


سعادة السيد محمد علي النفطي
كاتب الدولة بوزارة الشئون 

الخارجية التونسية

السادة الوزراء.. 

خالص  عن  أُعبر  أن  لي  يطيب 

الشكر وعميق الترحيب بعقد هذه 
الجلسة الهامة في توقيت ال يخفي 
لدينا  إن  داللته..  الجميع  على 
نافذة فرصة، ربما تغلق بسرعة، 
للعمل على كسر الجمود الخطير 
الذي عانت منه العملية السياسية 
واإلسرائيليين  الفلسطينيين  بين 

على مدار األعوام الماضية.

السيد الرئيس
إن االحتالل اإلسرائيلي لألراضي 
النزاع  يُمثل  زال  ال  الفلسطينية 
األطول واألكثر تعقيداً، والقضية 
تفاعالت  على  تأثيراً  األكثر 

كلمة السيد أحمد أبو الغيط
األمين العام لجامعة الدول العربية 

خالل االجتماع الوزاري في مجلس األمن حول حالة األمن والسلم في 
الشرق األوسط
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الشرق األوسط في نفس الوقت.. 
ومن أسٍف أن هذه القضية، التي 
قد تفتح تسويتها باباً غير مسبوق 
الحقيقي  واالستقرار  للرخاء 
والمستدام لكافة شعوب المنطقة.. 
عانت  المحورية..  القضية  هذه 
من  إما  المنقضية  األعوام  خالل 
أو  المتعمد..  والتناسي  التجاهل 
وخطير  خاطئ  لنهجٍ  تطبيٍق  من 
ينظر  نهجٍ  لُمعالجتها..  ومتهور 
إلى قضية بالغة التعقيد والتشعب 
من  الحقوق  فيرى  واحدة،  بعيٍن 
زاوية طرٍف بعينه، وكأن الطرف 
الواقع تحت االحتالل -  اآلخر - 

المطلوب  أو كأّن  ليس موجوداً.. 
ما  مع  التماشي  مجرد  هو  منه 
يُفرض - وال أقول يُعرض- عليه 

فرضاً.

خالل  الفلسطينيون  عانى  لقد 
من  الماضية  األربع  السنوات 
مارستها  مسبوقة  غير  ضغوط 
األمريكية  اإلدارة  ضدهم 
ضغوط  وهي  الُمنقضية.. 
إلى  السياسي  المجال  تجاوزت 
الصعيد اإلنساني، بعد أن جمدت 
لـ  مساعداتها  المتحدة  الواليات 
“أونروا” التي تُمثل شريان حياة 

واستقرار لنحو 5.5 مليون الجئ 
هذه  خطورة  وبرغم  فلسطيني.. 
وغيرها،  الظالمة  اإلجراءات 
تظل المواقف السياسية هي األشد 

وطأة واألخطر أثراً..

لقد لعبت الواليات المتحدة لعقود 
صيغة  أساس  على  الوسيط  دور 
 - الطرفين  من  مقبولة  للتسوية 
هي   - واإلسرائيلي  الفلسطيني 
الدولة  وإقامة  االحتالل  إنهاء 
الفلسطينية المستقلة.. إنها الصيغة 
وفي  الدولتين...  بحل  المعروفة 
السنوات الماضية.. تعرضت هذه 



الصيغة للتهميش من قبل الوسيط 
الرئيسي في عملية السالم.. وهو 
اإلسرائيلية  الحكومة  شجع  ما 
االستيطاني  نشاطها  تكثيف  على 
خطيرة  بمشروعات  والتلويح 
األراضي  ضم  مثل  وهدامة 
المحتلة، بصورة رسمية أو بقوة 

األمر الواقع.

األمريكية  اإلدارة  وضعت  لقد 
للتسوية  جديداً  أساساً  المنقضية 
المرجعيات  من  ينطلق  ال 
المعروفة، وال حتى من التفاوض 
فرض  من  وإنما  الطرفين..  بين 
هذا  وكأن  فرضاً..  الواقع  األمر 
النزاع بال تاريخ أو ذاكرة.. وكأن 
جهود التسوية السابقة كانت عبثاً 

ومضيعة للوقت والجهد. 
في  ممثالً  الدولي،  المجتمع  إن 
يعتبر  زال  ال  المجلس،  هذه 
-وباإلجماع- حل الدولتين الصيغة 
النزاع  إلنهاء  المقبولة  الوحيدة 
واإلسرائيليين..  الفلسطينيين  بين 
وال زال يرى أن االستيطان، في 
الشرقية،  والقدس  الغربية  الضفة 
وال  قانوني..  وغير  غير شرعي 
القدس  إعالن  إلى  ينظر  زال 
عاصمةً إلسرائيل بوصفه إجراًء 
منطق  ويُخالف  قانوني،  غير 
زال  وال  التفاوض..  عبر  الحل 
أن  البد   1967 حدود  أن  يرى 
تكون المرجعية في تعيين الحدود 
إسرائيل  دولة  بين  المستقبلية 

والدولة الفلسطينية المستقلة.

السيد الرئيس..
المرحلة  في  األمر  سيتطلب 
المقبلة كثيراً من الجهد المتضافر 
جانب  من  والُمشترك..  والمنسق 
بالسالم  المعنية  األطراف  جميع 
أجل  من  األوسط،  الشرق  في 
الدولتين  حل  على  التأكيد  إعادة 
المعروفة  الدولية  بمرجعياته 
إلطالق  توطئة  عليها..  والمتفق 
جدول  وذات  جادة  سلمية  عملية 
حل  إلى  تهدف  واضح،  زمني 
وليس  شامالً،  نهائياً  حالً  النزاع 
وإننا  معه..  التعايش  أو  إدارته 
األمريكية  اإلدارة  لقيام  نتطلع 
اإلجراءات  بتصحيح  الجديدة 
والسياسات غير المفيدة.. والعمل 
اإلقليمية  األطراف  من  بدعم   –
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إعادة  على   – المؤثرة  والدولية 
العملية السياسية إلى مسار مثمر.. 
للشعب  مجدداً  األمل  يمنح  بما 
الفلسطيني في أن المجتمع الدولي 
النبيل  مسعاه  ينصف  سوف 
ونضاله الطويل من أجل الحرية 

واالستقالل. 

وأود في هذا الصدد أن أرحب بما 
الفلسطيني  الرئيس  فخامة  به  قام 
أبو مازن مؤخراً من اإلعالن عن 
الرئاسية  االنتخابات،  لعقد  موعد 
الوطني  وللمجلس  والتشريعية 
ذلك  باعتبار  التحرير،  لمنظمة 
طريق  على  مهمة  خطوة  يُمثل 
الفلسطيني..  الصف  توحيد 
لدعم  الدولي  المجتمع  وأدعو 
القرار الفلسطيني والمساهمة في 
تسهيل إجراء االنتخابات في كافة 
األراضي الفلسطينية المحتلة، بما 
التي شهدت  الشرقية  القدس  فيها 
فلسطينية  انتخابات  ثالث  انعقاد 

في السابق.

تبدأ  أن  هو  المأمول  فإن  واخيراً 
أقرب اآلجال محادثات جادة  في 
الفلسطيني  الطرفين  بين  مباشرة 
واإلسرائيلي، تحت رعاية دولية 
الدولتين  حل  لتحقيق  وعربية، 

على  والبناء  األرض..  على 
الذي  اإليجابي  المناخ 

السالم  اتفاقات  عن  تولد 

إسرائيل  بين  مؤخراً  وقعت  التي 
وبعض الدول العربية.

السيد الرئيس..
أتقدم لكم بالشكر مجدداً على انعقاد 
يفوتني  وال  الهامة،  الجلسة  هذه 
أن أتوجه بالتقدير للسيد السكرتير 
الجديد  للمبعوث  وبالتهنئة  العام، 
لعملية السالم في الشرق األوسط، 
السيد “تور وينسالند”، الذي يأتي 
وممتدة  ٌكبيرة  خبرة  كتفيه  وعلى 
ال شك أنها ستكون رصيداً ُمضافاً 

لصنع السالم في المنطقة.

وأشكر لكم حسن االستماع.

أحمد أبو الغيط
األمين العام لجامعة الدول العربية
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تتبع  فلسطينية   - مقدسية  قرية  الطور 
الجانب  في  تقع  وهي  القدس،  محافظة 
الذي وقع تحت  القدس  لمدينة  الشرقي 
حرب  في  اإلسرائيلي  االحتالل  سيطرة 
باللغة  “طور”  كلمة  تعني   ،1967
األرامية “الجبل”، واالسم األصلي كان 
أصبح  بعدها  لكن  الزيتون”،  “طور 
كما  الطور.  كلمة  يستخدمون  الناس 
يوجد تسمية أخرى، وهي جبل الزيتون 
أو طور زيتا أّي جبل الزيتون بحسب ما 
وكل  عربية،  تاريخية  مصادر  في  ذُكر 
من  الكثير  وجود  إلى  تُشير  األسماء 

كروم الزيتون على الجبل)1(.

جبل  أراضي  على  الطور  حي  أُقيم 
القديمة  البلدة  شرقي  الواقعة  الزيتون 
)سكوبس(،  المشارف  جبل  وجنوب 
سطح  عن  826م  حوالي  الحي  يرتفع 
2000 دونم، كما  البحر. وتبلغ مساحته 
يضم أحياء صغيرة كالشياح والحردوب 
وبيت  والخلة  والصوانة  عنبر  والشيخ 
ويصل  الجديد،  والسهل  والدبة  فاجي 
غالبية  نسمة.  ألف   25 إلى  سكانه  عدد 
اإلسالمية،  بالديانة  يدينون  السكان 
على  القائمين  من  عدد  إلى  باإلضافة 
يُقارب  وما  المقدسة  المسيحية  األماكن 
80 عائلة مسيحية. يوجد في الحي ثالثة 
ذات  كنائس  وعدة  وفندقين  مستشفيات، 
أحد  الحي  ويُعد  كبيرة،  دينية  أهمية 
األحياء التي تربط بين أجزاء كبيرة من 

األحياء العربية بالقدس الشرقية
حي الطور

بقلم: د. دعاء الشريف

المدينة  مركز  بين  تربط  فهي  القدس، 
من  أُخرى  أجزاء  مع  القديمة  والبلدة 
المدينة خاصةً الشمالية منها. ويقطن في 
الحي عشر عائالت رئيسية، وفي مركز 
الحي( شارع رابعة العدوية )يتواجد بها 
والمتاجر  والدينية  الصحية  المؤسسات 

المقامة على طول الشارع(.

من  الطور  حي  أراضي  غالبية  تمتد 
األردن،  بقعة  باتجاه  الجبل  قمة  شرق 
يُطل  فهو  الحي  من  اآلخر  الجزء  أما 
القديمة  البلدة  على  الغربية  الجهة  من 
القرى  من  العديد  الحي  ويحد  والقدس، 

العبرية  الجامعة  الشمال  من  واألماكن: 
وقرية العيسوية، ومن الغرب حي وادي 
قدرون(،  )وادي  سلوان  ووادي  الجوز 
القدس  شارع  الجنوبية  الجهة  وفي 
العيزرية  منطقة  الشرق  وفي  أريحا، 
الحدود  أما  العنصري.  الفصل  وجدار 
الصوانة  حي  يقع  فغرباً  للحي  الداخلية 
منطقة  وجنوباً  العيسوية  قرية  وشماالً 
الفصل  وجدار  العيزرية  وشرقاً  الشياح 
وهو  األحمر  والمرج  العنصري، 
لالحتالل  مستوطنة  عليه  أُقيمت  الذي 
“مستوطنة  باسم  وتُعرف  اإلسرائيلي 

معاليه أدوميم”.

حي الطور – صورة من الشرق باتجاه الغرب
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بأنواع  مغطى  السابق  في  الجبل  كان 
أشجار  وبخاصة  األشجار  من  مختلفة 
روايات  بحسب  وذلك  والعنب  الزيتون 
أشجار  فهناك  اليوم  أما  سابقة،  تاريخية 
أشجار  إلى  باالضافة  والتين  الزيتون 
أطراف  في  ويمر  والسرو،  الصنوبر 
الواصل  والنفق  الشارع  الشمالية  الحي 
أدوميم  معاليه  ومستوطنة  القدس  بين 

وأريحا وبقعة األردن)2(.

شارعين  إلى  الشارع  هذا  يُوصل  كما 
الطور  حي  يقطعون  والذين  آخرين 
قرية  تشتهر  والغرب.  الشرق  باتجاه 
التين والصنوبر  أشجار  بزراعة  الطور 
فيستعين  للمياه  بالنسبة  أما  والزيتون. 
تجري  التي  فارة  بمياه عين  القرية  أهل 
يستعينون  وأيضاً  األنابيب،  عبر  إليهم 

بمياه األمطار.

قرية  أنقاض  على  الطور  قرية  بُنيت 
“باآلرامية  فاجي  بيت  تُسمى  رومانية 

تعني بيت التين”.

للدراسات  القدس  معهد  حسب  المساحة 
اإلسرائيلية، تبلغ مساحة الطور، 2000 
 6000 حوالي  ُمصادرة  بعد  حالياً  دونم 
االحتالل  عقب  أراضيها  من  دونم 

اإلسرائيلي عام 1967.

تاريخ وحضارة الطور منذ 
حوالي  5000 عام متصلة

منذ  التاريخية)3(  الدراسات  لتقدير  وفقاً 
موجات  حدثت  سنة  آالف  سبعة  حوالي 
الجزيرة  شبه  في  الهجرة  من  متتالية 

العربية)4(.

حيث كانت القبائل البدوية التي تعيش في 
الصحراء القاحلة تتحرك من حين آلخر 
ورخاء،  سخاء  أكثر  أرض  عن  بحثاً 
الهالل  منطقة  القبائل  تلك  عبرت  لذلك 
وسوريا  العراق  تشمل  التي  الخصيب 
ولبنان وفلسطين واألردن، واستقر جزٌء 
تُعرف  أن  قبل  فلسطين  أرض  في  منها 

اسمهم،  البالد  فأعطوا  االسم،  بهذا 
وصار يُطلق عليها “أرض كنعان”.

ُعرفت هذه الهجرة بالهجرة “الكنعانية”، 
وهي تُعتبر من أقدم الهجرات المعروفة 
حتى اآلن، وذلك من خالل تتبع آثارهم 
استوطنت  وقد  القديمة.  مدنهم  وآثار 
الغربية  المنطقة  المهاجرة  القبائل  هذه 
بين  والمحصورة  الخصيب  الهالل  من 
األردن  ووادي  غرباً  المتوسط  البحر 
النقب  حتى صحراء  لبنان شرقاً  وجبال 

جنوباً ولواء إسكندرونة شماالً.

كان يُطلق اسم “كنعان” في البداية على 
الساحل وغرب فلسطين، ثم أصبح فيما 
بعد هو االسم الجغرافي المتعارف عليه 

لفلسطين وقسم كبير من سوريا)5(.

فلسطين  تسمية  إلى  إشارة  أول  كانت 
في  وجدت  كنعان”  “أرض  باسم 
يعود  التي  العمارنة)6(  تل  حفريات 
قرناً  عشر  خمسة  حوالي  إلى  تاريخها 
اسم  الحفريات  هذه  وتذكر  الميالد،  قبل 
“كيناهنا”)7(  أو   ،)Kinahi( “كيناهي” 

“كنعان”  وأصلها   ،)Kinahna(
الحفريات  أشارت  وقد   ،)Kana’n(
غربي  الواقعة  البالد  إلى  االسم  بهذا 
نهر األردن بما فيها سوريا، كما جاءت 
أيضاً في تقارير قائد عسكري عند ملك 
على  بوضوح  وردت  حيث  ماري،   –
تل   - أالالخ)8(  ملك   - “أدريمي”  مسلّة 
الخامس  القرن  منتصف  في  العطشانة 

عشر قبل الميالد.

أرض  إلى  الكنعانيين  دخول  بدأ  وقد 
وقد  تقريباً،  ق.م.   2600 عام  فلسطين 
لهم،  اتخذوا من مدينة “شكيم” عاصمة 
يهتمون  وأخذوا  وقرى،  مدناً  وأنشأوا 

ثقافتهم الخاصة”)9(.  بتنمية 

يمكن  مميزة  حضارة  للكنعانيين  كانت 
ُعثر  التي  اآلثار  من  عليها  االستدالل 
أحاطوها  التي  المدن  بنوا  فقد  عليها 
الدور  وبنوا  المنيعة،  باألسوار 
حصلوا  التي  الحجارة  من  والمساكن 
المنتشرة  والجبال  الصخور  من  عليها 
في أراضيهم. وسوف نرى ذلك شاخصاً 

للعيان في مدينة القدس.

قضايا العدد
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في  القدس  مدينة  الكنعانيون  عموم  بنى 
مرتفع  على  المبكر  البرونزي  العصر 
)أورو سالم(  عليها   يُطلق  أوفل، وكان 
اإلله  مدينة  أّي  سالم(  )مدينة  تعني  التي 
الحامي  المدينة  إله  كان  الذي  )سالم( 

والرئيس لها.

بـ  تسميتها  على  المؤرخون  اعتاد  وقد 
إلى  نسبة  اليبوسية(  )القدس  أو  )يبوس( 
الطبقة اإلرستقراطية التي كانت تتزعمها 
)قبيلة يبوس( الكنعانية، فقد تولى هؤالء 
المدينة بعد دمارها في نهاية  بناء  إعادة 

العصر البرونزي األوسط.

البريطانية  اآلثار  عالمة  لنا  قدمت  وقد 
أثرياً  كشفاً   1961 عام  كنيون  كاثلين 
مهماً لمدينة القدس في العصر البرونزي 
األوسط، فقد عثرت على أبنية تقع أسفل 
السفح الشرقي لجبل )أوفل( في الطبقات 

قرب أنقاض مدينة القدس األولى.

في  حفرياتها  بعد  كنيون  استنتجت  وقد 
الشرقي  التوسع  أن  أوفل  قمة  غرب 
داخلها،  جيحون(  )نبع  جعل  للمدينة 
التوسع  هذا  قبل  السكان  كان  حين  في 
السور  خارج  الذهاب  إلى  يضطرون 

لجلب الماء. 

بسور  ُمحاطة  الكنعانية  القدس  وكانت 
من الطين والحجر من جهاتها األربعة، 
حوالي  السور  هذا  سمك  يبلغ  وكان 
مترين، وأمامه خندٌق بعرض أحد عشر 

متراً.

الجهة  في  تقع  بوابة  السور  لهذا  وكان 
إلى  ملتوية  طرق  عبر  تؤدي  الشمالية 
و  الجنوب،  في  الواقعة  جيحون(  )عين 
العين  كانت  لماذا  للتساؤل  هذا  يدعونا 
جنوب السور و الباب شمال السور، في 
في  بنيت  قد  بأكملها  المدينة  كانت  حين 

هذا المكان بسبب هذه العين.

رغبة  هو  ذلك  في  السبب  أن  ويبدو 
عن  بعيدة  العين  إبقاء  في  المدينة  أهل  سور العصر البرونزي األوسط عند جبل أوفل الذي حفر من قبل كنيون

القدس في العصر البرونزي
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لمقبرة  مشابهة  مقابر  على  العثور  تم 
دومينوس فليفيت في القدس وحولها. على 
فخاريات  على  العثور  تم  المثال،  سبيل 
القدس والتي تعود  في مقبرة أخرى في 
إلى أواخر العصر البرونزي الثاني، فقد 
وجدت عالمة اآلثار روث أميران أوجه 
مقبرة  في  المكتشف  الفخار  مع  الشبه 
على  العثور  تم  وقد  فليفيت.  دومينوس 
أهيم  نحلة  تشابه أخرى في مقبرة  أوجه 

في الجزء الشمالي الغربي من القدس.

تم  التي  الصخرية  المقبرة  محتويات 
يعود   ،1933 عام  في  عليها  العثور 
العصر  أواخر  منتصف  إلى  تاريخها 
القرن  إلى  أّي   - الثاني  البرونزي 

يتجه  دفاعية.  و  أمنية  البوابة ألغراض 
وكان  الشمال،  إلى  الجنوب  من  السور 
الداخل في  إلى  تتجه  الجدار زاوية  لهذا 
الجدار  بعدها  يختفي  الشمالية،  الجهة 
تحت سور المدينة الذي بُنيَّ بعده بوقت 
طويل في مكان أعلى على المنحدر. وقد 
بين  الكائن  الفراغ  في  على خزف  ُعثر 
يُمكن  الذي  الصخري  والمنحدر  السور 
عشر  الثامن  القرن  إلى  تاريخه  إرجاع 
قبل الميالد وقد أرخت كنيون هذا السور 
قد  وكانت  ق.م(،   1800( حوالي  إلى 
التي  القلعة  حطام  بقايا  أيضاً  اكتشفت 
تعود  صلبة  صخرية  أرض  على  بُنيت 
الثاني  األوسط  البرونزي  العصر  إلى 
لبعض  استعماله  استمر  الذي  ق.م 
الوقت. و كان هناك قرب عين حيحون 
كبيرة  بوابة  وهناك  السور،  أبراج  بقايا 
في السور يُطلق عليها اسم )بوابة النبع(. 

جبل الزيتون في العصر 
البرونزي

فترات  من  مقابر  في  وجدت  اكتشافات 
والراحل  األوسط   البرونزي  العصر 
لجبل  الغربي  المنحدر  على  المتأخرة 
الجزء  من  قدرون  وادي  عبر  الزيتون 
الجنوبية  التالل  قمة  من  الشمالي 
اكتشفت  المثال،  سبيل  على  الشرقية، 
مقبرة  في  فليفيت  دومينوس  حفريات 
بقايا  من  وغيرها  الفخار  اليبوسيون 
الثاني،  األوسط  البرونزي  العصر 
والفترات  األول،  المتأخر  والبرونزي 

الثانية. البرونزية المتأخرة 

العالية المقبرة 

دومينوس  )مقبرة  العالية  المقبرة  تعود 
األوسط  البرونزي  للعصرين  فليفيت( 
الغربي  المنحدر  على  وتقع  والمتأخر، 
وادي  مع  فالتقاطع  الزيتون،  لجبل 
الحافة  لنقطة  الشمالي  القسم  من  قدرون 
تنتمي في أغلب اآلثار  الجنوب شرقية، 
التي ُعثر عليها في هذه المقبرة للعصر 
البرونزي  و  الثاني  األوسط  البرونزي 

المتأخر األول و الثاني.

المقبرة  من  الغربي  الطرف  كان 
بالبقايا  المرتبطة  األثرية  بالقطع  مليء 
في  فيوجد  القبر  مدخل  أما  العظمية، 
الطرف الشرقي. “يبدو أن هذه العناصر 
مع  القبر  لهذا  الوثيقة  العالقة  إلى  تشير 

تلك الموجودة في جنوب فلسطين.

مقبرة  مقارنة  يُمكن  حالة،  من  أكثر  في 
أريحا  في  بالقرى  فليفيت  دومينوس 
أريحا  من  مواد  المواقع.  من  وغيرها 
تقع في األلفية الثانية قبل الميالد. إعطاء 
الموجودة  المماثلة  المواد  لتواريخ  أدلة 

 .Dominus Flevit في مقبرة

قضايا العدد

مخطط المقبرة الشرقية للقدس ويتضح فيها مكان المقبرة العالية
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اليبوسية،  المقابر  في  عليها  ُعثر 
البرونزي  العصرين  إلى  تُشير 
فيها  وتظهر  والمتأخر،  الوسيط 
تلك  تُشبه  بارزة  عرضية  ألواح 
المسينية  الجرار  في  تظهر  التي 
وهناك جرار ذات جوانب مستقيمة 
العموم  على  وهي  منحنية،  أو 
آالف  على  ُعثر  وقد  قاعدة،  ذات 
حاداً  انحناًء  تحمل  التي  الجرار 

الرابع عشر قبل الميالد. وساعد الفخار 
العصر  إلى  يعود  الذي  القبرصي 
البرونزي المتأخر والذي تم العثور عليه 
دومينوس  مقبرة  فخار  فترة  تحديد  على 

فليفت.

يبوسية  المقبرة  هذه  أن  الباحثون  يرى 
لها شكل ذات فصين )وقد وجد مثلها في 
فلندرز  ووصف  ولخيش(،  وغزة  نارا 
“بأن  فقال:  المقبرة،  هذه  بيتري)10( 
خارطتها تُفيد بوجود طريق مدرج نازل 
ضيق  مجاز  طريق  خالل  الشمال  من 
إلى حافة تعود إلى حجر على الجانبين، 
ُعثر  وقد  الوسط،  في  السقف  وينتصب 

فيها على هياكل وعظام بشرية”.

وجدت  القدس  في  أخرى  مقبرة  وهناك 
عند نحالت أخيم )Nahlat Ahim( في 
أورشليم،  من  الشرقي  الشمالي  القطاع 
وقد  الصخر،  في  محفورة  مقبرة  وهي 
ويعود   1933 ُعثر على محتوياتها عام 
الثاني  البرونزي  العصر  إلى  زمنها 
قبل  والعشرين  الرابع  القرن  وحتى 

الميالد.

أما المقبرة التي تقع جنوب القدس )عند 
المتحدة(  لألمم  الرئيسي  المركز  موقع 
تعود  أخرى  خاصية  إلى  تُشير  فربما 

للعصر البرونزي المتأخر الثاني.

هياكل  على  ُعثر  الزيتون  جبل  وفي 
)هبلة  قرية  كهوف  في  كاملة  عظمية 
فخاريات  وعلى  سلوان،  قرب  الحمد( 

وأحجار ثمينة وأدوات برونزية.
 

كما ظهرت الكثير من اآلثار المادية في 
القدس  لمدينة  العائدة  والمدافن  المقابر 
وأغلبها يعود للعصر الوسيط والمتأخر، 
العالية ومن هذه  المقبرة  في  وخصوصاً 

اآلثار:

1 . Cylindrical( الجرار األسطوانية
فخارية  جرار  وهي   )Juglet
نارا  في  يُشبهها  ما  على  ُعثر 

لفترة  تنتمي  وهي  ولخيش،  وغزة 
اليبوسيون  واستعملها  الهكسوس، 
لدفن  بعضها  اُستعمل  وقد  بعدهم، 
الموتى في نهاية العصر البرونزي 
العصر  إلى  ذلك  واستمر  الوسيط 

المتأخر. البرونزي 
المصبوغة . 2 الصغيرة  الجرار 

 Small Painted Jars( واألوعية
فخارية  حاويات  وهي   :)Bowls

جرار أسطوانية من المقبرة العالية في القدس

جرار صغيرة وأوعية
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قضايا العدد

على جوانبها. وهناك جرار ذات فم 
مدورة  وقاعدته  البوق  قرص  يُشبه 

ومسطحة وحلقية.
في . 3 عليها  ُعثر   :)Jugs( األباريق 

المقبرة  وفي  اليبوسية  الدفن  أماكن 
أو  صغير  عنق  ولها  المرتفعة، 
بدون عنق تماماً، ولها أيد تظهر إما 
األكتاف،  إلى  الرقبة  أو  الحافة  من 
وثنائية  قرنفلية  أباريق  وهناك 
في  يُشبهها  ما  واكتشف  التحدب، 

حازور.
ُعثر . 4  :)Dippers( المدببة  الجرار 

وبعضها  العالية،  المقبرة  في  عليها 
قاعدته  تُغطي  مدورة  قاعدة  له 
في  وجدت  التي  تلك  وتشبه  المدببة 

لخيش.
5 . :)Large Jars( الكبيرة  الجرار 

ُعثر عليها في المقبرة العالية.
القاعدة . 6 الحلقية  واألوعية  األدوات 

ُعثر   :)Ring-Base Ware(
اليبوسية، وعثر  المدافن   عليها في 
على ما يُشابهها في حازور وأريحا.

القاعدية . 7 واألوعية  الكؤوس 
 Goblets or Pedestal(
المدافن  في  وجدت   :)Vases

اليبوسية.
منحتنا . 8  :)Lamps( المصابيح 

المصابيح  مئات  العالية  المقبرة 
مكسوراً  معظمها  وكان  الفخارية 
وهي من النوع الصحني، و وجد ما 

يُشبهها في مجدو.
أدوات فخارية مختلفة: مثل الدوارق . 9

والكؤوس والكسر الفخارية ألشكال 
واألواني  قضيبية،  ولرموز  نسائية 

ذات األشكال الحيوانية كالثور.
الخزفي . 10 والزجاج  المرمر 

 Alabaster and Faience(
 Bin( دور  بن  قام  وقد   :)Glass
والزجاج  المرمر  بدراسة   )Dor
أن هناك  اليبوسي، والحظ  الخزفي 
تُشير  مصر  مع  تجارية  صالت 
فقط  وهناك  الصناعات.  هذه  إليها 
على  كالهما  الزجاج،  من  قطعتان 
وجدتا  معدنيتين،  صفحتين  شكل 

جرار كبيرة ُعثر عليها في المقبرة العالية في القدس

في  عثر  وقد  العالية.  المقبرة  في 
على  ومجدو  ولخيش  الدوير  تل 
1550-( إلى  تعود  مشابهة  أشياء 
أوعية  خمس  وهناك  ق.م.   )1479
خزفية مصنوعة من الرمل والطمى 
وأريحا.  لخيش  في  مثلها  موجود 
مصنوعة  خرزة   )28( على  وعثر 
من  وأحياناً  زجاجية،  عجينة  من 
ولها  العالية،  المقبرة  في  حجر، 
واألبيض  األحمر  هي  ألوان  عدة 

واألزرق والبني واألسود.
األدوات . 11 من  المعدنية:  األدوات 

المقبرة  في  وجدت  التي  المعدنية 
العالية كان هناك ما يلي:

75 شفرة برونزية )أو نحاسية(.	 
حوالي 24 حلقة )شكلها الحلقي 	 

مازال متصالً(.
مسماري 	  دبوس   40 حوالي 

)معظمها محفوظ في عينة(.
3 إبر.	 

المواد العظمية: هناك ما يقرب من . 12
16 صفحة عظمية صفراء، ونادراً 
ما تكون بيضاء في المقبرة العالية، 
الوسيط،  البرونزي  للعصر  تعود 
وحجرتان  عظام  أربع  وهناك 
المغزل   )Sallar( ساالر  أسماها 

المسطح.

الفترة البيزنطية والرومانية
 

الطريق  لشق  الحفر  أعمال  خالل 
أسفل  أدوميم  معاليه  لمستوطنة  الواصل 
أدوات  هناك  وجدت  العبرية،  الجامعة 
النبيذ وزيت الزيتون تعود إلى  لصناعة 

البيزنطية والرومانية. الفترة 

تقع كنيسة الصعود في الطور على جبل 
أكبر،  مجمعٍ  من  جزء  وهي  الزيتون، 
مسيحيين،  ودير  كنيسة  من  أوالً  يتكون 

ثم مسجد إسالمي.

المؤمنون  يعتقد  موقعٍ  في  تقع  وهي 
األرضي  المكان  أنه  تقليديًا  المسيحيون 
حيث صعد يسوع إلى الجنة بعد أربعين 
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 Egeria عليه اسم كنيسة التالميذ. الحج
بكنيسة  إليه  يُشير  باٍق  مصدر  أقدم  هو 
في  الزيتون(  لبستان  )اليونانية  إليونا 
الكنيسة  ذكر  تم  الرابع.  القرن  أواخر 
 Itinerarium من قِبَل حاج بوردو في
م،   333 حوالي   Burdigalense
والمؤرخ يوسابيوس من قيصرية يروي 
أن قسطنطين شيد كنيسة فوق كهف على 

جبل الزيتون ارتبطت بالصعود)11(.
 

الطور في العصر العثماني

القرية الطور  1596م، ظهرت  في عام 
سجالت  العثمانية  العصر  في  زيتا 
من  ناهية  في  يجري  كما  الضرائب 
القدس لواء من القدس. كان عدد سكانها 
48 أسرة و 8 عزاب، جميعهم مسلمون، 
والشعير  القمح  على  ضرائب  ودفعوا 
والماعز  الفاكهة  أشجار  أو  والكروم 
 3200 مجموعه  ما  أّي  النحل،  وخاليا 

أكجة)12(.

أبحاث  ضمن  ُسجلت   ،1838 عام  في 
أنها  على  فلسطين  في  المقدس  الكتاب 
قرية مسلمة تقع في حي الوديعة شرقي 

القدس. 

تضم قائمة قرية عثمانية حوالي 1870، 
38 منزالً ويبلغ عدد سكانها 127، على 
الرغم من أن عدد السكان شمل الرجال 
جبل  على  قرية  بأنها  وصفت  فقط. 

الزيتون)13(.

استكشاف  صندوق   ،1883 عام  في 
الغربية  فلسطين  الصورة مسح  فلسطين 
)SWP( وصف الطور باسم “قرية نهم 
جبل  من  العلوي  الجزء  على  صغيرة 
الحجر،  من  المنازل  وتُبنى  الزيتون. 
وكنيسة  ومتوسط،  منخفضة  ولكنها 
الصعود، مسجد يقف باتجاه الغرب عند 

جبين التل.

)إت  سكان  عدد  قُدر   1896 عام  في 
تور( أّي الطور بحوالي 474 نسمة)14(.

يوًما من قيامته.
)الروم    Noster األب  كنيسة  تقع  
في  الزيتون  جبل  على  الكاثوليك( 
كرملي،  دير  من  جزٌء  إنه  القدس. 
 Sanctuary of the يُعرف أيًضا باسم
 Domaine de )بالفرنسية:   Eleona

.)l’Eleona

أنقاض  بجوار  نوستر  باتر  كنيسة  تقع 
للقرن  التي تعود  البيزنطية  إليونا  كنيسة 

في  إليونا  أنقاض  اكتشاف  أُعيد  الرابع. 
جدرانها  بناء  وأُعيد  العشرين  القرن 

جزئيًا. 

الحديثة  نوستر  باتر  كنيسة  بناء  تم 
الرابع  القرن  من  بازيليك  موقع  بجوار 
إلحياء  األول  قسطنطين  من  بتكليف 
بناؤه  تم  المسيح.  يسوع  صعود  ذكرى 
هيالنة  قسطنطين  والدة  إشراف  تحت 
أُطلق  الذي  الرابع،  القرن  أوائل  في 

الكهف الذي يُعتقد أنه المكان الذي علّم فيه يسوع الصالة الربانية لتالميذه

كنيسة باتر نوستر في الطور
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قضايا العدد

عهد االنتداب البريطاني

الذي  لفلسطين   1922 عام  تعداد  في 
البريطاني،  االنتداب  سلطات  أجرته 
نسمة.   1037 الطور  سكان  عدد  كان 
ارتفع  مسيحي)15(،  و231  مسلم   806
 12 2090؛  إلى   1931 عام  تعداد  في 
مسلًما  و1825  مسيحيًا  و253  يهوديًا 

في 400 منزل.

كان   ،1945 عام  إحصائيات  في 
 2380 2770؛  تور  إت  سكان  عدد 
 8808 يمتلكون  مسيحيًا  و390  مسلًما 
رسمي  لمسحٍ  وفقًا  األرض،  من  دونًما 
دونًما   228 كان  والسكان.  لألراضي 
صالحة  وأراضي  مزارع  عن  عبارة 
بينما  للحبوب،  دونًما  و2838  للري، 
مبنية  أراٍض  دونًما عبارة عن   86 كان 

)حضرية(.

العصر األردني 

عام  العربية-اإلسرائيلية  الحرب  بعد 
الحكم  تحت  الطور  أصبحت   ،1948
لعام  األردني  التعداد  .وجد  األردني 
1961 أن 4289 نسمة في الطور، منهم 

686 مسيحيون.

خالل حرب عام 1967، تعرضت مدينة 
وظلت  اإلسرائيلي،  لالحتالل  الطور 

كذلك بعد الحرب.

أبرز المواقع األثرية 
والتاريخية على الطور

المعالم االسالمية

مسجد الزاوية األسعدية

من  بالقرب  وتقع  مباني  عدة  من  مكون 
مقدسة  تُعتبر  )والتي  الصعود  كنيسة 
هذه  بُنيت  والمسيحيين(.  المسلمين  لدى 
المفتي  اإلسالم  شيخ  وأوقفها  المباني 
 1570( التبريزي  حسن  بن  أسعد  العام 

الطور قرية مسلمة تقع في حي الوديعة شرقي القدس - أبحاث كتابية في فلسطين وجبل سيناء والعربية البتراء: مجلة 
أسفار، روبنسون وسميث، 1841، المجلد. 3، الملحق الثاني، ص. 122.

كما أشار هارتمان في كتابه إلى وجود 38 منزالً
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الكنيسة  هذه  المدينة.  هذه  مصير  على 
بُنيت  حيث  الفرنسيسكان،  لرهبنة  تابعة 
القرن  من  كنيسة  بقايا  فوق   1930 سنة 
الخامس ميالدي. هنالك بقايا قيود قديمة 
بالعبرية  نقرشات  وفيها  هنا  اُكتشفت 

واآلرامية واليونانية.

كنيسة مريم المجدلّية

وتتميز هذه الكنيسة بقبابها الذّهبيّة. هذه 
األرثوذكسيّة  الّروسيّة  البيضاء  الكنيسة 
هو  بناها  والّذي   ،1888 سنة  بُنيت 
الثالث”  “الكسندر  الّروسي  القيصر 
وفي  الكسندروفا”.  “ماري  أّمه  لذكرى 
داخلها عدد كبير من األيقونات الجميلة، 
روسيّة  أميرة  قبر  إلى  باإلضافة  هذا 
اُغتيلت  والتي  فيودورفنا”  “اليزابيث 

سنة 1918.

الجثمانية كنيسة 

تُسمى أيًضا بكنيسة “كل الشعوب” ألن 
الدول الالتينية التي شاركت في بناء هذه 

الكنيسة حوالي 16 دولة.
الكنائس  أجمل  من  تُعتبر  الكنيسة  هذه 

العثمانية،  الدولة  عينته  الذي   )1625  -
ُقيمت  ومرافقه  المبنى  بوقف  قام  والذي 

لمصلحة المباني الموجودة هناك.
وكان المسؤول األول عن الوقف، والذي 
الصوفي  الشيخ  هو  زاوية  إلى  حوله 
)توفي  العلمي  محمد  بن  بن عمر  محمد 
سنة 1628( يأتي ذلك في إطار السياسة 
الشيوخ  حول  المريدين  لجذب  العثمانية 
على  وضعهم  أجل  من  الصوفيين 
يُعتقد  الزيتون.  جبل  منطقة  مثل  الثغور 
صاحب  كان  العلمي  محمد  الشيخ  بأن 
جذب  وقد  بالزاوية،  ُدفن  وقد  كرامات 

قبره العديد من الحجيج والزائرين.

كما أن الزاوية اُستخدمت كمكان لمبيت 
المسلمين  والحجاج  السبيل  عابرّي 
الشيخ  أحفاد  منهم.  الصوفيين  خاصةً 
الزاوية  عن  مسؤولين  زالوا  ما  العلمي 

ويديرون الوقف حتى يومنا هذا.

مسجد سلمان الفارسي

للصحابي  نسبة  االسم  هذا  عليه  أُطلق 
أحد  وهو  الفارسي،  سلمان  الجليل 
من  أسلموا  الذين  األوائل  الصحابة 

يعود  اليوم  المسجد  شكل  فارس.  بالد 
المسجد  كان  أن  بعد   ،1910 العام  إلى 
والمسجد  مغارة،  داخل  طويلة  لسنوات 
عبارة عن طابق واحد ومئذنة باإلضافة 

إلى مقام للصحابي سلمان الفارسي.

رابعة العدوية

كنيسة  من  بالقرب  موجود  قبٌر  وهو 
الصعود ويرتبط بثالث نساء يُقتدى بهنَّ 
خولدا  الثالث:  التوحيدية  الديانات  في 
النبية اليهودية والقديسة المسيحية بلجية 
والمسلمة  الخامس،  القرن  من  وهي 
وهي  العدوية  إسماعيل  بنت  الخير  أم 
إمرأة صوفية معروفة، القبر مبني أسفل 
الزاوية األسعدية والدخول إلى القبر من 
تُحافظ  العلمي  عائلة  الرئيس.  الشارع 
الزاوية  مع  عليه  وتُشرف  المكان  على 

األسعدية.

المسيحية المعالم 

كنيسة الّدموع

بكى  المسيح  الّسيّد  الموقع  هذا  في  وهنا 

الجدول السابع، منطقة القدس الفرعية  يُوضح عدد سكان الطور
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قضايا العدد

الجثمانية  كلمة  أما  والعالم.  فلسطين  في 
معناها  آراميّة  كلمة  فهي  الجسمانية  أو 

“معصرة الزيت”.

بأشجار  مزروع  بستان  في  تقع  وهي 
معصرة  وفيه  جدًّا.  القديم  الزيتون 
يُحيط  ومغارة  الحجر،  من  مصنوعة 
بها الّسور الّذي خرج الّسيّد المسيح منه 
للقاء األعداء. بُني في هذا المكان هيكل 
أّما  ميالدي.  الّرابع  القرن  في  مقدّس 
الكنيسة ببناءها الحالي فقد بُنيت على يد 
أنتونيو بارلوزي”  المهندس االيطالي “ 
آثار  على   1919-1924 السنوات  بين 
رمز  يوجد  الّسقف  في  القديم.  الهيكل 
للشعوب الّذين ساهموا في بناء الكنيسة. 

محاٌط  تاٌج  يوجد  الكنيسة  مقدّمة  في 
وهو  الفوالذ  من  ومصنوع  بالّشوك 
أنّه  المعتقد  من  حيث  بصخرة،  يحيط 
بَّشر المسيح وهو يصلّي بخبر سيء. أّما 
فقد  الكنيسة  واجهة  في  الموزايك  لوحة 
يتعذب”  “المسيح  بالالتينية  عليها  ُكتب 

“إلقاء القبض على المسيح”.

كنيسة قبر ستنا مريم 

فترة  الى  تاريخها  يعود  الكنيسة  هذه 
الـ11 ميالدي(. وهي  الّصليبيين )القرن 
األورذكس واألرمن.  الروم  إدارة  تحت 
“القديسة  قبر  قبور:  يوجد  مدخلها  عند 
العذراء  مريم  السيدة  والدة  وهي  حنّة” 
“يوسف  وقبر  والدها،  “ايواكيم”  وقبر 

النجار”.

المشاكل  أهم  إلى  نُشير  الختام  وفي 
هذا  أهل  منها  يُعاني  التي  األساسية 
والقديمة  األساسية  فالمنطقة  الحي، 
وال  كبير  باكتظاظ  مبنية  الحي  من 
للبناء  شاغرة  مساحات  تقريباً  تتوفر 
الحي  فإن  ذلك  إلى  باإلضافة  السكني. 
مغلق من جميع النواحي، من قِبَل أحياء 
رئيسية  شوارع  مجاورة،  فلسطينية 
األمل  أما  القدس.  نفوذ  منطقة  وحدود 
الناحية  على  يقتصر  فهو  التوسع  في 

التي  الناحية  الشرقية، وهي  الشمالية- 
بالدفع  اإلسرائيلي  االحتالل  فيها  يقوم 
قِدماً بمخطط بناء حديقة وطنية، يعيش 
سكان الحي، خاصةً الذين يسكنون في 
والتنظيم،  االعتراف  إلى  تفتقر  مناطق 
أوامر  من  وخشية  دائٍم  تهديٍد  ظل  في 

الهدم واإلخالء.
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االحتالل ُيصادق على بناء 930 وحدة استيطانية بالقدس

اإلســرائيلي  االحتــالل  حكومــة  أقــرت 
تعديالت وإضافات للمشروع االستيطاني 
الــذي قدمته “بلدية االحتــالل” بالقدس 
المحتلــة قبل ثالثــة أســابيع لبناء 930 
وحــدة اســتيطانية جديــدة ضمــن خطة 

شــاملة لتوســعة مســتوطنة “بســغات 
زئيف”.

وشــرعت بلدية االحتــالل في القدس منذ 
بدايــة العام الجــاري بالعمل على خطين 

متوازيين، يتمثل األول بتســريع عمليات 
هــدم المنــازل الفلســطينية مــن ناحيــة، 
وتســريع عشــرات المشــاريع لتوســعة 
المستوطنات في شمال المدنية وجنوبها، 
والترويــج لخطــة اســتراتيجية لتعزيــز 
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القدس في شهر

القــدس المحتلــة، عائلة مقدســية على 
هــدم غرفة خارجية لها في بلدة ســلوان 
جنوبي المســجد األقصى المبارك بيدها، 

بدعوى البناء دون ترخيص.

وذكــر مركــز معلومــات وادي حلوة أن 
طواقم بلدية االحتــالل أجبرت عائلة أبو 
هدوان على هدم غرفة مطلة على المسجد 

األقصى بيدها.

وقالــت عائلة أبو هدوان: “أنها اضطرت 
إلى هــدم الغرفة الخارجية لمنزلها الواقع 
في حي باب المغاربة ببلدة سلوان، والتي 
تقــع على بعــد عدة أمتار عــن األقصى، 

بدعوى البناء دون ترخيص”.

وأشارت إلى أن الغرفة مكونة من الحديد 
والشــوادر، وتبلغ مساحتها نحو 90 متًرا 
مربعًــا، وكان يســتفيد منهــا حوالي 70 

مقدسيًا.
وتفرض بلدية االحتالل شروًطا تعجيزية 
ومبالــغ طائلــة إزاء حصول المقدســيين 
على إجــراءات الترخيــص، والتي تمتد 

لسنوات طويلة.

أوامــر  تنفيــذ  إلــى  المقدســيون  ويلجــأ 
وقرارات الهدم بأنفسهم، “الهدم الذاتي”، 
بعــد التهديــد بفــرض غرامــات باهظة 
عليهــم، إضافة إلــى إجبارهــم على دفع 
أجرة الهدم لطواقم وآليات البلدية وقوات 

االحتالل المرافقة لها.

مســتوطنات “بســغات زئيف” و”رمات 
شــلومو” في شــمال المدنيــة، و”جيلو” 
و”جفعــات همتوس” في جنــوب المدينة 

من ناحية أخرى.

وبيّنــت مصادر في إعــالم االحتالل، أن 
تكلفة تنفيذ الخطة تُقدر بنحو 400 مليون 

شيكل في مستوطنة “بسغات زئيف”.
كما أوضحت ما تُســمى “لجنة التخطيط 
والبنــاء” فــي بلديــة االحتالل أنه ســيتم 
بنــاء نحو 930 وحدة ســكنية إضافية في 
المســتوطنة، كجزء مــن الخطة على أن 
يبنى فيهــا 680 وحدة ســكنية، وحوالي 

250 وحدة سكنية فاخرة.

وأشــارت إلــى أنــه ســيتم تطويــر نظام 
المواصالت بتكلفة تزيد عن 277 مليون 
شــيكل، للتخفيف من حركــة المرور بين 
مستوطنة “بنيامين” خلف جدار الفصل، 

و“بسغات زئيف”.

كورنيــش  إنشــاء  المخطــط  ويشــمل 
وتطوير الشــوارع، بحوالــي 52 مليون 
شيكل، وإنشــاء حديقة طبيعية حضرية، 
لمســتوطنة “بســغات زئيــف”، ومدينة 

القدس المحتلة.
كمــا ســتبني مكتبــة مجتمعيــة ومتنــزه 
للمشــاة على طول شارع القوات الجوية، 
و”ســبور- تك” في قطعة أرض رقم 70 
ومالعــب، ومجمع مرافــق للياقة البدنية 

والنينجا.

وحســب الخطــة فإنه ستنشــأ أيًضا أطراً 
غير رســمية فــي مجــاالت مختلفة مثل: 
فنون األداء، واالستوديو والصوت، جنبًا 
إلى جنب مع التكنولوجيا وريادة األعمال 

للشباب.
وتحت مسمى “أنشطة للشباب” رصدت 
البلدية اإلســرائيلية مليون شيكل، إلنشاء 
قريتيــن طالبيتين أخريتين “لخلق تجربة 

طالبية ولجذب الشباب.

كما وتهدف الخطة االستيطانية بحسب ما 
أفادت ســلطات االحتالل إلى استكمال ما 

وصفته بـ “الثورة العمرانية” بحلول عام 
.2040

ومنــذ احتــالل المدينــة الضفــة الغربية 
والقدس؛ تهدف سلطات االحتالل إلحكام 
الســيطرة علــى الضفــة والقــدس بهدف 
تهويدهــا وتضييق الخناق على ســكانها 
األصلييــن؛ وذلــك من خالل سلســلة من 
القــرارات واإلجــراءات التعســفية التي 
طالت جميــع جوانب حياة الفلســطينيين 

اليومية.

وتسعى سلطات االحتالل بذلك إلى تحجيم 
وتقليص الوجود الســكاني الفلسطيني في 
الضفــة الغربية والقــدس؛ حيث وضعت 
نظاماً قهريًّا يقيد منــح تراخيص المباني 
للفلسطينيين، وأخضعتها لسلم بيروقراطي 
وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل 

أن تصل إلى مراحلها النهائية.
وازدادت وتيــرة االســتيطان في الضفة 
الغربية والقدس المحتلة بعد اإلعالن عن 
“صفقة القرن” وخطة الضم اإلسرائيلي، 

التي ينفذها االحتالل بصمت.

االحتالل ُيجبر عائلة 
مقدسية على هدم 

غرفة مطلة على األقصى

أجبرت بلديــة االحتالل اإلســرائيلي في 
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االحتالل يستولي على 
1500 دونم من أراضي 
أبو ديس جنوب القدس

اإلســرائيلي،  االحتــالل  قــوات  جرفــت 
بتاريخ 23 فبراير 2021، مساحات من 
أراضــي المواطنيــن في بلــدة أبو ديس 

جنوب شرق القدس المحتلة.

وقــال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي أبو 
ديس بسام بحر: إن قوات االحتالل نفذت 
أعمال تجريف في المنطقة الشــرقية من 
البلدة قرب مستوطنة “كيدار”، لمواطنين 

من أبو ديس.

وأضــاف أن أراضــي المنطقــة تقــدر بـ 
1500 دونــم يمنــع االحتــالل أصحابها 
مــن العمل فيهــا أو اســتصالحها، وتقع 
ضمن المخطط االستيطاني شرق القدس 

.)E1( المعروف باسم

وأشار إلى إعطاء نتنياهو خالل األسبوع 
الفائت الضوء األخضر للشروع في تنفيذ 
أخطر مشروع استيطاني في هذه المنطقة، 
والذي ســبق وأن القي اعتراضات دولية 
واســعة؛ ألن من شأن تنفيذه فصل شمال 

الضفة الغربية عن جنوبها.

مخطط “إسرائيلي” 
لتوسعة “بسغات زئيف” 
شمال القدس المحتلة

كشــفت مصادر إعالمية “إســرائيلية”، 
عــن وجود مخطــط لبلديــة االحتالل في 
القدس المحتلة إلقامة مشــاريع توسعة 
في مســتوطنة “بســغات زئيف” شمال 

المدينة.

وبحســب اإلعالم العبري، يشــرف على 
بلديــة  الجديــد  االســتيطاني  المشــروع 
االحتالل في القدس، حيث ســتبلغ تكلفته 

350 مليون شاقل.
وحــدة   900 بنــاء  المشــروع  ويشــمل 
اســتيطانية جديدة، ومجمعــات تجارية، 
وســكة حديــد لربــط “بســجات زئيف” 
بالقطار اإلسرائيلي غرب القدس المحتلة.

“بســغات  مســتوطنة  االحتــالل  وأقــام 
زئيف” علــى أراضي فلســطينية محتلة 
عــام 1967، وأجــرى عليها توســعات 
كبيــرة لتفصــل المدينــة عن عــدة قرى 

محيطة بها.

وقبل أســابيع قليلــة، كشــف النقاب عن 
مخطط إلقامة متنزه كبير في مســتوطنة 
“بســغات زئيف” شمالي القدس المحتلة، 
يمتد على مساحة 17 دونماً، إذ تم اختيار 
مقــاول لتنفيذ المشــروع تحت إشــراف 
شــركة “موريا” التابعــة لبلدية االحتالل 

في القدس.

وذكرت أن تكلفة هذا المشــروع بحوالي 
14 مليون شيكل، تقدمها ما تسمى وزارة 

اإلسكان اإلسرائيلية و”بلدية القدس”.

فيمــا قالــت بلديــة القــدس “إن المتنــزه 
مطلوب لسكان “بســغات زئيف”، ومن 

المفتــرض أن يكون المتنــزه الوحيد من 
نوعه ومســاحته في جميع منطقة شــمال 
المدينــة ويســتطيع االســتفادة منه جميع 
المحيطين في المنطقة مثل التلة الفرنسية، 

النبي يعقوب و”رمات اشكول”.

وتقع مســتوطنة “بســغات زئيف” شرق 
القــدس المحتلــة، وهي أكبر حي ســكني 
اســتيطاني في القدس، وهــي مقامة على 
أرضــي المواطنيــن المصــادرة، حيــث 
يعدها المجتمع الدولي من المســتوطنات 

غير القانونية بموجب القانون الدولي.

“بيتي في القدس”.. 
حملة للتضامن مع 

عائالت مقدسية هدم 
االحتالل منازلها

 2021 فبرايــر   15 بتاريــخ  انطلقــت 
حملــة إلكترونية واســعة، عبر شــبكات 
التواصــل االجتماعــي، للتضامــن مــع 
العائالت الفلسطينية، التي هدم االحتالل 
مدينــة  فــي  منازلهــا  “اإلســرائيلي” 
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القدس في شهر

الخارجية الفلسطينية 
ُتطالب كوسوفو التراجع 

عن قرارها الخاطئ 
وااللتزام بالقانون 

الدولي

والمغتربيــن  الخارجيــة  وزارة  أكــدت 
الفلســطينية، أن االتفــاق الــذي وقعتــه 
كوســوفو مع “إســرائيل” فــي األرض 
الفلســطينية، مخيب لآلمال والتوقعات، 
خاصــةً وأن كوســوفو تحــاول أن يكون 
لها مــكان ضمن الدول المســتقلة، ومن 
المفترض والمتوقع منها أن تلتزم حرفياً 
بالشــرعية الدولية والقانون الدولي من 
أجل إثبات جدارتها كدولة تظهر التزامها 
بالشــرعية الدولية لجذب اهتمام وانتباه 

دول العالم لمطالبها. 

وشــددت الخارجية، في بيان لها، بتاريخ 
3 فبراير 2021، إن ما قامت به كوسوفو 
مــن توقيــع اتفاقيــة مــع دولــة اإلحتالل 
وإعــالن نيتهــا فتــح ســفارتها بالقــدس 
المحتلــة هي خطــوة تتناقــض تماماً مع 
كل مــا تحاول كوســوفو القيــام به القناع 
دول العالــم لالعتــراف بهــا، وأظهرت 
لنا كدولة فلســطين وللمجموعــة العربية 
واإلســالمية وعــدم االنحيــاز واالتحــاد 
اإلفريقي والمجموعات اإلقليمية األخرى 
في العالم أن كوســوفو تجاهلــت القانون 
الدولــي والشــرعية الدوليــة وقراراتهــا 
بشــكل صريــح ومكشــوف  وخالفتهمــا 
يجعل من الصعب على أي دولة أن تفكر 

باالعتراف بها.

وتأمل دولة فلسطين من كوسوفو أن تفكر 
بمصالحهــا أوالً وبشــكل يجب أن يرتبط 
بالتزامهــا بالشــرعية الدوليــة والقانــون 
الدولــي كــي تصبــح جــزءاً مقبــوالً من 

األسرة الدولية والنظام العالمي.
كمــا تأمــل الــوزارة من مكونــات صنع 
القرار في كوســوفو إعادة النظر في هذه 
الخطــوة وبشــكل ســريع وتصحيــح هذا 

القدس المحتلة، تحت عنوان “بيتي في 
القدس”.

ودعــا ملتقــى “كلنــا مريــم” القائم على 
الحملة، بالتشــارك مع مؤسســة “نســاء 
األقصى”، في منشورات على صفحتيهما 
بموقع “فيســبوك” “جميــع األحرار في 
العالــم، للمشــاركة فــي النشــر والتغريد 

باستخدام وسم #بطلعش”.

عاصفــة  إطــالق  أن  البيــان  وأضــاف 
إلكترونيــة عالميــة، تأتــي للتضامن مع 
العائالت المقدســية، التــي هدم االحتالل 

“اإلسرائيلي” منازلها من في القدس.

العربيــة،  باللغــات  الحملــة  وانطلقــت 
واإلســبانية،  واإلنجليزيــة،  والتركيــة، 

واأللمانية واإلندونيسية.

وكان الفتاً استخدام الحملة، تصاميم حملت 
عناوين لها وقع على أوجاع الفلسطينيين 
منها “بهمش يّمـا.. بنطلعش”، “بطلعش 
.. هــذه أرضنا”، “بيوتنا تهون وبيت في 

القدس ال يهون”.

كما نشرت الحملة فيلماً كرتونياً قصيراً، 
جّسد بعًضا من معاناة المرأة المقدسية في 

القدس المحتلة.
واســتنادًا إلــى المعطيات التــي أوردتها 
الحملــة؛ فإن ســلطات االحتــالل هدمت 
197 منزالً ومنشأة في القدس خالل العام 

2020 بدعوى البناء غير المرخص.

وأشــارت كذلــك إلى هــدم االحتالل 10 
مبــاٍن بما فيها منازل وحظائر مواشــي، 
تقع في تجمع “بيت إكسا” البدوي بالقدس 

خالل كانون اآلِخر/يناير المنصرم.

أمــا في الســنوات الماضيــة، فقد هدمت 
ســلطات االحتالل 196 منــزالً في العام 
2019 ما أدى إلى تشريد 328 فلسطينياً، 
و57 منزالً في العام 2018 أدت لتشــريد 
144 فلســطينياً، و61 منــزالً فــي العام 

2017 أدت لتشريد 155 فلسطينياً.

وياُلحق االحتالل كل مقدسي يبني منزاًل 
أو مبنى أو محالًّ أو عمل توسعة لمنشأته 
فــي مدينة القــدس وضواحيهــا، بدعوى 

عدم حصولهم على تراخيص لذلك.

جدير بالذكر أن االحتالل “اإلســرائيلي” 
يرفــض منح المقدســيين تصاريح للبناء، 
في وقت يوّســع فيــه االســتيطان ويبني 

المستوطنات بالقدس المحتلة.
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المســلك الخاطئ، إذا ما أرادت كوسوفو 
أن تعطــي مثــاالً اللتزامهــا بالشــرعية 

الدولية والقانون الدولي.

الخارجية الفلسطينية 
ُتدين االعتداء اآلثم 

على الكنيسة الرومانية 
األرثذوكسية وُتطالب 
بتوفير الحماية الدولية

والمغتربيــن  الخارجيــة  وزارة  أدانــت 
الفلســطينية، بأشــد العبــارات االعتداء 
اآلثــم الذي ارتكبــه مســتوطن متطرف 
علــى أحــد أبــواب الكنيســة الرومانية 
األرثذوكسية في منطقة المصرارة وسط 
القدس المحتلة، هــذا االعتداء يُعبر عن 
مــدى تفشــي الكراهيــة والعنصرية في 
دولة االحتالل، واالســتهداف المتواصل 
لــدور العبــادة اإلســالمية والمســيحية 
فــي القدس، خاصةً وأنــه ليس االعتداء 
األول، إنما هو حلقة في سلســلة طويلة 
مــن جرائم االحتــالل ومســتوطنيه ضد 
المقدســات في القدس، بهدف التضييق 
عليهــا وحرمان المصليــن من الوصول 
إليها تمهيــداً ألســرلتها وتهويدها، كما 
هــو حاصل بالفعــل ضد الحرم القدســي 

الشريف.

وقالت الوزارة، في بيــان لها، “إن إقدام 
المســتوطن على تحطيم قفــل أحد أبواب 
الكنيسة وكاميرا منصوبة في المكان دليل 
واضــح علــى نيته ومن يقــف خلفه على 
ممارسة أبشع االعتداءات والجرائم بحق 

الكنيسة”.

وأكدت الوزارة أن اعتداءات المستوطنين 
المتواصلة ضد شعبنا وأرضه ومقدساته 
وممتلكاتــه ومنازلــه ومزروعاتــه تتــم 
بحمايــة ودعــم وإســناد وتمويــل دولــة 
االحتالل وأذرعها المختلفة، مما أدى إلى 
تفشــي منظمات المســتوطنين اإلرهابية 
وانتشــارها الواســع علــى جبــال وتالل 
الضفة الغربيــة المحتلة، وأدى أيضاً إلى 
اتســاع رقعة اعتداءاتهم ضد المواطنين 

الفلسطينيين ومقدساتهم.

الحكومة اإلســرائيلية  الــوزارة  وحّملت 
المســؤولية الكاملــة والمباشــرة عن هذا 
االعتداء وغيره من جرائم المستوطنين، 
وتطالــب المنظمــات اإلقليميــة والدولية 
المختصة بما فيها المؤسســات اإلسالمية 
والكنسية لسرعة التحرك لتوفير الحماية 

للمقدسات. 

وفي الســياق قالت الــوزارة، “أنها تتابع 
جميع تلــك االنتهــاكات والجرائم وترفع 
بشــأنها تقارير ورسائل متطابقة للجنائية 
الدولية والمسؤولين األمميين ولنظيراتها 

في الــدول المختلفة حتى يتحمل المجتمع 
الدولــي مســؤولياته فــي حمايــة شــعبنا 
وأرضه ومقدساته، وفرض عقوباٍت على 
دولة االحتــالل ومنظمات المســتوطنين 

وعناصرها اإلرهابية”.

بلدية االحتالل في 
القدس تستعد إلعدام 
آالف األشجار التاريخية 

منها كروم زيتون 
عمرها قرون

تُفاخــر بلديــة االحتــالل بزرعهــا مئات 
األشــجار، لكــن علــى األرض، تســتعد 
لقطع آالف أشــجار الزيتــون التاريخية 
تمهيداً للقيام بعمليات تسمين االستيطان 
فــي المدينة ومحيطها. ومــن بين كروم 
الزيتــون النادرة المهددة بالقطع من قِبَل 
االحتــالل في منطقة القدس أشــجار في 
منطقة صــور باهر والتي يُقِدُر أهلها أن 
عمرها خمســة قرون على األقل كما يدل 

الجذع العمالق لكل منها.

االحتــالل،  بلديــة  وحســب مخططــات 
ستقطع أشجار الزيتون في منطقة صور 
باهــر تمهيــداً لبنــاء مالعــب رياضية، 
كذلك يتهدد القطع مئات أشــجار الزيتون 
وشجرة خروب عمالقة في جبل أبو غنيم 
جنوب القدس من أجل بناء شــقق ســكنية 

استيطانية وملعب كرة قدم.

يُشــار إلى أن ســلطات االحتــالل أبادت 
غابة من أشجار السرو معّمرة في منطقة 
أبــو غنيم بين بيت لحــم والقدس قبل نحو 
عشر سنوات. وهذه مجرد عينات، فخطر 
اإلبــادة يُهــدد مئــات أخرى من أشــجار 
الزيتــون فــي نطــاق مخططــات البناء 
التي تســتعد إلنجازها بلدية االحتالل في 
القدس. وهذا ما تُعارضه أوســاط حقوقية 
إسرائيلية تهتم بالبيئة وتعتبر قطع أشجار 
الزيتون خطراً ينطوي على تغيير صورة 
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القدس في شهر

طالبيــن تدخلهمــا لوقف مخطط توســيع 
الســفارة األمريكية فــي الطالبية من أجل 
منــع المســاس الزائــد بالحيــز األخضر 
المقدســي. وتتهم منظمات بيئية ســلطات 
التخطيط والبناء باستسهال قطع األشجار 
وال تطــرح مخططاتهــا من هــذه الناحية 
لالعتراض عليها مبكــراً وبالتالي تتبخر 
الفرصــة الحقيقية إلنقاذ أشــجار تاريخية 

في القدس.

يُشــار إلى أن بلدية االحتالل ناقشــت في 
اجتماعها األخير بتاريخ 26 يناير 2021 
قضية قطع األشجار، وخاللها زعم نائب 
رئيس البلدية مسؤول ملف التنظيم والبناء 
اليعازر راوخبيرغ أن هناك إجماعاً على 
أن صيانــة الطبيعــة واألخضــر هو أمر 
مهــم. وتابع: “مع ذلك فــي الموازنة بين 
الحيــاة وبين جودة الحيــاة هناك خالفات 

بالرأي”.

وعقبت بلدية االحتالل على التهم الموجهة 
لها بالزعــم أنها تبذل مســاعيها من أجل 
تحاشــي المســاس بالطبيعة قدر اإلمكان 
ضمن موازنتها بين المحافظة على حماية 
األشجار وبين حاجات التطوير. ويوضح 
مديــر مركــز القــدس للحقــوق القانونية 
واالجتماعية في القدس زياد حموري أن 
االحتالل يمس بالبشــر والشجر والحجر 
الزيتــون  وكــروم  الغابــات  إبــادة  وأن 
التاريخية هــي تحصيل حاصــل لجرائم 
االستيطان والتهويد في المدينة وفي سائر 

الضفة الغربية المحتلة.

القدس ومشاهدها الريفية الخضراء التي 
تميزها خاصة في أطرافها. وكانت بلدية 
االحتالل قد فاخرت عشية “يوم الشجرة” 
قبل أيام بأنها زرعت 1000 شــجرة في 
العــام األخيــر. ومــا لبثــت أن أصدرت 
البلديــة بيانــاً زعمــت فيها أنهــا ترغب 
بتصحيح ما نشــرته من قبــل زاعمة أنها 

غرست 4000 شجرة في العام األخير.

ومع ذلك يبقى عدد هذه األشجار أقل من 
عدد األشــجار التي حكمت عليها بالقطع 
والمــوت بنفس العام، ففي 2019 تم قطع 
6660 شــجرة وفــق تأكيدات ناشــطين 
إسرائيليين من أجل حماية الشجر. ويُؤكد 
أحد هؤالء الناشطين، عاموس تشيود أن 
بلدية االحتالل صادقت قبل ثالثة أســابيع 
علــى قطع 11000 شــجرة  فــي منطقة 
الولجــة وفي حي الطالبية. وحيث ســتقام 
عمــارة الســفارة األمريكيــة ســيتم قطع 
300 شــجرة قديمة وفي محيط البرلمان 
اإلســرائيلي )تلي الشــيخ بدر( سيتم قطع  
أكثر من 500 شــجرة، هذا مصير آالف 
أشــجار أخرى معــدة للقطع فــي مناطق 
أخــرى مــن القــدس اســتعداداً لتحقيــق 

مشاريع البناء االستيطاني والتهويدي.

وتُرجح جهات حقوقية بيئية إسرائيلية أن 
هناك 175 ألف شجرة معمّرة في القدس 
وهي التي تمنحها الطابع األخضر، منها 
أشــجار زيتون وخروب عمالقة عمرها 
قرون وأكثر، عالوة على أشــجار ســرو 
وأكيليبتوس غرســت في فترة االستعمار 

البريطاني.

وتشــير منظمات حقوقية إلــى أن الكثير 
من هــذه األشــجار تمــوت دون قطعها، 
وذلــك نتيجــة المســاس بتربتهــا وبيئتها 
المحيطة نتيجــة أعمال تطوير وبناء بنى 
تحتيــة ومواقف جوفيــة كما يؤكد تحالف 
“نحرس األشجار” وهو تحالف منظمات 
حقوقية بيئية تعمل لمكافحة قطع األشجار 

بالتوجه للمحاكم.
في اآلونة األخيرة خسر هذا التحالف في 
حماية مئات األشجار العمالقة في غربي 

منطقــة “تــل بدر” مــن أجل بناء ســكة 
لقطار خفيف. وترى المنظمات الحقوقية 
أن قطع األشــجار ال يمــس فقط بصورة 
القدس الخضراء بل تعتبره سلوكاً أهوجاً 
في ظل التغيرات المناخية السلبية خاصةً 

في ظل تصاعد االحتباس الحراري.

ويرى موشــيه فيشــر من جمعيــة “بناء 
عاقل” أن مخطط قطع كروم الزيتون من 
العهــد الروماني في حــي الطالبية ال يقل 
خطورةً عن تدمير آثار تدمر. واســتخف 
فيشــر في حديثه لإلذاعــة العبرية األحد 
بقوله “إن بلدية القدس تدعي أنها ستغرس 
أشتاالً بدالً من كل شجرة تُقطع، الفتاً إلى 
أن هــذا أمــر مختلف تمامــاً”. ويضيف: 
“مثل هذه األشــتال تحتاج لعقود وقرون 
كي تصبح كما تبدو األشجار المعدة للقتل 

اليوم”.

وتــرى زميلتــه ناعمــي تســور رئيســة 
باقيــة” أن األشــجار  القــدس  “منظمــة 
فــي القــدس ليســت موضوعــاً  أكاديمياً 
أو جماهيريــاً فحســب، منوهــةً بقيمتهــا 
التاريخيــة والثقافية والطبيعيــة. وتتابع: 
“الغابــة فــي المدينة مكســب صحي ألن 
وتمتــص  األوكســجين  تبــث  األشــجار 
غازات سامة، ولذا فإنها تتمتع بقيمة بيئية 
كبيــرة كبيــت للعصافيــر والحيوانات”.
وكشــفت صحيفــة “هآرتــس” بتاريــخ 
31 ينايــر 2021 أن ناشــطين في مجال 
البيئــة فــي القــدس المحتلة قــد توجهوا 
للرئيــس جو بايدن ونائبته كاماال هاريس 
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إلى سجن النقب، ووصف ووضعه الصحي بالمستقر. واألسير 
أبو علي معتقل منذ عام 2012، ويُعاني من عدة مشاكل صحية 
منهــا: الســكري والضغط، إضافةً إلى مشــاكل فــي المفاصل، 

وصعوبة في الحركة، والُسمنة.

يُشــار إلى أن األســير أبو علي محكــوم بالّســجن )12( عاًما، 
وهــو متزوج وأب لـ)9( من األبناء، علًمــا أن والده تُوفي وهو 
في األســر. ويبلغ عدد األســرى المرضى في سجون االحتالل 
قرابــة 700 بحاجــة إلى تدّخل عالجي عاجــل، منهم مصابون 
بالســرطان، وعشــرات األســرى الذيــن يعانون مــن أمراض 
خطيرة ومزمنة مختلفة. ويعيش األسرى داخل سجون االحتالل 
أوضاعاً صحية اســتثنائية؛ فهم يتعرضون إلى أســاليب تعذيب 

جسدي ونفسي ووحشية ممنهجة.

ويعدّ الحرمان من الرعاية الطبية الحقيقية، والمماطلة المتعمدة 
في تقديم العالج لألسرى المرضى والمصابين، والقهر واإلذالل 
والتعذيــب التــي تتبعها طواقــم االعتقال والتحقيق من أســاليب 

التعذيب الجسدي والنفسي التي يتعرض لها األسرى. 

وتفتقر العيادات الطبية في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية إلى 
الحد األدنــى من الخدمات الصحية والمعــدات واألدوية الطبية 
الالزمــة واألطباء االختصاصييــن لمعاينــة ومعالجة الحاالت 

أعادت إدارة ســجون االحتالل األســير أحمد بدر أبو علي )46 
عاًما( من ســكان الخليل إلى سجن “النقب” بعد يوم واحد من 

خضوعه لعملية “قسطرة” في القلب.

وأفاد مكتب إعالم األسرى، بتاريخ 24 فبراير 2021، أن إدارة 
سجون االحتالل نقلت األسير أبو علي من مستشفى “سوروكا” 

االحتالل ُيعيد أسيًرا للسجن بعد 
يوم من خضوعه لعملية في 

القلب
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وهناك جرى اســتجوابه لســاعات طويلة 
وهو مقيد على كرســي صغيــر، وبعدها 
تــم نقله إلى قســم األســرى األشــبال في 

“مجدو”.

وعن األســير محمــد زلــوم )17 عاماً( 
القابــع حاليــاً بمعتقــل “الدامــون”، فقد 
جــرى اعتقاله عقب مداهمــة منزله ببلدة 
ســلوان بالقدس المحتلــة، حيث قام جنود 
االحتالل باقتياده خارج المنزل، وانهالوا 
عليه بالضرب الوحشــي على بطنه، أدى 
إلى اســتفراغه، ونُقل بعدهــا إلى معتقل 
“عسقالن”، وجرى زجه داخل الزنازين 
لـ 23 يوماً، وُحقق معه خاللها لســاعات 

طويلة. 
كما تعمد السجانون خالل تواجده بمعتقل 
“عســقالن”، نقلــه إلــى غرفــة ال توجد 
بهــا كاميرات، حيث كانــوا يعتدون عليه 

بالضرب الوحشي.

واشتكى الفتى هاني رميالت )17 عاماً( 
مــن مخيم جنيــن، من ظــروف التحقيق 
الصعبــة، حيث جرى اســتجوابه بمركز 
توقيف “الجلمة”، واعتدى عليه خمســة 
ســجانين بالضرب بالهراوات مسببين له 
العديــد مــن الرضوض والكدمــات، نُقل 
علــى إثرها إلى مستشــفى “العفولة”، ثم 
أُعيــد بعدها إلى معتقــل “الجلمة”، وبقي 

فيه 20 يوماً، قبل أن يُنقل إلى “مجدو”.
ووثقــت الهيئــة فــي تقريرهــا، تعرض 
القاصــر مجد وعري )17 عاماً( من بلدة 
بيت حنينا بالقــدس المحتلة، لتحقيٍق قاٍس 
داخــل زنازين “المســكوبية”، فقد جرى 
اســتجوابه لســاعاٍت طويلٍة وهو مشبوح 
علــى كرســي صغيــر، كما لم يســلم من 
اإلهانة والصفع علــى يد المحققين، علماً 

أنه يقبع حالياً بمعتقل “الدامون”.

كما اعتدت قوات االحتالل على األســير 
القاصــر منيــر عرقــوب )17 عاماً( من 
بلدة كفر عين شمال رام هللا، وذلك خالل 
اعتقاله قرب حاجز “بيت إيل” العسكري 
المقام علــى أراضي البيرة، حيث هاجمه 
3 جنــود وقامــوا بإلقائه علــى األرض، 
وانهالــوا عليه بالضــرب المبرح، وزجه 
داخــل الجيب ونقله إلى معســكر قريب، 
وهنــاك تعمد الجنــود إبقاء الفتــى بالبرد 
والعــراء لســاعات طويلــة وحرموه من 
النــوم، وفــي اليوم التالي جــرى نقله إلى 
معتقــل “عوفــر” الســتجوابه، ومنه إلى 

قسم األسرى األشبال في “مجدو”.

يُشــار إلــى أن 170 قاصــراً يحتجزهــم 
ســجونه،  فــي  اإلســرائيلي  االحتــالل 
وغالبيتهم تعرضوا لشكل من أشكال القمع 

والتنكيل والبطش أثناء عملية اعتقالهم.

المرضية المتعددة، وأن الدواء الســحري 
الوحيــد المتوفر فيها هو حبة )األكامول( 

التي تقدم عالًجا لكل مرض وداء.

وتســتمر إدارات الســجون في مماطلتها 
بنقــل الحــاالت المرضيــة المســتعصية 
للمستشــفيات؛ واألسوأ من ذلك أن عملية 
نقل األســرى المرضــى والمصابين تتم 
بسيارة مغلقة غير صحية، بدالً من نقلهم 
بسيارات اإلســعاف، وغالباً ما يتم تكبيل 
أيديهــم وأرجلهــم، فضالً عــن المعاملة 
الفظة والقاســية التي يتعرضون لها أثناء 

عملية النقل.

خمسة فتية يروون 
تفاصيل تعرضهم 

للتعذيب خالل عملية 
اعتقالهم من ِقَبل 

االحتالل

روى خمســة فتيــة يقبعــون بمعتقلــي 
“مجــدو” و“الدامــون”، فــي إفــادات 
وثقتها هيئة شؤون األسرى والمحررين، 
تعرضهــم لتعذيب جســدي نفســي خالل 
عمليات اعتقالهم من قِبَل جيش االحتالل 
اإلســرائيلي، والتحقيــق معهــم، وأثناء 

تواجدهم داخل الزنازين.

ووفقاً لشــهادات الفتية التي وثقتها الهيئة 
في تقرير لهــا، بتاريخ 2 فبراير 2021، 
فقــد نــكل االحتــالل، باألســير الطفــل 
مصطفى ســالمة )17 عاماً(، وذلك بعد 
اقتحام منزله في بلدة عزون شرق قلقيلية، 
حيث اعتدوا عليه بأعقاب بنادقهم وأيديهم 
وأرجلهم، ومن ثم اقتــادوه وقاموا بزجه 
داخل جيب عسكري وإلقائه على أرضيته 
والــدوس عليــه ببســاطيرهم العســكرية 

وضربوه وشتموه بأقذر المسبات.

وأدى الضرب الشــديد الــذي تعرض له 
القاصر ســالمة لفقــدان وعيــه، وعندما 
أفاق وجد نفسه داخل زنازين “الجلمة”، 

األسرى والمعتقلون الفلسطينيون
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مشروع )التوربينات الهوائية( اإلسرائيلي
وآثاره التدميرية على األرض واإلنسان في الجوالن العربي السوري 

المحتل

صالح الشميري - سكرتير أول بإدارة األراضي العربية المحتلة

الطاقــة  بأنهــا  الريــاح  طاقــة  تُعــرف 
المســتخرجة من الطاقة الحركية للرياح 
بواســطة مرواح عمالقة تقــوم بتحويل 
الحركة عبر بطاريات إلى طاقة كهربائية، 
وهي أحد أنواع الطاقة الكهروميكانيكية 
والمتجــددة)1( التي انتشــر اســتخدامها 
كبديــل للوقــود األحفوري، وهــي طاقة 
وفيرة قابلة للتجدد، إال أن وفرتها تختلف 
من منطقة إلى أخرى، وتحتاج المرواح 

األرض  مــن  متفاوتــة  مســاحات  إلــى 
بحســب حجم المحطة ونــوع األبراج أو 
المراوح المســتخدمة، ولمراوح الطاقة 
عدة مسميّات منها توربينات الرياح، أو 
عنفات الرياح، ويُسمى مشروع المرواح 
الضخمــة “مزرعة الرياح”، وتضم تلك 
المــزارع “مئات من المــراوح” تتوزع 
األرض،  مــن  كبيــرة  مســاحات  علــى 
تتــراوح إنتاجية المروحــة الواحدة من 

الطاقة بصــورة عامة بيــن 1 ميجاوات 
إلــى 5 ميجــاوات للمروحــة، وهذا الحد 
األقصى يكفي إلمداد حوالي 1500 منزل 
بالطاقة، ويصــل طول المروحة الواحدة 
الى مــا يُقارب 70 متــراً، وطول نصلها 

إلى 50 متًرا تقريبًا.

وقــد اتجهــت العديــد مــن بلــدان العالم 
إلــى اســتخدام هــذه الطاقــة كجــزء من 

جنود من جيش الدفاع اإلسرائيلي يقومون بدورية بالقرب من طواحين الهواء في هضبة الجوالن المحتلة
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اســتراتيجية خاصة تعتمــد على الحد من 
االعتماد على الوقود األحفوري، وتعتبر 
الطاقــة الكهربائيــة المنتجة من الشــمس 
والريــاح هي األرخــص ســعراً مقارنة 
بالطاقــة المنتجــة مــن الفحــم والغاز أو 
المفاعــالت النوويــة، وتُشــير التوقعات 
إلى أن طاقة الشــمس والرياح ســتصبح 
أرخــص مصادر إنتــاج الكهربــاء على 
اإلطالق بحلول األعــوام القليلة القادمة، 
وعنــد المفاضلة بين الطاقــة المنتجة من 
الرياح أو الشــمس فإن الطاقة الكهربائية 
التي يتم توليدها من الرياح هي األرخص 
ســعراً على مســتوى العالم حيث متوسط 
ســعر الكيلووات/ الســاعة من الكهرباء 
المتولــدة من طاقة الريــاح يُقدر بحوالي 
ســبع ســنتات )وحدة من اليــورو(، فيما 
تُقــدر أســعار الكهربــاء المنتجــة عــن 
طريــق الطاقــة الشمســية بمتوســط 13 
ســنتاً )وحدة من اليورو(، بحسب دراسة 
معهــد “فراونهــوف” األلمانــي ومنتدى 
اقتصاد الســوق االجتماعــي والبيئي في 
ألمانيا، الذي رصد بدقــة التكلفة الجانبية 
والناتجة عن إنتاج الكهرباء من المصادر 

المختلفة)2(.

أوال: مشاريع الطاقة في 
“إسرائيل”

عملت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلية 
منــذ وقٍت مبكــر على اســتغالل الموارد 
الفلســطينية  األراضــي  فــي  الطبيعيــة 
والعربيــة المحتلة وتســخيرها في تنمية 
وبنــاء اقتصادهــا، علــى حســاب عيش 
ورفاه ومســتقبل أبناء الشعب الفلسطيني 
الواقعيــن  الســوري  الجــوالن  وأبنــاء 
تحــت االحتالل، وفي هــذا اإلطار قامت 
“إســرائيل” بوضع خطط ُمبكــرة لتنفيذ 
مشاريع إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، 
ففــي مطلــع الخمســينات، عمــل رئيس 
الــوزراء اإلســرائيلي “بــن غوريون”، 
علــى جــذب البريطانــي “هاري تســفي 
تافــور” وتجنيــده فــي مجلــس األبحاث 
اإلسرائيلي لتطوير أبحاث حول سخانات 
الميــاه الشمســية واختزانهــا للحــرارة، 
وفــي 1953 أســس اإلســرائيلي “ليفي 

يســار” شــركة “نيريا” لتصنيع شبكات 
تســخين الميــاه بالطاقة الشمســية، وفي 
الثمانينيات بدأ التوجه اإلســرائيلي الكبير 
نحــو تصنيــع وإنتــاج الطاقة الشمســية، 
وأدركت “إســرائيل” أن صحراء النقب 
هي المكان األنســب في جميع األراضي 
التي تحتلها إلقامة المشروع حيث المعدل 
السنوي المرتفع ألشعة الشمس، لذا قامت 
ببناء حقول شمســية ضخمة إلنتاج مئات 

الميغاوات من الكهرباء)3(.

وبالرغــم من التوجه اإلســرائيلي المبكر 
فــي إنتــاج الكهربــاء باســتخدام الطاقة 
المتجــددة، إال أن إنتاجهــا من هذه الطاقة 
الزال ضئيالً، حيث أعلنت “إســرائيل” 
فــي العام 2018 بأن %70 من كهربائها 
تأتي من الغاز الطبيعي، و%4 من الطاقة 
المتجددة، منها %95 من الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية، وأنها ستســعى في إطار 
اتفــاق باريس للمناخ إلى أن تكون 10% 
مــن طاقتهــا مــن المصــادر المتجــددة  
كالطاقة الشمسية والرياح والغاز الحيوي 
بحلول العام 2020، على أن تصل النسبة 
إلى %17 مــن الطاقات المتجددة بحلول 
العــام 2030)4(، األمر الذي دفعها إلقامة 
المزيــد مــن مشــاريع الطاقــة المتجددة 
واســتغالل الثــروات الطبيعية لألراضي 

التي تحتلها.

ثانيًا: الدوافع اإلسرائيلية 
من إقامة مشروع المرواح 

الهوائية في الجوالن المحتل 
ومراحل إنشائه وموقف 

األهالي

دوافع ســلطات االحتالل اإلسرائيلي . 1
من إقامة المشروع

يُعد مشــروع إنشــاء التوربينات الهوائية 
علــى أرض الجــوالن العربي الســوري 
المحتل أحد المشاريع االستيطانية الكبيرة 
التــي تعمــل على فــرض سياســة األمر 
الواقع، وعلى اســتثمار الموارد الطبيعية 
لــألرض المحتلــة واالســتفادة منهــا في 
خدمة مشــاريع االحتالل، كما أن التوجه 

اإلسرائيلي في إقامة مشروع التوربينات 
الهوائيــة فــي الجوالن الســوري المحتل 
يأتــي بناًء علــى الميــزات الهامــة التي 
يتمتــع بها الجوالن، كون ســرعة الرياح 
وكميته هي األعلى فيه مقارنة باألراضي 
الفلسطينية والعربية األخرى التي تحتلها، 
وتهدف “إســرائيل” من خالل إنشاء ذلك 
المشــروع إلى تحويل الجوالن السوري 
المحتل إلــى “أرض الطاقات المتجدّدة” 
في “إســرائيل” وتوفير فرص اقتصادية 
كبيــرة، من خالل توفيــر آآلف الوظائف 
للمستوطنين الجدد وإقامة منشآت سياحية 
واقتصادية تعمل على جذب المستوطنين 

والسياح األجانب.

المشــروع وموقف . 2 إنشــاء  مراحل 
أهالي الجوالن

في العام 2002 أعلنت سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي أنّها حددت هدفاً إلنتاج 10% 
من الطاقة مــن مصادر متجــددة بحلول 
العــام 2020، وأنهــا ســتمنح خالل هذه 
السنوات تراخيص لتوليد 200 ميغاوات 
من الكهرباء المنتجة عن طريق المرواح 
الهوائيــة، ومن ثم قامــت بالتصديق على 
إقامة هذا المشــروع الــذي اعتبرته هاماً 
جــداً ألمنهــا االقتصــادي، وقامت بضخ 
أموال كبيرة إلنشاء المشروع، وإلدراك 
“إسرائيل” بأن المشروع سيقابل برفض 
أهالــي الجوالن لضــرره الكبيــر عليهم 
وعلى أرضهــم، بدأت في عمليــة تنفيذه 
على عــدة خطوات مســتخدمة الترغيب 
الجــوالن  أهالــي  البتــزاز  والترهيــب 
وقبولهم بإقامة المشــروع، وقد تسلســلت 

األحداث كما يلي:

فــي العــام 2002 قامــت ســلطات 	 
االحتالل اإلســرائيلية بعمــل دعاية 
ضخمة للمشــروع استمرت لسنوات 
عــدة، قامت خاللهــا بإنشــاء موقع 
العربيــة يُوضح  باللغــة  إلكترونــي 
أهميــة الطاقــة المتجــددة وميزاتها، 
وعملــت أيضــاً علــى عقــد لقاءات 
متكــررة مع أعيان القــرى العربية، 
والترويــج عبر البلديــات التي تعمل 

إسرائيليات
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لصالــح سياســاتها، ونشــر الدعاية 
للمشــروع تحــت شــعارات براقة، 
منها: أن المشــروع صديــق للبيئة، 
وأنّه ســيعود بالنفع أوالً على القرى 
العربية وعلى أهالي الجوالن أنفسهم 

ومستقبل أبنائهم وتنمية قراهم.
فــي خطــوةٍ الحقــة قامت ســلطات 	 

بإعطــاء  اإلســرائيلي  االحتــالل 
الصالحيــات للجهــات التي ســتقوم 
ُمصــادرة  مــن  المشــروع  بتنفيــذ 
األراضــي مــن أصحابهــا إلقامــة 
المرحلة األولى من المشروع، ليفيق 
أهالي الجــوالن على كارثــٍة ُكبرى 
تُحدق بهم وبقراهم ومستقبلهم، حيث 
أدركوا حقيقة المشــروع ومخاطره 
وللشــعارات  للواقــع  وُمخالفتــه 
االحتــالل  ســلطات  رفعتهــا  التــي 

اإلسرائيلي)5(. 

فــي العــام 2002 وهو العــام الذي 	 
االحتــالل  ســلطات  فيــه  صادقــت 
اإلســرائيلي على المشــروع، قامت 
بمنح تصريح لشركة “ماي جوالن” 
اإلسرائيلية لنصب 7 مرواح عمالقة 
علــى مقربة من القــرى العربية في 
الجــوالن المحتل، وقامت الشــركة 

بتنفيذ المشروع.
بعد عدة أعــوام وجد أهالي الجوالن 	 

العربي السوري المحتل أن أرضهم 
يُقتطــع منها من حين آلخر وبشــكٍل 
تعســفي لتوسعة المشــروع، وإقامة 
المزيد من المرواح، ففي العام 2018 
قامت ســلطات االحتالل اإلسرائيلي 
بمصــادرة مســاحة قدرهــا 6000 
آآلف دونــم مــن األراضــي بالقــوة 
وبطريقــة الترهيــب بعد أن فشــلت 
كل محاوالتهــا فــي إغــراء األهالي 

بتأجيــر أرضهم إلقامة المشــروع، 
فانتفض أهالي الجوالن في ُمظاهرة 
قامت على الفور ســلطات االحتالل 

اإلسرائيلي بقمعها.
فــي 9 ســبتمبر 2019 وافقت لجنة 	 

التخطيــط التابعــة لــوزارة الداخلية 
اإلســرائيلية على إقامة 32 مروحة 
 12/1/2020 وبتاريــخ  إضافيــة، 
لقضايــا  الوزاريــة  اللجنــة  أقــرت 
التخطيــط علــى إنشــاء المــرواح، 
وأصبــح قــرارا لجنــة التخطيط له 
صفة قــرار حكومــي، ووفقــاً لذلك 
المخطط فإن المشــروع ســيقام على 
مســاحة 3674 دونــم جميعها تمت 
ُمصادرتها مــن األراضي المملوكة 

ألهالي الجوالن. 
في 14 ديسمبر 2019 وهو التاريخ 	 

الموافــق لقــرار “إســرائيل” بضم 

وقفة احتجاجية في الجوالن رفًضا لمشروع المرواح اإلسرائيلية
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الجــوالن فــي العــام 1981، نظــم 
أهالي قرية مســعدة بالجــوالن وقفة 
بالقرار اإلسرائيلي  تنديداً  احتجاجية 
وبالمشروع الذي يُهدد مستقبلهم على 
أرضهم وطالبوا ســلطات االحتالل 

اإلسرائيلي بوقفه فوراً.
أهالــي 	  قــام   2/4/2020 بتاريــخ 

علــى  احتجــاج  بتنفيــذ  الجــوالن 
ُمصــادرة أراضيهــم ومنعهــم مــن 

العمل والزراعة فيها.
بتاريــخ 21/6/2020 تظاهر أهالي 	 

قريــة مســعدة بالجــوالن الســوري 
فــي  لالســتمرار  تصديــاً  المحتــل 
ُمصادرة المزيد من األراضي إلقامة 
المشــروع، ُمؤكدين استمرارهم في 
مواجهة المشــروع، وكل المشاريع 
االســتيطانية التي تســتهدف طردهم 
مــن أرضهم، وأكدوا على تمســكهم 
بوحدتهــم ورفضهــم المطلق لكل ما 

يُحاك بهم.
وفــي الفتــرة مــن 7-9/12/2020 	 

قامت ســلطات االحتالل اإلسرائيلي 
بقمع تظاهرة كبيرة ألهالي الجوالن 
الذين احتجوا على نصب المزيد من 
للطاقة،  المولــدة  الهوائية  المــرواح 
وعلى ُمصادرة المزيد من األراضي 
الزراعيــة المملوكة لهــم، وقد كانت 
حملة شــعبية واســعة بدأت بمسيرة 
واعتصام، قامت ســلطات االحتالل 
اإلســرائيلي علــى إثرهــا بإغــالق 
مداخــل القرى العربيــة الثالث لمنع 
أراضيهــم  الــى  األهالــي  وصــول 
الزراعيــة واعتقلت العشــرات منهم 

وأصابت 9 أشخاص بجروح.

وعلى مــدى تلك الســنوات الصعبة التي 
مــرت علــى أهالــي الجوالن الســوري 
المحتل لم يتقاعسوا أو يملوا من التصدي 
لذلك المشروع من أول يوم اتضحت فيه 
أخطاره وأهدافه االســتيطانية، حيث قام 
أهالي الجوالن بتنظيم حراك أطلقوا عليه 
اسم “التحرك الشعبي دفاعاً عن األرض” 
هدفــوا من خاللــه تقديم التوعيــة لجميع 
ســكان البلدات العربيــة والتنبيه بمخاطر 
المشــروع، وتــم عقــد عــدة اجتماعات 

لمناقشــة كيفيــة رفضه وُســبل إشــراك 
أهالي الجوالن بكل أطيافهم للتصدي له، 
وقامت الجمعيات الزراعية بتقديم المئات 
مــن االعتراضات والشــكاوي لســلطات 
االحتــالل اإلســرائيلية، كما قــدم أهالي 
المناطــق المجــاورة لمشــروع المراوح 
عريضــة موقعــة مــن أكثر مــن 5000 
شــخص، ولّمــا لم يجــد أهالــي الجوالن 
أّي تجــاوٍب مــن قِبَل ســلطات االحتالل 
اإلســرائيلي علــى وقف المشــروع، قام 
األهالــي بتنظيــم وقفــاٍت احتجاجيٍة على 
مدى أعوام مضت، حيث تميزت األعوام 
2018 و 2019 و 2020 باالحتجاجــات 
الكبيرة ضد المشــروع ورفضه آملين أن 
يتجــاوز نضالهم حدود الجــوالن ليصل 
إلى أســماع المجتمع الدولــي لوقف ذلك 

المشروع.

ثالثًا: اآلثار التدميرية لمشروع 
التوربينات الهوائية في 

الجوالن

“إســرائيل” كغيرها من الدول في العالم 
التي أصبحت اآلن تتجه وبقوة الســتخدام 
الطاقــة البديلــة، وخاصــةً طاقــة الرياح 
النخفــاض تكلفتهــا فــي المقــام األول، 
ولكونهــا أقل ضرراً على البيئة في المقام 
الثاني، حيث ال تُصدر مواداً ضارةً تُؤثر 
في الغــالف الجوي لألرض أو تتســبب 
بتلويــث الهــواء، هذا فــي حالــة إقامتها 
فــي مناطــق بعيــدة عــن الســكان وغير 
مأهولــة، إالّ أن مــا يحدث فــي الجوالن 
الســوري المحتل غير ذلــك، فقد تم إقامة 
المشــروع بالقرب من القرى الجوالنية، 
وعلى أراٍض زراعيــة، األمر الذي أدى 
إلى ضــرب العصب االقتصــادي ألبناء 
الجوالن السوري المحتل المعتمدين على 

الزراعة في المقام األول.

االحتــالل  ادعــاءات ســلطات  أن  كمــا 
اإلسرائيلي بأن المشروع ليس له أضراٌر 
علــى البيئة أو علــى اإلنســان، وأنّه في 
المقــام األول يأتي لصالح أهالي الجوالن 
أنفســهم وتنمية مناطقهــم وقراهم بالطاقة 
الكهربائيــة، قــد دحضتهــا العديــد مــن 

التقاريــر والدراســات حول المشــروع، 
وكذلك شــهادة العديد من أهالي الجوالن 
التــي رأت أضرار المشــروع وكشــفت 
زيــف كل تلك االدعــاءات، وبأن المنتفع 
األول هي المســتوطنات اإلسرائيلية في 
الجوالن السوري المحتل وفي األراضي 
الفلســطينية المحتلة، حيث أكــد الخبراء 
أن عــدد المرواح التــي نصبت كبير جداً 
ويؤمن الكهرباء لمدن كبيرة، وبما أن كل 
مروحة تؤمن 3 ميغاوات في الساعة، أي 
3000 كيلــووات وتكفــي 1500 منزل، 
علماً أن عدد المنــازل في القرى العربية 
ال يتجاوز 5000 منــزل، وهذا يعني أن 
َخمــس مراوح فقط تكفي لتأمين الكهرباء 
لتلــك القــرى وال داعــي لهــذه المزرعة 
الكبيــرة مــن التوربينــات التــي تُقارب 
الـــ 90 مروحة، وتُشــكل خطــورة على 
األرض واإلنسان في الجوالن، وأما عن 
آثاره التدميريــة التي رصدتها العديد من 

التقارير فهي كما يلي:

التأثيــر على صحة اإلنســان: حيث 	 
بالضجيــج  المــرواح  عمــل  تتســم 
وإصــدار موجــات صوتيــة تحــت 
الســمعية تُســبب أضــراراً صحيــة 
خطيــرة علــى الســكان المجاورون 
أو المعرضــون لها، ومن تلك اآلثار 
ضغط الدم، والتعب العام في الجسم، 
القلــق، وأخطر  والصــداع ونوبات 
من ذلــك الخرف والصــرع ونزف 
فــي األعضــاء الداخليــة في جســم 
اإلنســان ومن المحتمــل إصابة فرد 
مــن كل أربعة أفراد يتعرضون لتلك 

الموجات)6()7(.
قتــل الطيــور المهاجــرة والطيــور 	 

المتوطنــة التي تعيش فــي المنطقة، 
فقد تقلصــت في الجوالن الســوري 
المحتل بشــكل كبير أعــداد الطيور 
المهاجــرة التي تمــر بالمنطقة، وقد 
لُوحظ في الســنوات األخيرة تناقص 
أعداد الطيور الجارحة المتوطنة التي 
يعرفها أهالي المنطقة، مثل: النسور 
التــي أصبحت تُعد علــى أصابع اليد 
الواحــدة، كمــا تُؤثر المــراوح على 
الخفافيش الذين يُشكلون أهمية كبيرة 

إسرائيليات
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فــي مكافحــة اآلفــات الزراعية)8(، 
وقــد كانت التجــارب العالمية كثيرة 
فــي هذا الشــأن، على ســبيل المثال 
ألغــت حكومــة واليــة أونتاريو في 
كنــدا مشــروعاً يضــم 29 مروحة 
إلنتاج الطاقة بســبب تقارير خبراء 
بأن المشــروع يشــكل خطــراً على 
الخفافيــش فــي تلــك المنقطــة وقــد 

يتسبب بتضاؤل أعدادها بسرعة.
تعريــة التربــة: تســببت المــراوح 	 

بأضــراٍر فــي التربــة، وذلــك مــن 
خــالل عمليات التعريــة التي تحدث 
نتيجةً لتشييد مشاريع بناء المحطات 
المخصصــة لتوليدهــا، وهو ما أدى 
الــى تقليــص عــدد أشــجار الكرز 

والتفــاح التــي تُــزرع وتنتشــر في 
المنطقة.

القضــاء علــى الســياحة الزراعية 	 
التي كانت نشطة في سنوات مضت، 
والتي ساعدت على تحسين ظروف 
المزراع السوري في الجوالن وبيع 
فاكهته للقادمين إلى المنطقة. إضافةً 
الى الدعم الكبير لسكان المستوطنات 
على حساب الُمزارع السوري الذي 
تُصــادر أرضــه إلقامــة المــرواح 

الهوائية. 
تحــول المنطقــة مــن زراعيــة إلى 	 

صناعيــة، وبالتالــي التأثيــر علــى 
أسعار األراضي الزراعية والسكينة 
التي يملكهــا أهالي الجوالن، إضافةً 

إلى أن المشروع ســيجعل من عمل 
المزارعين في أرضهم أمراً مستحيالً 
خالل الســنوات القادمة، وذلك لنقل 
المــرواح العمالقة ومــرور اآلليات 
المطلوبة لنقل األجسام الكبيرة، وما 
يعكسه ذلك من أضرار على الفالحة 

وعلى األشجار المزروعة.
تقليل جودة الحيــاة والتضييق على 	 

األهالــي، حيــث تُعد تلــك األرضي 
متنفس ترفيهي لهــم، فباإلضافة إلى 
كونهــا أراٍض زراعيــة فقد درجت 
العادة اعتبارها أيضاً للنزهة وقضاء 
ليالي الصيف فيها، وإقامة طقوســهم 
االجتماعيــة والدينيــة، ومثــل هــذا 
المشــروع يهدد هذه الحيــاة والثقافة 
المجتمعيــة والروحيــة التي تربطهم 

بوطنهم األم.
الحــد مــن توســع البلــدات العربية 	 

حيــث يحــد المشــروع من التوســع 
الطبيعي في قرى الجوالن الســوري 
المحتــل نتيجة قربــه الكبيــر منها، 
فالمراوح تبعد عن بلدة مجدل شمس 
1000 متر فقط، فيما يبعد عن قرية 
مسعدة 1600 متر، وعن قرية بقعاثا 
1800 متر، األمر الذي ساهم بمزيد 
من االكتظاظ والتكدس الســكاني في 
تلــك القرى خوفاً مــن االقتراب من 
المرواح، وبالتالــي حرمان األهالي 
من التوســع إذ ال يُوجد أي اتجاهات 
أخرى يمكن البناء فيها، فقرية مجدل 
شــمس التــي تُعانــي مــن االكتظاظ 
وال يســتطيع أهلها البناء ســوى في 
الجهــة الجنوبيــة، باتجــاه المرواح 
حيــث الجهة الشــمالية يقع فيها جبل 
التضاريس الصعبة،  الشيخ صاحب 

وأمامها خط وقف إطالق النار.

رابعًا: رأي القانون الدولي 
والقرارات الدولية

لقد كفلــت القوانيــن والقــرارات الدولية 
جميــع الحقــوق للشــعوب الواقعة تحت 
االحتــالل، ورغم الجزم بــأن وضع حٍد 
النتهاكات حقوق اإلنســان في األراضي 
المحتلــة وتحقيــق التمتع الكامــل بجميع 

الموقع المقترح للتوربينات في قلب أراضي القرية الزراعية
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حقوق اإلنســان فيها لن يتحقق إال بنهاية 
االحتــالل، وإتاحــة الفرصــة للشــعوب 
المعنيــة لممارســة حقهــا غيــر القابــل 
للتصــرف فــي تقرير مصيرهــا، إال أن 
الحاجــة مع ذلك ُملحة التخــاذ إجراءات 
دوليــة فعالة وُمتضافرة للتخفيف من آثار 
هــذه االنتهــاكات على الشــعوب المعنية 
فــي مثل هــذه الحالــة، ووضع ســلطات 
االحتــالل أمــام مســؤولياتها القانونيــة، 
وذلك عن طريق تعزيز االمتثال لمعايير 
القانون الدولي لحقوق اإلنســان والقانون 
الدولــي اإلنســاني وقــرارات الشــرعية 
الدولية التي تُشــكل في مجموعها تعزيزاً 
لحقوق الشــعوب الواقعة تحت االحتالل 

في طريقها نحو الحرية واالستقالل)9(. 

بمعنى آخــر فإن ثمة العديد مــن البيئات 
القانونيــة التــي تُحيط باإلطــار القانوني 
لألراضــي المحتلة ويأتي فــي مقدمتها، 
يُجيــز ضــم  ال  الــذي  الحــرب  قانــون 
األراضــي لدولــة االحتــالل، كما يضع 
نظاماً خاصاً للممتلكات الخاصة والعامة 
فــي اإلقليم المحتــل، إضافــة إلى األطر 
الناظمــة للعالقــة مــع الســكان المدنيين 
وغيرهــم وبالتالي يُحــرم القانون الدولي 
أي إجــراء تنفيذي على مجمل األراضي 
المحتلــة باعتبــار أن االحتــالل ال يُلغي 

السيادة ومظاهرها لدولة األساس)10(. 

إن مشروع المرواح أو التوربينات المولدة 

للطاقــة فــي الجــوالن العربي الســوري 
المحتــل يجعل من البيئة المحيطة بالقرى 
العربية بيئة صعبة للعيش، وهو ما يتنافى 
مع حقوق اإلنســان تحــت االحتالل التي 
كفلهــا القانون الدولي، حيــث تعد حقوق 
اإلنســان وحدةً واحدة غير قابلة للتجزئة 
أو االنتقــاص، ومــن بيــن تلــك الحقوق 
األساسية “الحق في السكن المالئم، وحق 
السكن المالئم يتمثل في المأوى أو الفراغ 
الذي يقي اإلنســان من العوامل الخارجية 
ويوفــر حاجاتــه الضروريــة، وقد طرأ 
على حق الســكن المالئــم تغيرات عديدة 
فلــم تعد تقتصر على الســقف والجداران 
بل تعــدى األمر إلى المالءمة من الناحية 
االجتماعيــة والثقافية والموقع وضرورة 
توافــر الخدمات األساســية والشــخصية 
والطبيعية لســاكنيه، وقــد أولت المواثيق 
الدوليــة لحقوق اإلنســان اهتمامــاً كبيراً 
بالحق في الســكن المالئــم واعتباره جزأ 
أساســياً من حقوق اإلنســان، فلم يَعُد حق 
اإلنسان في الســكن المالئم موضوعاً أو 
حقاً شخصياً، بل أصبح حقاً جماعياً دولياً 
تســتوقفه التشــريعات الدوليــة والهيئات 

الدولية المهتمة بحقوق اإلنسان)11(. 

كما أن حق السكن المالئم يعني حداً أدنى 
يمكــن من خاللــه ضمان البقــاء، بل هو 
شرٌط أســاس للحريات المختلفة االنتماء 
إلــى جماعــة معينــة وإقامــة الصــالت 
والعالقــات، ويتميــز الحــق في الســكن 

المالئــم بأهميــة كبيــرة نظــراً إلرتباطه 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بالحقــوق 
والثقافيــة وغيرها من الحقوق المترابطة 
مــع بعضها البعــض، وال يمكن أن ينظر 
إلى حق اإلنسان في السكن المالئم بمعزل 
عن الحقوق األساسية لإلنسان فهو مرتبط 
بحق اإلنســان فــي بيت يؤويــه ومجتمع 
محلــي ينتمــي إليــه ويعيــش فيه بســالم 
وأمٍن وكرامة، األمر الذي يعارضه ذلك 
المشــروع الذي يهدد صحــة أهالي قرى 
الجوالن ويُضيق عليهم الخناق ويحرمهم 
من التوســع الطبيعي لقراهــم وحرمانهم 
مــن إقامــة طقوســهم الدينيــة والثقافيــة 
واالجتماعيــة التــي درجت العــادة على 
إقامتها فــي أراضيهم المصــادرة إلقامة 

ذلك المشروع.

وفــي القــرارات الدوليــة الصــادرة عن 
مجلــس األمــن والجمعيــة العامــة لألمم 
المتحدة طالبت جميعها سلطات االحتالل 
اإلســرائيلي بقبول تطبيــق اتفاقية جنيف 
بشــأن حمايــة المدنييــن وقــت الحــرب 
المؤرخة في 12 أغســطس 1949 بحكم 
القانون على الجوالن الســوري المحتل، 
وااللتزام الدقيق بأحكامها وخاصةً المادة 
49 منهــا، وأن تتقيد بجميــع التزاماتها، 
وأن تكف عن اتخاذ التدابير التي تتســبب 
في تغيير الطابع الديمغرافي على أرضه، 
والوقف الفوري لجميع أنشطة االستيطان 
اإلســرائيلية وأي أنشــطة أخرى تنطوي 
علــى مصــادرة األراضــي وقطع ســبل 
الرزق لألشــخاص المشــمولين بالحماية 
والنقل القسري للمدنيين وضم األراضي، 
ســواء أكان ذلــك بحكم األمــر الواقع أو 

بموجب تشريعات وطنية.

خامسًا: موقف جامعة الدول 
العربية

ال تألــو جامعــة الدول العربيــة جهداً في 
التأكيــد علــى األهميــة الكبيــرة لقضيــة 
الجوالن العربي الســوري المحتل وعلى 
ضرورة إنهاء االحتالل اإلســرائيلي له، 
والدعوة على الــدوام إلى تضافر الجهود 
العربيــة والدولية من أجل تحريره وكافة 
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األراضي العربية المحتلة األخرى، ومن 
هذا المنطلــق أخذ مجلــس جامعة الدول 
العربية على مستوياته المتعددة )مستوى 
الخارجيــة(  وزراء  ومســتوى  القمــة 
بإصــدار قــرارات متعاقبة منــذ احتالل 
الجوالن وحتى اليوم تُطالب باالنســحاب 
الفوري والكامل من كافة الجوالن العربي 
الســوري المحتــل، وإدانة الممارســات 
اإلســرائيلية المتمثلة في االســتيالء على 
األراضــي والمــوارد المائية واســتغالل 
المــوارد الطبيعية في الجــوالن، ودعوة 
المجتمع الدولــي واألمم المتحدة ومجلس 
األمن بضمان احترام “إسرائيل” للقانون 
الدوليــة، واتفاقيــة جنيــف  والقــرارات 
الرابعــة والعهد الدولي للحقــوق المدنية 

والسياسية.

ومنذ اللحظــات األولى الحتالل الجوالن 
بإعــالن  ومــروراً   1967 العــام  فــي 
 1981 العــام  فــي  “إســرائيل” ضمــه 
وفــرض قوانينها وإدارتهــا عليه أصبح 
بنــد الجوالن العربي الســوري مطروحاً 
على طاولــة مجلس الجامعة بمســتوياته 
المتعــددة، وقد ناقشــت قــرارات مجلس 

جامعــة الدول العربيــة كل ما يجري في 
الجوالن الســوري المحتــل من انتهاكات 
وهــدم وقمع وترهيــب ومصــادرة، بما 
فيها مشــروع المــرواح الهوائية المولدة 
للطاقــة، ولــم تُغفــل القرارات اإلشــارة 
صراحــة إلــى المشــروع االســتيطاني 
وآثاره التدميرية على األرض واإلنســان 
في الجوالن الســوري المحتل، حيث أكد 
القراران رقم 750 بتاريخ 31/3/2019 
على مســتوى القمة، والقرار رقم 8468 
المســتوى  علــى   3/4/2020 بتاريــخ 
االنتهــاكات  “إدانــة  علــى  الــوزاري 
اإلسرائيلية في الجوالن العربي السوري 
المحتــل بإقامتها توربينــات هوائية على 
أراضي زراعية صادرتها بالقوة لتعزيز 
وجودها على أرضه واستقدام المزيد من 
المســتوطنين، ودعــوة المجتمــع الدولي 
لرفض تلك اإلجراءات العدوانية والعمل 
بقــوة علــى إدانتهــا وممارســة الضغط 
على “إســرائيل” لوقف تلك الممارسات 
غيــر القانونيــة، كمــا أعاد القــرار رقم 
علــى   9/9/2020 بتاريــخ   8535
المســتوى الوزاري التأكيــد على “إدانة 
ادانة االنتهــاك اإلســرائيلية المتواصلة، 

ومحاولتهــا المتكــررة لفــرض سياســة 
األمــر الواقــع ومصادرتهــا لمســاحات 
كبيــرة من األراضــي الزراعيــة إلقامة 
مشروع المرواح الهوائية المولدة للطاقة، 
الذي بدأتــه عــام 2010 وقيامها مؤخراً 
بمصــادرة ما يزيد عــن 4500 دونم من 
األراضــي الزراعيــة ألهالــي الجوالن 
ونصبهــا لـ 25 مروحــة ضخمة إضافية 
ممــا يُشــكل خطــراً بيئيــاً جســيما على 
أهالــي القــرى الجوالنيــة ويقضي على 
مســاحات كبيرة من األراضي الزراعية 
ويخنق القرى العربية ويحد من توســعها 
الدولــي  المجتمــع  ودعــوة  العمرانــي، 
لرفض تلك اإلجراءات العدوانية والعمل 
بقوة على إدانتها وممارســة الضغط على 
“إســرائيل” لوقف تلك الممارسات غير 

القانونية”.

لقد أعلنت جامعة الدول العربية عن دعمها 
المستمر ألهالي الجوالن السوري المحتل 
في كل المواقف التــي مروا بها وتأييدها 
لهم في نضالهم المستمر ضد االنتهاكات 
أرضهــم  تســتهدف  التــي  اإلســرائيلية 
ووجودهــم ومســتقبل أبنائهــم، وطالبت 
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المجتمــع الدولــي بالوقــف بحــزم وقوة 
ضد المشــاريع االســتيطانية اإلسرائيلية 
ومنهــا مشــروع المــرواح االســتيطاني 
التدميري)12(، كما أعــدت األمانة العامة 
العديد مــن التقارير والبيانــات الصحفية 
التي تنبــه لخطورة ذلك المشــروع على 
القرى العربية الجوالنية ونقلت الصورة 
واضحة حول معانــاة األهالي جراء تلك 
األعمــال العدوانيــة، وحذرت ســلطات 
االحتالل اإلســرائيلية من مغبة استمرار 
اعتداءاتها ودعــت إلى التوقف فوراً عن 

انتهاك القانون والقرارات الدولية.
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األوروبيون ال يعبأون بما 

يحدث للفلسطينيين

عميرة هاس - محللة 
شؤون المناطق 

الفلسطينية المحتلة

مرة أُخرى يظهر تخاذل االتحاد األوروبي 
بــكل عيوبه: فهو يُْحِســن فــي التصدق 
على الفلســطينيين وفي إعطاء المواعظ 
في موضوع ســلطة القانون. لكنه يفشل 
سياسياً في وقف خطة “إسرائيل” بشأن 
تجميــع الفلســطينيين فــي محميات في 
الضفــة الغربيــة وإخــالء معظم األرض 

لليهود.

أين ســيكون االتحــاد األوروبــي عندما 
سيصبح مؤيدو إيتمار بن غفير الكاهاني 
وبتســلئيل ســموتريتش المتحمس لفكرة 
الترانســفير أكثر قوة، كما مــن المعقول 
أن يحــدث فــي ضــوء مواقف الشــباب 
الحريــدي والمتديــن ضد العــرب؟ ماذا 
ســيفعل االتحاد األوروبــي عندما يحقق 
هؤالء تهديداتهم بطرد الفلسطينيين “غير 
األوفيــاء إلســرائيل” إلى خــارج حدود 
أرض “إســرائيل” الكاملة؟ هل سيرسل 
منظماتــه اإلغاثيــة لتوزيــع الخيام على 
الفلسطينيين وتعليمهم شروط النظافة في 

حياة الصحراء؟

للمرة الخامســة هذه السنة، والسادسة منذ 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020، هدمــت 
وصادرت قوات اإلدارة المدنية والجيش 
اإلســرائيلي مبانــي في خربــة الحمصة 
شمالي غور األردن. هذه المرة غنموا 12 
خيمة ســكنية، و3 خيام تستخدم لألغنام، 
و4 حظائر، وصــادروا أربعة صهاريج 

لنقل المياه، وأربعة خزانات مياه.

تُطالب “إســرائيل” باقتالع سكان خربة 
الحمصة من المنطقــة ونقلهم إلى منطقة 
أُخــرى تُخصصهــا هــي لهــم. والهدف 
من ذلك هو الســماح للجيش اإلســرائيلي 
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بالتــدرب، لكن كما هو واضح من تجربة 
73 عامــاً، فإن الهدف هــو إخالء المزيد 
مــن األراضــي من أجــل اليهــود، وفي 
هــذه الحالة بالذات من أجل مســتوطنات 
يهودية تقع خربــة الحمصة بينها. معظم 
المباني التي ُهدمت هي مساعدات قدمتها 
دول أوروبيــة قام ممثلوها بزيارة المكان 

3 مرات.

ممثلية االتحاد األوروبي في القدس قالت: 
“إن ما جرى هو اقتالع بالقوة، يتعارض 
مــع القانــون الدولــي، مثل الــذي جرى 

ويخطَّط له في جنوبي الضفة الغربية. 

وهذه العمليات تنفَّذ يومياً بواسطة األذرع 
المخصصة للجيش اإلســرائيلي واإلدارة 
المدنيــة- بــؤر اســتيطانية كثيــرة على 
صورة مزارع أبقار، لكنها مســلحة تقف 

وراءها حركة “أمانا”.

مديــر الحركــة زئيــف حفــار اعتــرف 
هــو  بمــا   2021 فبرايــر   21 بتاريــخ 
واضح منــذ وقت طويل لنشــطاء حركة 
تعايش وحركــة مراقبة الحواجز “واتش 
محســوم”: بالنســبة إلى نهب األراضي 
الفلســطينية والدفع قدماً بخطة الطرد فإن 
هــذه المزارع أكثر فعالية مــن البناء في 

المستوطنات )هاجر سيزيف، “هآرتس” 
.”)22/2

خطــة المحميــات اإلســرائيلية معروفة 
األوروبيــة  السياســة  مــع  وتتعــارض 
الرســمية، وهــي تطبق خالل الســنوات 
العشر األخيرة علناً من دون خجل. الفشل 
األوروبي في لجمها ال يعود إلى مشــكلة 
الكورونــا وضعف داخلي أو خالفات في 

الرأي بين هنغاريا وفرنسا.

بــل يدل في األســاس على عــدم اكتراث 
أوروبــا، التي ال يــزال اســتعمارها في 
القرن التاسع عشــر حياً بين نهر األردن 
والبحر المتوســط. وبعكس “إسرائيل”، 
المكانة الدولية للفلســطينيين ضعيفة جداً 
وال تقــف وراءهــم قــوة عظمــى أو قوة 

اقتصادية ذات تأثير.

صحيح أن اإلســرائيليين الذين يعيشــون 
في شــمالي تل أبيــب، أو فــي ديمونا أو 
مشــمار هعيمــك، ال يهمهــم أن جيشــهم 
وأقاربهم وأصدقاءهم وهم أنفسهم ينفذون 

خطة ترانسفير صغيرة.

كــي تعرفــوا ذلــك، شــاهدوا القنــوات 
اإلخبارية وافحصوا ما األكثر انتشاراً في 

التدوينات والتغريدات، تروا العدد القليل 
من اإلســرائيليين الذين يقفون إلى جانب 

الفلسطينيين في مواجهة مفترسيهم.

من أجل هذا يوجد قانون دولي، وشــرعة 
تاريخيــة  وأبحــاث  اإلنســان،  حقــوق 
واعتذارات أوروبية عن جرائم الماضي: 
منــع حدوث كــوارث إضافيــة من صنع 

البشر والسياسة والمصالح االقتصادية.

وحدهــا عقوبــات سياســية واقتصاديــة 
مؤلمة تفرضها أوروبا ســتعلّم الجمهور 
يســتطيع  ال  أنــه  اليهودي-اإلســرائيلي 
االســتفادة مــن أمريــن: الحصــول منها 
على تأييد غير مشــروط بصفته “ضحية 
اســتغالل جماعي ال نهاية له” لمشــروع 
الطــرد واإلبــادة الجماعيــة، الذي حدث 
فــي الثالثينيــات واألربعينيات من القرن 
الماضي، وأيضاً هندســة مشــروع طرد 
المســتمر  الفلســطينيين  أمــالك  ونهــب 

والمتواصل.

فورين بوليسي: هناك 
أمٌل في سالم إسرائيلي 
فلسطيني بعد القانون 
الجديد في الكونغرس

بوليســي”  “فوريــن  مجلــة  قالــت 
األمريكيــة: “إن األمــل ال يــزال قائمــاً 
في الوصول إلى اتفاق ســالم فلســطيني 
إســرائيلي، حيث يُمكن أن يُؤدي التحرك 
الــذي يحظــى بتوافــق بيــن الحزبيــن 
الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس 
إلى تعويض ما ضاع من وقت في والية 

الرئيس السابق دونالد ترامب”.

وأضافــت في تقريــر نشــرته بتاريخ 4 
فبرايــر 2021 على موقعها اإللكتروني: 
“فــي الوقــت الــذي يعيــد فيــه الرئيس 
األمريكــي جــو بايــدن تشــكيل عالقــة 
“إســرائيل”  مــع  المتحــدة  الواليــات 
والفلســطينيين، فإن الكونغرس قدّم بارقة 
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أمل إلى المنطقة من خالل مشروع إنفاق 
متوافق عليه من الحزبين”.

وتابعــت: “القانــون الــذي يُعرف باســم 
قانــون النائــب نيتــا لــوي للشــراكة في 
الشرق األوسط، يقدّم 250 مليون دوالر 
أمريكي علــى مدار 5 ســنوات، لتحقيق 
هدفيــن رئيســيين همــا: دعــم االقتصاد 
الفلســطيني، وتعزيــز الســالم وبرامــج 
المصالحة في المنطقة، ويعتبر ذلك أكبر 
استثمار للواليات المتحدة في السالم بين 
“إســرائيل” والفلســطينيين حتــى اآلن، 
واألول من نوعه الــذي يقوم الكونغرس 

بتمريره منذ اتفاقات أوسلو”.

وأردفــت بقولهــا: “يُعانــي االقتصاد من 
هبوط شــديد في األراضي الفلســطينية، 
إضافة إلى أن قطاع غزة والضفة الغربية 
يُعانيان من أعلى معدل للبطالة في العالم، 

حيــث تصل معــدالت الفقــر إلى 30%، 
كما أدى وباء كورونا إلى تفاقم الظروف 
االقتصادية، ويهدد النظام الصحي المثقل 
بالضرائب وغير الجاهز في قطاع غزة، 
من أجل حصول الفلسطينيين على اللقاح 

المضاد لكوفيد 19”.

وفي الوقت نفسه، فإن السلطة الفلسطينية 
تترنح على حافة االنهيار، وقيادتها الفاسدة 
فــي حالة من الفوضى، بحســب ما قالت 
المجلة التي أضافت: “يبدو أن المنطقة قد 
هجرها أشقاؤها العرب والمجتمع الدولي 
بشــكل كبير، وسط حالة من اليأس العام، 

الذي ينذر بعدم االستقرار”.

إذا كان  أنــه  المجلــة األمريكيــة  ورأت 
مــن الممكــن الوصــول إلــى تحقيق حل 
الدولتين، فإن اإلسرائيليين والفلسطينيين 
ســيكونون بحاجــة إلى إجــراءات عملية 

وإيجابيــة تضع جميع األطراف جنباً إلى 
جنب، ليس فقط على المستوى السياسي، 

ولكن على األرض أيضاً.

ولم يكن اإلسرائيليون والفلسطينيون أبعد 
مما هم عليه اآلن في العديد من القضايا، 
وكما أوضح جــون ليندون، من “تحالف 
ســالم الشــرق األوســط”، فإن االتصال 
القليل بيــن المواطنين مــن كال الطرفين 
بــدد حــل الدولتيــن بيــن اإلســرائيليين 
والفلســطينيين علــى حــد ســواء، حيث 
أصبحت األجيال الشابة أقل دعماً للفكرة 

من األجيال السابقة.

وأوضحت: “هناك برامج مثل )أبطال من 
أجل مشروع السالم( تســتخدم الرياضة 
فــي الجمع بيــن الشــباب اإلســرائيليين 
والفلسطينيين، و)أطفال من أجل السالم(، 
تضــم أطفــاالً وعائالت في معســكرات 
صيفية، وبرامج تدريب مثل: )رواد الغد 
في الشرق األوســط( تقدّم تعليماً مشتركاً 
حــول التكنولوجيا وريادة األعمال، حيث 
يساعد برنامج الشــراكة الفلسطيني على 
إدخال الفلســطينيين إلى الشركات المالية 

والتقنية اإلسرائيلية”.

سياســة  بوليســي”  “فوريــن  وانتقــدت 
الرئيس األمريكي السابق ترامب في منع 
المساعدات عن الشعب الفلسطيني، بهدف 
الضغط على الســلطة الفلسطينية، إضافة 
إلى الدور الــذي لعبه القانون التوضيحي 
لمكافحــة اإلرهاب، الذي أجبر العديد من 
البرامج المشتركة على إغالق نشاطها أو 
تعليقهــا، أو الذهاب إلــى مناطق أخرى، 

خوفاً من التعقيدات القانونية.

وخلصــت المجلة إلــى أنه من خالل دعم 
مبادرات بناء الســالم اآلن، يرسل قانون 
“نيتا لوي للشــراكة في الشرق األوسط” 
رســالة مفادهــا أن األمريكيين ال يزالون 
ومســتعدين  الســالم  بتعزيــز  مهتميــن 

لالستثمار فيه.

وختمــت تقريرها بقولهــا: “على المدى 

إسرائيليات
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الطويل، ســتبحث إدارة بايدن عن طرق 
لتخفيف التوترات بيــن الطرفين، بهدف 
اإلســرائيلية  القيادتيــن  بيــن  التقريــب 
والفلسطينية، ولكن يبقى أن إحياء التفاعل 
بيــن المواطنيــن على الطرفيــن، وضخ 
الحياة في االقتصاد الفلسطيني المريض، 

سيكونان أمراً حيوياً في هذا الملف”.

“يديعوت أحرونوت”، 
7/2/2021

عودة القضية 
الفلسطينية

شمريت مئير - محللة 
سياسية

الفلســطينيون، الذيــن بــدأوا خطوتهــم 
ضد “إســرائيل” في كانون الثاني/يناير 
2015، وضعــوا الطنجــرة علــى النــار 

وتسلحوا بصبرهم الذي ال نهاية له - هم 
يسّمون ذلك صموداً قضائياً - وانتظروا. 
لقد كان واضحاً لهم أن المحكمة الدولية 
تتماهــى بصــورة حميميــة مــع خريطة 
القــوة فــي العالقات الدوليــة. وفعالً بعد 
أســبوعين على دخول بايــدن إلى البيت 
األبيــض، وعندمــا أصبحــت الظــروف 
السياسية أكثر مالءمة، الطبخة أصبحت 

جاهزة.

ليــس هنــاك مــا يدعــو إلــى اإلعجــاب 
بشــجاعة القضاة الذين انتظــروا إعالن 
الواليــات المتحــدة أنهــا بصــدد “إعادة 
إدارة ترامــب بشــأن  فحــص” خطــوة 
فرض عقوبات شــخصية ضدهم - بسبب 
التحقيق مع جنود أميركيين في أفغانستان 
- كــي يصدروا حكمهــم ويعطوا الضوء 
األخضر للتحقيق فــي جرائم حرب ضد 

“إسرائيل”.

ليس هناك شٌك لدى أحد في التوقيت، وال 
يمكن أن يكون االرتباط بالجدول الزمني 

السياسي أكثر ظهوراً.
حتى لــو كان الطريــق القضائي طويالً، 
فإن قــرار المحكمــة الدولية فــي الهاي 
يُعيد الموضوع الفلســطيني إلى الخطاب 
الدولي واإلسرائيلي العام بعد سنوات من 

تهميشه.

في أقل من ســنة انتقلنــا من وضع تطبيع 
للمســتوطنات  مســبوق  غيــر  أميركــي 
نبيــذ “بومبيــو” مــن كاف  )تتذكــرون 
بســغوت؟(، إلــى إمكانيــة تحقيــق مــع 
المتورطيــن في المشــروع االســتيطاني 

كمجرمي حرب.

منــذ عملية الجرف الصامد وفشــل جون 
كيــري فــي التوصــل إلــى مفاوضــات 
جدية بيــن “إســرائيل” والفلســطينيين، 
ونحــن مســتقّرون فــي فضاء مــن كبح 
الوعي والغمــوض، أوجــده واقع الحال 
اليوم، الفلســطينيون أنفســهم منقسمون، 
نصفهــم واقــع تحت ســيطرة “حماس”، 
والسياسة اإلسرائيلية ماضية نحو اليمين 
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أكثــر فأكثر انعكاســاً لتخــوف كثير من 
اإلســرائيليين من تغيير راديكالي للوضع 

الراهن )الستاتيكو(.

سياســة الغمــوض لم تكــن يومــاً جذابة 
بصــورة خاصــة. وهــي اشــتملت على 
الكثير من األكاذيب اإلسرائيلية، لذا كان 

من الصعب تأييدها أو نفيها.

لكنهــا كانت الخيار األقل ســوءاً في تلك 
الظــروف. كنــا فــي الســنوات األخيرة 
عشرات المرات على عتبة عملية جرف 
صامــد 2 و3 و4، وعشــرات المــرات 
جــرى كبح هــذا الخيار من أجل تســوية 
مشــبوهة مــع “حمــاس”، لكنهــا أفضل 

بكثير من حرب.

مما ال شــك فيــه أن الضم كان ســيجعل 
شــروطنا االســتهاللية في اليــوم التالي 
لترامب أســوأ بكثير ولكــن جرى كبحه، 
واألزمة االقتصادية مع السلطة الفلسطينية 

بشــأن رواتب األسرى الفلســطينيين في 
السجون اإلسرائيلية، جرى حلها بطريقة 

ما، مع أن الدفع لهم ال يزال مستمراً.

هــذه األمــور اســتمرت قائمــة مــا دام 
الفلسطينيون ضعفاء، منقسمين، ومبعدين 
إلــى هامــش جــدول األعمــال العربــي 
والعالمي، لكن منذ اللحظة التي تغير فيها 

الوضع - هم لن يوقفوا النزيف.

حكومــة “إســرائيل” المقبلــة - في حال 
حــدوث أمر كهــذا - ســتكون ملزمة بأن 
تضع لنفســها خطوطاً توجيهية لعالقاتها 
المستقبلية مع الفلسطينيين، وااللتزام بها.

 )END GAME( إذا كانت نهاية اللعبة
تشمل دولة فلسطينية - يجب أن نقول ذلك 
علنــاً، وأن نُفصل ما هي شــروط قيامها 
بحيث ال تتحول خالل بضع ســنوات إلى 
حماســتان، أو أسوأ من ذلك، إلى سورية 

الفلسطينية.

إذا لــم تكــن نهايــة اللعبــة دولــة، يجب 
التمســك بذلك، وأن نقــول ماذا بعد - إلى 
أيــن يتوجه الحكم الذاتي الفلســطيني وما 

طبيعة العالقات مع غزة.

ســيكون من الخطــأ مواجهــة الهاي في 
المجال القضائي فقط. الفلســطينيون بعد 
4 ســنوات من حكم إدارة ترامب، وسنة 
مــن إدارة ظهر مهينة من جانب إخوانهم 
العــرب، يدركون أن اتجاه الريح قد تغير 
وعليهــم أن يتحركــوا ويســتغلوا اللحظة 
كما استغلت “إسرائيل” السنوات األربع 

األخيرة.

ال  الفلســطينيون  الماضــي،  بخــالف 
ينتظــرون االنتخابــات عندنــا. ليس فقط 
بســبب التعب مــع “إســرائيل” يجرون 
مفاوضات على مســتوى مايكــرو )بالغ 
الصغــر(، فقط ما هو ضــروري إلدارة 
وتنظيــم حياتهم. الحوار بشــأن مســتقبل 

النزاع انتقلوا إلى إجرائه مع العالم.

إسرائيليات
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خربة ِحمصة.. فصل في مسلسل 
تفريغ االحتالل ألغوار فلسطين

 10 مع  العراء  في  الكباش  أبو  ياسر  عائلة  ستبيت  الثالثة  لليلة 
الشمالية  باألغوار  الفوقا  ِحمصة  تسكن خربة  فلسطينية  عائالت 
هدم  أن  بعد  األردن،  مع  الغربية  الضفة  حدود  على  الفلسطينية، 
 ،2021 فبراير   1 بتاريخ  مساكنها،  من  األول  القسم  االحتالل 
واستكمل بتاريخ 3 فبراير 2021 هدم التجمع، الذي يضم نحو 70 

مسكناً ومنشأة، بشكل كامل.

وينتظر أبو الكباش وأسرته المكونة من 17 فرداً، مصير التهجير 
الفعلي بعد أن لجأ أجداده من منطقة الخليل )جنوب الضفة الغربية( 
إلى هذه المنطقة منذ عام 1955 إثر تهجيرهم في نكبة فلسطين عام 

.1948

وكان الرجل يتنقل بتاريخ 3 فبراير 2021 بين بقايا فراش وهياكل 
انتهاء  بعد  مواشيه،  لحظائر  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  حطمتها 
إخطار عسكري للسكان بالرحيل مدته 48 ساعة، حيث بدأت طواقم 
االحتالل بتفكيك كافة مساكن ومنشآت التجمع، ونقلها إلى مناطق 

فروش بيت دجن وعين شبلي )جنوب األغوار( بالضفة الغربية.

حياتنا،  طيلة  األرض  هذه  “سكنا  كباش  أبو  ويقول 
عليها  يسيطر  مناطق  إلى  تهجيرنا  اآلن  ويريدون 

المستوطنون وقوات االحتالل أيضاً”.

فيها  يسكنها  التي  الفوقا،  حمصة  تعرضت  أن  وسبق 
نوفمبر/تشرين  مطلع  كاملة  للهدم  فلسطينياً،   80 نحو 
مسكناً   73 حينها  االحتالل  وهدم  الماضي،  الثاني 
ومنشأة جميعها من الصفيح، حيث يمنع البناء الحجري 
في األغوار؛ لكن األهالي أعادوا بناء مساكنهم، ليهدمها 

االحتالل مجدداً بتاريخ 3 فبراير 2021.

عارف  األغوار،  مناطق  في  الحقوقي  الناشط  يقول 
تعرضت  حمصة  خربة  “إن  نت:  للجزيرة  دراغمة، 
خالل  عسكرية  تدريبات  إلجراء  مرة   11 لإلخالء 
يتعرض  الحين  ذلك  ومنذ  األخيرة،  األربع  السنوات 
ومالحقة  الزراعية  جراراتهم  لمصادرة  األهالي 
مربي المواشي منهم، كما يُصعّب االحتالل نقل المياه 
تسلمت   2017 عام  وفي  مساكنهم”.  إلى  بالصهاريج 
وهدم  البناء  وقف  إخطارات  أولى  حمصة  عائالت 
مساكن،  لعدة  فعالً  الهدم  وجرى  القائمة،  مساكنهم 
وصوالً إلى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حيث هدمت 
الخربة بالكامل؛ لكن سكانها رفضوا مغادرة أراضيهم.

أراضيهم  حراثة  من  أهلها  ينته  لم  التي  المنطقة  وفي 
االحتالل  قوات  فرضت  بعد،  الربيعية  للمحاصيل 
بتاريخ 3 فبراير 2021 طوقاً شامالً، ومنعت عشرات 
عملية  لتوثيق  وصولها  من  والصحفيين  المتضامنين 
شؤون  هيئة  رئيس  يصفها  التي  والترحيل،  الهدم 
بأنها  الفلسطينية، وليد عساف،  السلطة  االستيطان في 
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)جنوب  الحمص  وادي  وتهجير  هدم  منذ  األوسع  التهجير 
القدس( في يوليو 2019. يقول عساف: “إن سلطات االحتالل 
الفلسطينية  التجمعات  من  العديد  فصلت  األخيرة  األعوام  في 
الشرقية  الحدود  على  الفلسطينية  واألغوار  القدس  بضواحي 
نوار  أبو  تجمعات  ومنها  الغربية،  للضفة  الشرقية  والشمالية 
أولى  حمصة  تهجير  واعتبر  األحمر،  والخان  البابا  وجبل 
خطوات التنفيذ الفعلي لتهجير هذه التجمعات، وتطبيق مخطط 
اإلسرائيلية  المستوطنات  إلى  الغربية  الضفة  أراضي  ضم 
القريبة”. ووفق عساف، فإن حمصة الفوقا هي القرية األولى 
بعد حرب  الفلسطينية  األغوار  احتالل  منذ  كاملة  تُهّجر  التي 
1967. وفي حال نجاحها، فإن “التطهير العرقي للفلسطينيين 

من القرية التي تقع على سهل البقيعة لن يقف هناك”.

تفريغ أهم سهول الضفة

وتقع حمصة الفوقا في قلب سهل البقيعة الممتد على 60 ألف 
دونم من أخصب أراضي فلسطين الزراعية، ويشمل المثلث 
قرى المالح والفارسية ثم عين البيضا )شماالً(، ويعود )جنوباً( 
إلى قرى مرج نعجة ومرج غزال ثم إلى الجفتلك وفروش بيت 

دجن، وجميعها مهددة بالتهجير اإلسرائيلي.

يقول عساف “إذا تم إخالء حمصة الفوقا وكذلك تنفيذ التهديد 
تفريغ  سيتم  القريبتين،  والحديدية  مكحول  خربتي  بإخالء 
الوجود  من  دونم،  ألف   200 مساحته  تبلغ  الذي  المثلث، 
فلسطين  سهول  أهم  البقيعة  سهل  فيه  بما  كامالً  الفلسطيني 
أبرز مصادر سالل  البقيعة  الغربية. ويعتبر سهل  الضفة  في 
الثروة  وتربية  القمح  زراعة  سيما  ال  الغذائية،  الفلسطينيين 
الحيوانية، إلى جانب أهميته اإلستراتيجية فهو امتداد أراضي 
فلسطين إلى أراضي نهر األردن؛ أّي ما يُعرف بحدود الدولة 

الفلسطينية مع األردن.

بانتظار اقتالع آخر

إلى  للهجرة  حمصة  سكان  دفع  إلى  االحتالل  يخطط  وفيما 
السكان  يقول  بيت دجن وعين شبلي )جنوباً(،  قريتي فروش 
“إنها مناطق محاطة بالمستوطنين ومهددة بإخطارات الترحيل 
“إن  االستيطان  هيئة  مسؤول  وقال  أيضاً”.  اإلسرائيلية 
االحتالل سينفذ عملية تهجير مؤقتة بانتظار اقتالعهم ثانية إلى 
مناطق أخرى”. ووفق المصادر الحقوقية، ففي شهر واحد فقط 
سكنية  منشأة   150 لهدم  إخطارات  اإلسرائيلي  االحتالل  سلم 
10 آالف  وزراعية في األغوار، فيما ُسجل اقتالع أكثر من 

شجرة حرجية )شرقي طوباس( باألغوار الشمالية.

الفلسطينية  السلطة  أجرتها  التي  الدولية  المراسالت  ورغم 
الفوقا، كما أعلن  اليومين األخيرين لوقف تهجير حمصة  في 
رئيس الحكومة محمد اشتية، إال أن وليد عساف انتقد ما وصفه 

الجنايات  ومحكمة  األوروبي  االتحاد  من  الدولي  بالصمت 
واألمم المتحدة ومجلس األمن، وقال “إن هذا الصمت سيكون 

له مخاطر على باقي التجمعات المهددة باألغوار”.

مسرح  إلى  األخيرة  األربعة  السنوات  في  الخربة  وتحولت 
للتدريبات العسكرية اإلسرائيلية، التي كانت تجبر األهالي على 
مغادرة مساكنهم أليام بسبب استخدام الذخيرة الحية، إلى جانب 
المستوطنين في مستعمرتي “ روعيه” و”بكعوت”  تهديدات 
المقامة على أراضيهم. وتسعى “إسرائيل” إلى إخالء التجمع 
وكذلك  للمستوطنين،  وتسليمه  فيه  فلسطيني  أثر  أّي  ومحو 

استخدامه ألغراض عسكرية واقتصادية زراعية.

مناطق  في  سكانياً  وتجمعاً  قرية   27 واقع  حمصة  وتمثل 
وتسعى  الغربية،  الضفة  مساحة  ربع  تُشكل  التي  األغوار، 
الفلسطيني فيها وتحويلها إلى  “إسرائيل” إلى تصفية الوجود 
ضمن  “دولتها”  إلى  وضّمها  وعسكرية،  استيطانية  مناطق 

مخططات ضم %30 من أراضي الضفة الغربية.

“يسرائيل هيوم”، “معاريف”، 
8/2/2021

تقرير: الجيش اإلسرائيلي يعّين 
منسقًا عامًا لشؤون مواجهة قرار 
محكمة الهاي التحقيق في جرائم 

حرب ارتكبتها “إسرائيل” في األراضي 
الفلسطينية المحتلة

للشؤون  المصغر  اإلسرائيلي  الوزاري  المجلس  عقد 
السياسية - األمنية بتاريخ 7 فبراير 2021 اجتماعاً لمناقشة 
أبعاد وتداعيات القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية 
2021، والذي ينص على منح  فبراير   5 بتاريخ  في الهاي 
الصالحية للمدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا للتحقيق في 
جرائم حرب ارتكبتها “إسرائيل” في مناطق الضفة الغربية 

وقطاع غزة والقدس الشرقية.

هذه  أن  “إسرائيل”  في  المستوى  رفيعو  مسؤولون  وأكد 
المحكمة لم تباشر بعد بالتحقيق ضد شخصيات إسرائيلية بهذه 
الشبهة، لكن قرارها هذا من شأنه أن يمهد الطريق لمثل هذا 
التحقيق. وفي وقٍت سابق أوضح المستشار القانوني للحكومة 
اإلسرائيلية أفيحاي مندلبليت أن القرار يفتقر إلى أي صالحية، 
إذ ال يوجد شيء اسمه دولة فلسطينية ذات سيادة، كما أنه ليس 
هناك مناطق تابعة لها، وبالتالي ليس للسلطة الفلسطينية والية 
قضائية على إسرائيليين وتوالت ردات الفعل اإلسرائيلية على 
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قرار هذه المحكمة.
 6 بتاريخ  اإلسرائيلي  الجيش  وأصدر 
بمواصلة  فيه  تعهد  بياناً   2021 فبراير 
ودعم  اإلسرائيليين  السكان  عن  الدفاع 
الجنائية  قرار  وانتقد  وقادته،  جنوده 
الدولية واعتبره متحيزاً وغير ذي صلة 

وال سلطة له.
وقال الجيش في بيانه “إنه دافع وسيواصل 
“إسرائيل”  دولة  عن  بعزم  الدفاع 
منطلق  من  المجاالت  كل  في  وسكانها 
االلتزام الكامل بروح الجيش اإلسرائيلي 
وقيَمه وقوانين دولة “إسرائيل” والقانون 

الدولي”.

اإلسرائيلي  الجيش  قيادة  تُفاجأ  ولم 
وبدأت  الدولية،  الجنائية  المحكمة  بقرار 
عدة  منذ  القرار  لمواجهة  باالستعداد 
أشهر. وعيّن الجيش منسقاً عاماً لشؤون 
مواجهة القرار هو اللواء إيتاي فيروف، 
الذي يشغل منصب قائد الكليات العسكرية 
تحقيقات  إجراء  عن  المسؤولية  ويتولى 
كذلك  الجيش.  صفوف  داخل  عمالنية 
فيروف  قيادة  تحت  خاص  طاقم  ل  ُشّكِ

يترأسه خبير في القانون الدولي.

الحكومة  رئيس  هاجم  سابق  وقت  وفي 
الجنائية  المحكمة  قرار  نتنياهو  بنيامين 
صادر  بيان  في  نتنياهو  وقال  الدولية. 
مع  المحكمة  هذه  تحقق  “إنه عندما  عنه 
حرب  جرائم  ارتكاب  بتهمة  “إسرائيل” 

وهمية فإن ذلك يُعَد معاداة للسامية”. 
المحكمة  ألن  أسفه  عن  نتنياهو  وأعرب 
المحرقة  مثل  فظائع،  لمنع  أُنِشئت 
النازية ضد الشعب اليهودي، واآلن هي 
تستهدف الدولة الوحيدة للشعب اليهودي. 
الدولية  الجنائية  المحكمة  أن  كذلك  وأكد 
يعيش  عندما  أنه  شائنة  بصورة  تدّعي 
اليهود في وطنهم فهذه جريمة حرب، في 
إشارة إلى احتمال قيام المحكمة بالتحقيق 
في  اإلسرائيلية  االستيطان  سياسة  في 
اشتكى  نفسه  الوقت  في  الغربية.  الضفة 
رئيس الحكومة من أن المحكمة الجنائية 
ممارسات  في  التحقيق  ترفض  الدولية 
إيران  مثل  وحشية،  ديكتاتورية  أنظمة 
وسورية، ترتكب فظائع مروعة بصورة 

شبه يومية.
بني  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  وبعث 
برسالة   2021 فبراير   6 بتاريخ  غانتس 
إلى الجيش اإلسرائيلي وصف فيها قرار 
أن  أكد  الذي  الدولية،  الجنائية  المحكمة 
تحقيق  فتح  في  قضائياً  اختصاصاً  لديها 
حرب،  لجرائم  “إسرائيل”  ارتكاب  في 
وأكد  له.  صالحية  وال  خطر  قرار  بأنه 
يكون  أن  إلى  يهدف  القرار  أن  غانتس 
“إسرائيل”  أعداء  أيدي  في  أداة  بمثابة 
األذى  إلحاق  إلى  يسعون  الذين  وأولئك 
بها من خالل االستغالل السياسي للهيئات 
الجيش  ضباط  بحماية  ووعد  الدولية، 

وجنوده من أي تداعيات محتملة له.

الجيش  “سيستمر  غانتس:  وكتب 
بأكملها  األمنية  والمؤسسة  اإلسرائيلي 
بتفاٍن  ومواطنيها  الدولة  عن  الدفاع  في 
ومهنية، مع التمسك بقيم دولة “إسرائيل” 
بقواعد  وااللتزام  اإلسرائيلي  والجيش 
القانون الدولي”. وأضاف أنه يتعين على 
صعبة  أمنية  تحديات  تواجه  أن  الدولة 
عواقب  ألي  مستعدة  وهي  ومعقدة، 
الخاطئ  القرار  هذا  عن  تنشأ  محتملة 

والسياسي والمنحاز.

كما اعترضت وزارة الخارجية األميركية 
على القرار. وقالت في بيان صادر عنها 
“إن لديها مخاوف جدية بشأن محاوالت 
المحكمة الجنائية الدولية ممارسة واليتها 
اإلسرائيليين”.  األفراد  على  القضائية 
وأضافت أن الواليات المتحدة تبنّت دائماً 
المحكمة  اختصاص  إن  القائل  الموقف 
يجب أن يقتصر على الدول التي وافقت 
على إنشائها، أو على القضايا التي يُحيلها 

عليها مجلس األمن الدولي.

الحكومة  رئيس  رّحب  المقابل  في 
المحكمة  بقرار  اشتية  محمد  الفلسطينية 
أن  أكد  والذي  الدولية،  الجنائية 
األراضي  يشمل  القضائي  اختصاصها 

الفلسطينية المحتلة.

انتصار  القرار هو  اشتية “إن هذا  وقال 
والعدل  الحق  وقيم  واإلنسانية  للعدالة 

الضحايا  لدماء  وإنصاف  والحرية، 
ولذويهم”.

واتُّخذ القرار بأغلبية 2 مقابل 1 من قضاة 
الهاي،  محكمة  في  التمهيدية  الدائرة 
تمتلك  المحكمة  هذه  أن  على  ونّص 
قيام  احتمال  بشأن  تحقيق  بدء  في  الحق 
بارتكاب جرائم حرب لكون  “إسرائيل” 
روما”  “ميثاق  في  طرفاً  دولة  فلسطين 
الجنائية  المحكمة  أنشأ  الذي  األساسي 
فلسطين  أن  المحكمة  وأقرت  الدولية. 
حدث  التي  األرض  على  كدولة  مؤهلة 
اختصاص  وأن  المعني،  السلوك  فيها 
المحكمة يمتد إلى القدس الشرقية والضفة 

الغربية وغزة.

العامة  المدعية  عاتق  على  تقع  واآلن 
بنسودا  فاتو  الدولية  الجنائية  للمحكمة 

مهمة اتخاذ قرار البدء بالتحقيق.
ورّحب مكتب بنسودا بالوضوح القضائي 
في  نشرها  تغريدة  في  وذلك  للقرار، 
حسابه الخاص على موقع “تويتر”، لكنه 
أكد في الوقت عينه أنه يحتاج إلى وقت 
قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدماً. 
بتحليل  حالياً  يقوم  المكتب  أن  وأضاف 
القرار بعناية، وسيقرر بعد ذلك خطوته 
بدقة بتفويضه المستقل  التالية، مسترشداً 

والمحايد.

سنة  آخر  في  أشارت  بنسودا  وكانت 
2019 إلى أنها تنوي القيام بهذا التحقيق، 
سيركز  الجنائي  التحقيق  أن  وأوضحت 
على الحرب التي دارت بين “إسرائيل” 
]عملية   2014 سنة  “حماس”  وحركة 
سياسة  وعلى  الصامد”[،  “الجرف 
الرد  وعلى  اإلسرائيلية،  االستيطان 
التي  االحتجاجات  على  اإلسرائيلي 
الحدود مع قطاع غزة  جرت في منطقة 

]“مسيرات العودة”[.

“إسرائيل”  أن  إلى  هنا،  اإلشارة  تجدر 
الجنائية  المحكمة  في  عضواً  ليست 
في حين  المتحدة،  الواليات  الدولية، وال 
أن الفلسطينيين انضموا إلى المحكمة سنة 
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تشــهد األراضــي الفلســطينية المحتلــة 
ارتفاعــاً وتصعيداً من ســلطات االحتالل 
اإلســرائيلي في وتيرة عمليات مصادرة 
األراضــي، وفــي عطــاءات البنــاء في 
المستوطنات وفي عمليات هدم المساكن 
والمنشــآت وتجريف األراضــي وتثبيت 
حقائق على األرض في خدمة االستيطان 
والمســتوطنين بهدف التهجير القسري 
للفلســطينيين، من دون مراعاة األحوال  

الظرفيــة العصيبــة التــي تعانــي منهــا 
العائالت الفلســطينية بفعل فصل الشتاء 
والبرد واســتمرار أزمــة جائحة كورونا 

وآثارها.

تكثيــف  االحتــالل  ســلطات  وتُواصــل 
أنشــطتها ومخططاتهــا االســتيطانية في 
خرٍق ســافٍر لمقتضيات القانــون الدولي 

ولقرارات األمم المتحدة وقرارات مجلس 
جامعة الدول العربية، لعل من بينها على 
ســبيل المثال وليس الحصر، نص الفقرة 
السادســة من المادة 49 من اتفاقية جنيف 
الرابعــة لعــام 1949 - ومــن المفارقــة 
أن “إســرائيل” مصادقة عليهــا منذ عام 
1951: “ال يجــوز لدولــة االحتــالل أن 
تُرّحل أو تنقل جزءاً من ســكانها المدنيين 

إلى األراضي التي تحتلها”.

تكثيف أنشطة وخطط االستيطان اإلسرائيلية في األراضي 
الفلسطينية المحتلة ألغراض انتخابية قبل انتخابات الكنيست 

ليوم 23/3/2021

محمد مصطفى الحلو  - مستشار بإدارة الشؤون اإلسرائيلية
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 ”E1“ فإن المخططات االســتيطانية في
تشــتمل على 3401 وحدة استيطانية في 
منطقة تصل مســاحتها إلى 2100 دونم، 
وتشــكل الخطوة األولى في إنشاء منطقة 
مبنية إســرائيلية متجاورة تمتد من القدس 
عبر )E1( إلى مستوطنة )معاليه أدوميم( 
على بعد 11 كيلومترا من الخط األخضر، 
ومن شــأنها أن تــؤدي في حــال تنفيذها 
إلى تقســيم الضفة الغربية إلى شــطرين، 
شمالي وجنوبي، فضالً عن تدمير الحيّز 
الفلســطيني بين القدس الشــرقية والضفة 
الغربية الضروري إلقامة دولة فلسطينية 

قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقد أصــدرت وزيرة النقل اإلســرائيلية 
ميري ريغيف بياناً أعلنت فيه توقيع عقد 
مع شــركة “موريا” وتخصيص ميزانية 
خاصة لمخطط تفصيلي لطريق “الزعيم 
- العيزريــة” والــذي من شــأنه أن يغلق 
المدخل الشــمالي لبلدتــي العيزرية وأبو 
ديس عند دوار مستوطنة “معاليم أدوميم” 
ليعــزل بذلك منطقة ) E1 ( ويحولها إلى 
مجال حيوي للنشاطات االستيطانية لمنع 
التواصل بين وسط وشمال الضفة الغربية 
مــع الجنوب والســيطرة على مســاحات 
واســعة من األراضي الفلسطينية امتداداً 
فــي اتجاه أريحــا، وبما يهــدد التجمعات 
البدويــة فــي المنطقــة بخطــر التهجير، 
ويهــدف الطريــق إلــى تحويــل حركــة 
المرور الفلســطينية التي تمر عبر الدوار 
علــى مفرق “العيزريــة – كفار أدوميم” 
إلــى طريق التفافــي بحيث تكــون كامل 
المنطقة والتي تبلغ مساحتها حوالي 100 

ألف دونم مغلقة أمام الفلسطينيين.

في الوقت نفســه، أبدى بنياميــن نتنياهو 
زعيــم حــزب الليكــود اســتعداده لدفــع 
إجــراءات الموافقــة علــى مخطط الحي 
القــدس  مطــار  فــي  الجديــد  اليهــودي 
“عطروت” شمال المدينة، علما أن الحي 
الجديــد تم تصميمــه ليضم 9 آالف وحدة 
اســتيطانية علــى أراضي مطــار القدس 

الفلسطيني القديم.
وفــي مشــاريع االســتيطان قيــد التنفيذ، 

كما أنه في الفتوى التي أصدرتها محكمة 
العدل الدولية يوم 9 يوليو 2004، قضت 
بــأن الجدار، إلــى جانب المســتوطنات، 
يُشــكل انتهــاكاً للقانون الدولــي، ودعت 
المحكمة “إســرائيل” إلى وقف العمل في 
تشــييد هذا الجدار، وتفكيك األجزاء التي 
شــيدّتها منه، وتعويض الفلسطينيين عن 

األضرار التي سببها لهم.

 وتُعرف المادة )8/ ب/ 8( من نظام روما 
األساســي للمحكمة الجنائيــة الدولية قيام 
دولة االحتالل على نحٍو مباشــر أو غير 
مباشــر بنقل أجزاء من ســكانها المدنيين 
إلى األرض التي تحتلها على أنها جريمة 
مها المحكمة الجنائية الدولية. حرب تُجّرِ

وكان مجلس األمن الدولي قد تبنى قراراً 
هاماً تاريخياً في 23 ديســمبر 2016 بعد 
إقراره من غالبية الدول األعضاء، والذي 
دعــا إلى وضــع نهاية للمســتوطنات في 
األراضي الفلسطينية، وطالب “إسرائيل” 
بوقف االســتيطان في الضفة الغربية بما 
فيهــا القدس الشــرقية، مؤكــداً على عدم 
للمستوطنات  إنشاء “إســرائيل”  شرعية 
المقامــة فــي األرض المحتلــة منــذ عام 
1967، وتتجلــى أهميــة القــرار 2334 
بهذا الزخم من التأييد الدولي في أنه يدين 
جميــع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين 
الديموغرافي ووضع األرض الفلسطينية 
المحتلة، والتي تشــمل بناء المستوطنات 
المســتوطنين  ونقــل  وتوســيعها، 
اإلســرائيليين ومصادرة األراضي وهدم 
المنازل وتشريد المدنيين، كما ال يعترف 
القــرار بأي تغييرات فــي خطوط الرابع 
من يونيــو 1967 - بما في ذلك ما يتعلق 
بالقدس - ســوى ما يتفق عليــه الطرفان 
خــالل  مــن  واإلســرائيلي  الفلســطيني 

المفاوضات.

ولقــد أكد مجلــس جامعة الــدول العربية 
سواء على مستوى القمة أو على المستوى 
الوزاري في عدد من القرارات، وآخرها 
قــرار مجلــس الجامعــة على المســتوى 
الوزاري رقم 8601 فــي الدورة العادية 

إدانــة  بتاريــخ 3/3/2021 علــى   155
السياسة االستيطانية اإلسرائيلية التوسعية 
غير القانونيــة بمختلــف مظاهرها على 
كامــل أرض دولة فلســطين المحتلة عام 
67 بما فيها القدس الشــرقية، باعتبار أن 
اإلسرائيلية  االســتعمارية  المســتوطنات 
تُشــكل انتهــاكاً جســيماً للقانــون الدولي 
وقرارات األمم المتحدة وتهدف إلى تقسيم 
األرض الفلســطينية وتقويــض تواصلها 
الجغرافــي والقضاء على حــل الدولتين، 
ومطالبــة المجتمــع الدولــي بتنفيذ جميع 
القــرارات الدولية القاضية بعدم شــرعية 
وقانونية االســتيطان اإلسرائيلي بما فيها 
قرارات مجلــس األمن أرقام 2334 لعام 
2016 و465 لعــام 1980 و497 لعــام 

.1981

ويعتبــر االســتيطان مــع كل انتخابــات 
إســرائيلية ورقة انتخابيــة بالغة األهمية 
تضغط بها أحزاب اليمين والمســتوطنين 
مــن  المزيــد  أجــل  مــن  اإلســرائيليين 
االستيطان والضم لألراضي الفلسطينية، 
وهو ما يحصل أيضاً من تسريع ألنشطة 
وخطط االســتيطان لتثبيــت حقائق على 
األرض في خدمة المستوطنين وفي خدمة 
التنافس االنتخابي قبل انتخابات الكنيست 
الرابــع والعشــرين ليــوم 23/3/2021، 
 ”E1“ ومــن بين تلــك الخطط مشــروع

االستيطاني شرق مدينة القدس المحتلة.

وتبدو هذه المخططــات كمثال للعديد من 
المشــاريع )خطــط االســتيطان، والبنية 
التحتية للطرق، وما إلى ذلك( التي كانت 
الحكومة اإلســرائيلية تتقدم بها منذ العام 
الماضي فــي القدس، والتي تشــكل قفزة 
كبيرة نحو الضم الفعلي لمساحات واسعة 
مــن أراضي الضفــة الغربيــة من خالل 
البنــاء فــي )E1( لتوجيــه ضربة تهدف 
لتدميــر احتماالت قيــام دولة فلســطينية 
قابلــة للحياة وعاصمتها القدس الشــرقية 
مــن ناحية، وتهجير ونهب أراض وطرد 
حوالــي 3000 فلســطيني يعيشــون في 
المجتمعــات البدوية فــي المنطقة بما في 
ذلــك الخان األحمــر، فوفقــاً للتقديرات، 
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وافقــت لجنــة التخطيط والبنــاء المحلية 
فــي بلديــة االحتالل فــي القــدس خالل 
شــهر فبرايــر علــى مخطط بنــاء برج 
اســتيطاني وتجــاري مــن 24 طابقاً في 
مستوطنة “التلة الفرنسية” على أراضي 
العيســوية وشــعفاط، وأوصــت اللجنــة 
المحليــة بدفع الخطة فــي لجنة التخطيط 
والبنــاء علــى اعتبــار أن البرج ســوف 
الســكنية والتجارية،  يستخدم لألغراض 
فضالً عن أنه بداية لسلســة أبراج أخرى 
علــى حد تعبيــر اللجنة، التــي أوضحت 
أنه ســيكون على مســاحة المخطط وهي 
حوالي 2.5 دونم وســيتم بناء 150 وحدة 
اســتيطانية عليهــا، أما الجــزء التجاري 
من الخطة فســيكون موزعاً على مساحة 
1300 متــر مربع وحوالــي 4000 متر 
مربــع للفنادق ومســاكن الطلبة و1200 
متر لالســتخدامات العامة، وكانت اللجنة 
اللوائية للتخطيط والبناء في بلدية االحتالل 
قد صادقت أيضاً على إزالة خط الضغط 
العالــي للكهربــاء وتوســيع النفق أســفل 
أراضي شعفاط – لفتا وأسفل المستوطنة 
ذاتهــا، وبذلك أقرت البحــث في مخطط 
توســيع حدود مستوطنة “التلة الفرنسية” 
الذي أقرته عــام 2015 تمهيداً لمصادرة 
مســاحات من أراضي بلدة شعفاط وقرية 
العيسوية لربط “التلة الفرنسية بمستوطنة 
“بســغات زئيف” شــماالً وبخط القطار 
الخفيــف في الجامعــة العبرية على جبل 
المشــارف مع مقر الجامعة في “جفعات 

رام” في القدس الغربية.

كما تم الكشــف عن وجــود مخطط لبلدية 
االحتــالل فــي القــدس إلقامة مشــاريع 
توسعية في مســتوطنة “بسغات زئيف” 
المدينــة، حيــث يشــرف علــى  شــمال 
بلديــة  الجديــد  االســتيطاني  المشــروع 
االحتالل في القدس، ويشــمل المشــروع 
بنــاء 900 وحدة اســتيطانية جديدة قرب 
مجمــع المالحــة التجاري وســط القدس، 
ومجمعــات تجارية، وســكة حديد لربط 
“بســجات زئيــف” بالقطار اإلســرائيلي 

غرب القدس المحتلة.
ولقد أعلنت ســلطات االحتالل أيضاً عن 
قرار توســيع مســتوطنة “بيتار عيليت” 

المقامة على أراضي نحالين وحوسان في 
محافظــة بيت لحم، بإضافة 1061 وحدة 
ســكنية اســتيطانية إليها مشــمولة بالبنية 
التحتية وبطريق سيكون جزءاً من شارع 
رقــم “45” وذلــك علــى مســاحة 303 
دونمات، كما صادقت على مشروع رقم 
1/926 الذي يتضمن نفق يربط مستوطنة 
“كوخــاف يعقوب” المقامة على أراضي 
البيرة مــع المســتوطنات المزمع إقامتها 
في مطــار قلنديــا، فيمــا أعلنــت اللجنة 
الفرعية لالســتيطان فــي اإلدارة المدنية 
عــن إيــداع المخطط الهيكلــي التفصيلي 
“بيتــار  لمســتعمرة   19/3/426 رقــم 
 ،A2  عيليــت” بالحــي المعروف باســم
وأعلنت أيضاً عن إيداع المخطط الهيكلي 
لمســتوطنة  رقــم 8/4/163  التفصيلــي 
“رفافــا” المقامــة على أراضــي قريتي 
“ديراســتيا” و”حــارس” فــي محافظة 
“سلفيت” على مساحة 41 دونماً لبناء 64 

وحدة سكنية ومناطق عامة ومؤسسات.

وفي شمال الضفة الغربية صادقت اللجنة 
أيضاً على المخطط التفصيلي لمستوطنة 
“يتمار” المقامــة على أراضي )عورتا( 
فــي محافظــة نابلــس على مســاحة 50 
دونماً إلقامة 123 وحدة ســكنية، وكذلك 
على المخطط التفصيلــي رقم 4/1/111 
لمستوطنة “شافي شمرون” المقامة على 
أراضــي الناقورة إلى الشــمال من مدينة 
نابلــس على مســاحة 85.6 دونماً إلقامة 
152 وحــدة اســتيطانية جديــدة، وإيداع 
الخارطــة رقم “051396/101” لشــق 
طريق التفافي في كفــر “عقب” من قِبَل 
بلدية االحتالل في القدس ضمن مشروع 
رقــم 051396/101” والــذي يقع خلف 
حاجز قلنديا، ووفق المخطط ســيتم شــق 
شارع التفافي خلف جدار الفصل والضم 
العنصــري فــي منطقتــي كفــر “عقب” 
و”قلنديــا” للوصول إلــى أراضي بزعم 
أنه قد قام بشرائها يهود قبل عقود في تلك 
المنطقة، وذلك تمهيداً لبناء حي استيطاني 
كبير وتعديل مسار الجدار لضمها للقدس 

وتصبح داخل الجدار العازل.
 فــي الوقت نفســه يســعى مجلــس إدارة 
الصنــدوق القومي اليهودي إلى توســيع 

أنشطته لتعزيز المشروعات االستيطانية 
ونهــب األراضي الفلســطينية في الضفة 
الغربيــة المحتلــة، حيث يعمــل الرئيس 
الجديد لهذا الصندوق،  أفراهام دوفدفاني، 
علــى مشــروع قــرار يقضــي بشــراء 
أراضــي فلســطينية خاصة فــي المنطقة 
“ج” فــي الضفة الغربيــة المحتلة بهدف 
توسيع المستوطنات، وكان هذا الصندوق 
يعمل في الســابق في الخفاء عبر شــركة 
اســتيطانية تابعــة لــه تدعــى “هيمنوتا” 
التــي تــم إنشــاؤها عــام 1938 بغرض 
شــراء األراضــي، ويخطــط الصندوق 
حاليــاً لتطويــر وتعزيز االســتيطان في 
الضفــة الغربيــة علــى جميــع األصعدة 
من خالل تطوير المشــاريع والمبادرات 
وعبــر األنشــطة التعليميــة والمجتمعية 
وغيرها من اإلجراءات للتشجير وحماية 
البيئة والحفاظ على المســاحات المفتوحة 
بالعمل مع المجالس االستيطانية واإلدارة 
المدنيــة للحكومة اإلســرائيلية في منطقة 
ومســتوطنات  األردن  وغــور  القــدس 
غــوش عتصيــون والخليل وفــي محيط 
المستوطنات القائمة وسط وشمال الضفة 

الغربية.

ولقي مشــروع القرار المذكور معارضة 
واســعة بما فــي ذلك معارضــة أصوات 
يهودية في الواليــات المتحدة األميركية، 
التــي تعتبــر أن هــذه الخطــوة قــد توتر 
العالقــة مــع اإلدارة األميركيــة الجديدة 
وتمنع المساعدات التي يتلقاها الصندوق 
المذكــور مــن المانحين، ودعــت وزارة 
الخارجيــة األمريكيــة فــي تعقيبها على 
القرار إلى تجنب الخطوات األحادية التي 
تــؤدي إلى تفاقم التوتــر وتقوض الجهود 

المبذولة لتحقيق حل الدولتين.

جهــداً  االحتــالل  ســلطات  تدخــر  وال 
في خدمــة المســتوطنات، حيث تســعى 
إلــى تطويــر وتوســيع التغطيــة الخلوية 
فــي المســتوطنات وتركيــب كاميــرات 
مراقبة تســمح لها بالســيطرة على محيط 
مناطــق االســتيطان، فقد أصــدر وزير 
االتصاالت المؤقــت بيني غانتس، قراراً 

االستيطان والجدار 
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الرعاة الفلسطينيين من المناطق المسماة 
“مناطق إطالق نــار” في غور األردن، 
ويســمح فــي الوقت نفســه لمســتوطنين 
بالمكــوث في المــكان نفســه والبناء فيه 
مــن دون أن يحصلــوا علــى إذن بذلك، 
واتضــح ذلك من رد الجيش االســرائيلي 
علــى طلب معلومات قدمه ناشــط حقوق 
اإلنسان اإلسرائيلي، المحامي إيتاي ماك 
في أعقاب تكرر الحوادث التي يحظر بها 
الجيش دخول الفلســطينيين المراعي في 
المناطق المسماة “مناطق إطالق النار”، 
ويسمح بذلك للمستوطنين، ومعروف أن 
جيش االحتالل أعلــن عن حوالي 45% 
من مســاحة غور األردن أنهــا “مناطق 
إطالق نــار” يســمح فيها للمســتوطنين 
بإقامة بؤر استيطانية عشوائية، وبين هذه 
البؤرة االستيطانية العشــوائية “مزرعة 
أوري” في شــمال غور األردن، وكذلك 
البؤرة االســتيطانية العشــوائية “شيرات 
هعســافيم” التي أُقيمت فــي عام 2016، 
وكان تقريــر صادر عــن منظمة “كيرم 
نيفــوت” عــام 2015، أكــد أن الجيــش 
حــول  أوامــره  يُطبــق  ال  اإلســرائيلي 
“مناطــق إطالق نار” في الضفة الغربية 

على المستوطنين.

والبــؤر  المســتوطنات  وتُواصــل 
االستيطانية تفريخ المزيد من التنظيمات 
ســمع  تحــت  المتطرفــة  االســتيطانية 
وبصر ســلطات االحتــالل، خاصةً وأن 
حكومات “إســرائيل” التي قادها بنيامين 
نتنياهــو علــى امتداد الســنوات الماضية 
كانــت وما زالــت ترفــض تصنيف هذه 
المنظمــات كمنظمــات إرهابية رغم كل 
جرائمها الموصوفة ضد ممتلكات وحياة 
المواطنيــن الفلســطينيين، وجديــد هــذه 
التنظيمات هو شروع مجموعة استيطانية 
متطرفــة تطلق علــى نفســها “الحارس 
الجديــد” بتســييج مســاحات واســعة في 
األغوار الشــمالية تمهيداً للســطو عليها، 
وهذه المجموعة تضم في عضويتها عدداً 
كبيراً من غالة المســتوطنين المتطرفين 
ممن ينفذون سلســلة اعتداءات تســتهدف 
علــى وجــه التحديد المزارعيــن ومربّي 
الثروة الحيوانية ورعاة المواشي، وتنشط 

بالســماح للشركات الخلوية بتوسيع شبكة 
االتصاالت لصالح المستوطنات بمناطق 
الضفــة الغربية بهــدف توســيع التغطية 
الخلوية لشــبكة الجيل الرابع في غضون 
عامين لتصل إلى %95 بداًل من 75%، 
لتشمل غالبية المناطق، مع منح األولوية 
البؤر االستيطانية،  للمستوطنات وبعض 
مــا يعني احتــالل هــواء جميــع مناطق 
الضفة وخدمات االتصــاالت واإلنترنت 
بها، وذلــك في الوقت الــذي تواصل فيه 
ســلطات االحتــالل حرمــان الشــركات 
الفلســطينية المزودة لخدمات االتصاالت 

من استخدام الجيل الرابع والخامس.

وتواصل سلطات االحتالل جرائم التطهير 
العرقي وسياســة النقل القســري للسكان 
الفلســطينيين، من خالل شن عمليات هدم 
واســعة ومصادرة منازل الفلســطينيين، 
وهو ما سبق أن رصدته عدد من التقارير 
الدوليــة ومنها تقرير صــادر عن مكتب 
األمم المتحدة لتنســيق الشؤون اإلنسانية 
في األراضي الفلســطينية “اوتشا” حيث 
ســجل قيام ســلطات االحتالل بهدم نحو 
184 مبنى فلســطينياً ومنشــأة في الضفة 
الغربيــة منذ مطلع العام الجاري، ما أدى 
إلى تهجير أكثر من 300 شــخصاً، بمن 

فيهم نحو 160 طفالً.

وكانت الســلطات اإلســرائيلية قد هدمت 
العــام الماضي 2020 نحــو 650 منزالً 
فلسطينياً ومباٍن أخرى في الضفة الغربية 
بمــا فيها القدس الشــرقية، ممــا أدى إلى 
تهجيــر أكثر من 800 شــخصاً، وجرت 
عمليات الهدم بحجة افتقار معظم المباني 
إلى تصاريح بناء إســرائيلية، والتي يكاد 
يعتبر الحصول عليها مستحيالً، وسجلت 
“إسرائيل” بذلك أعلى معدل لعمليات هدم 

المنازل في السنوات األربعة األخيرة. 

وفي شــهر فبراير 2021 أعلنت سلطات 
االحتالل االســتيالء على 193 دونماً من 
أراضي دير دبوان ورمون من أجل إنشاء 
“مكــب نفايــات” لصالح المســتوطنين، 
وأمهلــت األهالي 60 يومــا لالعتراض، 

علمــاً أن األهالي بصــدد تحريك دعوى 
قضائية أمــام محاكم االحتــالل لمحاولة 
إبطال القرار بالطرق القانونية إن تمكنوا 
مــن ذلك، كما هدمــت جرافات االحتالل 
منــازل في محافظــة رام هللا والبيره بعد 
اقتحامها بصورة همجية، وشملت عملية 
الهدم خياماً سكنية وخيم أغنام وصهاريج 
ميــاه وحظيرتــي أغنــام مفتوحــة كانت 
قــد قُدمت مــن قِبَــل اإلتحــاد األوروبي 
والصليــب األحمر الدولي بعــد هدم خيم 
المواطنين ســابقاً في تلك المناطق، وفي 
هذا اإلطار قالت األمم المتحدة “إنه ينبغي 
على “إسرائيل” أن تُوقِف جميع عمليات 
الهــدم التــي تطال منــازل الفلســطينيين 
وممتلكاتهــم على الفــور”، وذكرت لين 
هاستينغز منســقة الشــئون اإلنسانية في 
األراضي الفلسطينية المحتلة أنها زارت 
تجمع “َحْمصــة البقيعــة”، وأكدت على 
الدعوات المتكــررة التي أطلقها المجتمع 
الدولــي لوقف هذه اإلجــراءات المخالفة 
للقانون الدولي، وحذرت في الوقت نفسه 
من أن السياســة اإلسرائيلية تنطوي على 
خطر حقيقي بالترحيل القســري للســكان 

الفلسطينيين في المنطقة.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه سياسة الهدم 
اإلسرائيلية لمنازل ومنشآت الفلسطينيين 
تُسهل سلطات االحتالل التوسع في البناء 
للمســتوطنين، حيث قامت العام الماضي 
2020 بنقــل المزيــد مــن المســتوطنين 
اإلسرائيليين إلى المستوطنات في الضفة 
الغربية المحتلة، بعد أن دفع المســؤولون 
اإلســرائيليون قدمــاً فــي ســياق التنافس 
في جوالت انتخابات الكنيســت الماضية 
بخطــط لبناء 12,159 وحدة ســكنية في 
مســتوطنات الضفة الغربيــة، وهو عدد 

يفوق أي عام آخر منذ العام 2012.

وفي األغوار الفلسطينية وفي نفس سياق 
سياســة التضييق على المواطنين ودفعهم 
لهجرة أراضيهــم، تضمن تقرير أصدره 
المكتــب الوطني الفلســطيني للدفاع عن 
األرض ومقاومة االســتيطان عن شــهر 
فبرايــر، بأن جيش االحتــالل يقوم بطرد 
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مجموعة “الحارس الجديد” االستيطانية 
داخل الخــط األخضر كذلــك، وهي تنفذ 
سياستها االستيطانية في األغوار الشمالية 
منذ عدة سنوات، وقد جرت عملية تسييج 
األراضــي تحت ســمع وبصــر وحماية 
قوات االحتالل التي تنتصر للمستوطنين 

وتوفر لهم كل أشكال الدعم والمساندة.

فــي الوقــت نفســه، وكرشــوة انتخابيــة 
للمستوطنين ولهذه التنظيمات اإلستيطانية 
اإلرهابيــة التــي اســتوطنت عــدداً مــن 
المســتوطنات والبــؤر االســتيطانية إلى 
بــدأت  نابلــس،  مدينــة  مــن  الجنــوب 
ســلطات االحتالل أعمال شــق الشــارع 
االســتيطاني األضخــم شــمالي الضفــة 
الغربيــة والمعــروف “التفافــي حوارة” 
بتكلفــة تصــل إلــى 260 مليون شــيقل، 
ويبلغ طول الشــارع 7.2 كم، وســينتهي 
العمــل به خالل عامين، ويربط الشــارع 
مســتوطنات “ظهــر الجبــل” المحيطــة 
بنابلس مع مفــرق زعترة جنوبي حوارة 
ومنه إلى وســط دولة االحتــالل، ويلتهم 
الدونمــات  آالف  االســتيطاني  الشــارع 
الزراعية التي قدرت بنحو 1580 دونماً 
مــن أراضــي المواطنين في ســبع قرى 
وبلــدات هي: حــوارة، وبيتــا، وبورين، 
وعورتا، ويتما، والســاوية، وياســوف، 
وســتؤدي هذه األعمال كذلك إلى اقتالع 
أكثــر مــن 3 آالف شــجرة مثمــرة فيها، 
مســتوطنات  تجمــع  مســؤول  وامتــدح 
شــمالي الضفة “يوسي داغان” الخطوة، 
حــوارة”  “التفافــي  الشــارع  ووصــف 
بـ”االســتراتيجي”، ويأتي المشروع في 
ظل دعم حكومة االحتالل شق العديد من 
الشــوارع االســتيطانية في الضفة بتكلفة 

تصل إلى 800 مليون شيقل.

وخالصــة القــول يبقــى تكثيف أنشــطة 
وخطــط االســتيطان مــع كل انتخابــات 
إســرائيلية ورقة انتخابية تُحرك السياسة 
اإلســرائيلية حيــث تضغط بهــا أحزاب 
اليمين والمســتوطنين اإلســرائيليين من 
أجــل المزيــد مــن االســتيطان والضــم 
لألراضي الفلســطينية، وهــو ما يحصل 

تســريع ألنشــطة وخطــط  مــن  أيضــاً 
االستيطان لتثبيت حقائق على األرض في 
خدمة المســتوطنين والتنافــس االنتخابي 
قبل انتخابات الكنيســت الرابع والعشرين 

ليوم 23/3/2021.

”بال مأوى”.. تقرير 
يرصد تدمير االحتالل منازل 

الفلسطينيين في 2020 

أصــدر مجلس جنيف للحقوق والحريات 
تقريــراً جديداً بعنوان “بال مأوى.. واقع 
التدمير اإلسرائيلي لمنازل الفلسطينيين 

في الضفة الغربية خالل عام 2020”.
ويســلط التقريــر الضوء علــى عمليات 
هــدم المنــازل التــي تُشــكل واحــدة من 

مرتكزات السياسية “اإلسرائيلية” لتغيير 
الواقــع الديمغرافي وفرض أمر واقع في 

األراضي الفلسطينية المحتلة.

وأظهــرت المعطيات التي وثقها التقرير، 
أن قوات االحتالل “اإلســرائيلي” هدمت 
277 منــزاًل تــؤوي 1034 مواطنًا منهم 
531 مــن األطفال القاصرين، خالل عام 
2020 في الضفة الغربية بما فيها شرقي 

القدس.

وجــرت أوســع عمليات الهــدم في مدينة 
القــدس المحتلــة بواقــع 148 منــزاًل ما 

تسبب بتشريد 450 فردًا.
ومنــذ العــام 2006 وحتــى نهايــة عــام 
2020، هدمــت “إســرائيل” مــا ال يقل 
عن 1,675 وحدة سكنية  لفلسطينيين في 
الضفة الغربية )ال يشمل شرقّي القدس(.

االستيطان والجدار 
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أجبرت )81 مواطنًا( خالل عام 2020، 
علــى هــدم منازلهم ذاتيــاً؛ مــا أدى إلى 
تشــريد قرابة 95 عائلــة وأكثر من 350 

فرداً، منهم عشرات القاصرين.

وضمن سياسة العقاب الجماعي لعائالت 
فلسطينيين بادعاء اتهامهم بتنفيذ عمليات 
ضــد قــوات إســرائيلية أو مســتوطنين، 
دمرت قوات االحتالل 5 منازل، وأغلقت 

طابقاً في منزل سادس.

وخلــص التقريــر إلى أن عمليــات الهدم 
التي تُنفذها القوات “اإلســرائيلية”، تأتي 
تكريساً لسياسة ممنهجة، ضمن مساعيها 
بهــدف  قســراً؛  الفلســطينيين  لتهجيــر 
تكريــس خطة الضــم )الســلب والنهب( 

“اإلسرائيلية”.

كما أن عمليات الهدم والتهجير في القدس 
المحتلــة تحديداً، تأتي ضمــن محاوالت 
تغييــر الطابــع الديمغرافــي فــي المدينة 

المحتلة.

وشدد على أن عمليات التدمير والترحيل 
غيــر القانونــي للمدنيين فــي األراضي 
المحتلــة تنتهــك اتفاقية جنيــف الرابعة، 
وتُشكل جريمة حرب بموجب البند الرابع 
مــن المــادة الثامنة من النظام األساســي 
للمحكمــة الجنائية الدولية الصادر بروما 
فــي 17 يوليو/تمــوز 1998 الــذي نص 
على تعريف جريمة العدوان، وجاء فيه: 
“إلحاق تدمير واســع النطاق بالممتلكات 
واالســتيالء عليهــا دون أن تكــون هناك 
ضرورة عسكرية تبرر ذلك، وبالمخالفة 

للقانون، وبطريقة عبثية”.

كما تتسم عمليات التدمير -وفق التقرير- 
بالتمييــز العنصري الــذي تقترفه قوات 
الجيــش اإلســرائيلي؛ ففي الوقــت الذي 
تضع قيوداً وعراقيل تحول دون حصول 
الفلســطينيين على تراخيــص بناء؛ فإنها 
تســتخدم عدم الترخيــص ذريعــةً لتنفيذ 
عمليات الهدم المتصاعــدة، وهي واحدةً 

وتســبب ذلــك بحرمــان مــا ال يقــل عن 
7,277 فلســطينياً مــن ضمنهــم 3,660 

قاصراً منازلهم جراء الهدم.

وأظهرت عملية مسح نفذها طاقم مجلس 
جنيــف للحقــوق والحريــات أن قــوات 
االحتالل “اإلســرائيلي” استولت على 8 
بنايات سكنية في القدس المحتلة، في حين 
أخطرت باالستيالء على 13 بناية أخرى 

خالل عام 2020.

وأشار إلى أنه وفقاً لتقديرات مكتب تنسيق 

الشــؤون اإلنســانية باألمم المتحدة؛ فإن 
دعــاوى إخالء مرفوعة حتى أغســطس 
2019 ضــد 199 أســرة فلســطينية في 
القــدس المحتلــة، غالبيتها مــن منظمات 
اســتيطانية، مــا يعّرض 877 شــخًصا، 
منهم 391 طفاًل، لخطر التهجير. وتُخِلّف 
عمليات اإلخالء آثــاًرا مادية واجتماعية 
واقتصاديــة ونفســية فادحة على األُســر 

المتضررة منها.

وتُشير المعطيات التي وردت في التقرير 
إلــى أن قــوات االحتالل “اإلســرائيلي” 
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مــن ذرائــع عديدة للهــدم، منهــا الذرائع 
األمنية والعقابية وغيرها، التي تصب في 
النهاية في سياســة تدميــر المنازل بهدف 
تهجير الفلسطينيين، مقابل السماح بإقامة 
مئات الوحدات االستيطانية وتوفير الدعم 

والموازنات لذلك.

صادق على بناء استيطاني.. 
االحتالل يرفض خطة بناء 

متواضعة بالولجة

رفضت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء 
اإلســرائيلية في القدس المحتلة خارطة 
هيكليــة لتطوير وتوســيع قرية الولجة، 
بزعــم الحفــاظ علــى المشــهد الطبيعي 
والزراعــة التقليديــة فــي القرية، وذلك 
فــي الوقت الــذي صادقــت فيــه اللجنة 
نفســها علــى مخططات بنــاء كبيرة في 
المســتوطنات في المنطقة نفسها، وفق 
ما أفادت صحيفــة “هآرتس” بتاريخ 8 

فبراير 2021.

وفي أعقاب رفض خطة التطوير، يتهدد 
الهدم 38 بيتاً في الولجة، صدرت أوامر 
هدم ضدها، إلى جانب عشــرات البيوت 
األخــرى التــي تُواجــه خطر الهــدم في 

القرية.
ويُمنع ســكان الولجة من بنــاء بيوت لهم 
بادعاء عدم وجود خارطة هيكلية للقرية، 
التي أخضعت ســلطات االحتالل قسمها 
الشــمالي لمنطقة نفوذ بلدية االحتالل في 
القدس. لكن الســكان في شــمالي الولجة 
ال يحصلــون على أّي خدمــات من بلدية 
االحتــالل في القــدس، وإنمــا يحصلون 

على الخدمات من السلطة الفلسطينية.
واضطر ســكان القرية، منذ احتاللها عام 
1967، إلى بناء عشرات البيوت من دون 
تصاريــح بناء، وفي الســنوات األخيرة، 

فــي أعقــاب ســّنِ “قانــون كيمينتــس”، 
الــذي يهدف إلى تصعيــد هدم البيوت في 
البلدات العربيــة، بدأت موجة هدم بيوت 
فــي القريــة. وهدمت ســلطات االحتالل 
قرابة عشرين بيتاً في الولجة، وهناك 38 
بيتاً آخر صــدر بحقها أوامر هدم فورية. 
وبهدف منع الهدم، ســعى ســكان القرية 
إلى وضع خارطة هيكلية، منذ 15 عاماً، 
بمســاعدة المنظمة الحقوقية اإلســرائيلية 
“بمكــوم”. إال أن اللجنة اللوائية رفضت 
النظــر في هذه الخارطة طوال ســنوات. 
وألزمــت المحكمــة العليا، بعــد التماس 

االستيطان والجدار 
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حرب وتطهيــر عرقي في وضح النهار، 
فإنها تدعو كافة المؤسسات الدولية بما 
فيهــم االتحاد األوروبــي واألمم المتحدة 
الفــوري  بالتدخــل  العربيــة  والجامعــة 
إليقــاف هــذه “النكبــة” بحــق حمصة 
الفلســطينية  التجمعــات  وكل  الفوقــا 
باألغوار التي تُواجه نفس المصير، كما 
وتدعو المدعية العامة لمحكمة الجنايات 
الدولية بإدانة هذه الجريمة وفتح تحقيق 

فوري في هذا الموضوع.

كما وتُؤكد الهيئة أن هذه الجرائم المستمرة 
مــن قِبَل االحتالل في األغوار ما هي إال 
تنفيــذاً لبنــود “صفقة القــرن” التي على 
رأســها ضم األغوار الفلســطينية، والتي 
كان المجتمــع الدولي واألمــم المتحدة قد 

أدانا ورفضا هذه الصفقة.

ومن الجدير بالذكــر هنا أن هيئة مقاومة 
الجــدار واالســتيطان ومحافظة طوباس 
وإقليم حركة فتح ولجان المقاومة الشعبية 
كانوا قد دعو إلى توجه شــعبي وإعالمي 
دائم إلى حمصة الفوقا بدءاً من يوم اإلثنين 
1/2/2021 للوقوف إلى جانب الســكان 
ومنع عملية التهجير القسري التي يهدف 
إليهــا االحتالل، إضافة إلى إعادة بناء ما 

قدمه السكان، اللجنة بالنظر في الخارطة 
الهيكليــة  الخارطــة  وتهــدف  الهيكليــة. 
التي وضعها ســكان الولجة إلى الســماح 
باستصدار تصاريح بناء لبيوت تم بناؤها 

وشملت إمكانية لبناء بيوت أخرى.

الوزيــر  أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
اإلسرائيلي السابق، بيني بيغن، عبر عن 
تأييده للخارطــة الهيكلية خالل مداوالت 
جــرت فــي يوليــو 2020، كمــا أيدتهــا 
“اإلدارة المدنيــة” اإلســرائيلية وكذلــك 
ســلطة الطبيعــة والحدائــق. إال أن قرار 
اللجنة اللوائية رفض الخريطة بالمطلق، 
وفرضــت قيوداً على إمكانيــة المصادقة 

على خرائط مشابهة تُقدم في المستقبل.

وأمرت اللجنة اللوائية بترسيم منطقة في 
القرية كمتنــزه بلدي فــي خرائط هيكلية 
تُطرح في المستقبل، وعدّت أن تصاريح 
بناء ســتصدر فقط لمباٍن ُشيدت قبل العام 

1967 أو البيوت بقربها.

وقالــت الصحيفــة: “إن ســكان القريــة 
والناشــطين الذين يرافقونهم دُهشــوا من 
قرار اللجنة اللوائية”، وقالوا: “إنه ينضم 
إلى قرار سابق لسلطات االحتالل إلقامة 
“حديقــة وطنية” على حســاب ألف دونم 

تقريباً من أراضي القرية”.

وفــي موازاة ذلــك، ورغــم أن الخارطة 
الولجــة  التــي أعدهــا ســكان  الهيكليــة 
متواضعــة جــداً، تدفــع اللجنــة اللوائية 
واإلدارة المدنيــة اإلســرائيلية مخططات 
بناء اســتيطاني “عمالقة”، كما وصفتها 
الصحيفــة، فــي جميــع التــالل المحيطة 
بالقرية. فإلى الشــرق وســعت مستوطنة 
“غيلو”، وإلى الشمال يجري العمل على 
بناء مســتوطنة “ريخس الفــان” بالرغم 
من األضرار الهائلة التي ســتلحق بالبيئة 

هناك من جراء البناء االستيطاني.

وتُخطــط “اإلدارة المدنية” اإلســرائيلية 
لمضاعفة مساحة مستوطنة “هار غيلو” 

المالصقــة للولجــة على حســاب مناطق 
خضــراء أخرى. ولفتت الصحيفة إلى أن 
هذه األضرار تُضاف إلى الضرر البيئي 
الهائل الذي تســبب بــه بناء جدار الفصل 
العنصري الــذي يحيط بالولجة من ثالث 

جهات عرب48.

بياٌن صادٌر عن هيئة مقاومة 
الجدار واالستيطان

ال للتهجير القسري – ال لضم 
األغوار

قامت جرافات الخــراب والتدمير التابعة 
بهــدم  االســرائيلي  االحتــالل  لجيــش 
وتجريف تجمع حمصة الفوقا في األغوار 
الشــمالية للمرة الثانية خالل أقل من 48 
ســاعة، وللمــرة الثالثــة خــالل أقل من 
ثالثة شــهور بهدف ترحيل الســكان عن 
أرضهــم وممتلكاتهم إلــى مناطق أخرى 
ضاربيــن بعــرض الحائــط كل القوانين 
والمواثيــق والمعاهــدات الدوليــة، وإذ 
تســتنكر الهيئة ممثلة برئيســها الوزير 
وليــد عســاف وبأشــد عبــارات اإلدانة 
مــا تقوم بــه قوات االحتــالل من جريمة 
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تم هدمه يوم اإلثنين بجهود مشــتركة لكل 
المؤسســات الشــريكة بما فيها وزارات 

الحكم المحلي والزراعة والطاقة.

هذا وقد شملت عمليات الهدم يوم اإلثنين 
1/2/2021 أربعين منشــأة ســواء كانت 
لالســتخدامات  أو  للمواشــي  أو  ســكنية 
األخــرى، علمــاً أن جيــش االحتالل قام 

بهــدم القرية كاملة بتاريخ 3/11/2020، 
والذي اشــتمل علــى 73 منشــأه متعددة 

االستخدامات.
أما فيمــا يخص عمليات التجريف هو أن 
جرافــات االحتــالل ال تقوم فقــط بالهدم 
واالستيالء على ما يتم هدمه، ولكن تقوم 
بإزلة آثار وجود الســكان من هذا التجمع 
عبــر تجريف أماكن الســكن والمنشــآت 

األخرى وطمس آثاره وكأنه لم يكن أبداً.
علمــاً أن جيــش االحتــالل يقــوم بعملية 
ترحيــل للســكان بالقــوة، وبنــاًء على ما 
تقــدم فإننا ندعــو مرةً أخرى وبإســم كل 
المؤسسات الشريكة أبناء شعبنا لضرورة 
التوجه إلى حمصة الفوقا مؤازرةً للسكان 
ومنــع ترحيلهم وإفشــال مخطط التطهير 
العرقي الذي ينفذه االحتالل في األغوار.

االستيطان والجدار 
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القضية الفلسطينية في األمانة العامة لجامعة الدول العربية 
حصاد الشهر

اإلفريقي، وااللتزام المقدر لموســى 
الفلســطينية  للقضيــة  دعمــاً  فقــي، 
للشــعب  المشــروعة  والحقــوق 
الفلســطيني، وعبر معاليه على ثقته 
في أن االتحاد ســيبقى ثابتاً على هذا 
الموقف إلــى أن ينال الفلســطينيون 
الفلســطينية  الدولة  وتُقــام  حريتهــم 
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، 
كمــا أبــدى معاليه قدراً مــن التفاؤل 

إنطالقــاً مــن كونهــا القضيــة المركزية 
لجامعة الدول العربية، وتأتي في ُمقدمة 
أولويات العمل العربي الُمشترك، يُواصل 
معالي الســيد األمين العام توجيه نشــاط 
األمانــة العامــة وبعثــات الجامعــة فــي 
الخــارج، للتركيــز في الجهــد والمتابعة 
علــى القضيــة الفلســطينية وتطوراتها 
ومســتجداتها، كمــا يتابــع معاليــه بذل 
الجهــود الحثيثة علــى كافــة األصعدة، 

وقد سجل خالل شهر فبراير لهذه السنة 
نشاط مكثف يمكن اختصاره فيما يلي:

بتاريــخ 1/2/2021، التقــى الســيد 	 
األمين العام السيد موسى فقي رئيس 
مفوضيــة االتحــاد اإلفريقــي، على 
هامــش اجتمــاع التعاون العــام بين 
الجامعــة واالتحــاد، حيــث حرص 
معاليه على اإلشادة بمواقف االتحاد 
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إزاء إمكانية تحريك جهود التســوية 
خاصةً مع االنخراط المنشود لإلدارة 
األمريكية الجديدة تحت رئاســة جو 
بايدن، وبدوره أكد رئيس المفوضية 
خــالل اللقــاء علــى ثبــات االتحاد 
اإلفريقي على موقفه الداعم لفلسطين 
ولحل الدولتين، وأن االتحاد ســيبقى 
ملتزمــاً بالشــرعية الدولية وأُســس 

التسوية المبنية على حل الدولتين. 
الســيد 	  أدان   ،2/2/2021 بتاريــخ 

األمين العام بأشد العبارات ما أقدمت 
عليه كوســوفو من اعتراٍف بالقدس 

عاصمــة لـ“إســرائيل”، وقرارهــا 
افتتاح سفارة في المدينة الواقعة تحت 
االحتــالل، مؤكــداً أن القــرار عار 
عن الشــرعية، ويمثل خرقاً للقانون 
الدولــي الذي يعتبــر مدينــة القدس 
أرضاً محتلة، ويحظر نقل السفارات 
إليها. كما شــدد معاليه على أن قرار 
كوسوفو يخرج على اإلجماع الدولي 
في شــأن افتتاح ســفاراٍت في القدس 
المحتلــة، والــذي لم تخترقه ســوى 
دولتيــن فقط حتى اآلن هما الواليات 
أن  مؤكــداً  وجواتيمــاال،  المتحــدة 

قرارات مجلس األمــن صريحة في 
هــذا الصــدد، وعلى رأســها القرار 
478 )لعام 1980( والذي يدين ضم 
“إسرائيل” للقدس الشرقية، ويُحظر 
على الدول إقامة بعثات دبلوماســية 
فــي المدينة، حيث اعتبــر معاليه أن 
افتتاح ســفارة لهذه الدولة أو تلك في 
القدس ال يُغير من حقيقة كون المدينة 
واقعــة تحــت االحتــالل، وال يُمكن 
حســم مصيرهــا ســوى بالتفــاوض 
باعتبار القدس تُمثــل واحدةً من أهم 
قضايا الحــل النهائي بيــن الطرفين 
ومؤكداً  واإلســرائيلي،  الفلســطيني 
أن االقــدام على االعتــراف بالقدس 
عاصمة لـ“إسرائيل” يُناقض منطق 

التسوية السلمية وحل الدولتين.
الســيد 	  أكــد   ،8/2/2021 بتاريــخ 

األمين العام فــي كلمته خالل أعمال 
االجتمــاع الطارئ لمجلــس جامعة 
الدول العربية على مســتوى وزراء 
الخارجية برئاســة جمهورية مصر 
العربيــة أن التئــام شــمل االجتماع 
الطارئ يحمل رســالة مهمــة للعالم 
بأســره، بأن الــدوَل العربية تتحدُث 
بصــوٍت واحــد عندما يتعلــق األمر 
بفلســطين، لــم تكــن هنــاك قضيــةٌ 
محــل إجماعٍ عربي فــي تاريخ هذه 
قــدَر  العريقــة  اإلقليميــة  المنظمــة 
القضيــة الفلســطينية، وســتظل هذه 
القضية فــي قلب الهموم العربيِة إلى 
أن تَُحــل بإقامــة الدولة الفلســطينية 
المستقلة على حدود الرابع من يونيو 
67، وعاصمتهــا القدس الشــرقية”. 
وأضــاف: “إن اجتماعنا اليوم يبعث 
للعالم رسالة بأن الدول العربية تضع 
هــذه القضية علــى رأس أولوياتها.. 
ويتعين علــى المجتمع الدولي بدوره 
أن يضعها على قمة أجندته.. فتحقيُق 
تســويٍة دائمــة وعادلة لهــذا النزاع 
الطويــل كفيــٌل بأن يخلــق ديناميكية 
جديــدة في المنطقــة كلها.. بما يطلق 
الطاقــات، ويرســم مســتقبالً أفضل 
ألجيــال تريد العيش بســالم وأمن.. 
ولكن السالم الذي يتأسس على الحق 

فلسطين والجامعة العربية

أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية وموسى فقي رئيس مفوضية االتحاد األفريقي
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كمــا أن االعتــراف بالقدس عاصمةً 
الســفارات  ونقــَل  “إســرائيل”  لـــ 
إليهــا هو عمــل عار عن الشــرعية 
للقــرارات األممية  ويُشــكل مخالفة 
فــي هذا الصدد، ُمجــدداً الدعم لكافة 
اإلجــراءات التــي تتخذها الرئاســة 
الفلســطينية مــن أجل تعزيــز َوحدةِ 
البيت الفلســطيني وإعادة الُلحمِة له، 
عبــر االنتخابــات والمصالحة معاً.. 
فالجهــدان متكامالن ويُســهمان معاً 
في تقوية الموقف الفلسطيني، داخلياً 

وخارجياً”.
الســيد 	  أكــد   ،8/2/2021 بتاريــخ 

األميــن العام خــالل افتتــاح أعمال 
لمجلــس  الثالــث عشــر  االجتمــاع 
عرفــات،  ياســر  مؤسســة  أمنــاء 
وهي مؤسســةٌ عربية تُعنى بصيانة 
للزعيم  النضالي والسياســي  اإلرث 
القضيــة  أن  الراحــل،  الفلســطيني 
الفلسطينية تعرضت الختبار رهيٍب 
وقاٍس خالل األعوام الماضية بسبب 
سياســٍة أمريكيــة ُمجحفــة نظــرت 
للقضية بعيوٍن إســرائيلية، من دون 
اعتبــار لتاريخ الصراع أو جوهره، 
واإلنصــاف.  العدالــة  لمبــادئ  أو 
تلــوح  فُرصــة  ثمــة  أن  وأضــاف 
اليوم لتصحيح هذا المســار بإطالق 
عملية ســلمية حقيقية تستهدف الحل 
النهائــي العادل للقضية وليس مجرد 
اســتمرار التفــاوض العبثي. وشــدد 
معاليــه خــالل كلمتــه، عبــر تقنية 
فيديوكونفرانــس، على أن مشــروع 
االحتالل واالســتيطان سيضع دولة 
االحتالل في مأزق تاريخي حقيقي، 
فبدائــل حــل الدولتين لــن تكون في 
صالح إســرائيل، واستمرار الوضع 
القائــم ليــس خيــاراً، ألن األوضاع 
الديموغرافيــة تتغيــر، وعما قريب 
سيتحول الفلسطينيون إلى أغلبية بين 
النهــر والبحر. وأضــاف: “البد أن 
يعي الجميع أن حل الدولتين لن يظل 
ُمتاحاً إلــى األبد، فالفلســطينيون قد 
ينفضون عنه إذا لم يجدوا أفقاً سياسياً 
واضحاً لتحقيقه في المستقبل”.  وتابع 

هــو وحده ما يســتمر.. واألمن الذي 
يرتكــز علــى العــدل هو فقــط الذي 
يدوم”. وأشار معاليه إلى أن التسوية 
النهائية تمر عبر مساٍر وحيد هو حل 
الدولتين، وهو المســار الذي يحظى 
بتوافــق العرب والعالم، بــل وبتأييِد 
واإلسرائيليين،  الفلســطينيين  أغلبيِة 
وليــس في األفــق صيغــةٌ بديلةٌ عن 
حــِل الدولتيــن يمكنهــا تلبيــةَ حاجِة 
الدولــة، وحاجِة  إلــى  الفلســطينيين 
اإلسرائيليين إلى األمن، موضحاً أن 

اإلجمــاع الدولي على حــل الدولتين 
البد أن يُترَجَم في تحرك عملّي يقود 
إلــى إنقاذ هــذا الحل مــن محاوالت 
إسرائيلية مستمرة تهدُُف إلى تقويضه 
وتهميشــه.. الفتــاً إلــى أن النشــاط 
االســتيطاني، فــي الضفــة الغربيــة 
والقدس الشرقية، يُشكل عقبة خطيرة 
في طريق حل الدولتين، وهو نشــاط 
غير شــرعي وال قانونــي، ومخالٌف 
لقــرارات الشــرعية الدوليــة وعلى 
رأســها قرار مجلس األمن 2334.. 

األمين العام خالل أعمال االجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة جمهورية 
مصر العربية

االجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية
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الســيد األمين العام: “يقف المشروع 
الوطني الفلسطيني على أرض ثابتة، 
فهو مشــروع نضال مدني يستهدف 
حقاً مشــروعاً حصلت عليه شعوب 
العالــم كافــة. ومطلوب منــا اليوم، 
ليس فقط الحفاظ على هذا المشروع 
الوطنــي، ولكن العمــل على تجديده 
فــي الفكر والعمل على حٍد ســواء”. 
وأكــد معاليــه أن مبــادرة الرئيــس 
)أبــو  الفلســطيني محمــود عبــاس 
مــازن( بعقد االنتخابات التشــريعية 
والرئاســية للمجلس الوطني لمنظمة 
التحرير، تُمثل خطوة مهمة من أجل 
تجديد المشروع الفلسطيني، وتجديد 
وترتيــب  الفلســطينية،  الشــرعية 
البيــت مــن الداخــل، داعيــاً كافــة 
الفصائل الفلســطينية إلى اإلمســاك 
بهــذه الفرصــة وعــدم تفويتها عبر 
االلتــزام الدقيق بما تــم التوصل إليه 
في اتفاقــات القاهرة األخيرة، وحتى 
تكون االنتخابات الُمقبلة خطوة يُبنى 

عليها في الداخل والخارج.
بتاريخ 10/2/2021، رحب الســيد 	 

حــوار  بُمخرجــات  العــام  األميــن 
الفصائل الفلسطينية الذي استضافته 
القاهــرة علــى مــدار يوميــن منــذ 
8/2/2021، مؤكداً أن الحوار حقق 
التوافق المطلوب الذي يُمهد إلجراء 
التشــريعية  الُمقبلــة،  االنتخابــات 
والرئاسية، في أجواء إيجابية، وقدم 
السيد األمين العام الشكر لمصر على 
رعايتهــا الحــوار في هــذا التوقيت 
المهم، مشيراً إلى أن االنقسام طالما 
َمثَل خصماً من الموقف الفلسطيني، 
لتجــاوزه  حــان  قــد  الوقــت  وأن 
بالمصالحة واالنتخابات معاً، مؤكداً 
تقديــره الكبير للرئيــس عباس الذي 
أطلــق هذه العملية السياســية بقراره 
كافــة  وداعيــاً  االنتخابــات،  عقــد 
الفصائل الفلســطينية إلى اإلمســاك 
بهــذه الفرصــة وعــدم تفويتها عبر 
االلتزام الدقيــق بما تّم االتفاق عليه. 
وأكــد معاليــه أن االنتخابــات تُمثل 
خطوة مهمة من أجل تجديد الشرعية 

الفلســطينية، داعيــاً المجتمع الدولي 
إلــى بــذل كل جهــٍد ممكــن لضمان 
انعقاد االنتخابات في كافة األراضي 
الفلســطينية المحتلة، بما فيها القدس 
الشرقية، مشدداً على أن “إسرائيل” 
-كدولة قائمة باالحتالل- ُملزمة بواقع 
القانــون الدولي بعدم وضع العراقيل 
أمام سير العملية االنتخابية في عموم 
األراضي المحتلــة. إلى جانب ذلك، 
أكــد معاليه على أن الجامعة ســتقف 
إلى جوار فلســطين في هذه المرحلة 
السياســية الهامة، مؤكداً أن مراقبين 
من قِبل الجامعة العربية ســيتابعون 
ســير العملية االنتخابيــة في ُكٍل من 
الضفة الغربية وقطاع غزة، مشــيراً 
إلى أنه يتوقع مشــاركة كبيرة تعكس 
الوعي السياسي للشعب الفلسطيني، 
وإدراكــه ألهميــة هــذه المحطة في 
المســار النضالــي مــن أجــل بنــاء 
الدولــة المســتقلة. وجــاءت كلمات 
األميــن العــام عقب اســتقباله اللواء 
جبريــل الرجوب، أمين ســر اللجنة 
المركزيــة لحركــة فتــح، فــي مقر 
األمانــة العامــة بالجامعــة العربية، 
حيث تبــادل الطرفان وجهات النظر 
في شــأن كيفية البناء على االجتماع 
الوزاري الطارئ الذي ُعقد بالقاهرة 
بتاريــخ 8/2/2021، والــذي عكس 

إرادة عربية واضحة إلسناد الموقف 
الفلســطيني، والتأكيد علــى االلتزام 
بثوابت القضية، والعمل على إطالق 
عمليــة تفاوضيــة تقــود إلــى إنهاء 
االحتــالل وإقامة الدولة الفلســطينية 
المســتقلة علــى حــدود الرابــع من 
القــدس  وعاصمتهــا  يونيــو67، 

الشرقية.
بتاريخ 16/2/2021، أجرى الســيد 	 

األميــن العام اتصاالً هاتفياً بالســفير 
“تــور وينســالند” المبعوث األممي 
الجديــد لعملية الســالم، والــذي بدأ 
مباشرة مهامه الشهر الماضي، حيث 
حرص معاليه على إطالع المبعوث 
األممــي علــى مخرجــات االجتماع 
الــوزاري غير العــادي الــذي ُعقد 
فــي 8 الجاري، والــذي أعاد الزخم 
إلى القضيــة الفلســطينية باعتبارها 
العربــي  للعمــل  مركزيــاً  محــوراً 
المشــترك في المرحلة القادمة. وأكد 
أبــو الغيــط أن االجتمــاع، والقرار 
الصادر عنه، يعكسان تجدُد اإلجماع 
العمليــة  محــددات  حــول  العربــي 
الســلمية وحل الدولتين، ويؤسســان 
لموقٍف عربي جماعي مســاند لدولة 
فلسطين. كما تبادل الطرفان وجهات 
النظــر حول تطــورات المشــهدين 
الفلســطيني واإلســرائيلي في ضوء 

فلسطين والجامعة العربية

أبو الغيط خالل استقباله اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح
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الدائرة التمهيدية األولى للمحكمة الجنائية 
الدوليــة بانطبــاق اختصاصهــا اإلقليمي 
حــول الوضــع فــي دولة فلســطين على 
األراضي التي تحتلها “إسرائيل” منذ عام 
1967، لتشمل الضفة الغربية المحتلة بما 
فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وهو ما 
يُتيــح للمدعية العامة للمحكمة فتح تحقيق 
فــي الجرائــم واالنتهاكات التــي ترتكبها 
ســلطات االحتالل االسرائيلي بحق أبناء 

شعبنا.

واعتبــر األمين العام المســاعد لشــؤون 
المحتلة  العربيــة  فلســطين واألراضــي 

البلدين  فــي  المنتظــرة  االنتخابــات 
خــالل الشــهور القادمــة، حيث أكد 
الســيد األمين العام مــن جانبه على 
أهمية المحادثات الفلسطينية األخيرة 
بالقاهــرة، ومــا شــهدته مــن اتفاق 
على مســار االنتخابات، مشيراً إلى 
أن هذا المســار يحظــى بدعم كامل 
من الجامعــة العربية بهــدف تجديد 
الشرعية الفلســطينية وإعادة ترتيب 
البيت من الداخــل، وتعزيز الموقف 
الفلســطيني في أية مفاوضات ُمقبلة. 
كمــا ثّمن معاليــه المواقف التي عبر 
عنهــا المبعوث األممــي مؤخراً في 
إدانة التوسع االستيطاني اإلسرائيلي 
الــذي يقضــي علــى فــرص تحقيق 
حــل الدولتيــن، مؤكــداً أن الجميــع 
يترقب إطــالق عملية تفاوضية ذات 
مصداقية وأفق زمني من أجل إنهاء 
االحتــالل وإقامة الدولة الفلســطينية 
المستقلة على حدود الرابع من يونيو 

.1967

باإلضافة إلى نشــاط معالي األمين العام، 
فــإن قطاعــات األمانة العامــة المختلفة 
وأذرع األمانــة العامــة بالخــارج تضع 
القضيــة الفلســطينية علــى رأس بنــود 
جــدول أعمالــه في ســبيل الدفــاع على 
حقوق الشــعب الفلســطيني المشروعة 
والمكفولة بالمواثيــق الدولية وقرارات 
الشرعية الدولية والتي اليمكن حصرها، 
حيــث يمكــن الذكر علــى ســبيل المثال 
انعقــاد  اللجنة العربيــة الدائمة لحقوق 
 ،2021 فبرايــر   23 بتاريــخ  اإلنســان 
والتــي تضمن مشــروع جــدول أعمالها 
مواصلة بحث ســبل التصدي لالنتهاكات 
اإلســرائيلية والممارسات العنصرية في 
األراضي العربية المحتلة، وسبل معالجة 
معضلــة األســرى والمعتقلين العرب في 
السجون اإلسرائيلية، وجثامين الشهداء 
الفلســطينيين والعــرب المحتجزين لدى 
سلطات االحتالل اإلســرائيلية في مقابر 

األرقام.

فــي ذات الســياق، وإلــى جانــب جهود 

المتابعة الحثيثــة التي يختص بها قطاع 
فلســطين واألراضــي العربيــة المحتلة 
بالشأن الفلســطيني مع قطاعات األمانة 
العامة األخــرى وعلى صعيــد المواقف 
اإلعالمية أصدر رئيس قطاع فلسطين في 
نطاق المتابعة للتطورات والمســتجدات 

الصحفية اآلتية:

الجامعــة العربيــة: قــرار الجنائية 	 
الدبلوماسية  الدولية تتويج للجهود 

الفلسطينية

رحبــت جامعــة الــدول العربيــة، بقرار 
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بالجامعــة ســعيد أبو علي، فــي بيان له، 
القــرار  أن   ،2021 فبرايــر   6 بتاريــخ 
يأتــي تتويجا للجهــود الدبلوماســية التي 
بذلتها دولة فلســطين بمختلف مؤسساتها 
عربــي،  بدعــم  والحقوقيــة،  الرســمية 
وتضامن المؤسســات الدوليــة الصديقة، 
في السعي الجاد من أجل تحقيق العدالة.

وعبر عن أمله في أن تُســهم هذه الخطوة 
بحمايــة شــعبنا مــن عــدوان وانتهاكات 
االحتالل المستمرة، ومحاسبة المسؤولين 
عــن جرائم االســتيطان والعــدوان على 
غــزة والجرائم بحق األســرى وغيرها، 
وصوالً الى اســتعادة كافة حقوق شــعبنا 
المشــروعة، فــي إنهاء االحتــالل، ونيل 
الحريــة واالســتقالل علــى أرض ترابه 
الوطني، في دولته المســتقلة ذات السيادة 

بعاصمتها القدس الشرقية.

الجامعة العربية تُدين إقدام االحتالل 	 
اإلســرائيلي بهــدم خربــة حمصــة  
باألغــوار الشــمالية للمــرة الرابعة 
وتُطالــب توفيــر الحمايــة الدوليــة 

للشعب الفلسطيني

أدانت جامعة الدول العربية إقدام سلطات 
اإلحتالل اإلســرائيلي علــى هدم وتدمير 
خربة حمصة في األغوار الشمالية للمرة 
الرابعة، وذلك في ســياق تنفيذ مخططات 
االقتالع والتهجير التي تنتهجها ســلطات 
االحتالل لتســهيل مشــاريع االســتيطان 
والضــم والتهويد ضاربةً بعرض الحائط 
موقــف المجتمع الدولي ورفض الممثلين 
الدبلوماســيين واالتحاد األوروبي القاطع 
لما أقدمت عليه “إسرائيل” في زياراتهم 

التضامنية ألهالي خربة حمصة.

وقال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين 
واألراضــي العربيــة المحتلــة بالجامعة 
العربيــة الدكتــور ســعيد أبــو علــي في 
تصريح صحافي بتاريخ 9 فبراير2021، 
“استمرار ســلطات اإلحتالل اإلسرائيلي 
باعتداءاتها وتدنيســها المتعمد للمســاجد 
الفلســطينية  والكنائــس فــي األراضــي 

المحتلة والذي كان آخرها االعتداء اآلثم 
الذي ارتكبه مستوطن متطرف على أحد 
أبواب الكنيســة الرومانية األرثوذوكسية 
في منطقة المصرارة فــي مدينة القدس، 
يعكس حجــم التطــرف والكراهية لدولة 

االحتالل”.

ســلطات  “إمعــان  أبوعلــي،  وأســتنكر 
االحتــالل وإصراراهــا علــى مواصلــة 
هــذه األعمــال اإلجراميــة التــي تطــال 
الشــعب الفلســطيني األعــزل وممتلكاته 
وأراضيه ومقدســاته بتمرد واســتخفاف 
بالقانــون الدولــي وقــرارات الشــرعية 

الدولية ومواقــف دول العالم المنددة بهذه 
السياسات”.

وطالب األمين العام المســاعد بضرورة 
أن يقــوم المجتمــع الدولــي باالنتقال إلى 
الموقف العملي الحازم المعبر عن إرادته  
لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني 
الــذي يتعــرض لجرائم حرب تســتدعي 
بدورها إقامة المســؤولية الجنائية واتخاذ 
اإلجــراءات الالزمــة والملزمــة لتنفيــذ 
قرارات األمم المتحدة ذات الصلة إلنهاء 
االحتالل وتمكين الشــعب الفلسطيني من 

الحرية واالستقالل.

فلسطين والجامعة العربية
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 األوضاع العربية ودعم القضية الفلسطينية
 

في دورته غير العادية المنعقدة بتاريخ االثنين  إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري،

بمقر األمانة العامة بالقاهرة، برئاسة جمهورية مصر العربية )رئاسة المجلس  8/2/2021الموافق 

األمين العام، وذلك بناًء على السيد (، وحضور السادة وزراء الخارجية ومشاركة 154الوزاري د.ع 

 كافة الدول األعضاء، والذي أيدته ،الجتماعلعقد ا مبادرة مشتركة مصرية/أردنية

إذ يشير إلى التطورات التي تشهدها المنطقة العربية، والتي تستوجب وجود موقف عربي جامع يحول  -

دون التدخالت الخارجية في الشأن العربي ويحقق الحماية لألمن القومي العربي ويخدم المصالح 

 العربية المشتركة، 

يؤكد على ضرورة استعادة الزخم للعمل العربي المشترك استناداً إلى رؤية تواكب التطورات وإذ  -

وتسعى لتحقيق مصالح الشعوب العربية في عالم متغير تتعدد فيه التحديات، وإلى مبدأ سيادة القرار 

الظروف وعلى  للدول العربية، مع التمسك الكامل بالقضايا المبدئية والحقوق الثابتة التي ال تتغير مع

 رأسها القضية الفلسطينية، 

وإذ يؤكد أن األمن القومي العربي هو جزء ال يتجزأ من األمن الوطني لكل دولة، وضرورة وقوف  -

ً واحداً لمواجهة األخطار المحدقة والتدخالت الدولية واإلقليمية واالنتهاكات  الدول العربية صفا

 ،لدفاع عن المصالح العربية المشتركةل ةاإلسرائيلية المتكررة لسيادة الدول العربي

كافة قرارات مجلس جامعة الدول العربية بشأن القضية الفلسطينية والصراع العربي وإذ يؤكد على  -

أهمية إعادة اللحمة إلى الصف العربي، والتمسك بالموقف العربي الجامع حيال اإلسرائيلي، وعلى 

األمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات الخاصة بعملية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وفقاً لقرارات 

 ،السالم ومبادرة السالم العربية

 ،1988نوفمبر/تشرين ثاني  15وإذ يستذكر إعالن قيام دولة فلسطين بتاريخ  -

 رر:ــــيق

التأكيد على أن الدول العربية كمجموعة تحت مظلة جامعة الدول العربية تدافع عن مصالح  -1

مشتركة، وعن األمن القومي العربي، وسط التفاعالت والتطورات المختلفة على الساحة الدولية، 

بما يحول دون الضغوط والتدخالت من القوى اإلقليمية والدولية لتحقيق أجندات ومصالح تلك 

ً لوحدة القوى  على حساب المصالح العربية، وتسعى للحفاظ على مفهوم ومنطق الدولة تامينا

وثائق الشهر
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التأكيد على ضرورة وجود دور و، الشعوب، بعيداً عن منطق االنقسام داخل المجتمعات العربية

 .عربي جماعي فاعل في مقاربة التحديات اإلقليمية وجهود حل األزمات التي تعصف بالمنطقة

على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية، والتأكيد مجدداً على التزام  إعادة التأكيد  -2

كافة الدول العربية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها 

الرابع  خطوطتقرير المصير وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، على 

، وعاصمتها القدس الشرقية، والتأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل 1967ن يونيو/حزيران م

 (. 194لقضية الالجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم )

التشديد على تمسك الدول العربية بحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة  -3

القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السالم العربية التي  على أساس

واعتبار هذا الحل السبيل الوحيد  .بكامل عناصرها، ومبدأ األرض مقابل السالم   2002أقرت عام 

 لتحقيق السالم العادل والدائم في منطقة الشرق األوسط، ومطالبة الجانب اإلسرائيلي باالستجابة

 .لمبادرة السالم العربية

مواصلة الدول العربية الدفاع عن حق دولة فلسطين في السيادة على أراضيها وعاصمتها القدس  -4

الشرقية، وحماية مقدساتها؛ والتأكيد على أهمية دور الوصاية الهاشمية على األماكن المقدسة 

للمدينة العربية  الهويةعلى  ، وفي الحفاظاإلسالمية والمسيحية في القدس في حماية هذه المقدسات

القدس وشؤون المسجد  أوقافوالتأكيد على أن إدارة  والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها،

والتأكيد  هذه المقدسات وشؤونها كافة؛ األقصى المبارك األردنية هي الجهة الوحيدة المخولة إدارة

بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة، في ووكالة  الذي تقوم به لجنة القدسالدور على 

 .المشروعةحقوقهم صمود المقدسيين في الدفاع عن ودعم الحفاظ على الهوية العربية 

تأكيد الرفض العربي ألية مشروعات أو خطوات إسرائيلية أحادية الجانب تنتهك حقوق الشعب  -5

الذي ال بديل عنه، وإعادة التأكيد على الفلسطيني وتخالف القانون الدولي وتقوض حل الدولتين 

ضرورة االلتزام بقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها قرارات مجلس األمن الداعية إلى الوقف 

يما قرار مجلس ـة، الســالفوري والكامل لكافة أنشطة االستيطان بما في ذلك في القدس الشرقي

 .2334األمن 

األمم المتحدة والرباعية الدولية على اتخاذ خطوات عملية حث كل األطراف الدولية، بما في ذلك  -6

من أجل إطالق مفاوضات ذات مصداقية تعالج جميع قضايا الحل النهائي تفضي إلى إنهاء االحتالل 

، والى تحقيق السالم العادل والشامل على أساس 1967اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية المحتلة عام 

األطراف الدولية، واإلقليمية لدفع عجلة السالم العادل الذي يمثل  حل الدولتين، والترحيب بجهود

خياراً استراتيجياً عربياً، والتأكيد على أهمية دور الواليات المتحدة األمريكية وأطراف الرباعية 
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الدولية في هذا اإلطار، وعلى أهمية انخراط المجتمع الدولي في تسهيل إعادة إطالق مفاوضات 

تفتح األفق لمستقبل أفضل للشعب ، بناًء على المرجعيات الدولية المعتمدة، ةسالم ذات مصداقي

 الفلسطيني ولشعوب المنطقة، باالستناد إلى المبادرة العربية للسالم.

ة القاضي بأن االختصاص اإلقليمي يالترحيب بقرار الدائرة التمهيدية األولى للمحكمة الجنائية الدول -7

فلسطين يشمل األرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام  للمحكمة الجنائية الدولية في

 ، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.1967

الترحيب بقرار دولة فلسطين إجراء االنتخابات وبالتطورات األخيرة في إطار الجهود المبذولة  -8

تبذل من أجل تأمين المصالحة الكاملة  ، والترحيب بكل الجهود التيلتحقيق المصالحة الفلسطينية

 بين الفلسطينيين.

التأكيد على الحاجة للوفاء بااللتزامات الناشئة بموجب مقررات القمم العربية المتعاقبة بشأن دعم  -9

 .موازنة دولة فلسطين، وتفعيل شبكة األمان المالية بأسرع وقت ممكن

المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين اإلشادة بالدور الهام الذي تقوم به وكالة األمم  -10

"األونروا" في توفير المساعدات اإلنسانية والخدمات األساسية لالجئين الفلسطينيين، وحث 

المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته تجاه هذه الوكالة الدولية من أجل مساعدتها على تجاوز العجز 

 .اء بالتفويض الممنوح لها بقرار إنشائهاالمالي الكبير الذي تعاني منه؛ واإليف

مع أطراف الرباعية  ، بالتنسيق مع العضو العربي في مجلس األمن،أهمية تواصل الدول العربية -11

الدولية وجميع األطراف المؤثرة بالنسبة لهذه القضية لحثها على االنخراط دون انتظار في العمل 

  ا.على التوصل إلى تسويته

لعام إجراء االتصاالت والمشاورات الالزمة لمتابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير الطلب إلى األمين ا -12

 .إلى المجلس في هذا الشأن

 

 (8/2/2021 - 1ج  -د.غ.ع  - 8525)ق: رقم 
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األمــر الــذي أرســى مؤشــرات إيجابية 
بإعــادة المســار التفاوضي إلــى طريقه 
الصحيح وتحريك عملية الســالم من قيام 

الواليات المتحدة بالدور المأمول منها.

وعلى ضوء هذه التغيرات، برزت جهود 
دولية تسعى الســتئناف مفاوضات جادة 
وحقيقــة تســتند إلى المرجعيــات الدولية 
وتُفضي إلى إنهاء االحتالل وإقامة الدولة 
الفلسطينية الُمستقلة، ولعل نشاط الرباعي 
)مصــر،  األوروبــي  العربــي  الدولــي 
األردن، فرنســا، ألمانيــا(، وفــق مبادرة 
ميونيــخ كان األبــرز إلى جانــب جهود 
روسية ودولية أخرى، حيث عقد اجتماع 
وزراء خارجيــة الرباعيــة الدولية أو ما 

شكلت سياســة الرئيس األميركي دونالد 
ترامب المنتهية واليتــه محطة مفصلية 
فــي تاريــخ القضية الفلســطينية وكانت 
األربــع ســنوات مــن حكمــه األصعــب 
مقارنــة بــاإلدارات األمريكية الســابقة، 
بفعل سياســاته شــديدة االنحياز لصالح 
القائمة باالحتالل(،  “إســرائيل” )القوة 
وتجاهلــه الكامل للحقوق الفلســطينية، 
وإجراءاتــه المســتفزة، فلم تقــف إدارة 
ترامــب عند حــد تقديم الدعــم المالي أو 
الغطــاء السياســي لالحتــالل فقــط، بل 
حاولــت مــن خــالل قراراتهــا وخطتها 
القضيــة  علــى  االلتفــاف  المزعومــة 
الفلســطينية، وتصفيتهــا، بــدءاً بقــرار 
االعتــراف بالقــدس عاصمــة لالحتالل 
اإلســرائيلي ونقل الســفارة إليها، ومن 
ثــم محــاوالت إنهــاء ملــف الالجئيــن 
عبــر تعطيل عمل وكالة غوث وتشــغيل 
الالجئين “األونروا” وقطع المساعدات 
الماليــة وتغيير فــي الموقف بخصوص 
االســتيطان وغيرها، وصــوالً إلعالنها 
عن خطة الســالم األمريكية-اإلسرائيلية 
أو ما يُســمى بـ“صفقة القــرن” بتاريخ 
رفضهــا  تــم  والتــي   ،28/1/2020
فلســطينياً وعربيــاً ألنهــا ال تلبــي الحد 
األدنــى من حقــوق وطموحات الشــعب 
الفلسطيني، وال تنســجم مع المرجعيات 
الدولية لعميلة الســالم المستندة للقانون 
الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهو 

مــا أكد عليه آخر اجتماع لمجلس جامعة 
الدول العربية على المســتوى الوزاري 
فــي دورته )154( في قراره رقم 8528 

بتاريخ 9/9/2020. 

ومع مجــيء اإلدارة األمريكيــة الجديدة 
بقيادة الرئيــس الديمقراطي المنتخب جو 
بايــدن، والتي تنتهج رؤية حــل الدولتين 
كحل للصراع التي سارت عليه اإلدارات 
الديمقراطية السابقة، لتتجاوز بذلك كل ما 
حاولت “صفقة القرن” تكريسه وفرضه 
لتصفيــة القضية الفلســطينية، من خالل 
العودة إلى األســس المتفق عليها، وتبنيها 
مواقفــاً أقــل انحيــازاً تجاه ملفــات الحل 
النهائي، ضمن ســقف الرؤية األمريكية. 

مستجدات القضية الفلسطينية بعد مجيء اإلدارة األمريكية الجديدة

شريفة شودار - سكرتير ثان بإدارة األراضي العربية المحتلة
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يسمى “مجموعة ميونيخ”، المعنية بدعم 
مسار عملية الســالم في الشرق األوسط 
بالقاهرة ضم كالً من معالي الســيد سامح 
شــكري وزير خارجية جمهورية مصر 
العربيــة، ومعالي الســيد أيمــن الصفدي 
نائــب رئيس الــوزراء ووزير الخارجية 
وشــؤون المغتربيــن بالمملكــة األردنية 
الهاشــمية، وجــان إيف لودريــان وزير 
خارجيــة الجمهورية الفرنســية، وهايكو 
مــاس وزيــر خارجية جمهوريــة ألمانيا 
االتحادية، وذلــك بتاريخ 11/1/2021، 
حيث رحب الوزراء باالجتماع لما يُمثله 
من فرصة لمناقشــة الخطــوات الممكنة 
لدفع عملية الســالم في الشــرق األوسط، 
وخلق بيئة مؤاتية الســتئناف الحوار بين 

الفلسطينيين واإلسرائيليين.

كما ناشــدوا ِكال الطرفين من أجل تعميق 
التعــاون والحــوار بينهمــا على أســاس 
االلتزامــات المتبادلــة، وأيًضا في ضوء 
جائحــة كوفيــد 19. وفــي هــذا الصدد، 
رحب االجتماع بقرار السلطة الفلسطينية 
اســتئناف التعــاون القائــم علــى التــزام 

“إسرائيل” باالتفاقيات الثنائية السابقة. 

وباإلشارة إلى المبادئ الواردة في بيانهم 
المشترك الصادر في 24 سبتمبر 2020 
بمناســبة اجتماعهــم في عّمــان، فقد أكد 
وزراء الخارجيــة التزامهــم التــام بدعم 
جميــع الجهود الرامية إلى تحقيق ســالم 
عــادل ودائــم في الشــرق األوســط وفقًا 
للقانــون الدولي وقــرارات مجلس األمن 
ذات الصلــة، والمحــددات الُمتفق عليها، 
على النحو المشار إليه في مبادرة السالم 
العربية. وشددوا على أن تسوية الصراع 
الفلسطيني- اإلســرائيلي على أساس حل 
الدولتين هو مطلــب ال غنى عنه لتحقيق 

سالم شامل في المنطقة. 

وأكــدوا كذلــك التزامهــم بحــل الدولتين 
القائم على ضمان قيام الدولة الفلســطينية 
المستقلة القابلة للحياة على أساس خطوط 
الرابع من يونيو 1967 وقرارات مجلس 
األمــن ذات الصلة؛ والتي من شــأنها أن 
تُفضي إلى العيش إلى جانب “إسرائيل” 
آمنــة ومعترف بها. وأكد الــوزراء دور 
الواليات المتحدة في هذا السياق، معربين 

عــن اســتعدادهم للعمــل معها مــن أجل 
تيســير المفاوضات التي تؤدي إلى سالم 
شــامل وعادل ودائم فــي المنطقة، على 
أســاس المحــددات المعترف بهــا دوليًا، 
ومن أجل إعادة إطالق عملية ســالم ذات 
مصداقية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين. 
كمــا حّث الوزراء جميــع األطراف، بما 
فيهــم اللجنة الرباعية الدولية وشــركائها 
الُمحتمليــن، علــى بذل جهــود جماعية، 
واتخاذ خطــوات عملية إلطالق ورعاية 
مفاوضــات ذات مصداقيــة حــول جميع 
قضايا الوضع النهائي في عملية الســالم 

في الشرق األوسط.

إلــى جانب ذلــك ، وانطالقاً مــن دورها 
القضيــة  فــي  والجوهــري  التاريخــي 
الفلســطينية، وتأكيدها على أن التســوية 
العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، هي 
الطريق الصحيح المؤدي لتحقيق الســالم 
واالستقرار في المنطقة، تبذل جمهورية 
مصــر العربية جهوداً مكثفة للحفاظ على 
حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، في 
الســالم العادل والدائــم، والعيش في آمن 
وســالم واســتقرار داخل دولته المستقلة 
وذات الســيادة، وتســعى مصر دائماً إلى 
دعم الشعب الفلسطيني ومساندتها الدائمة 
له فى قضيته العادلة، وسعيه للحل السلمي 
فــي إطار المرجعيــات الدولية وقرارات 
مجلس األمن، وعلى أساس حل الدولتين، 
وهــو ما أكده  فخامــة الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية  
خــالل لقائه بــوزراء خارجيــة الرباعية 
الدولية على أن تسوية القضية الفلسطينية 
سيغير من واقع وحال المنطقة بأسرها إلى 
األفضل، من خالل فتح مســارات وآفاق 
جديــدة للتعاون اإلقليمــي بين الحكومات 
والشــعوب، كما أشــاد فخامته بالتنســيق 
الرباعي المصري/ األردني/ الفرنســي/ 
األلماني الذي يهدف لكسر الجمود الحالي 
فــي مفاوضات عملية الســالم، حيث أكد 
ســيادته أهمية التحرك في الوقت الراهن 
إلعــادة طرح ملــف عملية الســالم على 
الســاحة السياســية الدولية، مــع مراعاة 
آخر التطورات السياسية على المستويين 
الدولــي واإلقليمــي، أخذاً فــي االعتبار 
عضويــة المجموعة التــي تضم الدولتين 
العربيتين األقرب إلى القضية الفلسطينية 

إلى جانب كبرى دول االتحاد األوروبي.

كمــا أجــرى فخامــة رئيــس جمهوريــة 
مصر العربية عبد الفتاح السيسي بتاريخ 
18/1/2021، مباحثات مع جاللة الملك 
عبــد هللا الثانــي ملــك المملكــة األردنية 
الهاشــمية في العاصمــة األردنية عمان، 
وتطرقــت المباحثــات إلى جهــود إعادة 
تنشــيط عملية السالم والمسار التفاوضي 
للقضية الفلسطينية، إذ أكد فخامة الرئيس 
المصري على استمرار بالده في مساعيها 
الدؤوبة تجــاه القضية، لكونها من ثوابت 
السياســة المصرية، وشدد على مواصلة 
بذل الجهود الســتعادة الشعب الفلسطيني 
لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة 

وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

العاهــل األردنــي  مــن جانبــه أعــرب 
جاللــة الملك عبــد هللا الثاني، عن تقديره 
لجهود مصر الحثيثة ومســاعيها المقدرة 
في دعــم القضيــة الفلســطينية، امتــداداً 
لدورهــا التاريخي المشــهود لــه بالثبات 
واالســتمرارية بهدف التوصــل إلى حٍل 
عادٍل وشــامٍل للقضية الفلسطينية، وذلك 
بالتوازي مــع الجهود المصريــة لتثبيت 
الهدوء في قطاع غزة وتحسين األوضاع 
واالقتصاديــة  والمعيشــية  اإلنســانية 
بالقطاع، وكذلك إلتمام عملية المصالحة 
وتحقيــق التوافــق السياســي بيــن جميع 

القوى والفصائل الفلسطينية.

وشهد اللقاء توافقاً حول مواصلة التشاور 
والتنســيق المكثف بين الجانبين من أجل 
توحيد الجهود العربيــة والدولية للتحرك 
بفعالية خالل الفترة القادمة إلعادة تنشيط 
اآلليات الدولية لمفاوضات عملية السالم، 
وتجاوز تحديات الفتــرة الماضية، وذلك 
بالتــوازي مع جهــود مســار المصالحة 
الوطنيــة وبناء قواعد الثقة بين األطراف 
الفلســطينية، تعزيزاً للمســار األساســي 
المتمثل في تحقيق الســالم المنشود، أخذاً 
فــي االعتبار تأثيــر المتغيــرات الراهنة 

على الساحتين اإلقليمية والدولية.

واســتكماالً للجهود الدولية إلحياء عملية 
الســالم، عقــدت جلســة مجلــس األمــن 
لمناقشــة “الحالة في الشــرق األوســط، 

السياسة والتضامن
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بمــا فيها األراضي الفلســطينية المحتلة” 
بتاريخ  26/1/2021، حيث تميزت هذه 
الجلســة الدورية عن غيرهــا أنها عقدت 
برئاســة الجمهوريــة التونســية العضــو 
العربــي فــي مجلس األمــن بالتزامن مع 
مجــئ إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن 
وبعد دعــوة الرئيس الفلســطيني محمود 
عبــاس لعقد مؤتمــر دولي للســالم. وقد 
شــارك الســيد األمين العــام للجامعة في 
جلســة مجلس األمن، وبمشــاركة رفيعة 
المســتوى من وزراء خارجية فلســطين 
وروســيا وأيرلندا والنرويــج، حيث أكد 
خالل كلمته على أن الفلســطينيين عانوا 
خــالل الســنوات األربــع الماضيــة من 
ضغوط غير مســبوقة مارســتها ضدهم 
اإلدارة األمريكية المنقضية، وشــدد على 
أن المجتمــع الدولــي، ممثــالً في مجلس 
األمــن ال زال يعتبــر باإلجمــاع أن حل 
الدولتين الصيغة الوحيدة المقبولة إلنهاء 
الفلســطينيين واإلسرائيليين،  النزاع بين 
وال زال يرى أن االستيطان غير شرعي 
وغيــر قانوني، وال زال ينظر إلى إعالن 
القــدس عاصمة لـــ “إســرائيل” بوصفه 
إجراء غير قانوني، ويخالف منطق الحل 
عبــر التفــاوض، وال زال يرى أن حدود 
1967 البــد أن تمثل المرجعية في تعيين 
الحدود المســتقبلية بين دولة “إسرائيل” 

والدولة الفلسطينية المستقلة.

وأوضح الســيد األمين العــام أن المرحلة 
المقبلــة تتطلب جهداً مشــتركاً من جانب 
جميــع األطــراف المعنيــة بالســالم في 
الشــرق األوســط، من أجل إعادة التأكيد 
على حــل الدولتيــن بمرجعياتــه الدولية 

المعروفة والمتفق عليها.

في ذات التاريخ، اســتقبل الســيد األمين 
العام السيدة “سوزانا تريستال”، المُمثلة 
الخاصة لالتحاد األوروبي لعملية السالم 
في الشرق األوســط، وذلك بمقر األمانة 
العامة، حيث تبــادل معها وجهات النظر 
حول المســار المســتقبلي لعملية الســالم 
األمريكيــة  اإلدارة  تولــي  ضــوء  فــي 
الجديــدة، وعبــر معاليــه عــن تقديــره 
للمواقف األوروبية المبدئية حيال النزاع 
الفلسطيني- اإلسرائيلي، وما يتعرض له 
حل الدولتين من تآكل فعلي على األرض 

جراء ما تقوم به “إســرائيل” من أنشطة 
اســتيطانية متزايدة في األراضي المحتلة 
فــي كل مــن الضفــة الغربيــة والقــدس 
الشرقية، ُمضيفاً أهمية ما يقوم به االتحاد 
األوروبــي ودولــه كذلــك علــى صعيد 
العمل اإلنساني وتقديم الدعم االقتصادي 
للفلســطينيين، بما في ذلــك الالجئين في 

األراضي المحتلة والدول المجاورة.

كمــا أكد خــالل اللقاء علــى التطلع لدور 
أوروبــي أكثر فعّالية علــى صعيد إحياء 
العملية الســلمية بين الطرفين الفلسطيني 
واإلســرائيلي، ووضعهــا على المســار 
الســليم المؤســس على المحددات الدولية 
المعروفــة، وعلــى مقــررات الشــرعية 
الدوليــة وقــرارات مجلــس األمــن ذات 
الصلــة، مؤكــداً أهميــة وضــع القضية 
الفلسطينية على قمة أجندة عمل المجتمع 
الدولــي فــي الفتــرة الُمقبلــة، وضرورة 
التحرك بشــكل متضافر وبتنسيق عربي 
- أوروبــي من أجل إحياء حــل الدولتين 
كأســاس لعملية تفاوضية ذات أفٍق زمني 
واضح، بغرض حل النزاع وليس مجرد 

إدارته.

كما التقى معالي الســيد ســامح شــكري، 
وزير خارجية جمهورية مصر العربية، 
بتاريــخ 27/1/2021، المُمثلــة الخاصة 
لالتحــاد األوروبــي لعمليــة الســالم في 

الشرق األوسط، سوزانا تريستال. 

وخــالل اللقاء، أطلــع وزيــر الخارجية 
المصري الممثلة األوروبية على الجهود 
الحثيثــة التي تبذلها القاهرة، ســواء على 
ضوء االتصاالت المصرية المتوالية مع 
الجانبين الفلســطيني واإلسرائيلي، أو في 
ســياق األُطر الدوليــة المختلفة، وآخرها 
اجتماع القاهرة الرباعي بمشاركة وزراء 
خارجية األردن وفرنســا وألمانيا، حيث 
أوضح أن الهدف من تلك الجهود تحريك 
جهود عملية الســالم وخلــق بيئة مؤاتيه 
تدفع الجانبين الفلســطيني واإلســرائيلي 
لالنخراط في مساٍر تفاوضي جادٍّ وبنّاء، 
وصواًل إلى تســوية عادلة وشــاملة على 
أســاس حل الدولتين، وبمــا يضمن إقامة 
الدولة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتها 

القدس الشرقية.

وعلــى المســتوى العربــي، ومــن أجل 
التأكيد على محورية القضية الفلســطينية 
كونها تتمتع باإلجماع العربي وأن جوهر 
حــل القضيــة الفلســطينية لم يكــن يوماً 
محل خــالف أو اعتــراض، عقد مجلس 
الجامعة دورة غير عادية على المســتوى 
الوزاري بمقــر األمانة العامــة بالقاهرة 
حضورياً بتاريخ 8/2/2021، في سابقة 
هي األولى منذ بدء الجائحة العالمية، في 
ضوء مبادرة مشــتركة مصرية-أردنية، 
من أجــل التباحــث في مختلــف القضايا 
ذات األهميــة لمصالــح األمــن القومــي 
العربي وفي مقدمتها القضية الفلســطينية 
وتطوراتهــا، حيــث أصدر القــرار رقم 
8525، الذي أعــاد التأكيد على مركزية 
القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية 
والتأكيد مجــدداً على التــزام كافة الدول 
العربية بدعم حقوق الشــعب الفلســطيني 
المشــروعة وغيــر القابلــة للتصــرف، 
والتشــديد على تمسك الدول العربية بحل 
الدولتين الذي يجســد الدولة الفلســطينية 
المستقلة ذات السيادة على أساس القانون 
الدولي وقرارات الشــرعية الدولية، كما 
أكد القــرار علــى أهميــة دور الواليات 
الُمتحدة وأطراف اللجنة الرباعية الدولية 

في هذا اإلطار.

ولعل التطورات اإليجابيــة األخيرة فيما 
الفلســطينية  يتعلــق بإجــراء االنتخابات 
التشــريعية والرئاســية في الفترة القريبة 
الُمقبلــة، والجهــود التــي تُبــذل من أجل 
تحقيق المصالحة الكاملة بين الفلسطينيين 
والترحيــب الدولي الكبير بها، إلى جانب 
الرســائل اإليجابية من الواليات الُمتحدة 
األمريكيــة وأعضــاء اللجنــة الرباعيــة 
تُعطي بارقة أمل بإمكانية حدوث انفراجة 
فــي ملــف عملية الســالم الُمتعثّــرة، في 
ظل رغبــة اإلدارة األمريكية في إطالق 
عملية مفاوضات مثمرة يُمكن أن تفضي 
إلنجــاز اتفاق سياســي وفــق صيغة حل 
الدولتين التــي تبنتها اإلدارات األمريكية 
الســابقة، غيــر أن ذلــك ال ينفــي وجود 
عقبــات تعترض طريق التقدُّم في مســار 
المفاوضات في ظل التوجهات المتشــددة 
لليميــن اإلســرائيلي، ممــا يجعل فرص 
نجاحهــا وتحقيــق إنجــاز ُمهــم على هذا 

الصعيد صعب المنال.
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الجنائية الدولية ُتصدر 
قرارًا يقضي بواليتها 

القضائية على األراضي 
الفلسطينية المحتلة

أصــدرت الغرفــة التمهيديــة للمحكمــة 
الدوليــة، بتاريــخ 5 فبرايــر  الجنائيــة 
2021، قرارها فيما يتعلق باالختصاص 
المكانــي للمحكمة الجنائيــة الدولية في 

فلسطين.

ويتمثــل القرار وفق مــا أصدرت الغرفة 
التمهيديــة بــأن فلســطين دولــة عضــو 
فــي ميثــاق رومــا المؤســس للمحكمــة 
الجنائيــة الدولية، وأن الواليــة القضائية 
للمحكمة يمتد إلى األراضي التي احتلتها 
“إســرائيل” منذ عــام 1967، أي قطاع 
غــزة والضفة الغربيــة بما فيهــا القدس 
الشــرقية. ويعني هذا القرار بأن االدعاء 
العــام في المحكمــة يســتطيع اآلن البدء 
بمرحلــة جديدة مــن التحقيقــات التي قد 
تــؤدي إلى توجيــه لوائح اتهــام لمتهمين 
بجرائــم حرب أو جرائم ضد اإلنســانية، 

سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين.
وتشــمل تلك الجرائم التهجير القســري، 
العمــد  القتــل  التعذيــب،  االســتيطان، 
لمدنيين بدون ضرورة عسكرية، جريمة 

األبارتهايد، وغيرها الكثير. 

وجاء في القرار:
يــوم الجمعــة 5 فبرايــر 2021، قررت 
للمحكمــة  األولــى  التمهيديــة  الدائــرة 
الجنائيــة الدوليــة )“المحكمــة الجنائيــة 
الدولية” أو “المحكمــة”( وفق األغلبية، 
أن االختصــاص اإلقليمــي للمحكمة في 
الحالة في فلسطين، وهي دولة طرف في 
نظام روما األساســي للمحكمــة الجنائية 
الدولية، تمتد إلــى األراضي التي تحتلها 
“إســرائيل” منذ عام 1967، وهي غزة 
والضفــة الغربيــة، بمــا في ذلــك القدس 

الشرقية.
في 20 ديســمبر 2019، أعلــن المدعي 
العام للمحكمة الجنائية الدولية عن انتهاء 
الفحــص األولــي للوضع في فلســطين. 
وقــرر المدعي العــام، أن جميع المعايير 
القانونيــة بموجب نظام روما األساســي 

لفتح التحقيق قد تم اســتيفائها، وقرار فتح 
التحقيــق فــي هذه الحالة مــن اختصاص 
مدعي المحكمــة الجنائية الدولية. في 22 
ينايــر 2020، رفــع المدعي العــام أمام 
الدائــرة بموجب المــادة 19)3( من نظام 
روما األساســي، مطالبًا بالحكم فقط على 
نطاق االختصاص اإلقليمي للمحكمة في 

الحالة في دولة فلسطين.

فــي قرار يوم الجمعــة 5 فبراير 2021، 
أشــارت الدائرة التمهيدية األولى إلى أن 
المحكمة الجنائية الدولية ليســت مختصة 
دستوريًا بالبت في مسائل الدولة التي من 
شأنها أن تُلزم المجتمع الدولي. من خالل 
الحكــم علــى النطــاق اإلقليمــي لواليتها 
القضائيــة، فإن الغرفة ال تفصل في نزاع 
حدودي بموجب القانون الدولي وال تحكم 

مسبقًا في مسألة أي حدود مستقبلية.

وأشارت إلى أن قرار الغرفة هو لغرض 
وحيد هــو تحديد االختصــاص اإلقليمي 
للمحكمة. كما ونظــرت الدائرة التمهيدية 
األولــى في طلــب المدعي العــام وكذلك 
المذكــرات المقدمــة من الــدول األخرى 
والمنظمــات والعلمــاء الذيــن شــاركوا 
بصفتهــم أصدقاء للمحكمــة ومجموعات 
مــن الضحايــا. ورأت الدائرة أنــه، وفقًا 
للمعنــى العــادي المعطى لشــروطها في 
ســياقها وفــي ضــوء موضــوع النظــام 
األساسي والغرض منه، فإن اإلشارة إلى 
“الدولــة التــي وقع فيها الســلوك المعني 
على أراضيها يجب تفسير المادة 12 )2( 
)أ( من النظام األساســي على أنها إشارة 
إلى دولة طرف في نظام روما األساسي.

ووجــدت الغرفــة أنه، بغــض النظر عن 
وضعها بموجــب القانــون الدولي العام، 
فإن انضمام فلسطين إلى النظام األساسي 
اتبع اإلجــراءات الصحيحة والعادية وأن 
الغرفــة ال تملك ســلطة الطعن ومراجعة 
نتائج إجــراءات االنضمــام التي أجرتها 

جمعية الدول األطراف.
وعليه وافقت فلسطين على إخضاع نفسها 
لشــروط نظام روما األساســي للمحكمة 
الجنائية الدوليــة ولها الحق في أن تُعامل 
مثــل أي دولة طرف أخــرى في األمور 

المتعلقة بتنفيذ النظام األساسي.

كما والحظت الدائــرة التمهيدية األولى، 
أن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة في 
القــرار 67/19، من بيــن القرارات التي 
تمت صياغتها بشكل مشابه، “]أكدت من 
جديد[ حق الشــعب الفلسطيني في تقرير 
المصير واالستقالل في دولته الفلسطينية 
علــى الشــعب الفلســطيني واألراضــي 

المحتلة منذ عام 1967”.

وعليــه، وجــدت األغلبيــة، المؤلفــة من 
القاضيــة ريــن أدياليــد صوفــي أالبيني 
دي  بيريــن  مــارك  والقاضــي  غانســو 
بريشــامبو ، أن االختصــاص اإلقليمــي 
للمحكمــة فــي حالة فلســطين يمتــد إلى 
األراضي التــي تحتلها “إســرائيل” منذ 
عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، 
بما في ذلك القدس الشرقية. كما ووجدت 
الغرفــة، باألغلبيــة، أن الحجــج المتعلقة 
باتفاقيــات أوســلو، وبنودهــا التــي تحد 
مــن نطاق الوالية القضائية الفلســطينية، 
ليست ذات صلة بحل قضية االختصاص 

اإلقليمي للمحكمة في فلسطين.

وذيل القاضي مارك بيرين دي بريشامبو 
رأيًا منفصالً جزئيًا بشــأن األسباب التي 
تجعل المادة 19 )3( من النظام األساسي 
قابلة للتطبيق في الوضع الحالي. وأضاف 
القاضي بيتر كوفاكس، رئيًســا للقاضي، 
رأيًــا مخالفًــا جزئيًا، لم يوافــق فيه على 
حقيقة أن فلسطين تعتبر “الدولة التي وقع 
السلوك المعني على أراضيها” ألغراض 

المادة 12 )2(.

)أ( من النظام األساسي، وأن االختصاص 
اإلقليمي للمحكمة في الحالة في فلســطين 
يمتد - بطريقة شبه تلقائية ودون أي قيود 
- إلى األراضي التي تحتلها “إســرائيل” 
منــذ عــام 1967، وهــي غــزة والضفة 
الغربيــة، بما فــي ذلك القدس الشــرقية. 
قرار بشأن “طلب االدعاء بموجب المادة 
19 )3( للحكــم في اختصــاص المحكمة 

اإلقليمي في فلسطين”.

رأي القاضي بيتر كوفاكس المخالف 
جزئيًا

رأي منفصل جزئيًا للقاضي بيرين دي 
بريشامبو

السياسة والتضامن
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افتتح في جاليري رؤى 32 للفنون، عمان، 
للفنانة  القلب”،  “حنين  معرض  األردن، 
االثنين  مساء  وذلك  علي،  داليا  التشكيلية 
تحت   ،2020 فبراير/شباط   15 الموافق 
رعاية كريمة من الدكتور أسعد عبدالرحمن.

 ويأتي هذا المعرض الذي يضم ما يقارب 34 
عمالً فنياً، متوافقاً مع أهداف الجاليري في دعم 
الفن األردني والفنانات التشكيليات األردنيات 
في  المشاركة  في  وكذلك  خاصة،  بصورة 
ويذكر  والعربي.  األردني  التشكيلي  الحراك 
ألم  ُولدت  أردنية  فنانة  علي  داليا  الفنانة  أن 
في  ونشأت  طولكرم.  من  وأب  طبريا،  من 
ماساتشوستس  الكويت، وتخرجت من معهد 
المتحدة،  الواليات  في  للتكنولوجيا   MIT
الفن  في  العلوم  بكالوريوس  على  وحصلت 
الهندسة  في  ماجستير  وعلى  والتصميم، 
مرحلة  في  بالفن  شغفها  بدأ  وقد  المعمارية. 
مبكرة حيث تعرفت في مكان إقامتها في مدينة 
المعروفين.  الفنانين  من  عدد  على  بوسطن، 
وشاركت في معارض جماعية ومنفردة في 
عمان ودبي وأبوظبي والبحرين والقدس ورام 

هللا وفيرجينيا وكونيكتيكت.

معرض “حنين القلب” يتناول مدن فلسطين، 
قلبها  خالل  من  الفنانة  عبرتها  رحلة  وهي 
فلسطين  مدن  رسمت  حيث  ووجدانها 
لتتواصل عبرها مع هويتها وتراثها وأسالفها.
والرسم هو طريقها إلبقاء القضية الفلسطينية 

حية ولتستمر من جيل إلى جيل. لم يسبق لها 
أن زارت وطنها فلسطين، ولكن في محاولة 
للتواصل مع جذورها، قررت السفر إلى هذه 
المدن من خالل ذكريات والدها ووالدتها حيث 
خالل  ومن  واللون  الخط  خالل  من  تناولت 
الشمس  وانعكاس  والمباني،  الطبيعة،  ألوان 
والشعور  المكان،  وهندسة  األسطح،  على 

بالمساحات، وتضاريس األرض. 

لقد تفاجأت الفنانة وانتابها السرور الستطاعتها 
الجمال  من صور  متنوعة  مجموعة  اختبار 
الساحلية  مدنها  في  المتمثل  الفلسطيني 
والصحراوية، وبحيراتها، وتاللها الخضراء، 
الحضرية،  الطبيعية  ومناظرها  وجبالها، 
وبلداتها الريفية، ومواقعها الدينية، وأسواقها 
الغنية، وبرتقالها العطري وبساتين ليمونها، 

وأشجار زيتونها المثابرة والمقاومة.

في  ووقعت  بلدها  عن  الكثير  الفنانة  تعلمت 
تشعر  وكانت  أكثر.  شغفها  وازداد  حبها 
بالصور  ووجوداً،  بصرياً  متحقّقةً  بفلسطين 
من  لوحات،  إلى  بالمشاعر  تُترجم  التي 
خالل الرائحة، رائحة برتقال يافا والليمون، 
خالل  من  والميرمية،  والنعناع  والزعتر 
السمع والموسيقى التقليدية واألغاني الشعبية 
الثقافة  خالل  من  وكذلك  فلسطين،  في 
واألدب الذي عبّر عنه المؤلفون والمبدعون 
لمس  خالل  من  التاريخ،  عبر  الفلسطينيون 

اللوحات والتطريز عليها.

“حنين القلب” يأخذنا إلى فلسطين


