي ل   خطوة يولف عل  طرير خو يد ال قرير
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الفلسطيني.. الد لي  الص   اللج ل   القرار     أدعو  لدعم 
 اللساهلف في خسوي  إجراء اىن لابات في كافف    الفلسطيني

األراضي الفلسطينيف اللق لف، بلا فيوا القدس الشرييف ال ي  
   شودت انعقاد يالث ان لابات فلسطينيف في السابر.

  اخيرا، فإن اللثيول هو أن خبدأ في أير  ا جال يقاديات
يف ، خقع رعايباشرة بين الطرفين الفلسطيني  اإلةرائيلي  جادة

األرض..  البناء   عل   الد ل ين  ل ققير     د ليف  عرقيف، 
السالم اخفايات  عن  خولد  الذ   اإليجابي  اللناخ  ال ي   عل  

 بين إةرائي   قعض الد ل العرقيف.    يعع يؤخرا، 
 

 السيد الرئيس 
أخقكدم لكم بكالشكككككككككمر يجكددا، عل  انعقكاد هكذه الجلسكككككككككف  

م،  بال قدير للسكيد السكمرخير العا الوايف،  ى يفوخني أن أخوجه  
 قال ونئف لللبعوث الجديد لعلليف السالم في الشرأل األ ةف،  

الذ  يثخي  عل  ك فيه خبرةٌ كبيرة    ،السككككككيد "خور  ينسككككككالند"
 يل دة ى شكك أنوا ةك كون رصكيدا، ي ضكافا، لصكن  السكالم في 

 اللنطقف.

 

6 
 

  أشمر لكم  سن اىة لاع.
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 رداصلا يماتخلا نایبلا
	نیعبرألاو ةیداحلا ھترود يف	ىلعألا سلجملا نع
 ـھ1442 ىلوألا ىدامج 21	 - م2021	 ریانی 5

 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا - العلا
	 
 كلم ،دوعس لآ زیزعلادبع نب ناملس كلملا نیفیرشلا نیمرحلا مداخ نم ةمیرـــك ةوعدل ةیبلت	
 يف ،العلا يف نیعبرألاو ةیداحلاُ ھترود ىلعألا سلجملا دقع ،هللا ھظفح ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا
 ومسلا بحاص ةسائرب ،م2021 ریانی 5 قفاوملا ـھ1442 ىلوألا ىدامج 21	 ءاثالثلا موی
 سلجم سیئر بئان دھعلا يلو ،دوعس لآ زیزعلادبع نب ناملس نب دمحم ریمألا يكلملا
	 :ومسلا باحصأ ةكراشمو ، ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاب عافدلا ریزو ءارزولا
	

 موـتكم لآ دـشار نـب دمحم / خیشلا ومسلا بحاص
 

 ةـــیبرعلا تاراـــمإلا ةـــلود سیـــئر بـــئان
 مكاــح ،ءارزوــلا ســلجم سیــئر ،ةدــحتملا
    دــمح نــب ناملــس  /رــیمألا يــكلملا ومــسلا بحاــص .يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبد

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفیلخ لآ
 

  سیــئر ىــلعألا دــئاقلا بــئان دــھعلا يــلو
 .نیرحـــــبلا ةكلــــممب ءارزوـــلا ســـلجم
 دیعــس لآ دوــمحم نــب دــھف /دیــسلا ومــسلا بحاــص 

 
 ســلجم نوؤــشل ءارزوــلا سیــئر بــئان
 .ناــــــــــمع ةنطلــــــــــسب ءارزوــــــــــلا
 يناــث لآ دــمح نــب میــمت / خیــشلا ومــسلا بحاــص 

 
 .رــــــــــــــطق ةــــــــــــــلود رــــــــــــــیمأ
 حابصلا رباجلا دمحألا فاون /خیشلا ومسلا بحاص 

 
 .تـــــــــــیوكلا ةـــــــــــــلود ریـــــــــــــــمأ
  

	.ةیبرعلا جیلخلا لودل نواعتلا سلجمل ماعلا نیمألا ،فرجحلا كرابم حالف فیان روتكدلا يلاعمو
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 يتلا میقلاو ئدابملا مھأ نم بوعشلاو ممألا نیب شیاعتلاو حماستلا نأ دكأ امك ،ھلیومت رداصم
 .ىرخألا بوعشلا عم اھتاقالع اھیلع موقتو ،سلجملا لود تاعمتجم اھیلع تیُنب
 ھیلع هللا ىلص دمحم يبنلل ةئیسم موسر ةیأ رشنل ةدیدشلا ھتنادإ نع ىلعألا سلجملا ربع .56

 نمً الكشو ،ةیھاركلا نعً اخراصً اریبعتو ةفاك نیملسملا رعاشمل ةءاسإ كلذً اربتعم ،ملسو
 ،راوحلاو شیاعتلاو حماستلا ةفاقث زیزعت ةیمھأ ىلع سلجملا دكأو ،يرصنعلا زییمتلا لاكشأ
 عقت يتلا ىربكلا ةیلوؤسملا لمحتل يأرلا باحصأو نیركفملاو ملاعلا لود ةداق ةفاك ةوعدو
 ءاردزاو نئاغضلا ةراثإو ةیھاركلا تاباطخ ذبنل شیاعتلاو مالسلل ىعسی نم لك قتاع ىلع
 رسأ يف عوقولا نمً الدب ،ملاعلا ءاحنأ لك يف نیملسملا رعاشم مارتحاو ،اھزومرو نایدألا
 .ةفرطتملا تاعومجملا هانبتت يذلا ایبوفومالسِإلا
 ةقحالم يف ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ةدایقب يلودلا فلاحتلا دوھجب ىلعألا سلجملا داشأ .57

 مالسإلل ةیقیقحلا ةروصلا ھیوشت ىلع لمع يذلا ،يباھرإلا شعاد میظنتب ىمُسی ام تادایق
 باھرإلا ةبراحم يف اھئافلح عم ةثیثحلا اھدوھج يف سلجملا لود رارمتساً ادكؤم ،نیملسملاو
 .يباھرإلا ركفلل يدصتلاو ھعبانم فیفجتو
 راتخملا ایارسو رتشألا ایارسب ىمسی ام فینصت ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا رارقب بیحرتلا .58

 مازتلالا سكعی امم ،ةیباھرإ تامظنمك ناریإ نم نیتموعدملاو نیرحبلا ةكلمم يف ةیباھرإلا
 .ھیلع نیضرحملاو ھیمعادو باھرإلل يدصتلاب
 سكعت ةمھم ةوطخ يف ،ةیباھرإ ةمظنمك هللا بزح تفنص يتلا لودلا تارارقب ةداشإلا .59

 نییوتسملا ىلع ھتامیظنتو باھرإلا لاكشأ لكل يدصتلا ةیمھأ ىلع يلودلا عمتجملا صرح
 فیفجتو باھرإلل يدصتلل تاوطخلا هذھ لثم ذاختال ةقیدصلا لودلا ثحو ،يمیلقإلاو يلودلا
 .ھلیومت عبانم

 
 :ةیلودلاو ةیمیلقإلا ایاضقلا

 سلجملا لود صرحً ادكؤم ،ةیلودلاو ةیمیلقإلا ایاضقلا تاروطت ىلعألا سلجملا ضرعتسا .60
 تاقالع زیزعت ىلعو ،اھبوعش ءاخر معدو ةقطنملا يف نمألاو رارقتسالا ىلع ظافحلا ىلع
 ىلع ظافحلل ةیلودلاو ةیمیلقإلا تامظنملا عم لمعلاو ،ةقیدصلاو ةقیقشلا لودلا عم سلجملا
 ةمدخو ةمادتسملا ةیمنتلاو مالسلا قیقحت يف سلجملا رود زیزعتو ،نییملاعلا ملسلاو نمألا
 .ةیمالسإلاو ةیبرعلا نیتمألل ةیماسلا تاعلطتلا
 نوئشلا يف ةیبنجألا تالخدتلل ةضفارلا نواعتلا سلجم فقاوم ىلع ىلعألا سلجملا دكأ .61

 ربع ةیزازفتسالا لامعألا نع فكلا ةرورضو ،تناك ةھج يأ نم ةیبرعلا لودلل ةیلخادلا
 مارتحاو لخدتلا مدعو ةدایسلا ئدابم مارتحا ىلع دیكأتلاو ،نتفلاو تاعارصلا ءاكذإ

 ،لودلا نیب تاقالعلا مظنت يتلا ةیلودلا نیناوقلاو فارعألاو قیثاومللً ادانتسا لودلا ةیصوصخ
 ةعماج قاثیملً اقفو ،يبرعلا يموقلا نمألا دفاور نم يساسأ دفار وھ سلجملا لود نمأ نأو
 وضع ةلود يأ ھل ضرعتت دیدھت يأل ةضفارلا ھفقاوم ىلع سلجملا دكأ امك .ةیبرعلا لودلا
 نمألا موھفمو كرتشملا عافدلا أدبم ىلعو أزجتی ال لك سلجملا لود نمأ نأ ىلع ددشیو
 .كرتشملا عافدلا ةیقافتاو نواعتلا سلجمل يساسألا ماظنلل ًادانتسا ،يعامجلا

 
	:ةینیطسلفلا ةیضقلا

 ةیضق اھرابتعاب ةینیطسلفلا ةیضقلا نم ةتباثلا سلجملا لود فقاوم ىلع ىلعألا سلجملا دكأ .62
   يضارألا عیمج ىلع ينیطسلفلا بعشلل ةمئادلا ةدایسلل اھمعدو ،ىلوألا نیملسملاو برعلا
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 سدقلا اھتمصاعو ةلقتسملا ةینیطسلفلا ةلودلا سیسأتو ،م1967 وینوی ذنم ةلتحملا ةینیطسلفلا
 تارارقو ةیلودلا تایعجرملاو ةیبرعلا مالسلا ةردابم قفو ،نیئجاللا قوقح نامضو ،ةیقرشلا
 دوھج لیعفت ةرورض ىلعو ،ةینیطسلفلا ةیضقلا ةیزكرم ىلعً ادكؤم ،ةیلودلا ةیعرشلا
 قیقشلا ينیطسلفلا بعشلل ةعورشملا قوقحلا عیمج يبلی امب ،عارصلا لحل يلودلا عمتجملا
  .سسألا كلت قفو
 لزانملا تارشع مدھب ةیلیئارسإلا لالتحالا تاطلس مایقل ھتنادإ نع ىلعألا سلجملا برعأ .63

 ينیطسلفلا دوجولا فادھتسا فقول لخدتلا ىلإ يلودلا عمتجملا سلجملا اعدو ،سدقلا قرش
 اھتبیكرتو ينوناقلا ةنیدملا عباط رییغت ةلواحمو ،سدقلا ةنیدم نم نینطاوملل يرسقلا ریجھتلاو
   .ةلصلا تاذ تاقافتالاو ةیناسنإلاو ةیلودلا نیناوقلا عم ضراعتی يذلا ،ةیناكسلا
 ىلإ ةیبرغلا ةفضلا يف تانطوتسملا مضل ھجوت يأ ھضفر نع ىلعألا سلجملا برعأ .64

 ممألا تارارقو يلودلا نوناقلا ئدابمو ةدحتملا ممألا قاثیمل ةحیرص ةفلاخم يف ،لیئارسإ
 ةمكحمل يراشتسالا يأرلاو ،م2016 ماعل 2334 مقر نمألا سلجم رارق اھیف امب ،ةدحتملا
  .م1949 ماعل ةعبارلا فینج ةیقافتاو ،م2004 ماعل ةیلودلا لدعلا
 ناكسلا درطو ریجھتو لزانملا مدھب ةقلعتملا لیئارسإ ةسایس نأ ىلعألا سلجملا دكأ .65

 .مئادلا مالسلاو نیتلودلا لح قیقحت ةیناكمإ ضوقت نیینیطسلفلا نینطاوملاو
ً ادیشم )اورنوألا( نیئجاللا لیغشتو ةثاغإل ةدحتملا ممألا ةلاكو ةیمھأ ىلع ىلعألا سلجملا دكأ .66

 يلودلا عمتجملا بلاطو ،ةلاكولا ةطشنأ معدل سلجملا لود اھمدقت يتلا ةیخسلا تادعاسملاب
  .نیینیطسلفلا نیئجاللا ةدوع ىتح اھتمھم لصاوتل اھمعد رارمتساب

 
 :ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلل ةعباتلا ثالثلا رزجلل يناریإلا لالتحالا

 رزجلل ناریإ لالتحا رارمتسا ةنادإ نأشب ةقباسلا ھترارقو ةتباثلا ھفقاوم ىلعألا سلجملا دكأ .67
ً اددجم ،ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلل ةعباتلا )ىسوم وبأو ىرغصلا بنطو ىربكلا بنط( ثالثلا
 :يلی ام ىلع دیكأتلا
 ىرغصلا بنطو ىربكلا بنط ثالثلا اھرزج ىلع ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلل ةدایسلا قح معد .68

 ةیداصتقالا ةقطنملاو يراقلا فرجلاو يوجلا میلقإلاو ةیمیلقإلا هایملا ىلعو ،ىسوم وبأو
 .ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا يضارأ نم أزجتی ال ًاءزج اھرابتعاب ثالثلا رزجلل ةصلاخلا
 ةیغالو ةلطاب ثالثلا رزجلا ىلع ناریإ اھب موقت لامعأ وأ تاسرامم وأ تارارق ةیأ نأ رابتعا .69

 ةیبرعلا تارامإلا ةدایس قح ىلع عمُجت يتلا ةینوناقلاو ةیخیراتلا قئاقحلا نمً ائیش ریغت الو
 .ثالثلا اھرزج ىلع ةدحتملا
 تاضوافملا قیرط نع ةیضقلا لحل ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا يعاسمل ةباجتسالل ناریإ ةوعد .70

 .ةیلودلا لدعلا ةمكحم ىلإ ءوجللا وأ ةرشابملا
 

 :ناریإ
 ،ةیناریإلا ةیمالسإلا ةیروھمجلا عم تاقالعلا نأشب ةتباثلا ھتارارقو ھفقاوم ىلعألا سلجملا دكأ .71

 قیثاومو ةدحتملا ممألا قاثیم ىلع ةینبملا ةیساسألا ئدابملاو سسألاب اھمازتلا ةرورضً ادكؤم
 نوؤشلا يف لخدتلا مدعو ،لودلا ةدایس مارتحاو ،راوجلا نسُح ئدابمو ،يلودلا نوناقلا
 .ةیفئاطلا ذبنو ،اھب دیدھتلا وأ ةوقلا مادختسا مدعو ،ةیملسلا قرطلاب تافالخلا لحو ،ةیلخادلا
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الشرق األوســط، وخلق بيئة مواتية 
الســتئناف الحوار بين الفلســطينيين 
واإلسرائيليين. وناشدوا كال الطرفين 
مــن أجل تعميــق التعــاون والحوار 
االلتزامــات  أســاس  علــى  بينهمــا 
المتبادلــة، وأيًضا فــي ضوء جائحة 
كوفيــد 19. وفي هذا الصدد، رحبوا 
بقرار الســلطة الفلســطينية استئناف 

اجتمــع وزراء خارجيــة كل مــن مصر 
وفرنســا وألمانيــا واألردن فــي القاهرة 
اليوم لمواصلة التنســيق والتشــاور بشأن 
سبل دفع عملية السالم في الشرق األوسط 
نحو ســالم عادل وشــامل ودائم. وناقش 
الــوزراء اتصاالتهم األخيرة مع وزيرّي 
الخارجية الفلســطيني واإلسرائيلي، وما 
تضمنتــه مــن وجهــة نظــر كل طرف. 

وأُحيــط الــوزراء علمــاً بالرســالة التي 
وجههــا وزيــر الخارجيــة والمغتربيــن 
الفلســطيني إلى مضيف االجتماع معالي 

الوزير سامح شكري.

رحب الــوزراء باالجتماع لما يُمثله . 1
الخطــوات  لمناقشــة  فرصــة  مــن 
الممكنــة لدفــع عمليــة الســالم فــي 

وزراء خارجية مصر واألردن وفرنسا وألمانيا 
يؤكدون التزامهم بحل الدولتين القائم على 

ضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة
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التعــاون القائم على التزام إســرائيل 
باالتفاقيات الثنائية السابقة.

وباإلشــارة إلى المبادئ الواردة في . 2
بيانهــم المشــترك الصــادر في 24 
ســبتمبر 2020 بمناســبة اجتماعهم 
في عّمان، فقد أكد وزراء الخارجية 
التزامهــم التام بدعم جميــع الجهود 
الرامية إلى تحقيق سالم عادل ودائم 
في الشــرق األوســط وفقًــا للقانون 
الدولــي وقــرارات مجلــس األمــن 
الصلة،والمحــددات  ذات  الدولــي 
الُمتفق عليها، على النحو المشار إليه 

في مبادرة السالم العربية.
شــددوا علــى أن تســوية الصــراع . 3

الفلسطيني اإلســرائيلي على أساس 
حل الدولتين هو مطلب ال غنى عنه 
لتحقيق ســالم شــامل فــي المنطقة. 
وأكدوا كذلك التزامهم بحل الدولتين 
القائــم علــى ضمــان قيــام الدولــة 
الفلســطينية المســتقلة القابلــة للحياة 
على أساس خطوط الرابع من يونيو 
األمــن  مجلــس  وقــرارات   1967
الدولي؛ والتي من شــأنها أن تُفضي 
إلى العيش إلى جانب إســرائيل آمنة 

ومعترف بها.
أكــد الــوزراء علــى دور الواليات . 4

المتحدة فــي هذا الســياق، وأعربوا 
عن اســتعدادهم للعمــل مع الواليات 
المتحدة من أجل تيســير المفاوضات 
التي تؤدي إلى ســالم شامل وعادل 
ودائــم فــي المنطقــة، على أســاس 
المحــددات المعتــرف بهــا دوليًــا، 
ومن أجل إعادة إطالق عملية ســالم 
الفلســطينيين  بيــن  مصداقيــة  ذات 

واإلسرائيليين.
دعا الوزراء األطراف إلى االمتناع . 5

عــن أي إجــراءات أحاديــة الجانب 
تقوض من مستقبل التوصل إلى حل 
عادل ودائم للصراع. وجددوا في هذا 
الصــدد الدعوة إلــى تطبيق قرارات 
مجلس األمن الدولــي بهدف الوقف 
الفــوري والكامــل لجميع األنشــطة 
االســتيطانية بمــا في ذلــك بالقدس 
الشــرقية. واتفقوا أيًضا على أن بناء 
وتوســيع المســتوطنات ومصــادرة 
المباني والممتلكات الفلســطينية يُعد 
انتهــاًكا للقانون الدولــي يقوض من 

إمكانية حل الدولتين. وشــددوا كذلك 
على أهميــة االلتزام بالقانون الدولي 
اإلنســاني في األراضي الفلســطينية 
المحتلــة عــام 1967، بمــا في ذلك 

القدس الشرقية.
شــّدد الوزراء على ضرورة الحفاظ . 6

ووضعيــة  وطابــع  تكويــن  علــى 
األراضــي الفلســطينية المحتلة عام 
1967، بمــا فيهــا القدس الشــرقية. 
وأشاروا إلى أهمية التمسك بالوضع 
التاريخــي والقانونــي القائم لألماكن 
المقدســة في القدس. وأكدوا في هذا 
الشأن على أهمية الوصاية الهاشمية 
التاريخية على األماكن المقدســة في 

القدس.
أكــدوا على أهمية أن تُســهم اتفاقات . 7

السالم بين الدول العربية وإسرائيل، 
بمــا فــي ذلــك االتفاقــات الموقعــة 
مؤخًرا، في حل الصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين 

وبما يُحقق السالم الشامل والدائم.
حــّث الــوزراء جميــع األطــراف، . 8

بمــا فيهــم اللجنــة الرباعيــة الدولية 
بذل  الُمحتمليــن، علــى  وشــركائها 
جهــود جماعيــة، واتخــاذ خطوات 
عملية إلطالق ورعايــة مفاوضات 
ذات مصداقيــة حول جميــع قضايا 
الوضع النهائي في عملية السالم في 

الشرق األوسط.
رحبــوا بالتطــورات األخيــرة ذات . 9

المصالحة  الصلــة بجهــود تحقيــق 

الفلسطينية، ورحبوا باستعداد السلطة 
االنتخابــات  إلجــراء  الفلســطينية 
المقبلــة. كمــا تعهــد الــوزراء بدعم 
جهود مصر في هذا الصدد والرامية 

إلنهاء االنقسام بين الفلسطينيين.
أعرب الوزراء عــن تقديرهم البالغ . 10

لدور األونروا الذي ال غنى عنه في 
تقديم المســاعدة اإلنسانية والخدمات 
الفلســطينيين.  لالجئيــن  األساســية 
وناشــدوا المجتمــع الدولــي الوفــاء 
بالتزاماتــه تجاه األونــروا، ومن ثّم 
مســاعدة الوكالة فــي تخطي العجز 

المالي الحاد الذي تُعاني منه حاليًا.
اتفق الــوزراء على ضرورة متابعة . 11

الصلــة  ذات  التطــورات  رصــد 
بالصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي 
الفــوري  االســتئناف  إلــى  ودعــوا 
للمحادثــات فضــالً عن خلــق آفاق 
سياســية وتجديــد األمل مــن خالل 
حوار ذي مصداقية بهدف اســتئناف 
مفاوضــات مباشــرة جــادة وهادفة 

وفاعلة بين الطرفين.

وفي ختــام االجتماع، اتفق الوزراء على 
التواصل مع الفلســطينيين واإلسرائيليين 
لنقل رؤيتهم المشــتركة حول العمل قُدًما 

تجاه السالم. 

وتوّجه الوزراء بالشــكر إلى مصر على 
جهودهــا فــي تنظيم االجتمــاع، وقرروا 

عقد االجتماع الُمقبل في فرنسا.
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“بيت  خربة  في  الواقع  بدو”  يعتبر “طور 
أضخم  من  الخليل  غرب  إذنا  ببلدة  البان” 
حضارات  على  وشاهداً  فلسطين،  كهوف 
أللفي  يمتد  وأثري  تاريخي  وإرث  عريقة 

عام.

يحتوي الكهف الذي تزيد مساحته على 300 
التباشيري  الصخر  من  محفور  مربع  متر 
وفيه  والسراديب،  الزوايا  من  العديد  على 
أحد  تزين  التي  الحمام  طوق  من  العشرات 
جدرانه، وساحة كبيرة، ويمتاز بوجود مناور 
الشمس  ألشعة  تسمح  األسقف  في  خاصة 
عمليات  في  تساهم  كما  لعمقه،  الدخول 

التهوية واإلنارة.

آثار  مديرية  في  اآلثار  دائرة  مفتش  يقول 
وسياحة الخليل أيمن الرجوب: “خربة “بيت 
الحجارة  من  20 مقلعاً  تتميز بوجود  البان” 
الضخمة، باإلضافة للكهوف المنتشرة فيها، 
مر  على  صناعية  كمنشأة  استخدمت  والتي 
للعنب  معاصر  فيها  يوجد  كما  العصور، 
القبور  من  عدد  على  وتحتوي  والزيتون، 

وبقايا األبنية التاريخية”.
العصر  الكهف في  الرجوب، استخدم  وتابع 
البيزنطي مقلعاً للحجارة لتدشين المنشآت في 
هذه الخربة، وبقي قائماً حتى بداية التسعينيات 
مسكناً  يستخدمونه  األغنام  رعاة  كان  حيث 

لهم، ومأوى ألغنامهم. وأشار إلى أن الكهف 
كمباٍن  يستخدم  كان  الروماني  العصر  في 
آثار  وبقيت  الصخر،  في  محفورة  سكنية 
الصخر  في  المحفورة  والسراديب  الغرف 
إليها  توصل  التي  التقنيات  على  شاهدة 
السكان المحليون آنذاك، بعمق نحو 20 متراً 

تحت األرض.
محمود  إذنا  بلدية  رئيس  قال  جانبه،  من 
في  كبيراً  البلدية تولي اهتماماً  سليمية: “إن 
األماكن األثرية، وتقوم بشكل متواصل على 
تنظيفها وترميمها أكثر من مرة”، داعياً إلى 

ضرورة مشاركة الجميع في الحفاظ عليها.

هذا المعلم التاريخي لم يسلم من بطش سلطات 
فيه  الترميم  أعمال  أوقفت  حيث  االحتالل، 
على  باالستيالء  وهددتهم  الماضي،  العام 
أو جرى  الترميم،  استمر  حال  في  المعدات 
التي  الخربة  الطرق وتوسيعها في هذه  شق 
نحو  العنصري  الفصل  جدار  عن  تبعد 

كيلومتر.
على  تحتوي  إذنا  بلدة  أن  سليمية  وأوضح 
ضمها  التي  األثرية  المعالم  من  الكثير 
العنصري  الفصل  جدار  داخل  االحتالل 
وخربة  األثرية”،  “قصة  خربة  بينها  من 
وغيرها  الرأس”،  “وخربة  عالم”  “بيت 
من األماكن األثرية التي تمتد على أراضي 

البلدة، وصوالً لقرية بيت جبرين.

كهف “طور بدو”.. إرث أثري يمتد أللفي عام


