


الشيخ  حي  في  الفلسطينيون  يواجه 
جراح نكبة جديدة في محاولة لتهجيرهم 
من  بقرارات  وأرضهم  منازلهم  من 
محاكم سلطات االحتالل في إطار سياسة 
في  الممنهج  القسري  والتهجير  الطرد 
القدس المحتلة، حيث يمثل عدوان جديد 
المتتابعة  االحتالل  جرائم  إلى  يضاف 
العربي  ووجهها  وأهلها  القدس  ضد 
حقائق  لفرض  المسيحي،  اإلسالمي 
مخططات  ضمن  األرض  على  جديدة 
المدينة  أسرلة  ومشاريع  استيطانية 
المدينة  واقع  تغيير  بهدف  وتهويدها، 

زمانياً ومكانياً. 

القضائية  محاكمه  االحتالل  استغل  وقد 
لتنفيذ مخططاته بعد أن قررت احدى تلك 
عائالت  ثالث  استئناف  رفض  المحاكم 

قرارها  ضد  جراح،  الشيخ  حي  من 
حماد  عائالت  وأمهلت،  بإخالئهم، 
وداوودي والدجاني حتى شهر أغسطس 
أصدرت  كما  منازلها،  إلخالء  المقبل 
منتصف  المركزية  بالمحكمة  يسمى  ما 
 4 ضد  مشابًها  قراًرا  الماضي  الشهر 
عائالت فلسطينية أخرى في الحي نفسه، 
 2021 مايو  لمطلع شهر  مهلة  ومنحتهم 
السنوات  مدار  وعلى  منازلهم.  إلخالء 
هجمة  إلى  الحي  يتعرض  الماضية 
إسرائيلية تهدف إلى السيطرة عليه وكسر 
األحياء  هذه  تشكلها  التي  العربية  الحلقة 
القدس،  مدينة  من  القديمة  البلدة  حول 
من  األول  الربع  في  أشدها  بلغت  والتي 

عام 2009.

يرمي االحتالل من وراء تهجير العائالت 

السكاني  التواصل  تفكيك  إلى  الفلسطينية 
بين األحياء العربية كون الشيخ جراح يقع 
وسط األحياء العربية التي تشكل الدائرة 
األولى حول البلدة القديمة للقدس، وذلك 
استيطانية  وحدة   230 نحو  إقامة  بهدف 
في  ربطها  يتم  الحي،  هذا  أنقاض  فوق 
منزل  أرض  على  المقامة  المستوطنة 
خلق  إلى  يؤدي  مما  الحسيني”،  “أمين 
يفصل شمال  متواصل،  استيطاني  حزام 
المدينة عن وسطها، ويفتت وحدة القدس، 
محيط  في  معزولة  أحياء  إلى  ويحولها 
إسرائيل  تهدف  كما  واسع،  إسرائيلي 
أيضا من خالل السيطرة على الحي إلى 
جراح  الشيخ  يعتبر  حيث  هويته  طمس 
أحيائها  وأكثر  القدس،  مدينة  معالم  أحد 
ارتباطا بالتاريخ، تفوح منه رائحة األدب 
“ذاكرة  الكثيرون  أسماه  حتى  والثقافة 
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القدس الثقافية”.
الشيخ  حي  عائالت  له  تتعرض  ما  إن 
جراح هو ليس معركة قضائية في أروقة 
المحاكم فحسب، وإنما دفاع عن األرض 
سلبها  االحتالل  يحاول  فيها  والتشبث 
الفلسطينية”،  “النكبة  بعد  الثانية  للمرة 
للقوانين  صارخ  وانتهاك  تحد  في 
والمعاهدات واالتفاقات الدولية، وتزييف 
موجودون  فالمقدسيون  للتاريخ،  واضح 
جراح،  الشيخ  في  االحتالل  وجود  قبل 
عنه،  بديال  مكان  بأي  القبول  يمكن  وال 
الفلسطينيين  حق  على  التأكيد  خالل  من 

في بيوتهم ومنازلهم.

وقفة  اإلنسانية  المأساة  هذه  تستدعي 
تضامنية عالمية على المستوى الرسمي 
انتهاكات  فضح  أجل  من  والشعبي 
الدولي  المجتمع  وعلى  االحتالل، 
ومنظماتها  المتحدة  االمم  في  ممثال 
لردع  وحاسمة  جادة  تدابير  اتخاذ  من 
التي  جرائمها  ووقف  االحتالل  حكومة 
عقارات  لسرقة  منهجية  بصورة  تعمل 
الفلسطينيين في القدس بكافة الوسائل من 
هوية  وتغيير  الفلسطينيين  تهجير  أجل 
التطهير  جريمة  وتنفيذ  العربية،  القدس 
وأهلها،  األرض  أصحاب  ضد  العرقي 
وهو ما يتطلب تحّرك فوري وعاجل من 
كافة الهيئات والمنظمات الدولية باعتبار 
وفق  حرب”  “جريمة  الجريمة  هذه 
القانون الدولي وانتهاك صارخ لقرارات 
األمم الُمـتحدة وميثاقها واالتفاقات الدولية 
التي  الرابعة  جنيف  اتفاقية  وخاصةً 
نقل جزء  االحتالل  تحظر على سلطات 
من سكانها إلى األرض التي تحتلها، كما 
هو انتهاك صارخ لنظام روما األساسي 
الدولية  الجنائية  للمحكمة  المؤسس 
حرب  جريمة  االنتهاك  هذا  يعتبر  الذي 

تستوجب الُمحاسبة والُمعاقبة.
دفاعاً  المستمرة  المعركة  هذه  تعتبر 

الفلسطينية  العربية  عن األرض والهوية 
يقودها  التي  الباسلة  الدفاع  معركة  وفي 
الشعب  أبناء  من  المرابطون  األبطال 
الشريف،  القدس  مدينة  في  الفلسطيني 
اإلسالمية  للُمقدسات  وصوناً  وحمايةً 
ُممارسة  لحرية  وانتصاراً  والمسيحية، 
كافة  عليها  نّصت  كما  الدينية،  الشعائر 
والمواثيق  واألعراف  السماوية  الشرائع 
هذه  في  العبادة،  حرية  بضمان  الدولية 
ببسالة  المقدسيون  يقودها  التي  المعركة 

وشجاعة وإقدام.

وإذ نقدّم لهم تحية إعزاز وإجالل وإكبار 
دفاعاً  العادل  ونضالهم  صمودهم  على 
عن حق األّمة األصيل في عروبة القدس، 
لنؤكد  األبدية،  فلسطين  دولة  عاصمة 
نضالهم  في  معهم  الكامل  وقوفنا  على 
حقوقهم  عن  المشروع  ودفاعهم  العادل 
المصير  تقرير  ُمقدمتها  وفي  المشروعة 
السيادة  ذات  الُمستقلة  دولتهم  وتجسيد 

وعاصمتها القدس الشرقية.

أ. د. سعيد أبو علي
األمين العام المساعد لشئون فلسطين 
واألراضي العربية المحتلة بالجامعة 

العربية



مرت مدينة بيت المقدس بعهود عديدة، 
اليبوسي  العهد  وأقدمها  أولها  كان 
هم  اليبوسيون  يعتبر  إذ  الكنعاني، 
اليبوسيون   بنى  األوائل،  القدس  بُناة 

حي الثوري 
البؤر االستيطانية تبتلع مدينة القدس وُتحاصر األحياء العربية

بقلم: د. دعاء الشريف

لمدينة  األولى  النواة  العرب  الكنعانيون 
على  المطل  الطور  جبل  على  القدس 
حصينة  قلعة  بنوا  كما  سلوان،  قرية 
من  الشرقية  الجنوبية  الرابية  على 

يبوس”،  بـ“حصن  ُسميت  القدس 
الحصن  هذا  ويُعد  ق.م،   3000 حوالي 
اآلن،  القدس حتى  مدينة  في  بناء  أقدم 
اليبوسيين  الختيار  أدى  الذي  والسبب 

الحي الثوري )في المقدمة(، على خلفية المدينة القديمة وجبل المشارف

4



تمتعه  هو  حصنهم،  لبناء  المكان  لهذا 
بمميزات إستراتيجية طبيعية. فقد حبت 
ماٍء  بنبع  شرقًا  الموقع  هذا  الطبيعة 
غزير في وادي “قدرون” عرف باسم 
حفر  وقد  العذراء(،  )نبع  “جيحون” 
اليبوسيون نفقًا تحت الجبل لنقل المياه 

إلى داخل الحصن.

الحصن  حول  اليبوسيون  أقام  كما 
أسواراً وبرجاً مرتفعاً على أحد أطرافه 
به  المحيطة  المنطقة  على  للسيطرة 

ولحماية الحصن.

بدأت  ثم  باألسوار،  المدينة  أُحيطت 
العثماني  السلطان  بنى  حتى  بالتقلص 
)سليمان القانوني( السور الحالي محدداً 
أن  بعد  جغرافياً  القديمة  القدس  حدود 
كان سورها يمتد شماالً حتى وصل في 
المسجد  إلى منطقة  المراحل  مرحلة من 
المعروف بـ )مسجد سعد وسعيد(. وفي 

عام 1863 تأسست أول بلدية للقدس. 

عشر  التاسع  القرن  منتصف  وفي 
طابع  تظهر  اليهودية  األحياء  بدأت 
الحدود  رسم  في  لتبدأ  الحدود،  هذه 
السياسية لمدينة القدس، ومن أجل هدف 
أيديولوجي أُقيم حي )يمين موشيه( عام 
ليكون  العناب  جورة  منطقة  في   1850

تُقام خارج األسوار  نواةً ألحياء يهودية 
باتجاه الجنوب الغربي والشمال الغربي 

والغرب.

منطقة  في  شعاريم(  )مئة  حي  أُقيم  ثم 
المسكوبية  حاييم(  و)ماقور  المصرارة، 
لنشوء  ونتيجة   )1858( عام  في 
المنطقة  في  االستيطانية  الضواحي 
بأن  الصهيوني  للزعم  ونتيجة  الغربية، 

القدس كانت دائماً ذات أغلبية يهودية. 

بالبلدة  اليهودي  الحي  مساحة  بأن  علماً 
 5 تتجاوز  لم  القدس  مدينة  في  القديمة 
دونمات وعدد سكانه لم يتجاوز التسعين 
البريطاني  االنتداب  حكومة  فإن  أُسرة، 
وقادة الصهيونية اتفقوا على رسم حدود 
اليهودي،  بالوجود  ترتبط  بطريقة  البلدة 
الغربية عدة  الجهة  الخط من  امتد  حيث 
سكنات  شاؤول،  )جبعات  كيلومترات 
شكنات  هاكيرم،  بيت  مونتفيوري، 
 7 تبعد  التي  فجان(  بيت  هبوعليم، 
اقتصر  بينما  المدينة،  أسوار  عن  كم 
االمتداد من الجوانب الجنوبية والشرقية 
وقفت  األمتار،  من  مئات  بضع  على 
حدود البلدية أمام مداخل القرى العربية 
عربية  قرى  ومنها  للمدينة  المجاورة 
شعفاط،  )السور،  الحدود  خارج  كبيرة، 
لفتا، دير ياسين، سلوان، العيسوية، عين 

كارم، المالحة، بيت صفافا( رغم أن هذه 
القرى تُتاخم المدينة حتى تكاد تكون كل 

منها ضاحية من ضواحيها. 

ثم جرى ترسيم حدود البلدية عام 1921 
حيث ضّمت حدود البلدة القديمة وقطاعاً 
طول  على  400م  بعرض  عرضياً 
باإلضافة  المدينة  الشرقي لسور  الجانب 
إلى أحياء )باب الساهرة، وادي الجوز، 
الشمالية  الناحية  من  جراح(  الشيخ 
والناحية الجنوبية انتهى خط الحدود إلى 
الغربية  الناحية  أما  فقط،  المدينة  سور 
القسم  أضعاف  مساحتها  تُعادل  والتي 
الحتوائها  الحدود  شملتها  فقد  الشرقي، 
إلى  باإلضافة  كبيرة  يهودية  تجمعات 
)القطمون،  العربية  التجمعات  بعض 
البقعة الفوقا والتحتا، الطالبية، الوعرية، 

الشيخ بدر ومأمن هللا(.

بالتبلور  العربي  والعمران  البناء  بدأ 
بشكل ضواح منذ سنوات السبعينيات من 
أثرت  حيث   1870 عشر  التاسع  القرن 
العمرانية  العثماني  التطوير  اتجاهات 
في هذا التبلور وتحسن األحوال األمنية 
حققا  العامالن  وهذان  السور،  خارج 
مادياً  القادرين  القدس  أهالي  لدى  رغبةً 
أعيان  من  وهم  السور،  خارج  بالسكن 
القدس ورجال الدين والسياسة، والطبقة 

المقدسية. األرستقراطية 

لذلك فقد خصصنا قضية هذا العدد عن 
حي أبو الثور، الحي عربي في األساس 
الحركات  بمساعدة  اليهود  ولكن 
 1948 بعد حرب  والعصابات اإلرهابية 
قام  عمان،  إلى  الحي  سكان  وتهجير 
التي  البيوت  على  بالسيطرة  اليهود 

خلفها السكان.

نبذة عن الحي

يقع حي الثوري )أبو ثور( وسط القدس 
القديمة وجنوب-  البلدة  الشرقية، جنوب 
مرتفعة(  )رابية  على  سلوان،  غرب 
على  واقٌع  وهو  ثور،  أبو  جبل  يُسمى 

قضايا العدد

حصن يبوس
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نبالء وعمال،  الموقع  للعيش في  وانتقل 
في  كان  األولى  العالمية  الحرب  خالل 
وفي  البيوت،  من  عشرات  بضع  الحي 
مستهل الفترة األردنية كان معظم سكان 
الراقية. على مر  الطبقة  أبناء  الحي من 
الخليل  من  مهاجرون  اشترى  السنين، 
بعد  فيه.  وسكنوا  الحي  في  أراٍض 
الحرب في عام 1948 جرى تقسيم حي 

الثوري بين األردن و“إسرائيل”.

القدس  إلى  الشرقية  القدس  احتالل  منذ 
 ،1967 العام  أعقاب حرب  في  الغربية 
تحت  يقعان  الحي  طرفي  كل  فإن 

بيت  إلى  تُؤدي  التي  الطريق  من  مقربة 
القمرة  )أرض  الجبل  هذا  ويتبع  لحم، 
سمرة  بيت  وأرض  والغربية(  الشرقية 
في  االستيطان  وبدأ  منه،  مقربة  على 
بدءاً  العشرين  القرن  مطلع  في  الحي 
مستشفى  عليه  أُقيم  الذي  الجبل  براس 
وإلى  العيون،  ألمراض  إنجليزي 
منحدرات )وادي ياصول( بعكس األحياء 
قامت  التي  اإلسالمية  العربية  المقدسية 
الشرقي  الشمال  إلى  القائمة  المواقع  في 
والشمال الغربي من السور القدسي التي 
تنتمي  إسالمية  مقدسية  عائالت  أقامتها 
فقد  موسرة،  واحدة  اجتماعية  طبقة  إلى 
)أبو  حي  في  واألبنية  المساكن  أُقيمت 
ينتمون  مقدسين  أفراد  قِبَل  من  ثور( 
وأقام  مختلفة،  اجتماعية  طبقات  إلى 
وتجار،  علماء،  منفرد  بشكل  الحي  في 
وبدو،  وعمال،  ومزارعون،  وأغنياء، 
من  ومزارعون  الخليل،  من  ووافدون 
قرية سلوان، وبدو ينتمون إلى عشيرتين 

من السواحرة.

ألنه  قرية،  الثوري  يكن  لم  البداية  ومنذ 
كجزٍء  ونشأ  متمدناً،  مقدسياً  حياً  كان 
للقدس.  المدني  التطور  أثناء  أساسي 
السكان  من  طبقة  الثوري  في  قطنت 
التي  والمتعلمين،  األغنياء  العرب 

ُهّجرت في عام 1948 إلى عمان. 

التي  البيوت  على  بالسيطرة  اليهود  قام 
مما   ،1948 حرب  بعد  السكان  خلفها 
لكنهما  متالصقين  حيين  إلى وجود  أدى 
السيطرة  تحت  أحدهما  منفصالن، 
المرتفع،  الغربي  الجزء  في  اإلسرائيلية 
في  األردنية  السيطرة  تحت  واآلخر 

المنحدرات الشرقية للتلة.

وهي  التاريخية،  الحي  نواة  فصل  تم 
الحي  عن  ثور،  أبو  ودير  ثور  أبو  قبر 
العربي وضمها إلى الجزء اليهودي، ثم 
الجديد  العربي  الحي  نواة  تتكون  بدأت 

في منحدرات التلة.

مرور  مع  وتطور  الثوري  حي  امتد 

السنوات على أراضي قرية سلوان )كما 
هو الحال في حي راس العامود(.

عام  بداية  ومنذ  األردنية،  الفترة  في 
1948، بدأ يقطن الحي سكان من الخليل 
األراضي  من  الكثير  يملكون  يكونوا  لم 
األراضي  بشراء  فبدأوا  القدس،  في 
سلوان.  أطراف  في  تدريجي  بشكل 
خارج  من  الثوري  سكان  قدوم  وبسبب 
سلون يتولد في بعض األحيان توتر بين 

المنطقتين. سكان 

بدأت المنطقة تتطور نهاية القرن الـ 19 
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كوحدات  يعمالن  لكنهما  واحدة،  سيادة 
الثوري  الكلمة. حي  معنى  بكل  منفصلة 
حي  الفعلية  الناحية  من  هو  الفلسطيني 
الناحية  من  وهو  الفلسطيني،  الثوري 
معها  ويقتسم  لسلوان  ثانوي  حي  الفعلية 
البناء  وقيود  واالقتظاظ  اإلهمال،  حالة 
النابعة من الوجود في الحوض المنظري 

في المدينة القديمة.

أرض  احتياطي  أي   للحي  يوجد  ال 
وادي  باستثناء  المستقبلي،  للتطوير 
ثانوي،  حي  فيه  يوجد  الذي  ياصول، 
اآلن  لغاية  يتم  ولم  نسبياً،  طفيف  ببناء 
االعتراف به من قِبَل سلطات االحتالل.

أحياء  ثالثة  من  الثوري  حي  يتكون 
فرعية، وهي محاذية للشارع الرئيسي: 
“عشائيل”  شارع  بين  العلوي:  الحي 
األوسط  والحي  ثور”،  “أبو  وشارع 
وهو  ثور”،  “أبو  شارع  منعطفات  بين 
الذي  العربي،  للحي  التاريخية  النواة 
في  ويقع   1948 عام  بعد  اليهود  احتله 
ثور”،  “أبو  شارع  من  العلوية  المنطقة 
المحال  “شارع  عليها  يُطل  والتي 
من  فيمتد  السفلي  الحي  أما  التجارية”، 
ثور”  “أبو  لشارع  الشرقية  المنحدرات 
الحي،  جنوب  في  ويقع  سلوان.  باتجاه 
حي وادي ياصول، وهو حٌي ال تعترف 

به سلطات االحتالل .

أسماء الحي

األسماء االسالمية

أبو ثور أو حي الثوري، أُطلق عليه هذا 
أن  بعد  األيوبية  الفترة  االسم ألنه خالل 
 ،1187 عام  القدس  الدين  صالح  حرر 
تم تعيين منطقة أبو ثور من قِبَل العزيز 
الدين  صالح  جيش  في  لضابط  عثمان 

األيوبي)1(.

كان اسمه الشيخ شهاب الدين، لكنه كان 
)الشيخ  القدسي”  أحمد  “الشيخ  يُدعى 
أحمد الثور( أو “أبو ثور” تعني )الرجل 

قضايا العدد

حي أبو الثور العربي

صفحة من كتاب “تاريخ القدس والخليل من إبراهيم حتى نهاية القرن الخامس عشر الميالدي” لمجير الدين )1876(. 
تذكر قصة حي أبو ثور
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صوت،  أي  هاتور”  “كول  لكتاب 
حسب  الفداء  عمليات  عن  كتاب  وهو 

الكاباال)2(.

المسيحية األسماء 

وفقًا للتقاليد المسيحية، فإن حي أبو ثور 
)أي  السيئ”  المجلس  “جبل  موقع  هو 
رئيس  منزل  يقع  حيث  السنهدرين(، 
أقام  الذي  المكان  إلى  وفقًا  قيافا،  الكهنة 
فيه يوسف بن متتياهو قبر رئيس الكهنة 
حننيا، حيث أجرى الكهنة والشيوخ أول 
استجواب ليسوع - “وقاده الرجال الذين 
أخذوا يسوع إلى قيافا رئيس الكهنة الذي 
متى   ( والشيوخ”  هناك  الكتبة  جمعه 

.)26:57

المسيحيين “جبل  اإلسمين  معنى  وحول 

لُقب  وقد  الثور(  أبو  أو  الثور،  صاحب 
صالح  رافق  أنه  قيل  كما  االسم،  بهذا 
جاء  هنا  ومن  ثوًرا،  يركب  وهو  الدين 

اسم المدينة. 

هذا المعتقد يعتمد على كالم مجير الدين 
ثور  أبو  اسم  أن   ،1495 لعام  كتابه  في 
يشير إلى أحمد القدسي )المقدسي( الذي 
حارب في صفوف جيش صالح الدين، 
عام  في  الثور.  ظهر  على  يركب  وكان 
في  المسلمون  انتصر  أن  بعد   ،1198
معركة حطين، وكعالمة تقدير لشجاعته 
في حملته ضد الصليبيين، تم منحه التل 
التي ُسميت باسمه منذ ذلك الحين. ووفقًا 

للتقاليد، تم دفنه في الموقع.

إنه  يقول  آخر  إسالمي  تقليد  وهناك 
القدس  يُحاصر  الدين  صالح  كان  بينما 

الصليبية، وكان يراقب من التل في أبو 
أحد  الدين،  شهاب  الشيخ  تفاخر  طور، 
المرافقين له، قائالً: “أنا  وزراء الجيش 
المدينة دون أي جهد على  سوف أغزو 
إلى  حتى  أحتاج  لن  )أي  الثور”  ظهر 
بها،  تمسك  الحين  ذلك  ومنذ  حصان(، 

ولُقب بـ “أبو ثور”.

أبو  دير  أيضاً  العرب  يسميه  والحي 
توري”  و“أبو  طوروس(  )دير  ثور 
أبو  اليهود  عليه  ويُطلق  و“توري” 
أحياناً  اليهودي  الجزء  ويُسمى  طور. 
العربي  والجزء  اليهودي”  طور  “أبو 

“أبو طور العربي”.

الجزء  في  اليهود  السكان  يُسميه  واليوم 
وهو  هاتور”،  “كول  الحي  من  العربي 
طبقاً  المسيح  أيام  إلى  يُشير  الذي  االسم 

الحي اليهودي جفعات حنانيا الذي احتلتة إسرائيل بعد حرب 1948
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قضايا العدد

الشر”  جبل  و“مجمع  السيئة”  النصيحة 
المكان،  نفس  إعطاؤهما  تم  وكيف 
اسم  خلطوا  القدس  أهل  أن  أوضحوا 
جبل الطور )جبل البرج، االسم العربي 
طور،  أبو  جبل  مع  الزيتون(  لجبل 
ولذلك أطلقوا على التل “أبو طور” )أبو 

البرج(.

األكثر  التعريف  فإن  حال،  أي  على 
المشورة  لـ“جبل  والمقبول  شيوًعا 
السيئة” هو جبل في )سلسلة تالل قصر 
المفوض(، على بُعد حوالي ميل ونصف 

جنوب أبو طور.

الحي  يظهر  الوسطى،  العصور  في 
“مجلس  باسم  التل  على  الموجود 
 Gihon )باإلنجليزية:  جيحون” 
 Mons وبالفرنسية:  Council؛ 
يتدفق  الذي  جيحون  نبع  بعد   )Gihon

شرق التل، في نهر قدرون.
 

جفعات حنانيا
 

من حي  اليهودي  للجزء  الرسمي  االسم 
لكن  حنانيا،  جفعات  حي  هو  طور  أبو 
نادراً ما يستخدم معظم سكان الحي هذا 

االسم.

يوليو  في  حنانيا  جفعات  اسم  تأسس 
األسماء  تحديد  من  كجزٍء   ،1958
كانت  التي  القدس  أحياء  لتهويد  الجديدة 
أجنبيًا.  أو  عربيًا  اسًما  اآلن  حتى  تحمل 
الذي  ندباي  بن  حننيا  إلى  االسم  يشير 
كان بيته الصيفي، حسب التقديرات، يقع 

على قمة التل في الحي.

حنانيا  فإن  فالفيوس  لجوزيفوس  ووفقًا 
أنه  يفترض  الذي  التل  هذا  على  مدفونًا 
التل  سفح  عند  هنوم  بن  وادي  في  يقع 
نفسه  القبر  تحديد  يتم  لم  أنه  من  بالرغم 

بعد.

حي  كان  و1967   1948 عامي  بين 
القدس  بين  المدينة”  على “خط  مقسوماً 

الغربية “إسرائيل” من القدس الشرقية، 
الحي  من  العلوي  والجزء  واألردن، 
في  “إسرائيل”  احتلتها  التي  الغربي 

حرب عام 1948.

اعتباًرا من عام 2014، بلغ عدد سكان 
الحي حوالي 18000 نسمة.

مشاكل أساسية في حي 
الثوري

يهدمون منازلهم بأيديهم

سّكان   ترحيل  إلى  القدس  بلديّة  تسعى 
القدس الشرقية من المدينة، وألجل ذلك 
تفعل كّل ما بوسعها لكي تمنعهم من البناء 
يضطّر  الّسياسة  لهذه  نتيجة  القانونّي. 
السّكان هناك إلى بناء منازلهم ومحالّهم 
التجاريّة دون ترخيص قانونّي، وعندما 

تصل أوامر الهدم.

من البلديّة ال يوجد أمامهم سوى خياران 
أحالهما ُمّر: أن يهدموا منازلهم بأنفسهم 
لكي يتفادوا دفع تكاليف الهدم للبلديّة إذا 
عشرات  يدفعوا  أن  أو  آليّاتها  به  قامت 
هدم”  “بدل  للبلديّة  الشواقل  آالف 

منازلهم.

وفي حي الثوري جرى استنفاذ إمكانيات 
في  عليها  المصادق  المنخفضة  البناء 

مخططات الحي بصورة تامة تقريباً. 

في حاالت كثيرة بنيت في أرجاء الحي 
طوابق إضافية، بما يتجاوز المسموح به 
في المخططات المصادق عليها. وجرى 
في السنوات األخيرة بناء شقق في أنحاء 

غير مخصصة لهذا.

بنيت  الخيارات،  انعدام  وبسبب  أحياناً، 
وعلى  البعض،  لبعضها  مالصقة  بيوت 
البيوت  من  الكثير  فإن  ذلك،  ضوء 
الهدم. ولكن، رغم  تهديد  موجودة تحت 
للتوسع،  إمكانية  للحي  يوجد  )ال  ذلك، 
“جفعات  جهة،  كل  من  مغلق  فالحي 

والحديقة  الشرق،  من  سلوان  حنانيا”، 
من  القديمة  البلدة  أسوار  حول  الوطنية 
السالم”  “غابة  الجنوب  من  الشمال. 
في  اآلخذ  الفرعي  الحي  تطور  من  تحد 

التطور في وادي ياصول(.

يوم  في  الحصر،  ال  المثال  سبيل  فعلى 
  2020 عام  سبتمبر   7 الموافق  اإلثنين 
أنفار   6 من  مؤلّفة  أسرة  اضطّرت 
بضمنهم 4 أوالد أن تهدم بنفسها منزلها 
الواقع في حّي الثوري في شرقّي القدس.

أنفار   10 من  مؤلّفة  أسرة  وأيضاً، 
بضمنهم طفل، اضطّرت أن تهدم بنفسها 
يسكن  حيث  منزلهم  من  الثاني  الطابق 
اثنان من أبنائها. يقع المنزل في حّي باب 

الغوانمة في البلدة القديمة في القدس. 
وفي جبل المكبّر اضطّر أحد السّكان أن 
يقوم  تجاريّة  محاّل  خمسة  بنفسه  يهدم 
بتأجيرها. هناك ثماني أسر فقدت مصدر 
رزقها جّراء ذلك، وبضمنها األسر التي 
كسبت رزقها من هذه المحاّل. استمّرت 
أعمال الهدم في المواقع الثالثة إلى اليوم 

التالي الموافق8 سبتمبر 2020.

الحي غير المعترف به

يقع حّي وادي ياصول بين حّي أبو ثور 
الّسالم”.  لـ”غابة  محاذيًا  سلوان  وحّي 
 500 الـ  يقارب  ما  اليوم  الحّي  في  يقيم 
شخًصا وفقًا لمعطيات OCHA )مكتب 
األمم  هيئة  في  اإلنسانيّة  الشؤون  تنسيق 

المتحدة(.

أصدرت البلديّة أوامر هدم لجميع منازل 
الحّي وأصبح جميع سّكانه اآلن مهدّدون 
 2019 عام  أبريل  نهاية  في  بالّطرد. 
أوامر  من  اثنين  نفّذت  قد  البلديّة  كانت 

الهدم وطردت أسرتين.

التسعينيّات  بداية  في  الحّي  سّكان  أقام 
خاّصة.  فلسطينيّة  بملكيّة  أرٍض  على 
أيًضا  كانت  غابة  تقع  الحّي  محاذاة  في 
من  صودرت  خاّصة  فلسطينيّة  أمالًكا 

أصحابها في عام 1970.
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بقيّة  أو  المعترضين  منازل  أوضاع 
ردّت  ذلك  إلى  إضافة  الحّي.  منازل 

محكمة العليا استئنافًا ُرفع أمامها.

لدى  قدّمت  أخرى  أسرة   47 وهناك 
شهر  نهاية  في  المركزيّة  المحكمة 
لوقف  مؤقت  أمر  إلصدار  طلبًا  أبريل 
تصدر  لم  لكن  الهدم،  تنفيذ  إجراءات 
نتيجة  الشأن.  هذا  في  قراًرا  المحكمة 
الحّي مهدّدة  منازل  تزال جميع  لذلك ال 

بالهدم في أيّة لحظة.

الوطنية الحديقة 

الوطنية  الحديقة  حدود  أن  من  بالرغم 
هينوم”،  ن  “جاي  في  تقع  عنها  المعلن 
الوثائق  لكن  الحي،  من  الشمال  إلى 
بمكوم  منظمة  نشرتها  التي  والتقارير 
استجالء  عنوان  تحت  اإلسرائيلية)3( 
األحياء العربية في القدس الشرقة، تُؤكد 
توسيع  إلى  تتجه  االحتالل  سلطات  أن 
الجنوبي وفقاً  الحد  الحديقة بحيث يتحدد 

القدس  بلديّة  صنّفت   1977 عام  في 
أقيم  التي  واألراضي  الغابة  أراضي 
“مساحات  ياصول  حّي  الحقًا  عليها 

خضراء” يُمنع البناء فيها.

في عام 2004 نّظم سّكان الحّي أنفسهم 
والبناء  التخطيط  لجنة  إلى  وقدّموا 
بهدف  مفّصلة  هيكليّة  خريطة  اللّوائيّة 
العام  في  لكّن  المنازل،  وضع  تسوية 
على  المصادقة  اللّجنة  رفضت   2008
تعليمات  تُخالف  أنّها  بحّجة  الخريطة 
أّن  حدّد  التي   ”2000 “القدس  مخّطط 
مصنّفة  الحّي  عليها  أقيم  التي  األرض 

“مساحة خضراء”.

من جهة أخرى صادقت البلديّة وصندوق 
كييمت”(  )“الكيرن  “إسرائيل” 
خّطة  على  الغابة  إدارة  عن  المسؤوالن 
االستيطانيّة  “إلعاد”  جمعيّة  قدّمتها 
تتضّمن تطوير مخّططات إلقامة منشآت 
في  بما  للمبيت  جماعات  تستقبل  تخييم 
االنزالق  لرياضة  “أوميغا”  منشأة  ذلك 

األطول  تعدّ   )Zip Line( الحبال  على 
من نوعها في البالد.

في  المنشآت  هذه  من  جزء  إقامة  تّمت 
وقد  بناء  رخص  استصدار  دون  الغابة 
لكنّها  بحقّها  هدم  أوامر  البلديّة  أصدرت 

تتجنّب تنفيذ هذه األوامر.

ياصول  وادي  في  المنازل  أصحاب  أّما 
خالل  جميعًا  ضدّهم  الدولة  قدّمت  فقد 
محكمة  لدى  اتّهام  لوائح  األخير  العقد 
بدورها  أصدرت  التي  المحلّية  الشؤون 
وفرضت  المنازل  لجميع  هدم  أوامر 
عشرات  بلغت  غرامات  أسرة  كّل  على 

آالف الشواقل.

قدّمت ثالثة من األسر استئنافًا على هذه 
لكّن  المركزيّة  المحكمة  لدى  القرارات 
المحكمة ردّت هذه االستئنافات في شهر 
نيسان بحّجة أنّه “ال يوجد أفق تخطيطّي 
على  المصادقة  يتيح  وقريب”  واضح 
تسوية  خاللها  من  تتّم  جديدة  خريطة 

شارع في وادي ياصول من اليسار الخيمة التي أقيمت على أنقاض منزل عائلة برقان. بيتسيلم
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األراضي التي تسمح بالتوسع العمراني. 
في  وتقع  جداً،  قليلة  الفارغة  فاألراضي 
أطراف الحي، وقد ُصودر قسم كبير من 

األراضي بحجة إنشاء حديقة وطنية.

ضئيالً  األراضي  احتياطي  أصبح 
السكان  طرد  فبعد  تاريخية،  ألسباب 
جاء  القدس،  وتقسيم  الغربي  الجزء  من 
األراضي  واشتروا  الخليل  من  السكان 
والعقارات في الثوري الذي يعتبر جزءاً 

من سلوان وساحتها الخلفية.

شراء  تدريجي  بشكل  الخاليلة  بدأ 
وبنوا  القرية،  أطراف  على  األراضي 
إلى زيادة  أدى  فيها مما  البيوت وقطنوا 

لحدود البناء الشمالية للثوري. 

وهذا رغم وجود جرف منحدر بصورة 
الحي،  وبين  جاي  بين  يفصل  خاصة 
إلى  تضاف  قد  التي  المنطقة  أن  بحيث 
تماماً  منفصلة  ستكون  الوطنية  الحديقة 

عن باقي الحديقة.

المراحل  في  يزال  ما  الذي  المخطط، 
األذرع  لدى  معروف  فقط،  األولية 
إحدى  وظهرت  بل  للبلدية،  الميدانية 
المحلي  الهيكلي  المخطط  في  الصيغ 
وقد  سنوات،  قبل   ”2000 “القدس 
الطبيعة  بسلطة  تسمى  ما  أقامت 
نقطة  لالحتالل،  التابعة  والحدائق 

ديسمبر  في  الموقع.  في  استطالع 
2011 تم في الموقع هدم مبنى زراعي 
بمساحة 300 متر مربع تقريباً، واقتالع 
بحضور  زيتون  شجرات   10 حوالي 
الطبيعة  سلطة  في  القدس  منطقة  مدير 
كونها  النادرة،  المساحة  والحدائق. 
الرئيسية،  للطريق  ومجاورة  مستوية 
مفتوحة  عامة  منطقة  لتكون  مخصصة 
في المخططات المصادق عليها، لكن لم 
سكان  رفاهية  لصالح  تطويرها  أبداً  يتم 

الحي.

التخطيط والبناء
 

في  شديٍد  نقٍص  من  الثوري  حي  يُعاني 
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نقص في مباني التعليم

هناك نقٌص حادٌ في المباني التعليمية في 
التعليمية  المؤسسات  تُوفر  فيما  الحي، 
حلوالً  الحي  في  تعمل  التي  الخاصة 
في  جزئية فقط. النقص محسوس أساساً 
باكتظاظ  تعمل  التي  اإلبتدائية  المدارس 
كبير. تقع مدرسة أحمد سامح اإلبتدائية 

للبنين في مبنى سكني وسط الحي.

المبنى منذ سنوات، لكن  البلدية تستأجر 
لم يتم أبداً مالئمة المبنى للتربية والتعليم 
الظروف  الكبير،  االكتظاظ  بسبب 
األمان  وشروط  مخزية،  الصحية 
مرتجلة  صفوف  هناك  للغاية،  خطيرة 
فوق  يتسلقون  الطالب  الشرفات،  في 
والخروج  الدخول  أجل  من  الطاوالت 
من  قليل  عدد  هناك  الصفوف،  من 
طالب  الطالب،  لمئات  المراحيض 
الروضة يخرجون إلى الشارع من أجل 
تدفئة  توجد  وال  الساحة،  إلى  الوصول 

كافية في الشتاء. 
في  للبنات  االبتدائية  المدرسة  تقع  فيما 

الكثافة السكانية في الحي.

الثوري خريطة هيكلية،  وال يوجد لحي 
وال توجد خطة عامة للمنطقة. فالمخطط 
وتم   ،1978 عام  منذ  موجود  القائم 
خريطة  لتصبح  الخريطة  هذه  تحضير 
المعماري  المهندس  طريق  عن  هيكلية 
هذا  تطبيق  يتم  لم  ولكن  شنبرغ.  زئيف 
طويلة  سنوات  لفترة  واستخدم  المخطط 

كمخطط مساعد لتطوير الحي.

من  يمكن  مخططات  عدة  للثوري  توجد 
خاللها استصدار رخص بناء ومنها:

 ،1991 سنة  من  “أ”   1864 المخطط 
والمخطط 1864 “ب” من سنة 1989، 
 ،2004 “أ” من سنة   5222 والمخطط 
والمخطط 5222 “ب” من سنة 2006.

المخطط الهيكلي القدس 
2000

التوسيع  لمنطقة  الدقيق  الفحص  إن 
الهيكلي  المخطط  في  بالحي  المعروض 

معظم  أن  يظهر  القدس،  الجديد  المحلي 
مخصصة  أراٍض  فوق  يمتد  التوسيع 
المصادق  المخططات  في  للتطوير 

عليها.
تكن  لم  المعروضة  القليلة  المساحة 
فعلياً  للتطوير بل كانت مبنية  مخصصة 

بلدية. بكثافة 

لم يتم شمل الحي الثانوي وادي ياصول 
الذي  المخطط  التوسيع.  منطقة  في 
األرض،  أصحاب  من  مجموعة  قدمته 
منطقة  من  دونمات   6 حوالي  فوق 
اللجنة  قِبَل  من  رفضه  جرى  التوسيع، 
اللوائية للتنظيم والبناء بدعوى أنه يجب 
لمنطقة  شامل  مخطط  على  المصادقة 
مخططات  على  المصادقة  قبل  التوسيع 

موضعية في مجالها.

في  المحكمة.  إلى  السكان  توجه  وقد 
إطار االجراء القضائي، عرضت اللجنة 
اللوائية إطاراً زمنياً غير معقول، حوالي 
عقد ونصف حتى االنتهاء من التخطيط 

الشامل. 
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قضايا العدد

مناسب  غير  أيضاً  وهو  مجاور  مبنى 
بالمرة. ال توجد في الحي مدرسة ثانوية، 
األمر الذي يؤدي إلى خروج الفتيات من 
لهنَّ  يُسمح  اللواتي  الفتيات  المدارس. 
الحي  خارج  للدراسة  بالخروج  أهلهنَّ 

هنَّ اللواتي تخلصنَّ من هذا المصير. 

الختام

 1967 عام  الشرقية  القدس  احتالل  منذ 
وحتى يومنا هذا، تسعى سياسة التخطيط 

اإلسرائيلي  االحتالل  لسلطات  التابعة 
في القدس إلى تثبيت التفّوق الديمغرافّي 
أّي  تتيح  ال  وتكاد  المدينة،  في  اليهودّي 

بناء مرّخص في األحياء الفلسطينيّة.

الخرائط الهيكليّة التي أعدّتها البلديّة لهذه 
وتقليص  تقييد  األساسّي  هدفها  األحياء 
منها  مختلفة،  بوسائل  البناء  إمكانيّات 
كـ“مساحات  شاسعة  أراٍض  تصنيف 
الفلسطينيّين  تمنع  لكي  خضراء” 
المعلنة  السياسة  هذه  فيها.  البناء  من 

عاًما  خمسين  من  أكثر  منذ  والمطبّقة 
استئنافات  تداولوا  الذين  القضاة  تجاهلها 
الهدم  أوامر  ضدّ  الثور  أبو  حّي  سّكان 

التي صدرت بحّق منازلهم.

المحاكم  في  عادةً  يجري  ما  على غرار 
القضاة  هؤالء  ارتأى  “اإلسرائيليّة” 
لدى  هل  السؤال:  على  فقط  التركيز 
ال.  أم  بناء  ترخيص  االستئناف  مقدّمي 
المحكمة  قاضية  قرار  في  جاء  هنا  من 
السّكان  أّن  لومف  مريم  حنة  المركزيّة 
أنفسهم”  سوى  يلوموا  أن  لهم  “ليس 
ألنّهم هم اختاروا البناء بدون ترخيص، 
الوضع  تغيير  حين  إلى  ينتظروا  ولم 

التخطيطّي.

تتعلّق  ادعاءات  السّكان  قدّم  وحين 
التخطيط  مجال  في  ضدّهم  بالتمييز 
في  السعي  عن  القدس  بلديّة  وامتناع 
رفض  هناك،  البناء  تنّظم  خرائط  إعداد 
الحجج  هذه  أخذ  إلرون  يوسف  القاضي 
غير  “من  أنّه  قائاًل  االعتبار  بعين 
اإلجراء  إطار  في  تداولها  المناسب 

الجنائّي”.

Endnotes

1. Moudjir ed-dyn )1876(. Sauvaire 
)ed.(. Histoire de Jérusalem 
et d’Hébron depuis Abraham 
jusqu’à la fin du XVe siècle de J.-
C: fragments de la Chronique de 
Moudjir-ed-dyn, p. 290.

وفقًا ألحفاد الحاخام هيلل ريفلين من شكولوف، . 2
لتعاليم حاخامه غاون  الكتاب وفقًا  كتب جدهم 
في  للكتاب  إصدار  أول  كان  فيلنيوس.  من 
من  الرغم  على  الماضي،  القرن  عشرينيات 
بالفعل  الكتاب  في  األفكار  من  العديد  ظهور 
عام  )توفي  ريفلين  يوسف  الحاخام  ترانيم  في 
األحياء  وبناة  هليل  الحاخام  وحفيد   ،)1896

الجديدة في القدس.
التخطيط، . 3 أجل حقوق  بمكوم - مخططون من 

عام  في  تأسست  اإلنسان  لحقوق  منظمة  هي 
المخططين  من  مجموعة  قِبَل  من   1999
من  المحترفين،  المعماريين  والمهندسين 
في  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية  تعزيز  أجل 
اإلسكان،  وسياسات  المكاني  التخطيط  مجال 
الضفة  المنطقة “ج” من  في “إسرائيل” وفي 

الغربية تحت السيطرة اإلسرائيلية.

طريق األطفال اليومي إلى المدرسة في حي الثوري
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“إسرائيل” تهدم 58 منشأة فلسطينية بالقدس منذ 
بداية العام

المرصــد  وثقهــا  معطيــات  أظهــرت 
األورومتوسطي لحقوق اإلنسان تسارع 
وتيرة سياســة الهدم اإلسرائيلية لمنازل 
ومنشــآت فلســطينية، وإخــالء أحيــاء 
فلســطينية مقابــل بنــاء آالف الوحدات 
االســتيطانية فــي القــدس المحتلة خالل 

األشــهر األربعة األولى من عام 2021؛ 
في تكريس لسياســة التمييز العنصري، 
الرامية إللغاء الوجود العربي الفلسطيني 

في المدينة.

وقــال المرصد األورومتوســطي لحقوق 

اإلنسان: إّن “إسرائيل” هدمت 31 منزاًل 
و27 منشأة فلســطينية في القدس المحتلة 
منذ بداية العــام الحالي، في حين صدّقت 
على بناء 4982 وحدة اســتيطانية جديدة 

خالل المدة نفسها.
وذكــر المرصد -مقّره جنيــف- في بيان 
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القدس في شهر

تضــع فيــه الســلطات اإلســرائيلية قيودًا 
وعراقيل تحول دون حصول الفلسطينيين 
علــى تراخيص بناء؛ فإنها تســتخدم عدم 
الترخيــص ذريعــة لتنفيذ عمليــات الهدم 
المتصاعدة، وهي واحدة من ذرائع عديدة 
للهدم، مقابل ذلك تعطي تسهيالت وتوفر 
موازنــات كبيرة إلقامة مئــات الوحدات 

االستيطانية.

فــي  القانونــي  المســؤول  وقــال 
األورومتوســطي “طارق اللــواء”: “إن 
القــرارات والخطط اإلســرائيلية المتعلقة 
باإلخالء والهــدم وتهجير الفلســطينيين، 
وإقامــة مباٍن ومعالم يهودية، تعكس نظام 
األبارتهايد الذي تنتهجه “إســرائيل” في 
ســياق اعتمادها علــى قوانيــن تمييزيّة، 

وسياسات غير عادلة”.

وشــدد على أن عمليات الهــدم وقرارات 
اإلخالء التي تنفذها السلطات اإلسرائيلية، 
تأتي تكريًســا لسياســة ممنهجــة، ضمن 
مســاعيها لتهجيــر الفلســطينيين قســًرا، 
ومحاوالت تغييــر الطابع الديمغرافي في 

المدينة المحتلة.

وبيّن األورومتوسطي أن عمليات التدمير 
والترحيــل غيــر القانونــي للمدنييــن في 
األراضــي المحتلة تنتهــك اتفاقية جنيف 
الرابعة، وتشــكل جريمــة حرب بموجب 
البنــد الرابع من المــادة الثامنة من النظام 
الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  األساســي 
الصــادر بروما فــي 17 يوليــو 1998، 
الــذي نص على تعريف جريمة العدوان، 
وجــاء فيه: “إلحاق تدمير واســع النطاق 
بالممتلــكات واالســتيالء عليهــا دون أن 
تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك، 

وبالمخالفة للقانون، وبطريقة عابثة”.

األورومتوســطي  المرصــد  ودعــا 
المجتمــع الدولــي واألمــم المتحــدة إلى 
تحمــل مســؤولياتهم في وقــف انتهاكات 
لوقــف  العاجــل  والتدخــل  “إســرائيل” 
مخططــات هدم المنــازل، وتغيير الواقع 

الديمغرافي في المدينة.

صحفي، بتاريخ 2 مايو 2021، أن فريقه 
وثق خالل األشــهر األربعــة األولى من 
عــام 2021 )86( انتهــاًكا متعلقاً بالهدم 
والتدمير وتكريس الوجود االســتيطاني، 
نفذتها القوات “اإلســرائيلية” في القدس، 
أوســعها كان خــالل مــارس بواقــع 31 

انتهاكاً.

وأشار األورومتوسطي إلى أن االحتالل 
هــدم خــالل هــذه األشــهر 31 منــزالً - 
نصفهــا خالل مــارس 2021 - منها 16 
هدمت ذاتياً بأيــدي أصحابها لتجنب دفع 

غرامات وتكاليف هدم باهظة.

وأكد استيالء سلطات االحتالل على ثالثة 
منازل وإصدارها ســتة قــرارات إخالء 
لمنازل أخرى، في حيــن أصدرت قرار 
إخــالء بحــق حي كامل وهــو حي وادي 

الربابة في القدس.

وتسببت عمليات الهدم وقرارات اإلخالء 
القســري، في عمليــات إجــالء وتهجير 
قســري لعشــرات العائالت الفلســطينية 
وضمن أفرادها نســاء وأطفــال، لوحقوا 
حتــى داخل الخيام التــي أقاموها لإليواء 
المؤقــت قــرب منازلهم المدمــرة، وفق 

البيان.

وأشار المرصد األورومتوسطي إلى أنه 
خــالل إعداد هــذه البيان فــإّن 28 عائلة 
فلســطينية تضم نحو 500 نسمة من حي 
الشــيخ جراح في القدس مهددة بالتهجير 
القســري، في إطار صــدور قرارات من 
المحاكم اإلســرائيلية تشــرعن االستيالء 
علــى منازلهم، وهو ما ينــذر بواحدة من 
أوســع عمليــات التهجيــر الجماعــي في 

اآلونة األخيرة.

وأّجلــت المحكمــة اإلســرائيلية بتاريــخ 
2 مايــو 2021 قضيــة إخــالء العائالت 
من حي الشــيخ جــراح إلــى الخميس 6 
مايــو 2021 للتوصــل إلــى “اتفــاق مع 
المســتوطنين اإلســرائيليين”، وهــو مــا 
يعني ضمنيًّا طرد الســكان الفلســطينيين 

مــن بيوتهم وتســليمها إلى المســتوطنين 
اإلسرائيليين.

وحســب المرصــد، صعّــدت الســلطات 
“اإلسرائيلية” من سياسة االستيالء على 
المنازل الفلســطينية فــي القدس لمصلحة 
جمعيات اســتيطانية؛ إذ اســتولت على 8 
بنايات سكنية، وأخطرت باالستيالء على 

13 بناية أخرى خالل عام 2020.

ووفقــاً لتقديــرات األمــم المتحــدة، فــإّن 
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.

أّن  األورومتوســطي  المرصــد  وأكــد 
عمليــات اإلخــالء القســري إلــى جانب 
التدمير الممنهج للمنازل الســكنية يخلف 
آثاًرا مادية واجتماعية واقتصادية ونفسية 
فادحــة علــى األُســر المتضــررة، وهي 

جرائم قد ترقى إلى التطهير العرقي.

وفي السياق، وثق األورومتوسطي خالل 
األشــهر األربعة األولــى من عام 2021 
تدميــر 27 منشــأة تجاريــة، فضــالً عن 
تجريــف ممتلكات أخرى مثــل آبار مياه 
وأســوار، إلى جانــب توزيع 40 إخطاًرا 
على األقــل بالهــدم داخل أحياء شــرقي 

القدس.

كما رصد اســتيالء القوات اإلســرائيلية 
على أراٍض فلسطينية وتجريفها لمصلحة 

تنفيذ شوارع تخدم المستوطنين.

وفــي مؤشــر ينطوي على حجــم التمييز 
ســلطات  تمارســه  الــذي  العنصــري 
االحتالل؛ فإنه مقابل هذا التدمير الواســع 
الفلسطينية، صدقت  للمنازل والممتلكات 
الحكومة “اإلسرائيلية” وشرعت في بناء 
4982 وحدة استيطانية خالل هذه المدة.

وبيّن األورومتوسطي أنه في الوقت الذي 
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االحتالل يصّدق على بناء 
2540 وحدة استيطانية 

في القدس

صّدقــت حكومــة االحتالل اإلســرائيلي، 
بتاريخ 7 أبريــل 2021، على بناء أكثر 
من ألفي وحدة اســتيطانية شــرق مدينة 
القدس المحتلة، عبر ما يســمى “اللجنة 

المحلية للتخطيط والبناء”.

وذكــرت صحيفــة “هآرتــس” العبريــة 
 540 بنــاء  علــى  صدّقــت  اللجنــة  أن 
وحــدة اســتيطانية داخــل حي أبــو غنيم 
االســتيطاني، وبناء ألفي وحدة استيطانية 
بحي “جفعات همتوس” القريب من بيت 

صفافا. 
ويهــدف المشــروعان لخنــق حــي بيت 
صفافــا، ومنــع إمكانيــة وجــود تقســيم 

للمدينة المقدّسة في إطار أي حل سياسي 
مستقبلي.

وقبــل أيــام أقــرت حكومــة االحتــالل 
اإلسرائيلي تعديالت وإضافات للمشروع 
االستيطاني الذي قدمته “بلدية االحتالل” 
بالقــدس المحتلــة قبل ثالثة أســابيع لبناء 
930 وحــدة اســتيطانية جديــدة ضمــن 
خطة شاملة لتوســعة مستوطنة “بسغات 

زئيف”.

وشــرعت بلدية االحتــالل في القدس منذ 
بداية عام 2021 فــي العمل على خطين 
متوازيين؛ يتمثل األول بتســريع عمليات 
هدم المنازل الفلســطينية، والثاني، يتمثل 
لتوســعة  المشــاريع  بتســريع عشــرات 
المستوطنات في شمال المدنية وجنوبها. 
كمــا رّوجــت بلديــة االحتــالل لخطــة 
إستراتيجية لتعزيز مستوطنات “بسغات 

زئيــف” و”رمات شــلومو” في شــمال 
المدنيــة، و”جيلــو” و”جفعات همتوس” 

في جنوب المدينة من ناحية أخرى.

 ومنــذ احتــالل مدينــة القــدس؛ تهــدف 
سلطات االحتالل إلحكام السيطرة عليها 
بهــدف تهويدهــا وتضييق الخنــاق على 
سكانها األصليين؛ وذلك من خالل سلسلة 
من القرارات واإلجراءات التعسفية التي 
طالت جميــع جوانب حياة الفلســطينيين 

اليومية. 

وتسعى سلطات االحتالل بذلك إلى تحجيم 
وتقليص الوجود الســكاني الفلسطيني في 
القــدس؛ حيث وضعت نظامــاً قهرياً يقيد 
منــح تراخيــص المبانــي للفلســطينيين، 
وأخضعتهــا لســلم بيروقراطــي وظيفي 
مشــدد؛ بحيــث تمضــي ســنوات قبل أن 

تصل إلى مراحلها النهائية.
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مــع وزارة الخارجية األردنية، وأرســل 
الوثائق الخاصة التي تثبت ملكية عائالت 

الحي ألراضيهم ومنازلهم.

العربيــة  الجهــود  بتوحيــد  وطالــب 
والدوليــة وتفعيل الدبلوماســية البرلمانية 
الواعيــة بأهمية تطبيــق العدالــة الدولية 
لمواجهــة مخططــات االحتالل، مشــددًا 
أن اإلجــراءات والقرارات اإلســرائيلية 

األخيرة أخلّت بالعدالة الدولية.

مــن جانبــه أكــد رئيــس لجنة فلســطين 
الهيئــة  وعضــو  الماليــزي  بالبرلمــان 
التنفيذية للرابطة، النائب سيد إبراهيم، أن 
التضامن مع القضية الفلســطينية يتطلب 
اتخاذ إجراءات سياســية إلنهاء االحتالل 
ووقــف انتهاكاته، والعمــل على تصنيف 

برلمانيون دوليون 
ُيطالبون بالتصدي 

لمخططات االحتالل 
بالشيخ جراح

طالــب رؤســاء لجان فلســطين في عدد 
من البرلمانات العربية والدولية، بتاريخ 
7 أبريــل 2021، المؤسســات الدوليــة 
والبرلمانيــة بالتحــرك العاجــل إليقــاف 
مخططــات االحتــالل في مدينــة القدس 
المحتلة عامة وحي الشــيخ جراح وحي 

البستان خاصة.

جــاء ذلك خــالل نــدوة نظمتهــا رابطة 
حملــت  القــدس”،  ألجــل  “برلمانيــون 
عنوان “يوم األرض مأســاة تتكرر )حي 
الشــيخ جراح، حي البستان(.. المسؤولية 

الدولية”.

وأكــد المديــر العــام للرابطــة، د. محمد 
مكــرم بلعــاوي، ضــرورة الضغط بكل 
قــوة علــى األمــم المتحدة والمؤسســات 
الدوليــة وتعزيــز المقاطعة الدبلوماســية 
واالقتصادية وكل أنواع المقاطعة وحشد 
الضغط على االحتالل من أجل الرضوخ 
للقانــون الدولــي ووقــف مخططاتــه في 

مدينة القدس المحتلة.

وأضاف بلعاوي، خالل كلمته في الندوة، 
المحتلــة، والمســجد  القــدس  أن مدينــة 
األقصى المبارك، يعيشان مرحلة حرجة 
التهويديــة  المخططــات  مــن  وخطيــرة 
واالســتيطانية، توجــب علــى كل من له 
ضمير حــي التحرك إليقافهــا والتصدي 

لها.

عضــو  أوضحــت  جانبهــا،  مــن 
البرلمــان األرجنتينــي وعضــو برلمان 
أن  بيــري،  جوليــا  “البارالســور”، 
يــوم األرض هــو يــوم لالحتجــاج على 
الظلــم وإعــالٌن لرفــض نظــام الفصــل 
العنصــري اإلســرائيلي، الفتــة إلــى أن 
منظومــة االســتعمار والتطهيــر العرقي 

والمخططات االستيطانية اإلسرائيلية في 
ازدياد، في إطــار تجاهلها من المنظمات 

الدولية والقانونية.

 وشــددت بيــري، أن بيانات االســتنكار 
والشجب الدولية لالعتداءات اإلسرائيلي 
للخطــوات  الفتقارهــا  لهــا؛  صــدى  ال 
القانونية  العملية، وتجاهلها لإلجــراءات 

الالزمة لردع “إسرائيل”.

بدوره دعا رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان 
األردني، محمد الظهــراوي، البرلمانات 
لتبنــي موقٍف مشــترٍك يديــن مخططات 
االحتــالل في حي الشــيخ جــراح وحي 
البســتان فــي القــدس المحتلــة، موضًحا 
أن برلمــان بالده يعمل علــى تقديم الدعم 
واإلســناد ألهالي الشــيخ جراح بالتعاون 
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“إســرائيل” دولــةً عنصريــةً، مضيفًــا 
أن جميــع التقاريــر الصــادرة عن األمم 
المتحدة والمنظمات الحقوقية توثق فرض 
االحتــالل اإلســرائيلي نظاًمــا عنصريًّا 
على الفلسطينيين، وهو ما يرتقي لجريمة 

حرب دولية.

وشــدد على أن ماليزيا ستســتمر في دعم 
القضيــة الفلســطينية حكوًمــة وبرلمانًــا 
وشــعبًا، وستعمل على وســم “إسرائيل” 
دولــةً عنصريــةً، مبينًــا أن مخططــات 
استهداف حي الشيخ الجراح ليست مجرد 
مخططات لتهجير العائالت الفلســطينية، 
بــل اســتهداف مباشــر لألمــة العربيــة 
واإلسالمية ومحاولة إلحالل المستوطنين 

مكان السكان األصليين.

أما رئيــس لجنة فلســطين فــي البرلمان 
التنفيذيــة  الهيئــة  وعضــو  النيجيــري، 
للرابطــة، النائــب يونس أبــو بكر، فدعا 
الســتغالل ذكــرى يــوم األرض لزيــادة 
االحتــالل  مقاومــة  أجــل  مــن  العمــل 
ـا، وإحيــاء الذكرى  اإلســرائيلي برلمانيًـّ
في البرلمانات الدولية، مطالبًا باســتخدام 
الصداقــات فــي الكونغــرس األمريكــي 
للضغط على اإلدارة الجديدة في الواليات 
المتحدة لتصحيــح األخطاء التي اُرتكبت 

في عهد دونالد ترامب.

وختــم المجتمعــون بتوصيــات عديــدة؛ 
منها مخاطبة األمم المتحدة والمؤسســات 
البرلمانيــة والدولية والســفارات للتحرك 
من أجــل إيقــاف مخططــات االحتالل، 
والعمل على تشــكيل لجان فلســطين في 
دول الجــوار، ودعــم حــركات مقاطعة 
االحتالل، كما دعــا المجتمعون إلى دعم 
إجــراء االنتخابات في جميــع األراضي 

الفلسطينية وخصوًصا في القدس.

وفيمــا يلي نــص البيان الختامــي لندوة 
“يوم األرض مأســاة تتكرر )حي الشيخ 
جراح، حي البستان( المسئولية الدولية”

تلبيــةً لدعــوة رابطــة برلمانيــون ألجل 

القدس، شــارك رؤساء لجان فلسطين في 
البرلمانات العربية، في الندوة البرلمانية 
التي حملت عنوان “يوم األرض مأســاة 
تتكرر )حي الشــيخ جراح، حي البستان( 
المسئولية الدولية”، يوم األربعاء الموافق 

8 أبريل 2021.

فلســطين،  لجــان  رؤســاء  وطالــب 
المؤسســات الدولية والبرلمانية بالتحرك 
العاجل إليقاف مخططــات االحتالل في 
مدينــة القدس المحتلة عامة وحي الشــيخ 

جراح وحي البستان خاصة.

وأكد المشــاركون في ختــام الندوة، على 
جملة من التوصيات والتحركات لنصرة 
وإسناد أهلنا في القدس على النحو التالي:

إصــدار بيانــات ومواقــف شــجب . 1
االحتــالل  لمخططــات  واســتنكار 
القــدس  مدينــة  بحــق  واعتداءاتــه 

المحتلة.
مخاطبة األمم المتحدة والمؤسســات . 2

البرلمانية والدولية للتحرك من أجل 
إيقاف مخططات االحتالل.

البرلمانييــن . 3 توعيــة  علــى  العمــل 
بمخاطــر مخططــات االحتــالل في 
المدينــة المقدســة وعقــد الجلســات 
البرلمانيــة لمناقشــة مواجهــة هــذه 

الخطط قانونيًا.
الــدول . 4 فــي  الســفارات  مخاطبــة 

والبرلمانات اإلقليمية والدولية لوقف 
االنتهاكات في األراضي الفلسطينية 

المحتلة ومدينة القدس المحتلة.
دعم صمود أهالــي القدس لمواجهة . 5

كافــة  علــى  المخططــات  هــذه 
المقدســات  وحمايــة  المســتويات، 

المسيحية واإلسالمية.
فــي . 6 فلســطين  لجــان  دور  تفعيــل 

البرلمانات، والعمل على تشكيل تلك 
اللجان في دول الجوار.

دعــم حــركات مقاطعــة االحتالل، . 7
ومواجهة محاوالتــه لتغيير الحقائق 

عبر اآللة اإلعالمية التابعة له.

المنتدى الفلسطيني في 
بريطانيا يدعو ألوسع 

تضامن عالمي مع أهل 
القدس

دعا المنتدى الفلسطيني في بريطانيا إلى 
أوســع تضامن عربي وإسالمي وعالمي 
مــع أهــل القــدس في وجــه اعتــداءات 

االحتالل والمستوطنين.

وقال المنتدى، في بياٍن له بتاريخ 25 أبريل 
2021: إنه يتابع بقلق بالغ االســتفزازات 
المتكــررة التي تنفذها ســلطات االحتالل 
ضد أهلنا في القدس، مع محاوالته فرض 
واقع جديد على أحيــاء البلدة القديمة فيها 

وشوارعها وساحاتها.

وأشــار إلى ما يصاحب ذلك من تســهيل 
اليمينية  الجماعات  اعتداءات واقتحامات 
األكثر تطرفاً للمســجد األقصى المبارك، 
فضالً عن المستعربين الذين يعمدون إلى 
إشعال األوضاع لتبرير تضييق االحتالل 
على المصلين في شهر رمضان المبارك.

ونبّه المنتدى إلى خطورة ما تســعى إليه 
تلك الجماعات الدينية اليهودية المتطرفة 
ممثالً في فرض واقع جديد في القدس يوم 
28 رمضان 1442 هــ، الذي يتزامن مع 

ما يعرف لديهم بـ”يوم القدس العبري”.

وأكــد رفضه التــام لكل إجــراء من هذا 
القبيل؛ ال ســيما أنه يخالــف كل المواثيق 
الدولية بشــأن القدس، فضالً عن الحقائق 

التاريخية فيها.

ودعــا المنتدى الفلســطيني فــي بريطانيا 
أفراد الجالية الفلســطينية وعموم العرب 
والمســلمين وأنصار الحرية والعدالة في 
بريطانيــا إلى تنظيم ما يمكن من أشــكال 
االحتجــاج والتظاهــر والتضامــن التــي 
كفلهــا القانــون؛ للتعبير عــن رفض هذه 
الخطــوات التصعيديــة، والوقــوف مــع 
ضحايــا االعتــداءات في القــدس، والتي 
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وبلغت ذروة هذه االعتداءات في اليومين 
الماضييــن مــع محاولة منع أهــل القدس 
من التجمع في ســاحة باب العامود مقابل 
السماح للمستوطنين. وأسفرت اعتداءات 
االحتالل عن أكثر مــن 120 إصابة وما 
يزيــد علــى 50 معتقالً في أقــل من 48 

ساعة.

ووفق مصادر مقدســية؛ فإن المستوطنين 
يحاولــون جعــل منطقة “بــاب العامود” 
ســاحة تجمــع لهــم كما هــو الحــال في 
ســاحة البــراق، ويعمــل االحتــالل على 
إخالء المنطقة من الفلســطينيين لمصلحة 

األطماع االستيطانية.

وتُعــد منطقة “بــاب العامــود”، المدخل 
الرئيــس للبلــدة القديمــة، لمعظــم أحياء 
شــرق القدس، وبلداتها، مثل: العيساوية، 
وشعفاط، ومخيم شعفاط، ووادي الجوز، 
وحي الشــيخ جــراح، كما تقع المســاحة 
عند ملتقى الـ 4 شــوارع الرئيسة، شرق 

المدينة المحتلة.

أســفرت عن إصابــة واعتقــال المئات، 
وســط صمت عربــي ودولي، باســتثناء 
بيانــات اســتنكار خجولــة صــدرت من 

بعض الدول.

كمــا أهــاب بالجماهير الحرة فــي العالم 
العربي واإلســالمي ومختلف دول العالم 
أن ترفــع صوتهــا عاليــاً بالتضامــن مع 
المقدســيين ومقاطعة وسائل اإلعالم التي 
تحاول تشويه صورتهم، وتكثيف التفاعل 
علــى منصات اإلعــالم الجديــد للتوعية 
بخطــورة ما يجرى بحــق القدس؛ أرضاً 
وشــعباً ومقدسات، والخروج بمظاهرات 
تضامنية مــع مراعاة القيود التي فرضها 

الوباء.

وأكد المنتدى الفلســطيني أن استفزازات 
المســتوطنين واعتداءات االحتالل على 
الفلسطينيين في بيت المقدس والمحاوالت 
المســتمرة لتغيير معالم المدينة المقدســة 
ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة 
برمتها؛ ألن القدس هي عاصمة فلسطين، 

وهي ثالث الحرمين الشــريفين ومســرى 
سيد المرسلين عليه الصالة والسالم.

الحكومة  الفلســطيني  المنتــدى  وطالــب 
االعتــداءات  باســتنكار  البريطانيــة 
“اإلسرائيلية” على الفلسطينيين، والعمل 
المســتوطنين  اســتفزازات  منــع  علــى 
شــهر  فــي  وخاصــة  للفلســطينيين، 
المبارك، ورفــض المخططات  رمضان 
بتكثيف عمليات  المتعلق  “اإلســرائيلية” 

االستيطان والتهويد للمدينة.

وأعــرب عــن فخــره ببطوالت شــباب 
القــدس العّزل الذين هبوا على قلب رجل 
واحد لمواجهة هــذه االعتداءات؛ معلنين 
بوضوح أن القدس واألقصى خط أحمر، 
وأثبتــوا أنهم الحــراس األوفيــاء للمدينة 

ومقدساتها.

وصعّــدت قــوات االحتــالل الصهيوني 
ضــد  اعتداءاتهــا  مــن  ومســتوطنوها، 
المقدســيين منــذ بدايــة شــهر رمضان، 
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وتحــل ذكرى يوم األســير الفلســطيني مع اســتمرار االحتالل 
اعتقال قرابة )4500( أســير/ة في سجونه، بينهم )41( أسيرة، 
و)140( طفــالً تقــل أعمارهــم عــن )18( عاًمــا، يواجهــون 
أجهزة االحتالل بمختلف مســتوياتها، والتي عملت على تعميق 
انتهاكاتها وسياستها التّنكيلية الممنهجة بحّق األسرى، عبر بنية 
العنــف المتمثلة في تفاصيل أدواتها وسياســاتها كافة، والهادفة 

إلى سلب األسير الفلسطيني فاعليته وحقوقه اإلنسانية.

ورغم ما يواجهه العالم من استمرار النتشار الوباء، وبما يرافقه 
مــن تحديات، إال أن االحتالل اإلســرائيلي، صعّد من انتهاكاته 

وحّول الوباء إلى أداة جديدة للتّنكيل باألسرى الفلسطينيين.

معطيات هامة حول األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي:
4500 أســير/ة يقبعــون في )23( ســجن ومركــز توقيف 	 

وتحقيق.
41 أسيرة يقبعن غالبيتهّن في سجن “الدامون”.	 
140 طفــالً وقاصــراً، موزعيــن علــى ســجون )عوفر، 	 

ومجدو، والدامون(.
األسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو، عددهم 	 

)25( أســيراً، أقدمهم األسيران كريم يونس، وماهر يونس 
المعتقــالن بشــكٍل متواصــل منذ عــام 1983، وباإلضافة 
إلــى ذلك فإّن هناك عدد من األســرى المحررين في صفقة 

يُصــادف الـ17 من أبريــل من كل عام، اليــوم الوطني لنصرة 
األسرى الفلســطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، والذي 
أقــره المجلــس الوطني الفلســطيني، باعتباره الســلطة العليا 
لمنظمــة التحرير الفلســطينية فــي عام 1974، خــالل دورته 
العادية، واعتباره يومــاً لتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم، 

ودعم حقّهم المشروع بالحرية.

في يوم األسير.. 4500 أسير في 
سجون االحتالل
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األســرى المرضــى قرابــة )550( 	 
أســيًرا يعانون من أمراض بدرجات 
مختلفة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية 
صحيــة حثيثــة، وعلى األقــل هناك 
عشرة أســرى مصابون بالسرطان، 
وبأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم 
األســير فؤاد الشــوبكي )82( عاماً، 

وهو أكبر األسرى سنّا.
المعتقلــون اإلداريــون بلــغ عددهم 	 

قرابة )440( معتقالً إدارياً.

سياسة االعتقاالت الممنهجة 
بحّق المواطنين الفلسطينيين

منذ مطلع عام 2021، واصلت ســلطات 
االحتــالل عمليــات االعتقــال الممنهجة 
لــم تســتثِن فيها أي مــن فئــات المجتمع 
الفلســطيني، حيث طالت قرابة )1400( 
حالة اعتقال منذ شهر  يناير 2021 بينهم 
أكثر مــن )230( طفاًل/ة تقــل أعمارهم 
عن )18( عاًما، و)39( من النساء، فيما 
أصدرت مخابــرات االحتــالل أكثر من 
)280( أمر اعتقــال إدارّي، كانت أعلى 
نســبة اعتقاالت في القــدس حيث وصل 
عــدد حــاالت االعتقــال لـــ)500( حالة 
اعتقال، بينهــم )144( طفاًل، و)28( من 

النساء.

اعتقال النساء واألطفال

تفيد دراسات الرصد والتوثيق أن سلطات 

االحتــالل اعتقلــت أكثر مــن )16( ألف 
امرأة فلسطينية منذ العام 1967، وكانت 
أول أســيرة في تاريخ الثورة الفلســطينية 
هي األســيرة فاطمة برناوي من القدس، 
والتي اُعتقلت عــام 1967، وُحكم عليها 
بالّسجن المؤبد، وأُفرج عنها عام 1977.

فيمــا تواصــل اليــوم ســلطات االحتالل 
اعتقــال )41( فلســطينية فــي ســجونها، 
أقدمهــّن األســيرة أمل طقاطقــة من بيت 
لحــم، المعتقلــة منــذ تاريــخ األول مــن 
ديســمبر 2014، ومحكومة بالسجن لمدة 
)7( ســنوات، ومــن بين األســيرات )3( 

رهّن االعتقال اإلدارّي.

الفلســطينيات  األســيرات  وتتعــرض 
لكافــة أنــواع التّنكيــل والتّعذيــب التــي 
تنتهجها ســلطات االحتالل بحّق األسرى 
الفلســطينيين، بدءاً من عمليات االعتقال 
من المنــازل، وحتّــى النقل إلــى مراكز 
التوقيف والتحقيق، والحقاً احتجازهّن في 

السجون.

كذلك واصلت اعتقال المزيد من األطفال 
والفتيــة الذيــن تقل أعمارهــم عن )18( 
عاًمــا، ويبلغ عــدد األســرى األطفال –

األشــبال- في ســجون االحتــالل )140( 
طفالً يقبعون في ســجون )مجدو، عوفر، 
ســلطات  تســتهدف  حيــث  الدامــون(، 
االحتــالل األطفــال بشــكٍل يومــي، في 
محاولة لضرب مستقبلهم ومصيرهم، وال 

)وفاء األحرار( الذين أعاد االحتالل 
اعتقالهــم وهم من قدامى األســرى، 
أبرزهم األسير نائل البرغوثي الذي 
يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ 
الحركة األســيرة، والتي وصلت ما 
مجموعهــا إلى )41( عامــاً، قضى 
منهــا )34( عاماً بشــكل متواصل، 
إضافة إلى مجموعة من رفاقه نذكر 
منهــم عالء البازيان، ونضال زلوم، 

وسامر المحروم.
عــدد األســرى الذيــن تجــاوز على 	 

اعتقالهم )20( عاماً بشكٍل متواصل– 
)62( أســيراً وهم ما يعرفوا بعمداء 

األسرى.
عدد األســرى الذين صدرت بحقّهم 	 

 )543( المؤبــد  بالّســجن  أحكاًمــا 
أســيراً، وأعلى حكم أسير من بينهم 
األســير عبــد هللا البرغوثــي ومدته 

)67( مؤبداً.
شــهداء الحركــة األســيرة: بلغ عدد 	 

 )226( األســيرة  الحركــة  شــهداء 
شــهيداً، وذلــك منــذ عــام 1967، 
باإلضافــة إلــى مئات من األســرى 
اُستشــهدوا بعــد تحررهــم متأثرين 
بأمراض ورثوها عن الســجون، من 
بين الشــهداء األســرى )75( أسيًرا 
ارتقوا نتيجــة للقتل العمــد، و)73( 
اُستشهدوا جّراء التعذيب، و)7( بعد 
إطالق النار عليهم مباشــرة، و)71( 
نتيجة لسياســة اإلهمال الطبي )القتل 
المنصرم  العــام  البطيء(، وخــالل 
2020، ارتقى أربعة أســرى شهداء 
داخل السجون جّراء اإلهمال الطبي، 
والتعذيب وهم: نور الدين البرغوثي، 
وسعدي الغرابلي، وداوود الخطيب، 

وكمال أبو وعر.
األسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم: 	 

)7( أسرى شــهداء وهم: أنيس دولة 
الذي اُستشهد في سجن عسقالن عام 
1980، وعزيــز عويســات منذ عام 
2018، وفــارس بــارود، ونصــار 
طقاطقــة، وبســام الســايح وثالثتهم 
 ،2019 عــام  خــالل  اُستشــهدوا 
وســعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر 

خالل العام المنصرم 2020.

األسرى والمعتقلون الفلسطينيون
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تختلف أدواتــه العنيفة الُمســتخدمة بحّق 
األطفــال في مســتواها عــن أدواته بحّق 
المعتقليــن الكبار، وتبــدأ هذه اإلجراءات 
منــذ لحظة االعتقــال األولى لهــم، حتى 

احتجازهم في السجون.

سياسات ممنهجة ُيواصل 
االحتالل اإلسرائيلي تنفيذها 

بحّق األسرى

علــى مدار العقود الماضيــة وحتى اليوم 
واصلت ســلطات االحتالل اإلســرائيلي 
تنفيذ جملة من السياســات التّنكيلية، التي 
تحّولت إلى سياســات ممنهجة تتغير فقط 
عبــر ابتكار المزيد مــن األدوات الهادفة 
علــى  وســيطرتها  انتهاكاتهــا  لتعميــق 
األســرى، ولعل سياســة اإلهمال الطبي 
المتعمــد )القتل البطيء(، شــّكلت خالل 
الســنوات القليلة الماضية أبرز السياسات 
التّنكيليــة الممنهجة، التي صعّد االحتالل 
مــن تنفيذها، والتــي أدت إلى استشــهاد 
كان   ،1967 عــام  منــذ  أســيًرا   )71(
آخرهم شــهيد الحركة األســيرة كمال أبو 
وعــر، وما يزال قرابة )550( أســيًرا/ة 
مــن المرضى بحاجة إلــى متابعة صحية 
حثيثــة، منهم على األقل عشــرة أســرى 
يعانون من السرطان، أو عانوا من أورام 

بدرجات مختلفة.

ومع انتشــار الوباء منذ العــام الماضي، 
تصاعــدت حــدة التخوفات علــى مصير 
األســرى الفلســطينيين، ومــا تــزال هذه 
التخوفــات قائمة ال ســيما على المرضى 
منهم، مع جملة اإلجراءات التي فُرضت 
عليهــم، حيــث تحــاول إدارة الســجون 
تحويــل العديــد مــن اإلجــراءات التــي 
ارتبطت بانتشار الوباء من حالة استثنائية 
مرتبطــة بالوبــاء إلــى سياســات دائمة، 
فالمئــات مــن األســرى منذ عدة شــهور 
لم تتمكــن عائالتهم مــن زيارتهم، حيث 
يواجهون اليوم عزٍل مضاعف ومن عدة 
مســتويات، كما وفرض الوبــاء تحديات 
كبيــرة علــى متابعة المؤسســات لقضايا 

وحقوق األسرى الفلسطينيين.
ووفقًــا لمتابعــة المؤسســات المختصــة 

فقــد وصل عدد األســرى الذيــن أُصيبوا 
بفيــروس )كورونــا( منــذ بداية انتشــار 
الوبــاء إلى )368( أســيًرا كان من بينهم 

مرضى، وكبار في الّسن، وأطفال.

ولــم تتوقــف سياســة التعذيب الجســدي 
والنفســي التي تُشــّكل أخطر السياســات 
علــى مصيــر األســرى، والتي لــم تعد 
تقتصر على مفهــوم التعذيب داخل أقبية 
التحقيق، فقد ابتكرت المزيد من األدوات 
والسياسات التي تندرج تحت إطار مفهوم 
التعذيــب، لفــرض المزيد من الســيطرة 

والرقابة على األسرى.

ومنذ عام 2019 علــى وجه الخصوص 
صعّــدت أجهــزة االحتالل مــن عمليات 
التعذيب بشكٍل ملحوظ، وعادت روايات 
األســرى عن التعذيب في سنوات تجربة 
االعتقال األولى في سجون االحتالل إلى 
الواجهــة مجــددًا، بما فيها مــن كثافة في 

العنف.

وإلى جانب أدوات التعذيب الكثيفة، تُشكل 
سياســة العــزل اإلنفرادي إحــدى أخطر 
السياســات على مصير األســرى، حيث 
تحاول من خالله فصل األسير عن العالم 
الخارجي وســلب وجــوده، وتنتهج إدارة 
ســجون االحتالل، وبقــرارات من جهاز 
المخابــرات “الشــاباك” سياســة العزل 
االنفرادي، بذريعة تشكيلهم “الخطر على 
أمــن الدولة” ووجود “ملف ســري”، أو 
من خالل ســلطة السجون التي تستخدمها 
“كعقوبة” لفترات مؤقتة، ويرافق عملية 
العزل، إبقاء األســير فــي زنزانته طوال 
اليوم باستثناء ساعة واحدة يخرج بها إلى 
الفورة )الساحة(، وال يُسمح له بالتواصل 
مع أحد سوى الّسجان؛ كما وتُحرم عائلته 

من زيارته.

ويُضــاف إلى جملــة السياســات أعاله، 
سياســة العقاب الجماعــي، واالقتحامات 
والتفتيشــات المتكررة لألقسام التي يقبع 

فيها األسرى.

كذلك تُشــّكل سياســة االعتقــال اإلدارّي 

الممنهجة أخطر السياسات التي تستخدمها 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي على نطاق 
واسع بحّق الفلسطينيين، فمنذ مطلع العام 
الجــاري أصــدرت مخابــرات االحتالل 
أكثر مــن )280( أمــر اعتقــال إدارّي، 
حيث بلــغ عــدد األســرى اإلداريين في 
ســجون االحتالل )440( أســيًرا إداريّا، 

بينهم قاصران، وثالث أسيرات.

األسرى في مواجهة سياسات 
االحتالل الممنهجة

عمل األسرى على مدار العقود الماضية 
في ترســيخ أدواتهم الخاّصة في مواجهة 
إدارة سجون االحتالل وسياساتها، وتمّكن 
األســرى بأمعائهم الخاويــة، وبخطواتهم 
النضالية ســواء الجماعية أو الفردية، من 
ترســيخ فعاليتهم في حمل رســالتهم وفي 

الدفاع عن حقوقهم وحقوق شعبهم.

كمــا تمّكــن العديــد منهــم من اســتكمال 
دراســتهم، حيــث شــّكلت عمليــة التعليم 
والتثقيــف جــزًءا مركزيًــا فــي أدواتهم 
لمواجهة سياسات إدارة السجون، وكسر 
أهدافهــا الرامية إلى عزل األســرى عن 
مجتمعهــم، وســلبهم فعاليتهــم، وتمّكــن 
العديد منهم من إنتاج الدراســات والكتب 
والروايــات، التــي تركــت أثــًرا هاًمــا 
على المســتوى المعرفي حــّول التجربة 
الفلســطينيين فــي  االعتقاليــة لألســرى 

سجون االحتالل.

األسرى القدامى

)62( أسيًرا أمضوا أكثر من )20( عاًما 
في ســجون االحتالل منهم )25( أســيًرا 

قبل توقيع اتفاقية “أوسلو”.

يواصــل االحتــالل اإلســرائيلي اعتقال 
)25( أســيًرا منذ مــا قبل توقيــع اتفاقية 
“أوسلو”، حيث رفض على مدار العقود 
الماضيــة اإلفــراج عنهــم رغــم مرور 
العديد من صفقــات التبادل واإلفراجات، 
وكان آخرهــا عام 2014، حيث رفضت 
ســلطات االحتــالل اإلفراج عــن )30( 
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فلســطينيين، واســتخدم معهم أســاليب 
وطرق تنكيل “قاسية وبشعة”.

ونشــرت الهيئــة في تقريــر، بتاريخ 26 
أبريل 2021، شهادات جديدة لثالثة فتية 
تعرضوا للتعذيب خالل اعتقالهم. ونقلت 
عن األسير مالك أبو هشهش )16 عاماً(، 
من مخيم “الفّوار” لالجئين الفلســطينيين 
بالخليل )جنوب الضفة الغربية المحتلة(، 
أن جيــش االحتــالل هاجمــه واثنين من 
أصدقائــه وطرحهــم أرضــاً، “ومــن ثم 
انهالوا عليهم بالضرب بطريقة وحشية”.

وتابعت الهيئة: “بعدها قيّد االحتالل أيديهم 
وعصــب أعينهــم، ونقلهم إلى معســكر 
قريــب للجيش، لم يســلموا مــن الضرب 

واإلهانة والشتم بأقذر المسبات”.

وأضافــت: “تعمد جنود االحتالل الدعس 
على رؤوسهم، وركلهم في بطونهم، وفيما 
بعد زّجهم الجنود داخل الجيب العسكري 
لينقلهم إلى معتقل مجدّو )شمال(، وطوال 
وجودهم بالجيب لم يتوقف جنود االحتالل 
لحظــةً عن صفعهــم وضربهــم بأرجلهم 

وأيديهم والسخرية منهم”.

كما نقلت الهيئة شهادة القاصر لؤي جبور 
)16 عاماً(، من بلدة “سالم” قضاء مدينة 
نابلس )شمال الضفة(، والذي أفاد بتوقيفه 
داخل بلدة “كفر قاســم” )شــمال فلسطين 
المحتلة عام 1948( لعدم حيازته تصريح 

دخول.
وأضافــت: “هاجمــه جنــود االحتــالل، 
وانهالــوا عليه بالضرب المبــّرح بأيديهم 
وأرجلهــم وبأعقــاب بنادقهم، ومن شــدة 

أســيًرا في حينه، اليوم تبقــى منهم )25( 
أســيًرا أقدمهــم األســيران كريــم يونس 
المعتقــل منذ عــام 1983، وماهر يونس 

المعتقل كذلك منذ عام 1983.

حيــث أفرجت ســلطات االحتالل مؤخًرا 
عن األســير رشــدي أبو مخ بعــد اعتقال 
اســتمر ألكثر مــن 35 عاًمــا، وما يزال 
)25( أســيًرا من رفاقــه القدامى يقبعون 
في ســجون االحتالل ينتظرون حريتهم، 
إضافة إلى العشــرات من األسرى الذين 
أعاد االحتالل اعتقالهم وهم من محرري 
صفقة )وفاء األحرار(، أبرزهم األســير 
نائــل البرغوثي الذي أمضى ما مجموعه 
عاًمــا،   )41( االحتــالل  ســجون  فــي 
إضافــة إلى عــدد من رفاقــه نذكر منهم: 
عــالء البازيان، ونضال زلوم، وســامر 

المحروم.

تؤكد مؤسسات األســرى، على أن قرار 
الدائــرة التمهيديــة األولى فــي المحكمة 
الجنائيــة الدولية حول الواليــة اإلقليمية 
الفلســطينية  األرض  علــى  للمحكمــة 
المحتلــة عام 1967، والــذي يؤذن بفتح 
تحقيق رســمي فــي جرائم الحــرب التي 
ارتكبها ويرتكبها االحتالل بحق الشــعب 
الفلســطيني، خطــوة هامة نحو محاســبة 
االحتالل اإلســرائيلي على جرائمه، وأن 
هذا القــرار فرصة مهمــة لوضع قضية 
األسرى في سجون االحتالل في صدارة 
القضايــا التــي يتناولهــا التحقيــق، لمــا 
تعرضــوا له من جرائــم ممنهجة، وعلى 

رأسها قضية التعذيب.

“شؤون األسرى”: 
االحتالل ُيعّذب 3 

قاصرين فلسطينيين 
بوحشية

األســرى  “شــؤون  هيئــة  كشــفت 
والمحرريــن”، النقاب عــن أن االحتالل 
“اإلســرائيلي” عــذّب ثالثــة قاصريــن 

األسرى والمعتقلون الفلسطينيون
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الضرب أُصيب الفتى برضوض وكدمات 
بفمه وجبينه”.

وأشــارت إلى أّن جيــش االحتالل، اقتاده 
إلى مركز تحقيق “بتاح تكفا” الستجوابه، 
وبقــي داخــل الزنازين  21 يومــاً، ُحقق 
معــه خاللهــا يوميــاً ولســاعات طويلة، 
وبعدها نقل إلى قسم األسرى األشبال في 

“مجدو”. 

ونقلــت هيئــة شــؤون األســرى شــهادة 
للقاصر محمد القاق )17 عاماً(، من بلدة 

“كفل حارس” قضاء سلفيت )شمال(.

وقالت: “اقتحمت قــوات االحتالل مكان 
عملــه، وأطلقوا النار فــي الجو، وهددوا 
العامليــن في المخبز، ومن ثم ضربه أحد 
الجنــود وصفعه عدة مــرات، قبل اقتياده 
للخارج بعد تعصيــب عينيه وتقييد يديه، 
وزجه الجنود بالجيب العســكري ونقلوه 
إلــى مســتوطنة )ياكير(، حيــث احتجز 
بأحد المعسكرات في المستوطنة لساعات 

طويلة”.

وأضافت: “في مركز التحقيق في الجلمة 
هنــاك  لالســتجواب  خضــع  )شــمال(، 
عــدة مــرات، وفــي كل مــرة كان يحقق 
معه كان يشــبح )جلوس لمــدة طويلة في 
وضعية مرهقة( على كرسّي مقيد اليدين 

والقدمين”.

وتابعــت: “عــالوة علــى ذلــك نقــل لما 
تسّمى غرف العصافير )العمالء( بمعتقل 
“مجدو” لثالثة أيــام في محاولة النتزاع 
االعترافــات منــه، وبقــي فــي زنازيــن 
الجلمة 20 يومــاً، وبعدها نُقل إلى معتقل 
)مجدو(”. وأوضحت الهيئة أن االحتالل 
“يتبــع أســاليب وطرقــاً تنكيليــة قاســية 
وبشــعة بحــق المعتقلين الفلســطينيين ال 

سيما األطفال منهم”.

وذكرت أن التعذيب الجســدي والنفســي 
والتنكيــل بالمعتقليــن يتــم خــالل عملية 
اعتقالهــم، وأثنــاء اســتجوابهم أيضاً في 

أقبية التحقيق.

االعتقال اإلداري لستة 
أشهر بحق القاصر 

محمد منصور

أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين، 
بتاريــخ 27 أبريــل 2021، بأن محكمة 
االحتالل العســكرية فــي عوفر أصدرت 
قــراراً باالعتقــال اإلداري بحق األســير 
القاصــر محمــد غســان منصــور )18 

عاماً( من جنين لمدة 6 أشهر.

ولفتت الهيئة في بيان 27 أبريل 2021، 
إلــى أن مــدة االعتقــال اإلداري الصادر 
بحــق منصور تبدأ مــن تاريخ 22 أبريل 
2021 وحتــى 8 أكتوبر 2021. وأكدت 
أن حكومــة “إســرائيل” تنتهــج سياســة 
الفلســطينيين  باألطفال  العنف والتنكيــل 
وكذلــك التمييز العنصــري ضدهم؛ فهي 
تتعامل مــع األطفــال اإلســرائيليين من 
خــالل نظــام قضائي خــاص باألحداث، 
حيــث تتوفــر فيــه ضمانــات المحاكمة 
العادلة وفــي ذات الوقــت، تعتبر الطفل 
اإلســرائيلي هو كل شــخص لــم يتجاوز 
سن 18 عاماً، في حين تتعامل مع الطفل 
الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 

16 عاماً.

الشقيقان عبد الجواد 
ومحمد شماسنة يدخالن 
عامهما الـ29 في األسر

دخل األســيران الشــقيقان عبــد الجواد 
شماسنة )57 عاًما( وشقيقه محمد )51 
عاماً(، بتاريخ 18 أبريل 2021، عامهما 

الـ)29( توالياً في معتقالت االحتالل.

وقــال نــادي األســير، فــي بيــان: “إن 
األســيرين شماســنة وهما من بلدة قطنة 
بالقدس، من األســرى القدامى المعتقلين 
قبل توقيــع اتفاق أوســلو وعددهم )26( 
أســيراً، اعتقلتهمــا قــوات االحتالل عام 

1993، وحكــم عليهمــا بالســجن المؤبد 
المكرر”.

ولفــت إلــى أن والدتهــم لــم تتمكــن من 
زيارتهم منذ 5 سنوات، بسبب أوضاعها 
الصحيــة، وتواصــل ســلطات االحتالل 
حرمــان أبنــاء األســير عبد الجــواد من 

زيارته لذرائع أمنية.

يُشــار إلى أن األسير عبد الجواد متزوج 
وله ثالثة أبناء، ومحمد متزوج وله ثالث 

بنات، ويقبعان اليوم في معتقل “نفحة”.

رغم أوضاعهم الصعبة.. 
االحتالل ُيماطل في عالج 
عدد من األسرى المرضى

قالت هيئة شــؤون األسرى والمحررين 
فــي تقرير أصدرتــه بتاريــخ 25 أبريل 
2021، أن عدداً من األســرى المرضى 
القابعيــن في عدة ســجون إســرائيلية، 
يعانون من أوضاع صحية صعبة، وذلك 
جراء السياســة المتعمــدة التي تنتهجها 
إدارة ســجون االحتالل بحقهــم بتجاهل 
أمراضهــم، وعــدم التعامل معهــا جدياً،  

والمماطلة بتقديم العالج لهم.

وفي هذا الســياق، رصدت هيئة شــؤون 
األسرى من خالل عدد من محاميها، ثالث 
حاالت مرضية تقبع فــي عدة معتقالت، 
من بينها حالة األســير نضــال أعمر من 
قرية بيــت أمين بمحافظة قلقيلية، والقابع 
حالياً داخل معتقل “شــطة”، حيث يعاني 
األســير من أمراض الســكري والضغط 
وارتفــاع نســبة الكولســترول فــي الدم، 
ووضعه يستدعي عالجاً دائماً ومنتظماً، 
ويتنــاول األســير  يومياً 10 أنــواع من 

األدوية.

كما يشــتكي “أعمر” من مشــاكل بالكبد 
وذلــك بعــد خوضــه إضــراب الحريــة 
والكرامــة خــالل عــام 2017، ولديــه 
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بالمفاصل والعضالت، وإدارة المعتقل ال 
تكترث لحاله.

أما األســير ثائر أبو ســندس )32 عاماً( 
من بلدة دورا جنوب الخليل، فيشتكي من 
الروماتيــزم، ومن إصابتــه بتهيج بجهاز 
المناعة، وهو مصاب بهذه األمراض قبل 

اعتقاله، وبعد اعتقاله وزجه داخل معتقل 
“النقــب” طلب من اإلدارة تزويده بأدوية 
بديلــة لكنها رفضت، كما رفضت تحويله 
إلجــراء فحوصــات لــه وعرضــه على 
طبيــب مختص لمتابعة حالتــه، علماً بأن 

وضعه الصحي يستدعي رعاية خاصة.

انتفــاخ بالجانب األيمن من جســده، ومنذ 
فترة تراجع وضعه الصحي وعلى إثرها 
جــرى نقلــه إلى مستشــفى “ســوروكا” 
اإلســرائيلي، لكــن األطباء ادّعــوا عدم 
قدرتهــم على تشــخيص الحالــة واكتفوا 
بتزويده بــدواء يؤدي إلى ترخية أعضاء 
جســده دون عالجه بشــكل ناجــع، علماً 
بأن األســير قبل اعتقاله لم يكن يعاني من 
أية مشــاكل صحية، لكن نتيجة لظروف 
اعتقالــه القاســية والتحقيق معــه تدهور 
وضعه الصحي وبات يعاني من أمراض 

مزمنة.

كما يعاني األســير محمد أبو عيشة )59 
عاماً( من مدينة الخليل، من وجود حصى 
بالمرارة تســبب له المغص الحاد وإدارة 
معتقل “النقب” تكتفي بإعطائه المسكنات 
بدون عالجه، ويشــتكي أيضاً من ارتفاع 
نســبة الســكر في الدم، ومن فترة أُصيب 
األســير أبو عيشــة بفيروس “كورونا”، 
واكتفــت إدارة ســجون االحتالل بحجره 
لمدة أســبوع بقســم الحجر الوقائي داخل 
مستشــفى “الرملــة”، ومن ثــم نقلته إلى 
معتقل “ريمون” بدون عالجه، وال يزال 
األسير يعاني من مضاعفات بعد  إصابته 
بالفيــروس، فهو يشــتكي مــن آالم حادة 

األسرى والمعتقلون الفلسطينيون

25



“هآرتس”، 27/4/2021
هيومن رايتس ووتش: “إسرائيل” ترتكب جرائم أبرتهايد واضطهاد 

في المناطق الفلسطينية

 Human Rights“ منظمــة  تتهــم 
Watch” “إســرائيل” بارتكاب جرائم 
ضد اإلنســانية في الضفة الغربية وغزة 
تقريــر  وبحســب  الشــرقية.  والقــدس 
أفعــال “إســرائيل”،  تحــدَّد  المنظمــة، 
بحســب القانــون الدولــي فــي الهــاي، 
ضــد  واضطهــاد  أبرتهايــد  كسياســة 

الفلسطينيين. 
وهــذه هــي أول مرة تحدد فيهــا منظمة 

حقوق إنســان مؤثرة في العالم بصورة 
قاطعــة أن السياســة اإلســرائيلية فــي 
المناطق الفلســطينية هي جرائم من هذا 

النوع.

ورد في تقرير المنظمة الذي نُشر بتاريخ 
27 أبريــل 2021 تحت عنوان: “تجاوز 
العتبــة: الســلطات اإلســرائيلية وجرائم 
األبرتهايــد واالضطهــاد”، أن مكونــات 

جرائــم األبرتهايد واالضطهــاد موجودة 
كجزٍء من سياسة إسرائيلية تشمل سيطرة 
اليهــود اإلســرائيليين على الفلســطينيين 
في شــتى أنحاء “إسرائيل”، وفي الضفة 
وغــزة والقدس الشــرقية.  يُضــاف إلى 
هذا التوجه فــي هذه المناطق الثالث قمع 
منهجي للفلسطينيين وأعمال غير إنسانية 
تُرتكــب ضدهــم، أمــور تُشــكل تراكمياً 

جريمة أبرتهايد.
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ملخص التقرير

الباحث الرئيسي ومؤلف هذا التقرير 
هو مدير شؤون “إسرائيل” وفلسطين 
في هيومن رايتس ووتش عمر شاكر. 
كما وساهم باحثون آخرون في هيومن 

رايتس ووتش في البحث والكتابة. المحرر 
الرئيسي للتقرير هو مدير قسم الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا باإلنابة في هيومن 
رايتس ووتش إريك غولدستين.

يعيــش اليوم حوالــي 6.8 مليون يهودي 
إســرائيلي و6.8 مليــون فلســطيني فــي 
المنطقــة الممتــدة مــن البحــر األبيــض 
المتوســط إلى نهر األردن، وهي منطقة 
تشمل “إسرائيل” واألراضي الفلسطينية 

المحتلة.

تتكّون هذه األخيرة مــن الضفة الغربية، 
بما فيهــا القدس الشــرقية، وقطاع غزة. 
في معظم أنحاء هذه المنطقة، “إسرائيل” 

هي القوة الحاكمة الوحيدة؛ وهي تُمارس 
في باقــي المناطق ســلطة رئيســية، إلى 
جانب حكم ذاتي فلســطيني محدود. تمنح 
الســلطات اإلســرائيلية في هذه المناطق 
امتيازات بشــكل ممنهج لليهود في أغلب 

مناحي الحياة، وتميّز ضدّ الفلسطينيين. 

توضــح كل مــن القوانين، والسياســات، 
المســؤولين  كبــار  وتصريحــات 
اإلســرائيليين أن الهــدف الرامــي إلــى 
اليهودية على  إبقاءالهيمنــة اإلســرائيلية 
التركيبة الســكانية، والســلطة السياسية، 
واألرض هو ما وّجه سياسة الحكومة منذ 
زمن طويــل. لتحقيق هذا الهدف، عمدت 
الســلطات بدرجات مختلفة من الشدة إلى 
نزع ممتلكات الفلسطينيين، وإخضاعهم، 

وعزلهم، وفصلهم قسراً بحكم هويتهم. 

فــي بعض المناطق، بحســب مــا يظهره 
التقريــر، كان هــذا الحرمان شــديداً إلى 
درجــة أنــه يرقى إلــى مســتوى الفصل 

العنصري واالضطهــاد، وهما جريمتان 
ضدّ اإلنسانية.

 
هنــاك العديد مــن االفتراضات الســائدة 
التي حجبت واقع التمييز الراسخ في حكم 
“إســرائيل” للفلســطينيين، ومنها اعتبار 
االحتــالل مؤقتــاً، وأن “عملية الســالم” 
ســتضع حــداً لالنتهــاكات اإلســرائيلية 
قريبــاً، وأن الفلســطينيين يتحكمــون حقاً 
فــي حياتهم فــي الضفة الغربيــة وغزة، 
وأّن “إســرائيل” ديمقراطيــة قائمة على 

المساواة داخل حدودها.

مارســت “إســرائيل” حكمــاً عســكرياً 
علــى جــزٍء مــن الســكان الفلســطينيين 
طيلة تاريخهــا البالغ 73 عاماً باســتثناء 
ســتة أشــهر فقــط. مارســت ذلــك على 
األغلبية الســاحقة من الفلسطينيين داخل 

“إسرائيل” من 1948 إلى 1966.

من 1967 إلى اليوم، حكمت فلســطينيي 

إسرائيليات
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القــدس  باســتثناء  المحتلــة،  األراضــي 
الشرقية. في المقابل، حكمت “إسرائيل” 
منذ تأسيســها جميع اإلسرائيليين اليهود، 
األراضــي  فــي  المســتوطنون  ومنهــم 
الفلسطينية المحتلة منذ بداية االحتالل في 
1967، بموجــب قانون مدني فيه احترام 

أكبر للحقوق.

على مــدى الســنوات الـــ 54 الماضية، 
سّهلت السلطات اإلســرائيلية نقل اليهود 
اإلســرائيليين إلى األراضي الفلســطينية 
المحتلــة، ومنحتهم مكانــة أعلى بموجب 
الذيــن  بالفلســطينيين  مقارنــة  القانــون 
يعيشــون فــي نفــس المناطــق فــي مــا 
يتعلــق بالحقوق المدنيــة، والوصول إلى 
األرض، وحريــة التنقل والبنــاء، ومنح 

حقوق اإلقامة لألقارب.

رغم أن الفلســطينيين لديهــم قدر محدود 
من الحكم الذاتي في أجزاء من األراضي 
الفلســطينية المحتلة، إال أّن “إســرائيل” 
حافظــت علــى ســيطرة أساســية علــى 
وحركــة  الجــوي،  والمجــال  الحــدود، 
األشــخاص والبضائع، واألمن، وســجل 
الســكان بأكملــه، وهــو ما يُحــدّد بدوره 
مســائل أخــرى مثــل: المكانــة القانونية 

وأهلية الحصول على بطاقات الهوية.

عبّــر مســؤولون إســرائيليون متعاقبون 
بوضــوح عــن نيتهــم الحفاظ علــى هذه 
السيطرة إلى األبد، ودعموا ذلك من خالل 
أفعالهــم، بما فيها التوســع االســتيطاني 
المستمر طيلة “عملية السالم” منذ عقود. 

قد يؤدي الضــّم األحادي الجانب ألجزاء 
أخرى من الضفــة الغربية، الذي تعهدت 
حكومــة بنياميــن نتنياهــو بتنفيــذه، إلى 
إضفاء طابع رســمي علــى واقع الهيمنة 
الســائد  المنهجــي  اإلســرائيلي  والقمــع 
منــذ فترة طويلــة، دون تغيير واقع كون 
الضفة الغربيــة بأكملهــا محتلة بموجب 
القانون الدولي لالحتالل، بما فيها القدس 
الشــرقية، التي ضمتها “إسرائيل” بشكل 

أحادي الجانب في 1967.
حدد القانــون الجنائي الدولــي جريمتين 

ضد اإلنســانية لحــاالت التمييــز والقمع 
العنصــري  الفصــل  المنهجييــن: 
واالضطهاد. الجرائم ضدّ اإلنســانية من 

أشنع الجرائم في القانون الدولي.

المجتمــع  فصــل  الســنين،  مــّر  علــى 
الدولــي مصطلــح الفصــل العنصــري، 
“األبارتهايــد”، عن ســياقه األصلي في 
جنــوب أفريقيــا، وفرض حظــراً عالمياً 
علــى ممارســته، واعترف بــه كجريمة 
ضدّ اإلنسانية وفقاً للتعريفات المنصوص 
عليها فــي “االتفاقية الدولية لقمع جريمة 
الفصــل العنصــري والمعاقبــة عليهــا” 
لســنة 1973 )اتفاقية الفصل العنصري( 
و”نظام روما األساسي المنشئ للمحكمة 
الجنائيــة الدوليــة” لســنة 1998 )نظام 

روما األساسي(.

ضــدّ  كجريمــة  االضطهــاد  جريمــة 
اإلنســانية، والمنصوص عليها أيضاً في 
نظام روما األساسي، والحرمان المتعمد 
والشديد من الحقوق األساسية على أُسس 
عرقيــة، وإثنيــة، وغيرهــا، انبثقت عن 
محاكمات ما بعد الحرب العالمية الثانية، 
وتُعتبــر إحــدى أخطر الجرائــم الدولية، 

بنفس خطورة الفصل العنصري.

دولــة فلســطين هي دولة طــرف في كل 
من نظام روما األساســي واتفاقية الفصل 
العنصــري. فــي فبراير/شــباط 2021، 
قضــت المحكمة الجنائية الدولية بأن ذلك 
يعنــي أن للمحكمــة واليــة قضائية على 
الجرائــم الدوليــة الجســيمة المرتكبة في 
األراضي الفلســطينية المحتلــة بأكملها، 
بمــا فيها القدس الشــرقية، والتي تشــمل 
الجرائم ضد اإلنسانية المتمثلة في الفصل 
العنصــري أو االضطهــاد المرتكب في 
تلــك المنطقة. في مــارس 2021، أعلن 
مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية 
الدولية فتح تحقيق رســمي حول الوضع 

في فلسطين.

يُســتخدم مصطلــح الفصــل العنصــري 
بشــكل متزايــد فيما يتعلق بـ”إســرائيل” 
المحتلــة، لكن  الفلســطينية  واألراضــي 

عــادة على ســبيل الوصــف أو المقارنة 
وليس بالمعنــى القانوني، وغالباً للتحذير 
من أّن الوضع يسير في االتجاه الخاطئ. 
علــى وجــه الخصوص، أكد مســؤولون 
فلســطينيون وإســرائيليون وأمريكيــون 
إعالميــون  ومعلّقــون  وأوروبيــون، 
بــارزون وآخــرون، أنــه إذا اســتمرت 
سياســات “إسرائيل” وممارســاتها تجاه 
الفلســطينيين علــى المســار نفســه، فإّن 
الوضع، في الضفــة الغربية على األقل، 
سيشــّكل فصالً عنصريــاً. يدّعي البعض 
أن الوضــع الحالــي يرقى إلــى مصاف 
الفصــل العنصــري. غيــر أن قلة أجروا 
بحثاً قانونياً مفصــالً في جريمتَي الفصل 

العنصري واالضطهاد الدوليتين.

الفصل العنصري واالضطهاد 
اإلسرائيلي تجاه الفلسطينيين

هنــاك مجموعتــان رئيســيتان تعيشــان 
في “إســرائيل” واألراضي الفلســطينية 
اليهــود  اإلســرائيليون  اليــوم:  المحتلــة 
والفلســطينيون. وهناك جهة واحدة ذات 
ســيادة رئيســية تحكمهم، هــي الحكومة 

اإلسرائيلية.

نية إبقاء الهيمنة
 

الهــدف المعلــن للحكومــة اإلســرائيلية 
هو ضمــان الحفــاظ على هيمنــة اليهود 
اإلســرائيليين في كل مناطق “إسرائيل” 

واألراضي الفلسطينية المحتلة.

فــي 2018، أقــّر “الكنيســت” قانوناً ذا 
مكانة دستورية أّكد أن “إسرائيل” “دولة 
قومية للشــعب اليهودي”، وأعلن أن حق 
تقرير المصير داخل تلك المنطقة “خاص 
بالشــعب اليهودي”، واعتبر “االستيطان 
اليهــودي” قيمــة وطنيــة. للحفــاظ على 
ســيطرة اليهــود اإلســرائيليين، اعتمدت 
الســلطات اإلســرائيلية سياســات تهدف 
إلى تخفيف ما وصفتــه علنا بـ “التهديد” 

الديمغرافي الذي يشكله الفلسطينيون.

شــملت هذه السياســات الحد من السكان 
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السياســية؛  الفلســطينيين ومن ســلطتهم 
ومنــح حــق التصويت فقط للفلســطينيين 
الذين يعيشــون داخل حدود “إســرائيل” 
كما كانت من 1948 إلى يونيو/حزيران 
1967؛ والحد من قدرة الفلسطينيين على 
التنقل من األراضي الفلســطينية المحتلة 
إلــى “إســرائيل”، ومــن أي مــكان آخر 
فــي العالم إلى “إســرائيل” أو األراضي 

الفلسطينية المحتلة.

كما تــم اتخاذ خطــوات أخــرى لضمان 
الهيمنــة اليهوديــة، ومنها اعتمــاد الدولة 
لسياســة “فصل” الفلسطينيين بين الضفة 
الغربيــة وغــزة، التي حالــت دون تنقل 
األشــخاص والبضائع داخــل األراضي 
الفلســطينية المحتلة، و”تهويد” المناطق 
التي يســكنها عدد كبير من الفلسطينيين، 
بمــا في ذلك القدس وكذلك الجليل والنقب 

في “إسرائيل”.

هذه السياسة، التي تهدف إلى تعزيز هيمنة 

اإلسرائيليين اليهود على األرض، جعلت 
غالبية الفلســطينيين الذين يعيشون خارج 
المدن اإلسرائيلية الرئيسية ذات األغلبية 
اليهودية متمركزين في جيوب محاصرة 
ذات كثافة عالية وخدمات رديئة. كما أنها 
قيّدت حصولهم على األرض والمســكن، 
بينمــا رعــت نمــّو التجمعــات اليهودية 

القريبة.

االضطهاد الممنهج والتمييز 
المؤسسي

لتنفيــذ هــدف الهيمنة، تُمــارس الحكومة 
ضــدّ  ُمؤسســياً  تمييــزاً  اإلســرائيلية 
الفلســطينيين. تختلف شــدّة هــذا التمييز 
بحســب القواعد المختلفــة التي وضعتها 
فــي  الحكومــة اإلســرائيلية مــن جهــة 
“إســرائيل”، ومن جهة أخرى في أجزاء 
مختلفة من األراضي الفلسطينية المحتلة، 
حيــث يُمــاَرس الشــكل األشــد مــن هذا 

التمييز.

فــي األراضي الفلســطينية المحتلة، التي 
اعترفت بها “إســرائيل” كمنطقة واحدة 
تشــمل الضفــة الغربيــة وغــزة، تُعامل 
السلطات اإلســرائيلية الفلسطينيين بشكل 
منفصــل وغير متســاٍو مع المســتوطنين 

اليهود اإلسرائيليين.

وفــي الضفة الغربيــة المحتلــة، تُخضع 
قانــون  إلــى  الفلســطينيين  “إســرائيل” 
عســكري قاٍس، وتُطبق عليهــم الفصل، 
وتُحظر دخولهم إلى المستوطنات إلى حد 

كبير.

أما فــي قطاع غــزة المحاصر، فتفرض 
“إســرائيل” إغالقاً شــامالً ما يقيّد بشــدة 
حركة األشــخاص والبضائع. في القدس 
الشــرقية التي ضمتها “إسرائيل” )والتي 
تعتبرهــا جــزءاً من أراضيها الســيادية، 
لكنهــا تبقــى بموجــب القانــون الدولــي 
منطقة محتلة(، تمنح “إسرائيل” للغالبية 
العظمــى من مئــات آالف الفلســطينيين 
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الذيــن يعيشــون هنــاك وضعــاً قانونيــاً 
يُضعــف حقوقهــم في اإلقامــة من خالل 
ربط هذه الحقــوق بعالقة الفرد بالمدينة، 
من بين عوامل أخــرى. يرقى هذا النوع 

من التمييز إلى التمييز المنهجي.

في “إســرائي”ل، والتي تعتبرها الغالبية 
العظمــى من الــدول أنها تشــمل المنطقة 
المحددة بحدود ما قبل 1967، أدى نظام 
المواطنة المزدوج والتفريق بين الجنسية 
والمواطنــة إلــى وضع الفلســطينيين في 
مكانة أدنى من اليهود اإلسرائيليين بحكم 

القانون.

على خالف الفلســطينيين الذين يعيشون 
في األراضي الفلســطينية المحتلة، يحق 
للفلسطينيين الذين يعيشون في “إسرائيل” 
التصويــت والمشــاركة فــي االنتخابات 
اإلسرائيلية، إال أن هذه الحقوق ال تمكنّهم 
من التغلّب على التمييز المؤسســي الذي 
تمارسه بحقهم الحكومة اإلسرائيلية، بما 

في ذلك القيود الواسعة على الوصول إلى 
األراضــي التــي صوِدرت منهــم، وهدم 
المنــازل، والحظر الفعلي على لّم شــمل 

العائالت.

تجزئة السكان الفلسطينيين، الذي يُنفذ في 
جزٍء منه بشــكل متعمد مــن خالل القيود 
المفروضة على الحركة واإلقامة، يعّزز 
تنفيــذ هدف الهيمنة ويســاعد فــي إخفاء 
الحقيقــة المتمثلــة في أن نفــس الحكومة 
اإلسرائيلية تقمع نفس المجموعة السكانية 
الفلســطينية، بدرجات مختلفة في مناطق 
مختلفة، لصالح نفس المجموعة المهيمنة، 

المكونة من اليهود اإلسرائيليين.

األفعال الالإنسانية 
واالنتهاكات األخرى للحقوق 

األساسية

عمالً بهذه السياســات، ارتكبت السلطات 
األفعــال  مــن  مجموعــة  اإلســرائيلية 

الالإنســانية فــي األراضــي الفلســطينية 
المحتلــة، ومنها فرض قيود شــاملة على 
حركــة 4.7 مليــون فلســطيني هنــاك؛ 
ومصــادرة الكثير من أراضيهم؛ وفرض 
ظــروف قاســية، مثــل الرفــض القاطع 
لتصاريــح البنــاء فــي أجــزاء كبيرة من 
الضفة الغربية، ما جعل آالف الفلسطينيين 
يغادرون منازلهــم في أوضاع ترقى إلى 
النقــل القســري؛ وحرمــان مئــات آالف 
الفلســطينيين وأقاربهم من حقوق اإلقامة 
بســبب تواجدهم فــي الخارج عنــد بداية 
االحتالل ســنة 1967 أو غيابهم لفترات 
مطولة فــي العقدين األولين من االحتالل 
أو نتيجة للتجميد الفعلي للّم شمل العائالت 
فــي العقدين األخيريــن؛ وتعليق الحقوق 
المدنيــة األساســية، مثــل حريــة التجمع 
وتكوين الجمعيات، ما حرم الفلســطينيين 
مــن فرصــة أن يكــون لهم صــوت في 
مجموعة واســعة من المسائل التي تؤثر 

على حياتهم اليومية ومستقبلهم.
العديد من هذه االنتهاكات، ومنها الرفض 
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القاطع لتصاريح البناء، واإللغاء الجماعي 
لإلقامــة أو تقييدها، ومصادرة األراضي 
على نطاق واسع، ليس لها مبررات أمنية 
مشــروعة. أما االنتهاكات األخرى، مثل 
القيــود المفروضة علــى التنقل والحقوق 
المدنيــة، فــال تحقــق أي تــوازن معقول 
بيــن المخــاوف األمنية ومــدى خطورة 

انتهاكات الحقوق األساسية.

منذ تأســيس دولة “إســرائيل”، مارست 
الحكومــة أيضــاً تمييــزاً منهجيــاً ضــدّ 
الفلســطينيين وانتهكــت حقوقهــم داخــل 
حدود الدولــة ما قبل 1967، بما في ذلك 
رفض السماح للفلسطينيين بالوصول إلى 
مالييــن الدونمــات من األراضــي )ألف 
دونــم يســاوي مائــة هكتــار، أو حوالي 
250 فــدان أو 1 كيلومتــر مربــع( التي 
صودرت منهم. في منطقة النقب، جعلت 
هذه السياسات من شبه المستحيل بالنسبة 
إلى عشــرات آالف الفلســطينيين العيش 
بشكل قانوني في المجتمعات التي عاشوا 

فيهــا على مدى عقود. إضافــة إلى ذلك، 
ترفض الســلطات اإلســرائيلية الســماح 
ألكثر من 700 ألف فلســطيني ممن فّروا 
أو طردوا في 1948 وذّرياتهم من العودة 
إلى “إســرائيل” أو األراضي الفلسطينية 
المحتلــة، وفرضــت قيــوداً شــاملة على 
اإلقامــة القانونيــة، مــا منــع الكثيــر من 
مــن  وعائالتهــم  الفلســطينيين  األزواج 

العيش معاً في “إسرائيل”.

السعي وراء أكبر مساحة 
من األرض بأقل عدد من 

الفلسطينيين

ســعت السياســة اإلســرائيلية إلى هندسة 
واألراضــي  اليهــود  عــدد  وتوســيع 
المتاحة لهم في “إســرائيل” وأجزاء من 
األراضي الفلســطينية المحتلة التي تطمع 
فيهــا الحكومة اإلســرائيلية لالســتيطان 
اليهودي. في الوقت نفسه، تسعى السياسة 
اإلسرائيلية من خالل تقييد حقوق اإلقامة 

للفلسطينيين إلى تقليص عدد الفلسطينيين 
واألراضي المتاحة لهم في تلك المناطق. 
مستوى القمع هو أكثر حدة في األراضي 
الفلسطينية المحتلة، مع أنه غالباً ما يمكن 
العثــور على جوانب أقل حدة لسياســات 

مماثلة داخل “إسرائيل”.
 

فــي الضفة الغربية، صادرت الســلطات 
أكثر مــن مليونَي دونم من األراضي من 
الفلسطينيين، ما يشكل أكثر من ثلث الضفة 
الغربيــة، منها عشــرات آالف الدونمات 
التــي تقــر بأنها بملكية خاصــة تعود إلى 
فلســطينيين. أحد التكتيكات الشائعة الذي 
اســتخدمته هو إعــالن األراضي، ومنها 
ملكيات خاصة تعود إلى فلســطينيين، كـ 
“أراضي دولة”. قدّرت حركة “الســالم 
اآلن” اإلسرائيلية األراضي التي حددتها 
الحكومة اإلســرائيلية كأراضــي دولة بـ 
1.4 مليــون دونم، أي حوالي ربع الضفة 

الغربية.
وجــدت الحركــة أيضــاً أن أكثــر مــن 
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%30 مــن األراضــي التي اســتخدمت 
لصالــح المســتوطنات اعترفت الحكومة 
خاصــة  ملكيــة  بكونهــا  اإلســرائيلية 
للفلسطينيين. من بين أكثر من 675 ألف 
دونم مــن أراضي الدولة التي خصصتها 
الســلطات اإلســرائيلية لالســتخدام مــن 
قبــل أطراف ثالثــة في الضفــة الغربية، 
تــم تخصيــص أكثــر مــن %99 منهــا 
لالســتخدام من قبل مدنيين إســرائيليين، 

بحسب بيانات الحكومة.

االســتيالء علــى األراضــي مــن أجــل 
المســتوطنات والبنية التحتيــة التي تخدم 
المســتوطنين بشكل أساســي، تسبب في 
تمركز الفلســطينيين فــي الضفة الغربية 
فــي”165 جزيرة تشــّكل أقاليم مفصولة 

ومشلولة”، بحسب “بتسيلم”.

جعلت الســلطات اإلســرائيلية أيضاً شبه 
مستحيل على الفلســطينيين في “المنطقة 
ج”، التي تشّكل حوالي 60 % من الضفة 
الغربية والتي وضعتها “اتفاقيات أوسلو” 
تحت سيطرة “إســرائيل”، وكذلك الذين 
يعيشــون في القدس الشــرقية، الحصول 

على تصاريح بناء.

على ســبيل المثال، وافقت الســلطات في 
المنطقــة “ج” على أقل مــن %1.5 من 
طلبــات البناء التي قدمها فلســطينيون ما 
بيــن 2016 و2018 – مــا مجموعه 21 
– وهــو عدد أصغر 100 مــرة من عدد 
قرارات الهــدم الصادرة في نفس الفترة، 

بحسب بيانات رسمية.

أيضــاً  اإلســرائيلية  الســلطات  هدمــت 
اآلالف من ممتلكات الفلسطينيين في هذه 
المناطق لعــدم حصولها على تراخيص، 

ما تسبب في تهجير آالف العائالت.

في المقابل، وبحسب حركة السالم اآلن، 
بدأت الســلطات اإلسرائيلية في بناء أكثر 
مــن23,696 وحدة ســكنية بيــن 2009 
و2020 في المستوطنات اإلسرائيلية في 
المنطقة “ج”، وهــو ما ينتهك حظر نقل 

مواطني ســلطة االحتالل إلى األراضي 
المحتلة بموجب القانون اإلنساني الدولي. 
قيام قوة االحتالل بنقل الســكان المدنيين 
إلى أراٍض محتلــة ينتهك “اتفاقية جنيف 

الرابعة”.

تنبثق هذه السياســات عــن خطط طويلة 
األمد للحكومة اإلســرائيلية. مثالً، دعت 
“خطــة دروبلــس” لســنة 1980، التي 
وّجهــت سياســة االســتيطان الحكوميــة 
فــي الضفــة الغربيــة فــي ذلــك الوقــت 
وارتكزت على خطط ســابقة، الســلطات 
إلى “االســتيطان في األراضــي الواقعة 
بين مراكز األقليات ]العربية[ والمناطق 
المحيطــة بهــا”، مشــيرة إلــى أن ذلــك 
“ســيصعّب على الفلسطينيين خلق امتداد 
جغرافي ووحدة سياســية” و”سيزيل أي 
أثر للشــك في نيتنا للســيطرة على يهودا 

والسامرة إلى األبد”.

في القدس، حدّدت خطة الحكومة للبلدية، 
بمــا فــي ذلــك غــرب المدينة وشــرقها 
المحتــل، هــدف “الحفــاظ علــى أغلبية 
يهودية متينة فــي المدينة”، والعمل على 
تركيبــة ديمغرافيــة “قوامها %70 يهود 
و%30 عــرب” – قبــل أن تُعــدّل ذلــك 
فــي وقت الحق لتصبح النســبة 60:40، 
بعد أن أقّرت الســلطات بأن “هذا الهدف 
غيــر قابــل للتحقق” في ضــوء “االتجاه 

الديمغرافي”.

نفذت الحكومة اإلسرائيلية أيضاً عمليات 
اســتيالء تمييزيــة علــى أراض داخــل 
“إســرائيل”، حيث اعتمــدت على آليات 
مختلفة لالســتيالء على 4.5 مليون دونم 
علــى األقل مــن أراضي الفلســطينيين، 
بحســب مؤّرخين، وهو ما يتــراوح بين 
65 و%75 مــن مجموع األراضي التي 
كانت بملكيّــة الفلســطينيين قبل 1948، 
وبيــن 40 و%60 من مجموع األراضي 
التي كانت بملكيّة الفلســطينيين ممن بقوا 
هناك بعــد 1948، وأصبحــوا مواطنين 
فــي  الســلطات  أعلنــت  إســرائيليين. 
السنوات األولى من عمر الدولة أراضي 

المهّجرين الفلسطينيين “أراضي غائبين” 
أو “مناطق عسكرية مغلقة”، ثم استولت 
عليها وحولتها إلى أراضي دولة وشيدت 
تجمعات يهودية فوقها. تواصل السلطات 
منع المواطنين الفلسطينيين من الوصول 

إلى األراضي التي صودرت منهم.

وجد تقريــر أنجز بتكليف مــن الحكومة 
المصــادرة  “أنشــطة  أن   2003 عــام 
ُســخرت بشــكل واضح وصريح لصالح 
األغلبية اليهوديــة” وأن أراضي الدولة، 
التي تشــكل %93 من جميــع األراضي 
في “إســرائيل”، تخدم فقط “االســتيطان 
اليهودي”. منذ 1948، سمحت الحكومة  
بإنشــاء أكثر من 900 “بلدة يهودية” في 
“إسرائيل”، لكنها سمحت فقط لعدد قليل 
مــن القرى والبلــدات التــي خططت لها 
الحكومة للفلســطينيين، والتي أنشئت إلى 
حــدّ كبير بهدف تركيز التجمعات البدوية 

المهجرة التي كانت تعيش في النقب.

مصادرة األراضي وغيرها من سياسات 
األراضــي التمييزيــة فــي “إســرائيل” 
تحصل في  السلطات المحليّة الفلسطينية 
داخل “إسرائيل”، مما يحرمها من فرص 
التوسع الطبيعي التي تحظى بها البلديات 
اليهودية. الغالبية العظمى من المواطنين 
الفلســطينيين، الذين يشكلون نحو 19% 
من ســكان “إســرائيل”، تعيــش في هذه 
البلديات، التي لها نفوذ فيها على ما يقدر 
بأقل مــن %3 من جميع األراضي داخل 

“إسرائيل”.

داخــل  الفلســطينيين  يســتطيع  بينمــا 
“إسرائيل” التنقل بحرية، ويعيش بعضهم 
في “مدن مختلطة”، مثل حيفا، وتل أبيب 
- يافا، وعكا، إال أن القانون اإلســرائيلي 
يسمح للبلدات باستبعاد السكان المحتملين 
على أســاس عــدم توافقهم مع “نســيجها 
االجتماعــي الثقافــي”. بحســب دراســة 
أعدهــا أســتاذ فــي “التخنيــون – معهد 
“إسرائيل” التكنولوجي” في حيفا، هناك 
أكثر من 900 مدينة يهودية صغيرة، بما 
فيها “كيبوتســات “ )تعاونيــات زراعية 
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يهوديــة(، فــي كل أنحــاء “إســرائيل” 
يُمكنها تقييد مــن يمكنه العيش فيها. ليس 
هناك أي فلســطينيين فــي هذه المدن. في 
النقب في “إسرائيل”، رفضت السلطات 
اإلســرائيلية االعتــراف قانونيًــا بـــ 35 
بلــدة وقرية بدويــة فلســطينية، ما يجعل 
مــن المســتحيل  لنحو 90 ألف شــخص 
العيــش بطريقــة قانونية فــي التجمعات 
التي كانوا قد عاشــوا فيها منذ عقود. بدالً 
مــن ذلك، ســعت الســلطات إلــى تركيز 
التجمعــات البدوية في بلدات وقرى أكبر 
معترف بهــا من أجل توســيع األراضي 
المتاحــة للتجمعــات اليهوديــة، كمــا هو 
مبيّن في الخطــط الحكومية وتصريحات 

المسؤولين.

يعتبــر القانــون اإلســرائيلي كل المباني 
في هذه القــرى غير المعتــرف بها غير 
قانونيــة، وقــد رفضــت الســلطات ربط 
للكهرباء  الوطنيــة  بالشــبكات  معظمهــا 
أو الميــاه، أو حتــى توفير البنــى التحتية 
األساســية، مثــل الطرقــات المعبّــدة أو 

شبكات الصرف الصحي.

ال تظهــر هــذه التجمعات الســكانية على 
الخرائط الرســمية، وأغلبها ال توجد فيها 
منشآت تعليمية، ويعيش سكانها في خوف 
دائــم من هدم منازلهم. هدمت الســلطات 
اإلســرائيلية أكثر من عشرة آالف منزل 
للبدو في النقب مــا بين 2013 و2019، 
بحســب بيانــات حكومية. كمــا وجرفت 
أيضــاً قريــة العراقيــب غيــر المعترف 
بهــا، والتي طعــن أهاليها فــي مصادرة 

أراضيهم، 185 مرة.

نفذت السلطات هذه السياسات وفقاً لخطط 
الحكومة منذ السنوات األولى لقيام الدولة، 
والتــي دعت إلــى تقييد التجمعــات البدو 
مــن أجل ضمان أراٍض مناســبة لتوطين 
اليهود. قبل عدة أشــهر من توليه منصب 
رئيس الوزراء في ديسمبر 2000، أعلن 
آرييل شــارون أن بــدو النقب “يقضمون 
احتياطي أراضي البالد”، وهو ما وصفه 
الديمغرافيــة”. كرئيــس  “الظاهــرة  بـــ 
وزراء، استمر شــارون في متابعة خّطة 

بمليارات الدوالرات ســعت بكل وضوح 
إلى زيادة السكان اليهود في مناطق النقب 
والجليل فــي “إســرائيل”، وهي مناطق 
ذات عدد كبير من الســكان الفلسطينيين. 
وصف نائبه شمعون بيريس الخطة الحقاً 
بأنها “معركة من أجل مســتقبل الشــعب 

اليهودي”.

رغبة شــارون في تهويــد النقب، وكذلك 
الجليل، كانــت على خلفية قرار الحكومة 
بســحب المستوطنين اليهود من غزة. بعد 
إنهاء االستيطان هناك، بدأت “إسرائيل” 
في معاملة غزة بشكل فعلي كوالية إقليمية 
يُمكــن اعتبار ســكانها خارج الحســابات 
الديمغرافيــة لليهود والفلســطينيين الذين 
يعيشون في “إسرائيل” والغالبية العظمى 
لألراضــي الفلســطينية المحتلة – الضفة 
الغربيــة بما فيها القدس الشــرقية – التي 

تنوي “إسرائيل” االحتفاظ بها.

أقــر المســؤولون اإلســرائيليون في ذلك 
الوقت باألهداف الديمغرافية لهذه الخطوة. 
في خضم العمل على إخالء المستوطنين 
من غزة، قال شــارون في خطاب موّجه 
أغســطس/آب  فــي  اإلســرائيليين  إلــى 
2005: “ال يمكننــا أن نتشــبث بغزة إلى 
األبد. أكثر من مليون فلســطيني يعيشون 
هناك، ويضاعفون أنفسهم كل جيل”. في 
الشهر نفســه، قال بيريز: “نحن ننسحب 

من غزة بسبب الديموغرافيا”.

رغم سحب مســتوطنيها وقواتها البرية، 
ظلّــت “إســرائيل” القّوة العليــا في غزة 
بأســاليب مختلفة، حيث هيمنت بوســائل 
أخرى، وبالتالي تبقى التزاماتها القانونية 
كقــوة احتــالل، مثلما خلصــت إلى ذلك 
“اللجنة الدولية للصليب األحمر” و”األمم 

المتحدة”، من بين جهات أخرى. 

واألهــم مــن ذلــك أن “إســرائيل” تمنع 
الفلســطينيين الذيــن يعيشــون هناك )مع 
استثناءات محدودة فقط( من المغادرة من 
معبر إيريز الذي تسيطر عليه، وفرضت 
“سياسة فصل” رسمية بين غزة والضفة 

الغربية، رغم أن “إسرائيل” اعترفت في 
إطار اتفاقيات أوسلو بأن هاتين المنطقتين 
من األراضي الفلسطينية المحتلة تشكالن 

“وحدة جغرافية واحدة”.

حظر الســفر المعّمــم، الذي ظّل ســارياً 
منــذ 2007، وقلّص الســفر إلــى خارج 
غــزة حتى صار جــزءاً صغيراً مما كان 
عليــه قبل عقدين مــن الزمن، ال يســتند 
إلى تقديــرات أمنية فردية وال يســتجيب 
إلى أي اختبار معقول لموازنة المخاوف 
األمنيــة مع الحق في حريــة التنقل ألكثر 

من مليونَْي شخص.

فرضت الســلطات أيضــاً قيوداً مشــددة 
علــى دخــول وخــروج البضائــع مــن 
غــزة وإليها، ما تســبب في قطعهــا فعلياً 
عــن العالــم الخارجي، ال ســيما في ظل 
إغالق مصــر لحدودها أيضاً. هذه القيود 
ســاهمت فــي الحــدّ مــن الوصــول إلى 
الخدمات األساســية، وتدميــر االقتصاد، 
وجعلت %80 من السكان يعتمدون على 
المساعدات اإلنسانية. اضطرت العائالت 
في غزة في السنوات األخيرة إلى العيش 
من دون الكهربــاء التي تُنتج مركزياً لما 
يتراوح بين 12 و20 ســاعة يومياً. المياه 
أيضاً نادرة للغاية. تعتبر األمم المتحدة أن 
%96 مــن إمدادات المياه في غزة “غير 

صالحة لالستهالك البشري”.

تمنــع  أيضــاً،  الغربيــة  الضفــة  داخــل 
الســلطات اإلســرائيلية حاملــي بطاقات 
الهوية الفلسطينية من الدخول إلى مناطق 
مثل القــدس الشــرقية، واألراضي خلف 
الخاضعــة  والمناطــق  الفصــل،  جــدار 
لســيطرة المســتوطنات والجيــش، ما لم 
يحصلوا علــى تصاريح صعبــة المنال. 
 600 تقريبــاً  الســلطات  كمــا وضعــت 
حاجز دائــم، الكثير منها بيــن التجمعات 
الفلســطينية، والتي تتســبب فــي تعطيل 
الحيــاة اليومية للفلســطينيين. في تناقض 
حاد مع ذلك، تسمح السلطات للمستوطنين 
اليهود بالحركة بشــكل حر ضمن الجزء 
األكبــر من الضفــة الخاضع لســيطرتها 

إسرائيليات
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الحصرية، وكذلك من وإلى “إسرائيل”، 
على طرقات تم تشــييدها لتســهيل تنقلهم 
وإدماجهــم فــي كل جوانــب الحيــاة في 

“إسرائيل”.

دور  لهــا  الديمغرافيــة  االعتبــارات 
مركزي في سياســة الفصل التي تعتمدها 
“إســرائيل” بين الضفــة الغربية وغزة. 
علــى وجــه الخصــوص، فــي الحاالت 
النادرة التي تسمح فيها بالتنقل بين جزأي 
األراضي المحتلة، تسمح السلطات غالباً 
بالتنقــل في اتجــاه غزة، وبالتالي تُســهل 
تدفق السكان بعيداً عن المنطقة التي ترّوج 
فيها بنشــاط لالســتيطان اليهودي. تنص 
السياســات الرســمية للجيش اإلسرائيلي 
على أن سكان الضفة الغربية يستطيعون 
التقــدم بطلب لـ “إعادة التوطين الدائم في 
قطاع غزة ألي سبب يُعتبر إنساني )عادة 
لــّم شــمل العائلة (”، لكن ســكان غزة ال 
يستطيعون االستقرار في الضفة الغربية 
إال “في الحاالت النادرة جداً”، المرتبطة 

عادة بلم شمل العائلة.

في هذه الحاالت، تكون الســلطات مكلفة 
بالعمــل على إعادة توطيــن الزوجين في 
غــزة عند الموافقة على لم شــمل العائلة. 
تبرز البيانات الرســمية أن “إسرائيل” لم 
توافق على إعادة توطين أي شــخص من 
ســكان غزة في الضفة الغربية، باستثناء 
عدد محدود من األشــخاص الذين قدموا 
التماســات للمحكمــة العليــا بيــن 2009 
ســمحت  بينمــا   ،2017 ومــارس/آذار 
للعشــرات مــن ســكان الضفــة الغربية 
باالنتقال إلــى غزة بشــرط التوقيع على 

تعهد بعدم العودة إلى الضفة.

إلــى جانــب سياســة اإلغــالق، لطالمــا 
استخدمت السلطات اإلســرائيلية وسائل 
قمعية وعشــوائية أثناء األعمال العدائية 
واالحتجاجــات فــي غزة. منــذ 2008، 
شــّن الجيش اإلســرائيلي ثــالث هجمات 
عســكرية واســعة النطاق على غزة في 
ســياق األعمــال العدائية مــع الجماعات 
الفلســطينية المســلحة. كمــا يظهــر في 
التقريــر، هــذه الهجمات شــملت على ما 

يبدو غارات متعمدة على المدنيين والبنى 
التحتيــة المدنيــة، وقتلت أكثــر من ألفي 

مدني.

باإلضافــة إلــى ذلــك، أطلقــت القــوات 
اإلسرائيلية بانتظام النار على المتظاهرين 
الفلســطينيين وغيرهم ممن يقتربون من 
الســياج الفاصل بين غزة و“إســرائيل” 
فــي أوضــاع لــم يكونــوا يشــكلون فيها 
تهديداً وشــيكاً للحياة، ما أســفر عن مقتل 
و2019   2018 فــي  متظاهــراً   214
فقــط، مــع إصابــة آالف آخريــن. تنبــع 
هذه الممارســات من نمط اســتمر لعقود 
من االســتخدام المفرط وغير المتناســب 
للقوة لقمع االحتجاجات واالضطرابات، 

فكانت له تكلفة مدنية باهظة.

رغم تكرار مثل هــذه الحوادث على مّر 
الســنين، لم تعتمد “إســرائيل” تكتيكات 
إنفــاذ قانون متوافقة مــع المعايير الدولية 

لحقوق اإلنسان.

الخالصة

اإلســرائيلية مالييــن  الســلطات  تحــرم 
األشــخاص من حقوقهم األساســية بحكم 
هويتهــم كفلســطينيين. هــذه السياســات 
والممارســات المنهجية القائمــة منذ أمد 
طويل تحصــر الفلســطينيين في مناطق 
ضيقة، وتجردهم من ممتلكاتهم، وتشتتهم 
قســراً، وتهمشــهم، وتســبب لهم المعاناة 

بطرق أخرى.

في األراضي الفلســطينية المحتلة، تشكل 
القيود على التنقل، ومصادرة األراضي، 
والنقل القســري، والحرمــان من المكانة 
القانونيــة والجنســية، والتعليق الجماعي 
الإنســانية”  “أفعــاالً  المدنيــة  للحقــوق 
منصوصــاً عليهــا فــي اتفاقيــة الفصــل 
العنصري ونظام روما األساسي. بموجب 
كل من المعيارين القانونيين، فإن األفعال 
الالإنســانية عندمــا تُرتكب فــي ظل قمع 
منهجي وبِنِيّة الحفاظ على الهيمنة تشــكل 
جريمة الفصــل العنصري المرتكبة ضد 
اإلنســانية. عندما تجتمع هذه السياســات 

والممارســات في األراضي الفلســطينية 
المحتلــة، فهي تحرم الفلســطينيين بشــدة 
وعلــى نطاق واســع ومنهجي من حقوق 
اإلنسان األساسية، منها اإلقامة، والملكية 
الخاصــة، والحصــول علــى األراضي 
والخدمات والمــوارد. عندما تُرتكب بنية 
تمييزيــة، علــى أســاس هويــة الضحايا 
كجــزء من فئــة أو جماعــة، فإنها ترقى 
إلــى جريمــة االضطهــاد المرتكبة ضد 
اإلنســانية بموجب نظام روما األساســي 

والقانون الدولي العرفي.

بمعــزل عــن األفعــال الالإنســانية التي 
تُرتكب في األراضي الفلسطينية المحتلة، 
حقــوق  اإلســرائيلية  الحكومــة  تنتهــك 
الفلســطينيين داخل “إســرائيل” بســبب 
هويتهم، بما يشمل اإلجراءات التي جعلت 
من المســتحيل تقريباً على عشرات آالف 
البــدو الفلســطينيين المقيمين فــي النقب 
العيش بشكل قانوني في قراهم؛ وحرمان 
مئات آالف الفلســطينيين من القدرة على 
الوصول إلــى األراضي المصادرة منهم 
على مــر التاريخ أو اســتخدامها؛ وفعلياً 
منع المواطنيــن والمقيمين من الحصول 
علــى إقامــة قانونيــة طويلــة األمــد، ما 
يحرمهــم مــن العيــش بشــكل دائــم في 
“إسرائيل” مع أزواج من الضفة الغربية 
وغزة؛ وحرمان الفلســطينيين الذين فروا 
أو ُطردوا مــن ديارهم في األحداث التي 
رافقــت إقامة الدولة من حق اإلقامة. هذه 
االنتهــاكات مســتمرة، وال يوجد مؤشــر 
على أن الســلطات حققت مع أي شخص 
ضالع في ارتكابها، ناهيك عن محاسبته.

التوصيات

هــذه التوصيات نابعــة مــن النتائج التي 
خلصــت إليها “هيومــن رايتس ووتش” 
ترتكــب  اإلســرائيلية  الســلطات  بــأن 
الجريمتيــن ضــد اإلنســانية المتمثلتيــن 
بالفصل العنصــري واالضطهاد. وجدت 
الحكومــة  أن  رايتــس ووتــش  هيومــن 
اإلسرائيلية عملت بنيّة الحفاظ على هيمنة 
اإلســرائيليين اليهــود على الفلســطينيين 
فــي جميع أنحاء األراضي التي تســيطر 
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عليها. اقترنــت هذه النية بالقمع المنهجي 
للفلسطينيين واألفعال الالإنسانية المرتكبة 
ضدهم في األراضي الفلسطينية المحتلة، 
بمــا فيها القــدس الشــرقية. عندما تجتمع 
هذه العناصر معاً، فإنها ترقى إلى جريمة 
الفصل العنصري. كما ترتكب السلطات 
اإلنســانية  الجريمــة ضــد  اإلســرائيلية 
المتمثلــة باالضطهــاد علــى أســاس نية 
التمييز الكامنة وراء معاملة “إســرائيل” 
التي  الجسيمة  للفلســطينيين واالنتهاكات 
ترتكبها في األراضي الفلسطينية المحتلة.

إلى دولة “إسرائيل”

تفكيــك جميع أشــكال القمع والتمييز 	 
المنهجيَّيــن التــي تعطــي امتيازات 
لليهــود اإلســرائيليين على حســاب 
حقــوق  وتنتهــك  الفلســطينيين، 
الفلســطينيين بهــدف ضمــان هيمنة 
اليهود اإلسرائيليين، وإنهاء اضطهاد 
إنهــاء  يشــمل  بمــا  الفلســطينيين، 
التمييزية  والممارســات  السياســات 
فــي مجــاالت عــدة مثل إجــراءات 
المواطنة والجنسية، وحماية الحقوق 
المدنيــة، وحرية التنقل، وتخصيص 
األراضــي والمــوارد، والحصــول 
علــى الميــاه والكهربــاء والخدمات 

األخرى، ومنح تصاريح البناء.
االحتــرام الكامــل لحقوق اإلنســان 	 

أولئــك  فيهــم  بمــن  للفلســطينيين، 
الموجودين في األراضي الفلسطينية 
المحتلــة، فضالً عن الحماية الواجبة 
للفلسطينيين في األراضي الفلسطينية 
المحتلــة بموجب القانون اإلنســاني 

الدولي.
المســتوطنات، 	  بناء وتوســيع  وقف 

الموجــودة  المســتوطنات  وتفكيــك 
اإلســرائيليين  المواطنيــن  وإعــادة 
المقيمين في المستوطنات في الضفة 
الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إلى 
داخل حــدود “إســرائيل” المعترف 

بها دولياً.
إنهــاء منع الســفر الشــامل من غزة 	 

وإليها والسماح بتنقل األشخاص من 
غزة وإليها بحرية، وال سيما بين غزة 

والضفــة الغربية وغــزة والخارج، 
وعــدم إخضاعهم لما يتعدى الفحص 
األمنــي والتفتيش الجســدي بشــكل 

فردي ألغراض أمنية.
الســماح للفلســطينيين مــن الضفــة 	 

الغربية وقطاع غــزة بالتنقل بحرية 
إلى القدس الشرقية، وعدم إخضاعهم 
لما يتعــدى الفحص األمني والتفتيش 
الجســدي بشــكل فــردي ألغراض 

أمنية.
إنهــاء التمييز فــي تطبيــق القوانين 	 

بالتخطيــط،  المتعلقــة  واألنظمــة 
وتصاريح البناء، والبناء التي تُخضع 
التصاريــح  لرفــض  الفلســطينيين 

وأوامر الهدم بشكل تمييزي.
إتاحــة حصول الفلســطينيين بشــكل 	 

عــادل على األراضي، والمســاكن، 
والخدمات األساسية.

تفكيــك أجزاء جدار الفصــل المبنية 	 
داخل األراضي الفلســطينية المحتلة 

وليس على طول الخط األخضر.
إلغــاء القوانيــن واألحــكام القانونية 	 

مبنية  تشــريعات  التمييزيــة وإقرار 
علــى مبــدأ المســاواة وتتوافــق مع 
المعاييــر الدوليــة لحقوق اإلنســان، 

منها:
والدخــول 	  المواطنــة  قانــون   o

إلــى “إســرائيل” )أمر الســاعة( – 
2003”، والــذي يســمح للمواطنين 
والمقيميــن اإلســرائيليين بالحصول 
علــى وضع قانونــي ألزواجهم غير 
اإلســرائيليين، دون أن ينطبــق ذلك 
علــى األزواج مــن الضفــة الغربية 
وقطاع غزة، إذ إنهم، مع استثناءات 
قليلــة، مســتبعدين صراحة بموجب 

هذا القانون.
أحــكام “قانــون لجــان القبــول 	 

لعــام 2011” التي تســمح فعلياً 
لســكان البلــدات الصغيرة داخل 
“إسرائيل” بالتمييز ضد السكان 
المحتملين على أساس العرق أو 

اإلثنية أو األصل القومي.
أســاس: 	  “قانــون  فــي  أحــكاٌم 

“إسرائيل” بوصفها دولة قومية 
للشــعب اليهــودي” تميــز بيــن 

اليهود وغير اليهــود فيما يتعلق 
بحق تقرير المصير والسكن.

إزالة القيود التعسفية على حقوق 	 
اإلقامة للفلسطينيين سكان القدس 
الشرقية والضفة الغربية وقطاع 
غــزة وعائالتهــم، بمــا في ذلك 
عن طريق وقف الممارسة التي 
تقضي بإلغاء إقامة الفلســطينيين 
فــي القــدس الشــرقية، وإنهــاء 
التجميد الفعلي لطلبات لّم شــمل 
العائلة في الضفة الغربية وقطاع 
غزة منذ عام 2000، والســماح 
للفلســطينيين بإعادة التوطين في 
أجــزاء أخــرى مــن األراضي 
المحتلــة وتســجيل  الفلســطينية 

عناوينهم الجديدة.
االعتــراف بحــق الفلســطينيين 	 

الذين فروا أو طردوا من ديارهم 
عــام 1948 وأبنائهــم وأحفادهم 
بدخول “إسرائيل” واإلقامة في 
المناطــق التــي كانوا يعيشــون 
فيهــا هــم أو عائالتهــم واحترام 
هذا الحق، كما أوضحت هيومن 
سياســة  فــي  ووتــش  رايتــس 
منفصلــة تحــدد أيضــاً خيارات 
دمجهم في مكان وجودهم أو في 
المحتلة  الفلســطينية  األراضــي 

وإعادة توطينهم في مكان آخر.
التعــاون مــع توصيــات هيئات 	 

األمــم المتحــدة وآليــات حقوق 
اإلنسان وااللتزام بها.

المصادقــة علــى “نظــام روما 	 
األساسي” وإدراج الجرائم ضد 
فيهــا جريمتَي  بمــا  اإلنســانية، 
العنصري،  والفصل  االضطهاد 
فــي القانــون الجنائــي الوطني 
األفــراد  مــع  التحقيــق  بهــدف 
المتورطيــن بشــكل موثوق في 

هذه الجرائم ومقاضاتهم.

إلى المدعي العام في 
المحكمة الجنائية الدولية

التحقيــق بشــأن المتورطين بشــكل 	 

إسرائيليات
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موثوق في الجريمتين ضد اإلنسانية 
المتمثلتيــن فــي الفصــل العنصري 
هــؤالء  ومالحقــة  واالضطهــاد، 

األشخاص.

إلى أعضاء األمم المتحدة

إنشــاء لجنة تحقيــق دولية من خالل 	 
األمم المتحــدة للتحقيق فــي التمييز 
المنهجي والقمع على أســاس الهوية 
الجماعية في األراضي الفلســطينية 
المحتلة و”إسرائيل”. يجب أن يكون 
التحقيــق مفوضــاً لتحديــد وتحليــل 
الوقائــع، وعنــد االقتضــاء، تحديد 
المسؤولين عن الجرائم الخطيرة، بما 
فيها الفصل العنصري واالضطهاد، 
بهــدف ضمــان محاســبة مرتكبــي 
االنتهــاكات، إضافة إلى جمع األدلة 
المتعلقــة باالنتهاكات والحفاظ عليها 
الســتخدامها فــي المســتقبل من قبل 
مؤسســات قضائيــة ذات مصداقية. 
يجــب أن يكــون تفويــض التحقيــق 
واسعاً بما يكفي لتغطية دور الجهات 
الفاعلة األخرى، بما فيها الشــركات 

والمسؤولون في الدول األخرى.
إنشــاء لجنة متابعة خاصة من خالل 	 

األمــم المتحــدة تضم ممثلــي الدول 
األعضاء لتقييــم نتائج لجنة التحقيق 
المنتظمــة  والمراجعــة  الدوليــة، 
لالمتثــال لتوصيات لجنــة التحقيق، 
والتوصيــة بمزيــد مــن اإلجراءات 

حسب الحاجة.
في ضــوء الجمود في هــذه القضية 	 

في مجلــس األمــن الدولــي، ينبغي 
التوصية بأن تفرض الدول األعضاء 
وتكتالت الدول تدابير أحادية الجانب 
فــي شــكل عقوبــات موجهــة، منها 
منع الســفر وتجميــد األصول، ضد 
المســؤولين والكيانــات المتورطين 
بشــكل موثوق فــي جريمتَي الفصل 
العنصــري واالضطهــاد؛ ووضــع 
شروط أحادية تربط مبيعات األسلحة 
لـ”إســرائيل”  األمنيــة  والمســاعدة 
بــأن تأخــذ الســلطات اإلســرائيلية 
خطــوات ملموســة ويمكــن التحقق 

منها باتجاه إنهــاء ارتكاب جريمتَي 
الفصــل العنصري واالضطهاد ضد 
الفســلطينيين؛ وإخضاع االتفاقيات، 
وخطــط التعــاون، وجميــع أشــكال 
التجــارة والتعامــل مع “إســرائيل” 
للعنايــة الواجبــة المعــززة لكشــف 
فــي  مباشــرة  تســاهم  التــي  تلــك 
ارتــكاب جريمتَي الفصل العنصري 
الفلســطينيين  بحــق  واالضطهــاد 
والتخفيــف من آثارهمــا على حقوق 
اإلنســان، وحيثما يتعذر ذلك، إنهاء 
التمويل واألنشــطة التــي يتبين أنها 
تساهم في تســهيل هاتين الجريمتين 

الخطيرتين.
اســتحداث منصب من خــالل األمم 	 

المتحــدة لمبعوث عالمــي من األمم 
االضطهــاد  لجريمتَــي  المتحــدة 
والفصــل العنصــري مــع تفويــض 
بالدعوة إلــى إنهاء هاتين الجريمتين 
وتحديد الخطوات التــي على الدول 
اتخاذهــا  القضائيــة  والمؤسســات 
استحداث  بشأنهما. بمجرد  للمالحقة 
المنصب، ينبغــي الطلب من مجلس 
المبعــوث  دعــوة  الدولــي  األمــن 
للمشاركة في جلسات إحاطة فصلية 

حول الوضع في الشرق األوسط.

إلى جميع الدول

فرديــة 	  رســمية  بيانــات  إصــدار 
وجماعيــة تعبــر عــن القلق بشــأن 
ارتكاب “إسرائيل” جريمتَي الفصل 

العنصري واالضطهاد.
إخضاع االتفاقيــات وخطط التعاون 	 

وجميع أشــكال التجارة والتعامل مع 
“إسرائيل” للعناية الواجبة المعززة، 
لكشــف تلك التي تســاهم مباشرة في 
ارتــكاب جريمتَي الفصل العنصري 
الفلســطينيين،  بحــق  واالضطهــاد 
والتخفيــف من آثارهمــا على حقوق 
اإلنســان، وحيثما يتعذر ذلك، إنهاء 
التمويل واألنشــطة التــي يتبين أنها 
تســاهم مباشــرة فــي تســهيل هــذه 

الجرائم الخطيرة. 
منهــا 	  موجهــة،  عقوبــات  فــرض 

منع الســفر وتجميــد األصول، ضد 
المســؤولين  والكيانات  المســؤولين 
عن استمرار ارتكاب الجرائم الدولية 
الجسيمة، بما فيها الفصل العنصري 

واالضطهاد.
فــرض شــروط تربط بيع األســلحة 	 

والمســاعدات العســكرية واألمنيــة 
إلى “إســرائيل” بأن تأخذ السلطات 
ملموســة  خطــوات  اإلســرائيلية 
ويمكــن التحقــق منها باتجــاه إنهاء 
ارتكابها جريمتَْي الفصل العنصري 

واالضطهاد.
إدراج الجريمتيــن ضــد اإلنســانية 	 

المتمثلتيــن فــي الفصــل العنصري 
واالضطهــاد فــي القانــون الجنائي 
الوطنــي بهدف التحقيــق مع األفراد 
المتورطين بشــكل موثوق في هاتين 

الجريمتين ومقاضاتهم.
التحقيق بشأن األشخاص المتورطين 	 

بشكل موثوق في جريمتَي االضطهاد 
ومالحقتهــم  العنصــري  والفصــل 
بموجــب الوالية القضائيــة العالمية 
وبما يتماشــى مــع القوانين الوطنية.
النظــر فــي دعــوة “إســرائيل” في 
والمواقف  والتقارير،  المنشــورات، 
السياســية إلى منح الفلســطينيين في 
األراضــي المحتلــة حقــوق مدنيــة 
مساوية على األقل لتلك التي تمنحها 
لمواطنيها، وتقييم سلوك “إسرائيل” 
علــى هذا األســاس، كمــا أوضحت 
هيومــن رايتــس ووتش فــي تقرير 

منفصل.

الدنمارك.. وقفة 
تضامنية لدعم صمود 

أبناء القدس المحتلة

شــارك العشــرات مــن أبنــاء الجاليــة 
الفلســطينية والعربية واإلســالمية، في 
وقفة تضامن وسط العاصمة الدنماركية 
الشــعب  ألبنــاء  دعمــاً  كوبنهاغــن؛ 
الفلســطيني في القــدس المحتلة، الذين 
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يتصــدون لجنــود االحتالل اإلســرائيلي 
والمستوطنين.

ورفع المشــاركون في الوقفة التي دعت 
إليها الجمعيات والمؤسســات والفعاليات 
الفلســطينية في كوبنهاغن علم فلسطين، 
والالفتات والشــعارات التي تؤكد عروبة 
القــدس ودعم صمــود نســائها وأطفالها 

ورجالها وشيوخها.

وأكد سفير دولة فلســطين لدى الدنمارك 
مانويل حساســيان، أنه ال انتخابات بدون 
القدس، مطالبــاً الدنمارك بالوقوف بحزم 
لدعم تنفيذ قرارات األمم المتحدة، وإجبار 
االحتــالل علــى وقــف اعتداءاتــه بحق 

المدينة المقدسة وأهلها.

وأكــد التمســك بمنظمة التحريــر كممثل 
شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، داعياً 
الجاليــات إلى االســتمرار فــي الفعاليات 

الداعمة والمساندة للقدس.

مــن ناحيتهــم، حيّــا ممثلــو الجمعيــات 
الفلســطينية في كوبنهاغن، أبناء الشعب 
الفلســطيني في حراكهم الوطني المستمر 
والمتجدد في الدفاع عن حقوقنا المشروعة 
والثابتــة والعادلــة فــي تقريــر المصير 
والعودة والتحرر واالســتقالل، مؤكدين 
التضامن المطلق مع مدينه القدس وسائر 

األراضي المحتلة.

“أونروا” ُتطلق منصة 
تعليمية رقمية لالجئين 

الفلسطينيين

أعلنــت منظمــة األمــم المتحــدة لغــوث 
عــن  “أونــروا”،  الالجئيــن  وتشــغيل 
إطــالق منصــة تعليميــة رقميــة للطلبة 
الفلســطينيين مــن أبنــاء الالجئيــن في 
الشــرق األوســط، وذلك لضمان انتظام 
تعليمهــم فــي حــاالت الطــوارئ ومــن 

ضمنها جائحة “كورونا”.

وأوضحت المنظمة في بيان، نُشــر على 
موقعها الرســمي، أن “المنصة التعليمية 
الجديــدة تــم تصميمهــا لتســهيل تعليم ما 
يقــرب مــن 540 ألــف فتــاة وصبي من 
الالجئين الذين يدرسون في 711 مدرسة 

تابعة لها في الشرق األوسط”.

وأشــارت إلى أن المنصــة تهدف لخدمة 
الطلبــة: “فــي حــاالت الطــوارئ، مثل 
جائحــة كوفيــد19- أو فتــرات النــزاع 
المســلح، والتي يكون فيــه أطفال الجئي 
فلســطين غالباً غير قادرين جســدياً على 
الوصول إلى مدارســهم، ممــا يعرضهم 

لخطر انقطاع تعليمهم”.

وبيّنــت أن الهدف من المنصــة التعليمية 
ضمان اســتمرارية التعلم، وكذلك تسهيل 
تزويد طالب األونروا )وأولياء أمورهم( 
بإمكانيــة الوصول إلى مواد التعلم الذاتي 
المناســبة للعمــر وذات الصلــة واآلمنــة 
والتــي تتماشــى مع قيــم األمــم المتحدة 

والمبادئ اإلنسانية، بحسب البيان.

وأشــارت إلى أن هذه المنصة تُعد األولى 
من نوعها بالنســبة للوكالــة، وهي تُوفر 
نظامــاً آمناً يمكن الوصــول إليه ومراقباً 

مركزيــاً للمعلميــن واإلدارييــن لتحميل 
واســتضافة المــواد التعليمية المخصصة 
والبلــد  والموضــوع،  الصــف،  عبــر 

المضيف.
وقــال القائــم بأعمــال مديــر التعليــم في 
األونروا موريتز بيالغر، في البيان ذاته: 
“إن منصــة األونــروا الرقميــة الجديدة 
للتعلم عــن بعد ضرورية لمواصلة التعلم 
في أوقــات األزمات”، مؤكداً أنه ســيتم: 
“صيانتــه ومراقبتــه بانتظــام مــن قبــل 

برنامجنا التعليمي من اآلن فصاعداً”.

واســتدرك بالقول: “لكن ال يزال اآلالف 
مــن طــالب األونــروا يُعانون مــن عدم 
المساواة في الوصول إلى األدوات والبنية 
التحتيــة، وخاصــة االتصــال الموثــوق 
باإلنترنــت، وهو أمر ضــروري للنجاح 

في القرن الحادي والعشرين”.

وتأسســت “أونروا” بقــرار من الجمعية 
العامة لألمم المتحدة، عام 1949، لتقديم 
المســاعدة والحماية لالجئين الفلسطينيين 
فــي مناطــق عملياتهــا الخمــس، وهي: 
والضفــة  ولبنــان،  وســوريا،  األردن، 
الغربيــة، وقطــاع غزة، وتقــدم خدماتها 

حالياً لنحو 5.4 ماليين الجئ.

إسرائيليات
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االحتالل حّول أراضي الفلسطينيين 
ا لنفاياته الخطرة مكبًّ

العربية  الدراسات  لجمعية  التابع  األراضي”  “أبحاث  مركز  اتهم 
بتحويل  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  المحتلة،  القدس  بمدينة 

أراضي الفلسطينيين مكباً لنفاياته وبالذات الخطرة منها.

بمناسبة   ،2021 أبريل   22 بتاريخ  له،  بيان  المركز، في  وأوضح 
يوم الكرة األرضية الذي يصادف 22 أبريل من كل عام، أن هذه 

النفايات أُقيمت على األراضي الخاصة دون مراعاة للحقوق.

وأضاف “العام الماضي عام كورونا كان األكثر عنفاً في اعتداءات 
االحتالل على األرض والسكان وانتهاك البيئة الفلسطينية بصورة 

كورونا،  عام  قبل  الوتيرة  عليه  كانت  عّما  مضاعفة 
من  للحد  بيوتهم  في  الفلسطينيين  التزام  استغل  حيث 

انتشار الوباء”.

األراضي  بمصادرة  يكتِف  لم  االحتالل  أن  إلى  ولفت 
يقلع  إنما  الفلسطينيين،  مساكن  وهدم  الفلسطينية 
آبار  ويهدم  المعمرة،  األراضي  ويجّرف  األشجار، 
المياه ويسرق مياهها، بل وجعلها مكبًّا لنفاياته وبالذات 
سكب  على  عمل  االحتالل  أن  وبيّن  منها.  الخطرة 
البشرية والمنزلية في  المخلفات الصناعية والمخلفات 
األراضي الفلسطينية والمزروعة، ما يضطر المزارع 
لمغادرتها مرغًما، لتتحول إلى أرض قاحلة تسهل على 

االحتالل السيطرة عليها.

خالل  وحرق  وحطم  اقتلع  االحتالل  أن  وذكر 
مثمرة  شجرة  و521  ألفاً   96 حوالي  الماضي  العام 
زيتون.  أشجار  منها  المائة  في   80 حوالي  فلسطينية، 
وأشار المركز إلى تجريف االحتالل وتدميره وتلويثه 
الزراعية  3 آالف و830 دونًما من األراضي  حوالي 
الفلسطينية، وردمه حوالي 78 بئًرا للمياه أو خزانات، 
بلغ عدد سيول  كما  ومنشأة،  منزاًل   388 نحو  وهدمه 
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المجاري المكشوفة ستة سيول دائمة. ويقول مسؤولون وخبراء 
اإلسرائيلية  النفايات  من  المائة  في   60 نحو  إن  فلسطينيون: 
المختلفة يتم التخلص منها في األراضي الفلسطينية، في مخالفة 

صريحة للقانون الدولي، وقوانين حماية البيئة.

وتُشكل تلك النفايات تهديداً طويل األمد على البيئة الفلسطينية 
حياة  إلى  باإلضافة  برية،  وحياة  وهواء،  ومياه  تربة  من 
األراضي  على  اإلسرائيلي  االحتالل  ويُسيطر  المواطنين. 
من  المائة  في   60 من  بأكثر  تُقدر  والتي  “ج”،  المصنفة 
مساحة الضفة الغربية المحتلة، وفقاً التفاق أوسلو الموقع بين 
تقديرات  وتُشير   .1993 عام  و“إسرائيل”،  التحرير  منظمة 
إسرائيلية إلى وجود نحو 500 ألف مستوطن في مستوطنات 
الضفة الغربية، وهذا العدد ال يشمل 220 ألف مستوطن في 
 164 في  يسكنون  القدس،  أراضي  على  مقامة  مستوطنات 
الحكومة  بها  تعترف  ال  استيطانية  بؤرة  و116  مستوطنة، 

اإلسرائيلية.

االحتالل يحكم على مسعف مقدسي 
بالحبس المنزلي واإلبعاد عن البلدة 

القديمة

أبريل   28 بتاريخ  اإلسرائيلي،  االحتالل  سلطات  أفرجت 

أن حكمت  بعد  المقدسي لؤي جعافرة  المسعف  2021، عن 
عليه بالحبس المنزلي لـ5 أيام واإلبعاد عن منطقة باب العمود 

وشارع السلطان سليمان ألسبوعين.

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات االحتالل هاجمت بتاريخ 27 
أبريل 2021 مجموعة من الُمسعفين في منطقة باب العامود، 

واعتدت عليهم بالضرب، واعتقلت المسعف لؤي جعافرة.

أبو  المجيد  عبد  الصحية  للخدمات  األمل  جمعية  رئيس  وقال 
سنينة: “إن طاقم الجمعية كان يعمل كالمعتاد في باب العامود 
ومحيطه، من خالل إسعاف الُمصابين جّراء اعتداءات قوات 

االحتالل على الشبان وقمعهم”.

التابعة  الخاصة  القوات  من  مجموعة  أن  سنينة  أبو  وأضاف 
لالحتالل هاجمت الُمسعفين في باب العامود، فجأةً، واعتدت 
على الُمسعف لؤي جعافرة بالضرب الُمبرح. وأشار أبو سنينة 
إلى مركز قوات االحتالل في  اقتادوا جعافرة  الجنود  إلى أن 
شارع صالح الدين، وأُفرج عنه شرط الحبس المنزلي خمسة 
 15 السلطان سليمان  العامود وشارع  أيام، واإلبعاد عن باب 

يوًما. 
المسعفون خالل  له  يتعّرض  الذي  األول  االعتداء  ليس  وهذا 
فمنذ  العامود؛  باب  بمنطقة  المصابين  عالج  في  عملهم  أداء 
بداية شهر رمضان المبارك، وهم يتعّرضون للضرب والدّفع 
من قوات االحتالل التي تُعرقل عملهم، وتُعيق وصول سيارات 

اإلسعاف لنقل المصابين للمراكز الطبية والمشافي.
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االحتالل يخطر بوقف 
ترميم المقبرة 

اإلسالمية شرق يطا

اإلسرائيلي،  االحتالل  سلطات  أخطرت 
العمل  بوقف   ،2021 أبريل   18 بتاريخ 
والبناء في المقبرة اإلسالمية شرق يطا.

والصمود  الحماية  لجان  منسق  وقال 
“إن  العمور:  فؤاد  يطا  مسافر  في 
الديرات  تجمع  داهمت  االحتالل  قوات 
العمل  بوقف  وأخطرت  يطا،  بلدة  شرق 
في  أنه  مهددين  المقبرة،  في  والصيانة 
سيتم  بالترميم  بالعمل  االستمرار  حال 

تنفيذ أمر إزالة للمقبرة بسرعة”.

وبين أن المقبرة المذكورة ليست جديدة، 
وتخدم  أعوام  عدة  منذ  مستخدمة  وهي 
المسافر،  التجمعات في منطقة  من  عدداً 
أعمال  هي  تنفيذها  يتم  التي  واألعمال 
صيانة وإضافة لعدد من القبور ومسافر 
فلسطينياً  19 تجمعاً  يطا هي عبارة عن 
في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

منذ  االحتالل  سلطات  وخصصت 

يطا  مسافر  أراضي  معظم  الثمانينيات 
ومن ضمنها 14 تجمعاً كمناطق عسكرية 
مغلقة ألغراض التدريب العسكري أو ما 

يُسمى مناطق إطالق النار.

التي  المجتمعات  أصبحت  لذلك  ونتيجة 
تعيش فيها عرضة لسلسلة من السياسات 
السكان،  أمن  التي قوضت  والممارسات 
معيشتهم،  ظروف  تردي  من  وزادت 
وارتفعت مستويات الفقر واالعتماد على 

المساعدات اإلنسانية.

لخطر  عرضة  المجتمعات  هذه  وباتت 
جيش  طرد  حيث  القسري،  التهجير 
السكان  معظم   1999 عام  في  االحتالل 
معظم  صادر  أو  ودمر  المنطقة،  من 
المنطقة  أن  بدعوى  وممتلكاتهم  منازلهم 

هي”منطقة إطالق نار”.

تهجير  ومستوطنوه  االحتالل  ويُحاول 
في  تقع  يطا،  مسافر  في  خربة   16
هضبة  باتجاه  الخليل  جبال  سلسلة  نهاية 
النقب، ويقطنها نحو “2200” فلسطيني 
في  والبقاء  الصمود  على  يُصرون 

أراضي جدودهم.

مستوطنون يستولون 
على “كهف” وُيتلفون 

محاصيل بالخليل

أبريل   16 بتاريخ  استولى مستوطنون، 
2021، على “كهف”، وأتلفوا محاصيل 
مغاير  منطقة  في  للمواطنين  زراعية 
العبيد شرق يطا جنوب محافظة الخليل.

والصمود  الحماية  لجان  منسق  وأفاد 
فؤاد العمور أن مجموعة من مستوطني 
المقامة  ماعون”  “حفات  مستوطنة 
شرق  المواطنين  أراضي  على  عنوة 
يطا، استولوا على “كهف” لعائلة داود، 
المواطنين  أراضي  في  أغنامهم  وأطلقوا 
بمنطقة  الزراعية  محاصيلهم  وأتلفوا 

مغاير العبيد بمسافر يطا.

على  يأتي  االعتداء  هذا  إن  وأضاف: 
الرغم من وجود حكم قضائي من المحاكم 
المستوطنين  دخول  يمنع  “اإلسرائيلية” 
من  المواطنون  تمكن  المنطقة،  لتلك 
المستوطنين  محاولة  بعد  انتزاعه 
عدة  قبل  المنطقة  تلك  على  االستيالء 

أعوام.
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كشف مركز أبحاث فلسطيني متخصص 
بقضايا األرض واالســتيطان، عن طرح 
مخططــات    6 اإلســرائيلي  االحتــالل 
اســتيطانية جديــدة، خالل شــهر أبريل 
2021، لتوســعة عدد من المستوطنات 
على مســاحة )853 دونماً( من أراضي 
المواطنيــن الفلســطينيين المصادرة في 

الضفة الغربية المحتلة.

وقــال مركــز أبحــاث األراضــي التابع 
لجمعيــة الدراســات العربية فــي القدس 
في بيــان: “إن المخططات االســتيطانية 

الجديــدة التــي أُعلــن عنهــا ســتقام على 
أراٍض فــي محافظــات طولكرم والخليل 

وبيت لحم”.

وبين المركــز أن هذه المخططات تهدف 
إلــى تغييــر صفــة اســتخدام األراضــي 
مــن أراٍض زراعيــة إلى مناطــق للبناء 
المســتوطنات.  وتســمين  االســتيطاني 
وأشــار المركــز إلــى أن المخطــط رقم 
)110/2/1( لتوسعة مستوطنة “عيناف” 
المقامة علــى أراضي محافظة طولكرم، 
حيــث سيســتولي المخطط علــى )289 

دونماً( مــن أراضي المواطنيــن الواقعة 
في الحــوض رقم )1( فــي قرية رامين، 
لغرض إقامة مناطق ســكنية اســتيطانية 
مــن فئــة “أ” و “ب” ومؤسســات عامة 
وطرق، وذلك في الجهة الشمالية الشرقية 
للمستوطنة المقامة شرق طولكرم )شمال 

الضفة(.

أمــا المخطط رقــم )414/3/1(، فيهدف 
لتوسعة مستوطنة “متساد– أسفر” المقامة 
على أراضــي محافظة الخليل الشــرقية 

االحتالل أعلن عن 6 مخططات استيطانية خالل شهر أبريل 
2021
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مقابل %9 لمصلحة المستوطنين.

وتعدّ “أريئيل” من كبرى المســتوطنات 
فــي الضفــة الغربيــة، والتهمــت آالف 
الدونمات من أراضي المواطنين، كما أن 
االحتالل يسعى لضمها )سلبها وسرقتها( 
للسيادة اإلســرائيلية ضمن مخطط يشمل 
األغوار وعددًا من المســتوطنات المقامة 

على أراضي الضفة والقدس.

ويعمل االحتالل على توسعة المستوطنات 
وربطها بشــبكة ميــاه وكهرباء وصرف 
صحي، ليشــكل تكتالً اســتيطانياً يُسيطر 
على مساحة تصل إلى %70 من أراضي 

سلفيت.

وتعد ســلفيت المحافظة الثانية بعد القدس 
من حيث االستهداف االستيطاني؛ بهدف 
فصل شمال الضفة عن جنوبها، والهيمنة 

على المياه الجوفية في المحافظة. 

كثــرة  مــن  ســلفيت  وتُعانــي محافظــة 
المســتوطنات والمناطــق الصناعيــة في 
أراضيها، حيث بات عددها أكثر من قرى 
وبلدات المحافظة، وتتسبب بتلويث البيئة 
وتخريب األراضي الزراعية وسرقتها. 

ويعمــل االحتــالل علــى بناء وتوســعة 
المزيــد مــن  المســتوطنات ومصــادرة 
األراضي الفلســطينية لبناء مســتوطنات 

)جنوب الضفة(، وتبلغ مســاحة المخطط 
)274 دونماً(، وسيســتولي على أراضي 
المواطنيــن في الحوض رقــم )20( من 
أراضي بلدة ســعير، والحوض رقم )8( 
مــن أراضي بلــدة الشــيوخ، ويهدف إلى 
شــرعنة 120 وحدة استيطانية مقامة منذ 
وقت ســابق، كما يهدف إلى شــق طريق 
جديد ليربط مســتوطنة “متســاد– أسفر” 

مع مستوطنة “ متساد– شمعون”.

كمــا أعلنــت ســلطات االحتــالل إيــداع 
لتوســعة   )426/8/5( رقــم  المخطــط 
مســتعمرة “بيتــار عليــت” المقامة على 
أراضــي محافظة بيت لحــم المصادرة، 
وبلغت مســاحة المخطط )147 دونماً(، 
وسيســتولي على أراضي المواطنين في 
بلــدات نحاليــن وواد فوكين وحوســان، 
إضافة إلــى طرح مخطط آخر يســتولي 
علــى )1 دونم( من أراضــي المواطنين 

لتوسعة المستوطنة ذاتها.

كما أُعلن عن المخطط رقم )410/5/66( 
لتوسعة مستوطنة “إفرات” المقامة على 
أراضــي محافظة بيت لحم أيضاً، وبلغت 
مســاحة المخطط )128 دونماً( ويستولي 
على أراضي المواطنين في الحوض رقم 

)2( من أراضي بلدة الخضر.

باإلضافــة إلــى ذلــك، طرحت ســلطات 
االحتالل المخطط رقم )514/5( لتوسعة 
مستوطنة “شمعة” المقامة على أراضي 
المصــادرة،  الظاهريــة  بلــدة  مواطنــي 
جنوبي الخليل، وبلغت مســاحة المخطط 
)14 دونماً( إلقامة 20 وحدة اســتيطانية 

جديدة.

سلفيت.. االستيطان يخنق 
المدينة الجميلة 

تُواصــل ســلطات االحتالل اإلســرائيلي 
مصــادرة مئــات الدونمات مــن أراضي 
ســلفيت لتوســعة مســتوطنة “أرئيــل” 

وبنــاء عشــرات الوحدات االســتيطانية 
الجديدة على حساب أراضي المواطنين. 

وأفــاد المــزارع محمــود الرمــال، أحد 
أصحاب األراضي المســتهدفة بالتوســع 
االســتيطاني، أن االحتالل ومســتوطنيه 
صــادروا ما يزيد علــى 5000 دونم من 
أجل توسيع المستوطنة، وسرقة أراضي 

المواطنين المحاذية لها. 

وأشــار الرمال إلى أن االحتالل يُواصل 
المواطنيــن  علــى  التضييــق  عمليــات 
التجريــف  بعمليــات  والمزارعيــن 
والمصادرة، وإعاقة وصولهم ألراضيهم. 

من جانبه أوضح المتخصص في شــؤون 
االســتيطان، أشــرف زهد، أن االحتالل 
المنطقــة  مرّكــًزا  اســتهدافًا  يســتهدف 
الشــمالية لســلفيت، والتي صــادر مئات 

الدونمات من أراضيها. 

المشــاريع  هــذه  أن  زهــد  وأضــاف 
االســتيطانية تأتي ضمــن المخطط الذي 
وعــد نتنياهو ناخبيه بتوســعة وبناء بؤر 

جديدة في المنطقة. 
ويوجد في ســلفيت 18 تجمعاً فلســطينياً 
مقابــل 24 مســتوطنة مــا بيــن ســكنية 
األراضــي  نســبة  وتبلــغ  وصناعيــة، 
المخصصة للبناء الفلسطيني في المحافظة 
حوالي %6 فقط من المســاحة اإلجمالية، 
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جديدة، خاصة علــى األراضي الخصبة 
والمليئة بالمصادر الطبيعية.

قوات االحتالل ُتخلي سكان 
خربة إبزيق بالقوة وقت 

اإلفطار

اقتحمت قوات االحتالل بتاريخ 27 أبريل 
2021 خربة إبزيــق في منطقة األغوار 
الشــمالية، وعمدت إلــى إخالء العائالت 

بالقوة.

وأفاد شهود عيان أن قوة كبيرة من جيش 
االحتالل اقتحمــت خربة إبزيق، وأخلت 
العائــالت أثنــاء تناولها وجبــة اإلفطار 
بذريعة التدريبات العسكرية في المنطقة.

وكانــت قوات االحتــالل أخطرت خالل 
األســبوع الثالث من أبريل 2021 بطرد 
ثــالث عائالت مــن خيامهــا ألربعة أيام 
من الثامنة مساًء حتى التاسعة من صباح 

اليوم التالي.

 وأكــد عبــد المجيــد خضيــرات، رئيس 
المجلس القروي لخربة إبزيق، أن قوات 
االحتالل تُمارس اإلرهاب بحق الســكان 
دون مراعاة ألي جوانب إنســانية. ولفت 
خضيــرات إلى أن مســاحة خربة إبزيق 

تبلــغ 45 ألف دونــم، وتقــع بالقرب من 
جدار الفصل العنصــري، وتحتوي على 

200 نسمة بما يعادل 40 عائلة.

وتعرضت إبزيق على مدار سنوات للهدم 
أكثر من مــرة بدعاوى واهية؛ كأراضي 
تدريبــات  وتــارة  طبيعيــة،  محميــات 
عســكرية، ومرة ثالثة مناطق أثرية لكن 
االحتــالل يهدف إلى تفريــغ المنطقة من 
سكانها األصليين وتركها لقمة سائغة أمام 

األطماع االستيطانية.

المدرســة  أن  إلــى  وأشــار خضيــرات 
الوحيدة في الخربة تعرضت خالل األيام 
الفائتة لالقتحــام من المســتوطنين الذين 
دأبــوا علــى اقتحــام المنطقة وممارســة 

اإلرهاب والتهديد بحق السكان.

طوبــاس،  لمحافظــة  “إبزيــق”  وتتبــع 
وصــادرت قــوات االحتالل جــزًءا من 
أراضيها، وأقامت على جزء آخر مقاطع 

من جدار الفصل العنصري.

وتتعــرض كبقيــة مناطق األغــوار إلى 
مداهمات مستمرة من االحتالل، وفي كل 
مرة يتــم فيها عملية مداهمــة توزع فيها 
ســلطات االحتالل إخطارات هدم جديدة 

لسكانها.
وتعــدّ “إبزيق” مــن القرى الفلســطينية 
المهددة في حال نفّذت ســلطات االحتالل 

األغــوار  )ســلب(  بضــم  تهديداتهــا 
والمستوطنات.

محكمة االحتالل ترفض تجميد 
بناء مصعد كهربائي في 

“اإلبراهيمي”

رفضــت المحكمــة “العليــا” لالحتــالل 
اإلســرائيلي، بتاريــخ 21 أبريل 2021، 
طلــب تجميد قرار ترخيص وبناء مصعد 
كهربائــي داخل الحرم اإلبراهيمي، الذي 

تقدمت به بلدية الخليل.

وتقــدم محامو البلدية باســتئناف لمحكمة 
بمنــح  قــرار  فــور صــدور  االحتــالل 
الترخيــص للبنــاء -قبل عدة أشــهر- من 

سلطات االحتالل.
وكانــت محكمــة االحتــالل رفضت في 
أغسطس 2020، التماساً تقدمت به بلدية 
الخليل لمنع المستوطنين من إقامة مصعد 
كهربائي في الحرم االبراهيمي، ومنحت 
الصالحيات لـ”مجلــس التخطيط األعلى 

اإلسرائيلي”.

وفي فبراير 2020، ســمح وزير الحرب 
“اإلســرائيلي” الســابق نفتالــي بينيــت، 
بإنشــاء مشــروع مصعد ضخم بالمسجد 
اإلبراهيمــي فــي مدينــة الخليــل جنوبي 
الضفــة الغربيــة المحتلة، على حســاب 
أراٍض لفلســطينيين.  ويتضمن المشروع 
مصادرة أراض فلســطينية فــي الخليل؛ 
إلقامــة طريق لمــرور مقتحمــي الحرم 
اإلبراهيمي مــن اليهود، فضالً عن إقامة 

مصعد لهم.

ومنذ عام 1994، يُقّسم الحرم اإلبراهيمي 
إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين، وآخر 
باليهــود، إثر مجزرة اقترفها مســتوطن 
أدت الستشــهاد 29 مســلماً أثناء تأديتهم 
صالة الفجر في المســجد يوم 25 فبراير 

من العام ذاته.

االستيطان والجدار 
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المناطق الواقعة خلــف الجدار )“منطقة 
التّمــاس”( والقــدس، بينمــا تتحّكــم في 
وصول من يحملــون التصاريح الخاصة 
إلى هذه المناطق أو إلى أماكن عملهم في 

الداخل المحتل.

جدار الفصل العنصري

حســب أوتشــا فقد بلغ طــول الجدار في 
الضفــة الغربية المحتلــة 465 من أصل 
770 كيلومتــراً مخطــط لــه، إلى جانب 
142 كيلومتراً في الجزء المحيط بالقدس 
المحتلــة، والمســمى غالف القــدس، أما 

ارتفاع الجدار فيصل إلى ثمانية أمتار.

وبــدأت حكومة االحتــالل بنــاء الجدار 
فــي 23 يونيــو 2002، فــي عهد رئيس 
وزراء االحتالل األســبق أرئيل شارون، 
وســط توقعات بــأن تبلغ تكلفتــه النهائية 
نحــو 3.4 مليارات دوالر أمريكي. يمثل 

553 حاجًزا لالحتالل 
و465 كم من جدار الفصل 

في الضفة

قال مكتب تنســيق الشــؤون اإلنســانية 
التابــع لألمــم المتحــدة “أوتشــا” “إن 
553 حاجــزاً وعائقاً إســرائيلياً تنتشــر 
فــي الضفة الغربية التــي بلغ طول جدار 
الفصل العنصــري فيها 465 كلم ملتهماً 
آالف الدونمات من أراضي المواطنين”.

وفي تقرير ألوتشــا حــول الطريقة التي 
تعمل فيها القيود المفروضة على التنقل، 
مــن جملــة قيــود أخــرى، علــى تعميق 
المظالم اإلنسانية في األرض الفلسطينية 
المحتلة، فإن حواجز االحتالل تقيّد حركة 
الفلســطينيين،  والمواطنيــن  المركبــات 
وهــي منوعة: فمنهــا 154 بوابة نصبت 
علــى الطــرق، و108 حواجــز جزئيــة 

غير دائمــة، و71 حاجــًزا دائماً يتمركز 
عليها الجنود باســتمرار. وحســب أوتشا 
فقد نشــرت قــوات االحتالل 86 ســاتًرا 
ترابيًا، و68 متــراس طريق، فيما وضع 
49 عائقًا على الطرق، إلى جانب نشرها 
20 جــداًرا ترابيًــا.  وكل هــذه الحواجز 
بمســمياتها كافة تعمل على تعطيل الحياة 
اليوميــة للذيــن يتنقلــون بيــن التجمعات 
الســكانية، ومن ضمنها باســتثناء القدس 
والمنطقــة الخاضعة للســيطرة االحتالل 

في مدينة الخليل.

وتنفَّذ ســلطات االحتالل إجراءات تفتيش 
صارمة في جميع األوقات على الحواجز 
المقامة على امتداد الجدار أو على الطرق 
المؤدية إلــى القدس المحتلة أو األراضي 
المحتلة عام 1948، وال يُسمح إالّ للمشاة 
الفلســطينيين الذيــن يحملــون تصاريــح 

خاصة بالمرور عبرها.
وتحظــر هــذه الحواجــز علــى الغالبيــة 
العظمــى مــن الســكان الوصــول إلــى 
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الجدار أحد تجليات السياسات االحتاللية 
التوســعية الســاعية للســيطرة على أكبر 
مســاحة مــن األرض وتطهيرهــا مــن 

الوجود الفلسطيني. 
ويعيق جدار الفصل العنصري الوصول 
إلــى الخدمات والمــوارد، ويعطل الحياة 
األســرية واالجتماعيــة، ويقوض ســبل 
العيش ويفاقم تجزئة األرض الفلســطينية 
المحتلــة. يمس الجدار من خالل مســاره 
ثمانــي محافظات فلســطينية تضم 180 
تجمعاً، وتشــير تقارير إلى أنه يُؤثر على 
حياة قرابة 300 ألف فلســطيني يقطنون 
67 قرية ومدينة بالضفة الغربية، بما فيها 

القدس المحتلة.

وفــي المجمل، التهم الجــدار نحو 46% 
من مســاحة الضفة الغربية البالغة خمسة 
آالف وثمانمائــة كيلومتــر مربعــاً، هذا 
فضالً عن عزله مدينة القدس ديموغرافياً 
وجغرافياً عن مدن وقرى الضفة الغربية.
وينتهــك الجدار الحقوق األساســية لنحو 
مليون فلســطيني في األراضي المحتلة؛ 
حيث يضطر اآلالف منهم إلى استصدار 
تصاريــح خاصة من االحتالل، للســماح 
لهم بمواصلة العيش والتنقل بين منازلهم 

من جهة وأراضيهم من جهة ثانية.

محكمة االحتالل ترفض تجميد 
بناء مصعد كهربائي في 

“اإلبراهيمي”

رفضــت المحكمــة “العليــا” لالحتــالل 

اإلســرائيلي، بتاريــخ 21 أبريل 2021، 
طلــب تجميد قرار ترخيص وبناء مصعد 
كهربائــي داخل الحرم اإلبراهيمي، الذي 

تقدمت به بلدية الخليل.

وتقــدم محامو البلدية باســتئناف لمحكمة 
بمنــح  قــرار  فــور صــدور  االحتــالل 
الترخيــص للبنــاء -قبل عدة أشــهر- من 

سلطات االحتالل.
وكانــت محكمــة االحتــالل رفضت في 
أغسطس 2020، التماساً تقدمت به بلدية 
الخليل لمنع المستوطنين من إقامة مصعد 
كهربائي في الحرم االبراهيمي، ومنحت 
الصالحيات لـ”مجلــس التخطيط األعلى 

اإلسرائيلي”.

وفي فبراير 2020، ســمح وزير الحرب 
“اإلســرائيلي” الســابق نفتالــي بينيــت، 
بإنشــاء مشــروع مصعد ضخم بالمسجد 
اإلبراهيمــي فــي مدينــة الخليــل جنوبي 
الضفــة الغربيــة المحتلة، على حســاب 

أراٍض لفلسطينيين. 

ويتضمــن المشــروع مصــادرة أراض 
فلســطينية فــي الخليــل؛ إلقامــة طريق 
لمــرور مقتحمي الحــرم اإلبراهيمي من 

اليهود، فضالً عن إقامة مصعد لهم.

ومنذ عام 1994، يُقّسم الحرم اإلبراهيمي 
إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين، وآخر 
باليهــود، إثر مجزرة اقترفها مســتوطن 
أدت الستشــهاد 29 مســلماً أثناء تأديتهم 
صالة الفجر في المســجد يوم 25 فبراير 

من العام ذاته.

“هذه لنا، وهذه... أيضًا” 
لنا تقرير جديد يصدر عن 

بتسيلم وكيرم نابوت يتناول 
تطّور المستوطنات في الضفة 

الغربّية خالل العقد األخير

التقريــر الجديــد الــذي أصدره بتســيلم 
وكيرم نابــوت بعنوان “هــذه لنا، وهذه 
أيضاً لنا: سياسة االستيطان اإلسرائيلّي 
فــي الضفــة الغربيّــة” يكشــف اآلليّات 
اإلســرائيليّة التــي تشــّجع نقل الســّكان 
المدنيّيــن من “إســرائيل” إلى المناطق 
التقريــر  يســتعرض  كذلــك  المحتلّــة. 
التطّورات التي حدثت على األرض خالل 
العقــد األخير مع التركيز علــى الكتلتين 
االستيطانيتين وتأثيرهما على تضاريس 

المكان.

يُســلّط التقرير الضوء علــى وجهين من 
أوُجه الّسياسة اإلســرائيليّة: الوجه األّول 
هــو الطــرق المختلفة - الرســميّة وغير 
الرســميّة - التــي تســّخرها “إســرائيل” 
لتشــجيع مواطنيها اليهود علــى االنتقال 
للّسكن في المستوطنات وتطوير مبادرات 

اقتصاديّة داخلها وحولها.

علــى ســبيل المثــال تقــدّم “إســرائيل” 
للمستوطنين امتيازات في مجال اإلسكان 
تتيح حتى لألســر التي تعــدم اإلمكانيّات 
أن تقتني منزالً في المســتوطنات. تشّكل 
هــذه االمتيــازات أحــد عوامــل تزايُــد 
ســّكان المســتوطنات الذين يعدّون اليوم 
441,619 نسمة وهي زيادة بنسبة 42% 
مقارنــة مع بدايــة العقد ونســبة 222% 

مقارنة مع العام 2000.

فــي الّســنة الماضية وحدها بلغت نســبة 
تزايُد المستوطنين السنويّة %3.2 وألجل 
المقارنــة ننّوه أّن نســبة تزايد المواطنين 
والمقيمين في “إسرائيل” بلغت في الّسنة 
الماضيــة %1.9 فقــط، أي أّن الزيــادة 
الســّكانيّة في المستوطنات كانت أعلى بـ 

االستيطان والجدار 
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المســتوطنين فيها:  للمســتوطنات وعدد 
كتلة مســتوطنات جنــوب بيت لحم تقطع 
األراضي الفلســطينيّة الممتــدّة بين بيت 
لحم والخليل وتقطــع مدينة بيت لحم عن 
ريف بيت لحم. أّما كتلة مستوطنات وسط 
الضفة الغربيّة فتسيطر على ريف الضفة 
الغربيّة وهو أخصب األراضي الزراعيّة 

في قلبها. 

كذلــك تســيطر كتلتا المســتوطنات على 
الشــوارع الطوليّة والعرضيّة الرئيســيّة 
في المنطقة فتقّطع أوصال الضفة الغربيّة 
وتحولها إلى معازل منفصلة عن بعضها.
فــي أعقــاب إقامــة كتلتي المســتوطنات 
هاتيــن ُمنــع ُوصــول الفلســطينيّين إلى 
آالف الدّونمات مــن األراضي الزراعيّة 
والرعويّة مباشــرة بإجراء رســمّي )عن 
طريــق إعالنهــا “أراضي دولــة” مثالً 
أو إغالقها بموجب أوامر عســكريّة( أو 
امتنــاع المزارعيــن فعليّاً عــن الوصول 
إليهــا جــّراء ُعنــف المســتوطنين الذي 

تدعمه “إسرائيل”.
على ســبيل المثال فقد ُحرم الفلسطينيّون 
“تكــوع”  مســتوطنتي  منطقــة  فــي 
و-”نوكديم” من الوصــول إلى 10000 
دونم على األقّل، وفي منطقة مستوطنتي 
“شــيلو” و-”عيلي” والبؤر االستيطانيّة 
المحيطة بهــا ُحرموا مــن الوصول إلى 

26500 دونم على األقّل.

سياســة االستيطان اإلسرائيلّي في الضفة 

%68. كان التزايُد الســّكانّي سريعاً على 
األخّص في كتلتي المستوطنات األكبرين 
األرثوذكــس  المســتوطنين  مدينتــا   -
)الحريديم( “موديعين عيليت” و-”بيتار 
عيليت”: فــي نهاية العام 2020 بلغ عدد 
ســّكان المدينتين 140,053 نسمة أي ما 
يُقارب ثُلث عدد المســتوطنين في الضفة 

الغربيّة. 

إنّها زيادة بنســبة %62 مقارنة مع العام 
2010 حيــث بلــغ عــدد الســّكان آنذاك 
28,200 نســمة أّمــا مقارنتــه مــع العام 
2000 فتبلــغ الزيــادة %435 حيث كان 
عــدد ســّكان المدينتين آنــذاك 32,200 
نســمة. إّن طــْرح حلول إســكانيّة خارج 
الخــّط األخضــر يعنــي أّن “إســرائيل” 
تحقّــق أهدافها من خالل اســتغالل أزمة 
الّسكن وتردّي األوضاع االقتصاديّة لدى 

جمهور اليهود األرثوذكس.

إضافة إلى ذلك تقدّم “إسرائيل” امتيازات 
ومحفّزات للمناطق الصناعيّة اإلسرائيليّة 
فــي الضفة الغربيّة عبر تخفيض أســعار 
األراضي ودعم تشغيل القوى العاملة في 
المصانع هناك، وتلعــب هذه االمتيازات 
والمحفّــزات دوراً حاســماً فــي الزيــادة 

المتواصلة لعدد المصانع.

المحفّزات األخرى التــي تقدّمها مختلف 
علــى  المســتوطنين  تشــّجع  الّســلطات 
الفلســطينيّة الزراعيّة  نهــب األراضــي 

والرعويّة. أقيمت خالل العقد الماضي في 
أنحاء الضفة الغربيّة نحو أربعين مزرعة 
أغنام وأبقار اســتولى المســتوطنون فيها 
علــى عشــرات آالف الدونمــات ومنعوا 
وصول الفلســطينيّين إليهــا قطعيّاً أو إلى 

حدّ كبير. 

أقيمت مــزارع المســتوطنين غالباً على 
“أراضــي دولة” تتراوح مســاحاتها بين 
مئــات وآالف الدونمــات ولكن طمعاً في 
االستيالء أيضاً على األراضي الزراعيّة 
التــي يملكهــا فــي الجــوار مزارعــون 
فلسطينيّون يستخدم مســتوطنو المزارع 
العُنــف - الوحشــّي أحيانــاً - ضدّ هؤالء 
المزارعيــن لكــي يمنعوهــم مــن القدوم 
إلــى أراضيهم. جزء مــن المراعي التي 
استولى مســتوطنو المزارع عليها وعلى 
الطرق المؤدّيــة إليها توجد داخل أراٍض 

أعلنتها الّسلطات مناطق إطالق نار.

الوجــه الثاني هو تغيير تضاريس المكان 
بواســطة كتلتيــن اســتيطانيتين تقطعــان 
الضفة الغربيّــة عْرضاً: األولى هي كتلة 
مستوطنات منطقة بيت لحم وتشمل “بيتار 
عيليت” و-”إفرات” ومستوطنات مجلس 
إقليمي “غوش عتصيون”؛ والثانية كتلة 
مستوطنات وسط الضفة الغربيّة وتشمل 
“أريئيل” و”رحليم” و”عيلي” و”معليه 
لبونــه” و”شــيلو” إضافــة إلــى البــؤر 

االستيطانيّة المحيطة بها.
تأثيــر الكتلتيــن االســتيطانيتين يتجــاوز 
العمرانيّــة  المســاحة  تأثيــر  بكثيــر 
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الغربيّة تجّســد بوضوح نظام األبارتهايد 
اإلســرائيلي الذي يســعى بشــتّى الطرق 
إلــى تحقيــق وإدامة تفــّوق مجموعة من 
البشــر )اليهــود( على مجموعــة أخرى 

)الفلسطينيّون( في كافّة األراضي الممتدّة 
بين النهر والبحر. الميزانيّات الهائلة التي 
ترصدها “إسرائيل” للمضّي في مشروع 
االســتيطان تثبّــت أقدام “إســرائيل” في 

الضفــة الغربيّــة وال تُبقي غطاء يســتر 
األهداف بعيــدة المدى التــي يرمي إليها 
النظام اإلســرائيلّي وتشمل تكريس مكانة 
مالييــن الفلســطينيّين كرعايــا مســلوبي 
الحقوق ومجّردين من أيّة حماية عاجزين 
عــن التأثير فــي مســتقبلهم، مكتّظين في 
معازل ضيّقة مستضعفة اقتصاديّاً تضيق 
عليهم أكثر فأكثر بمرور الوقت؛ وُهم في 
الوقت نفسه يشهدون من قلب هذا البؤس 
سلب المزيد من أراضيهم وإقامة البلدات 

اليهوديّة وتطوير بُناها التحتيّة. 

مع انتهــاء العقد الثاني مــن القرن الـ21 
يبدو أّن “إسرائيل” مصّرة على المضّي 
في العقود القادمة بعزم أكبر على تكريس 
وترســيخ نظــام األبارتهايــد فــي جميع 

األراضي الواقعة تحت سيطرتها.

االستيطان والجدار 

منظر لمستوطنة عيلي من داخل قرية قريوت

47



القضية الفلسطينية في األمانة العامة لجامعة الدول العربية 
حصاد الشهر 

الخــارج، للتركيــز في الجهــد والمتابعة 
علــى القضيــة الفلســطينية وتطوراتهــا 
ومســتجداتها خاصة في ظل االنتهاكات 
الجســمية التــي اقدمــت عليها اســرائيل 
)القــوة القائمــة باالحتــالل( خــالل هذا 
الشهر، خاصة في مدينة القدس المحتلة، 
كما يتابع معاليه بذل الجهود الحثيثة على 
كافة األصعدة يمكن اختصارها فيما يلي:

بتاريــخ 1/4/2021، عقدت الدورة 	 
الثانيــة لالجتماع الــوزاري للحوار 
يــوم  اليابانــي  العربــي  السياســي 
1/4/2021 عبــر تقنيــة التواصــل 
المرئي، برئاسة مشتركة بين الشيخ/ 

شهد شــهر أبريل 2021 نشــاطا مكثف 
إلعــادة اطــالق عجلــة العمــل العربــي 
المشرك ونشاط الدبلوماسية العربية في 
هــذه المرحلة التي تواجــه فيها المنطقة 
العربية تهديدات متعددة بما فيها جائحة 
كورونا، وكان للقضية الفلسطينية الحظ 
االكبر باعتبارها القضية المركزية لألمة 
العربيــة وعلــى رأس اولويــات العمــل 
العربي المشــترك خاصة في ظل تصاعد 
الممارســات واالنتهــاكات االســرائيلية 
غير المسبوقة في االراضي الفلسطينية 
المحتلــة، وقــد قاد هــذا النشــاط معالي 
األميــن العــام الذي قام بجولــة لعدد من 

الــدول العربيــة )الجمهوريــة اللبنانية، 
الجمهوريــة  التونســية،  الجمهوريــة 
العراقيــة، المملكــة العربية الســعودية( 
أجرى خاللها معاليه مشــاورات تناولت 
مختلف القضايا اإلقليمية، على رأســها 
القضيــة الفلســطينية الذي يمثــل العالم 
العربــي البعــد القومــي لهــا، ويشــكل 
الموقــف العربــي الداعــم لهــا الرافعــة 
األساســية للنضال الفلســطيني من أجل 

تحقيق األهداف الفلسطينية الوطنية.

كما واصل معالي السيد األمين العام توجيه 
نشــاط األمانة العامة وبعثات الجامعة في 
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محمــد بــن عبدالرحمــن آل ثانــي- 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الخارجية بدولة قطر )رئاسة الجانب 
العربي( والسيد توشيميتسو موتيجي 
وزيــر خارجية اليابان، وبمشــاركة 
الســيد االمين العام، والسادة وزراء 
الــدول  وفــود  ورؤســاء  خارجيــة 
العربيــة.، حيث تم خــالل االجتماع 
مناقشــة ُســبل تعزيز التعــاون بين 
الجانبين في ظل التحديات الجســيمة 
التــي يشــهدها العالــم فــي اآلونــة 
األخيرة، وخاصــةً في ظل تداعيات 
جائحــة كوفيد 19، وتم التأكيد  على 
الحاجــة الى حلول سياســية للقضايا 
واألزمــات اإلقليميــة فــي الشــرق 
األوسط، بناء على قرارات الشرعية 
الدوليــة ذات الصلــة والمرجعيــات 
المتفــق عليهــا. كما تــم التأكيد على 
أهمية إيجاد حل عادل وشامل ودائم 
للقضية الفلســطينية، بما يحقق إقامة 
دولة فلســطينية مســتقلة على حدود 
القــدس  وعاصمتهــا   4/6/1967
الشــرقية، وكذلك أهمية دعم الجهود 
الرامية إلى إيجاد حل سياسي لألزمة 
في ســورية وليبيــا واليمن بما يحفظ 
وحدة وسيادة وســالمة أراضي هذه 
الدول ووفقاً للمرجعيات واالتفاقيات 

ذات الصلة.
بتاريــخ 5/4/2021، وفــي إطــار 	 

رئاســة تونس الحالية للدورة العادية 
الثالثين لمجلس جامعة الدول العربية 
علــى مســتوى القمة، التقــى معالي 
الســيد األمين العام مع فخامة رئيس 
الجمهورية التونسية، وقد شهد اللقاء 
تبادل لوجهــات النظر حول الوضع 
االقليمــي واالزمــات العربيــة وفي 
مقدمتهــا القضية الفلســطينية، حيث 
عبر معالــي االمين العام عن تطابق 
رؤيتــه مــع رؤيــة فخامــة الرئيس 
التونســي في الموضــوع وضرورة 
اســتعادة االســتقرار في كافة أرجاء 
المنطقة العربية وتفعيل دور الجامعة 

العربية في هذا الخصوص.
بتاريخ 12/4/2021، استقبل معالي 	 

األمين العام السيد سيرجي الفروف 
وزير خارجية روسيا االتحادية بمقر 
االمانــة العامة وشــهد اللقــاء تبادل 
وجهــات النظر بيــن الجانبين حول 
عدد مــن القضايا اإلقليمية والدولية، 
بما فــي ذلك ُســبل تحقيق التســوية 
والنزاعــات  لألزمــات  السياســية 
القائمــة فــي المنطقة العربيــة. وقد 
حــرص معاليــه علــى اســتعراض 
أهــم أبعــاد الموقــف العربــي تجاه 
أزمــات المنطقة وتحدياتها وبخاصة 
القضيــة الفلســطينية، حيــث رحب 
بالجهد الروســي تجاه إحياء مســار 
الرباعيــة الموســعة باعتباره مدخال 
مناسبا الستعادة مسار التفاوض من 
أجل إنهــاء االحتــالل وإقامة الدولة 
الفلســطينية المســتقلة علــى حــدود 

الرابع من يونيو 1967.
بتاريخ 14/4/2021، شارك معالي 	 

الســيد األمين العام في جلسة مجلس 
األمن رفيعة المستوى حول التعاون 
والمنظمــات  المتحــدة  األمــم  بيــن 
اإلقليميــة ودون اإلقليميــة في حفظ 
الســلم واألمن الدوليين، حيث أشار 
معاليــه في كلمته التــي القاها خالل 
االجتماع إلى أن القضية الفلسطينية 
ستظل وقبل كل شيء، تحتل أولوية 
بالنســبة للجامعــة العربيــة وأجنــدة 

العمــل العربــي المشــترك؛ كما أكد 
علــى المســئولية األصيلــة لمجلس 
االمــن في التوصل إلى ســالم عادل 
للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي عبر 
االرتكاز على حــل الدولتين، وإنفاذ 
كافة القرارات التي سبق أن اعتمدها 
االحتــالل  بإنهــاء  نفســه  المجلــس 
االســرائيلي لألراضي الفلســطينية، 
ورفض األنشــطة اإلســتيطانية التي 
تعتبر كلهــا مدانة ومخالفــة للقانون 
الدولــي، وإعــادة العملية السياســية 
إلى مسارها المنشود لفتح األفق أمام 
الفلسطينيين نحو الحرية واالستقالل.

اســتقبل 	   ،2021/04/28 بتاريــخ 
معالــي األميــن العــام الســيد “تور 
وينســالند” مبعــوث األمــم المتحدة 
للســالم في الشرق االوســط، وذلك 
بمقر األمانة العامــة للجامعة، حيث 
تناول اللقاء التطــورات األخيرة في 
القــدس وغــزة، ومجمــل األوضاع 
وســبل  وإســرائيل،  فلســطين  فــي 
وفرص إحياء المحادثات السياســية 
أعــرب  حيــث  الطرفيــن،  بيــن 
معاليــه خالل اللقاء عــن القلق إزاء 
التصعيــد األخير فــي مدينة القدس، 
محمالً المســئولية للخطــاب اليميني 
المتطــرف فــي إســرائيل، وكذلــك 
للســلطات اإلســرائيلية التي ســعت 

فلسطين والجامعة العربية
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المقدســة، والُمضي قدمــاً في مخططات 
التهويــد، وتثبيت وضــع قائم جديد يضع 
قيــوداً علــى المســلمين حتى فــي أقدس 
أيام العام بالنســبة لهم. وحّمل الســلطات 
اإلســرائيلية مســئولية التصعيد الجاري، 
ُمشــدداً علــى أن مناخ التحريــض الذي 
يُشــيعه التيــار اليمينــي المتطــرف فــي 
إســرائيل يهدف لتســجيل نقاط سياســية 
على حساب أرواح الفلسطينيين وأمنهم، 
داعياً المجتمع الدولــي إلى التضامن مع 
الشــعب الفلسطيني الذي يســعى لصيانة 
حقوقــه الثابتة في مدينــة القدس، ويتطلع 
إلى انتخابات تشــريعية ورئاســية تجري 
قريباً في كافة األراضي الفلســطينية، بما 

فيها القدس الشرقية.

كما أصدر معالي السيد االمين العام بيانا 
بتاريــخ 7/5/2021، ادان مــن خاللــه 
التهجير القســري لحي الشيخ جراح في 

القدس وفيما يلي نصه:

أكد الســيد أحمد أبو الغيــط، األمين العام 
لجامعة الدول العربية، أن تهجير السكان 
من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية يُمثل 
جريمة مكتملة األركان، وطالب المجتمع 
الدولي بالتدخل لمنع هــذه اإلجراء الذي 
ينتهك أبســط حقوق اإلنسان الفلسطيني، 
ويُرســخ نظامــاً للفصــل العنصري في 

األراضي المحتلة.

وأشــار مصدر مســئول باألمانــة العامة 
الــذي  التهجيــر،  أن  العربيــة  للجامعــة 
يستهدف نحو 28 منزالً يقطنه نحو 500 
نســمة من العائالت الفلســطينية، يجري 
في إطــار مخطط مســتمر لتهويد القدس 
الشــرقية، وبخاصة األحيــاء القريبة من 
البلــدة القديمة، ولتفريغ هــذه األحياء من 

الوجود الفلسطيني.

ونقــل المصدر عــن أبو الغيــط قوله إن 
الفلســطينيين يدفعــون ثمــن التنافس بين 
اليميــن واليمين المتطرف في إســرائيل، 
وأن تصاعد سياسات التهويد واالستيطان 
والتهجيــر قد تؤدي إلى إشــعال الموقف 

لفرض قيود جديدة على الفلسطينيين 
في البلدة القديمة، والمسجد األقصى. 
كما رحب بجهــود المبعوث األممي 
من أجل اســتعادة الهدوء في المدينة 
مــع  التصعيــد  وإنهــاء  المقدســة، 
قطــاع غزة، ُمشــيراً إلــى أن األيام 
القادمــة تقتضي الحكمــة والبعد عن 
االســتفزاز، خاصــة وأن هذا الوقت 
من العام يشهد تدفق عشرات اآلالف 
مــن المصلين على الحرم القدســي، 
وُمشــدداً على حق الفلســطينيين في 
الوصــول إلى المســجد األقصى من 
دون إعاقــة أو حواجــز، ومحــذرا 
مــن مغبــة التحريض الــذي تقوم به 
المتطرفة في  اليهوديــة  الجماعــات 
اإلشــارة  الخصوص.وتجــدر  هــذا 
إلــى أن اللقاء مــع المبعوث األممي 
تناول األوضاع في كل من فلســطين 
وإســرائيل، وســبل وفــرص إحياء 
مســار للمحادثات بيــن الطرفين في 
ظل ما تشهده الساحتان، اإلسرائيلية 
والفلســطينية، من تطوراٍت سياسية. 
وقد معاليه على أهمية استمرار الدعم 
الدولي للســلطة الفلســطينية في هذه 
المرحلــة الصعبة، خاصة في ضوء 
التبعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة 
الخطيرة لجائحة كورونا، وما خلفته 

مــن تدهــور اقتصــادي عانــى منه 
الفلســطينيون علــى نحــٍو مضاعف 
جــراء القيود التي يفرضها االحتالل 

على الحركة والنشاط االقتصادي.

وعلى صعيد المواقف اإلعالمية، أصدر 
معالي األمين العام على خلفية التطورات 
في االراضــي الفلســطينية بيانات حيث 
 ،25/4/2021 بتاريــخ  أصــدر معاليــه 
بيان يُدين االعتداءات اإلســرائيلية على 
الفلسطينيين في القدس الشرقية، وفيما 

يلي نص البيان:

البيان الصحفي

أدان معالي السيد أحمد أبو الغيط، األمين 
العــام لجامعة الدول العربية، االعتداءات 
التي قام بها المستوطنون وقوات االحتالل 
اإلســرائيلي ضد الفلســطينيين في القدس 
الشــرقية، مؤكداً أن وتيرة االستفزاز من 
جانــب المتطرفين اليهــود ظلت تتصاعد 
فــي القــدس عبر األيــام الماضيــة، وأن 
دولة االحتالل تحمي جرائم المستوطنين 

وتشجعها. 

تبــدو مقصــودة  االســتفزاز  إن عمليــة 
مــن أجــل إشــعال الموقــف فــي المدينة 

السيد أحمد أبو الغيط األمين العام والسيد سعيد أبو علي األمين العام المساعد لشئون فلسطين واألراضي العربية المحتلة 
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فــي األراضــي المحتلــة، وخاصــة في 
القــدس، علــى نحو ال يمكــن تصوره أو 
التنبــؤ بمآالتــه، واصفاً هذه السياســات 
التي تُمارســها ســلطات االحتــالل بغير 
المسئولة، وبأنها تعكس صراعاٍت داخلية 

ومصالح حزبية ضيقة.

وشــدد أبو الغيط على مســئولية المجتمع 
الدولــي فــي ممارســة الضغــوط علــى 
إســرائيل لمنع التهجير القســري لسكان 
الشيخ جراح، قبل أن ينزلق الموقف إلى 

المزيد من التصعيد.

فــي ذات الســياق، باإلضافة إلى نشــاط 
معالي األمين العام، فإن قطاعات األمانة 
العامــة المختلفــة وأذرع األمانــة العامة 
بالخــارج تضع القضية الفلســطينية على 
رأس بنود جدول أعماله في سبيل الدفاع 
على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة 
والمكفولــة بالمواثيق الدوليــة وقرارات 
الشــرعية الدوليــة، خاصــة منهــا قطاع 

فلسطين واالراضي العربية المحتلة.

وعلى صعيد المواقف اإلعالمية، أصدر 
العربيــة  واألراضــي  فلســطين  قطــاع 
المحتلــة بيانــا بمناســبة يــوم األســير 
الفلســطيني الموافق لـ17 أبريل 2021 

وفيما يلي نص البيان:

تتوجه األمانة العامة بمناسبة يوم األسير 
الفلســطيني الذي يصادف يوم 17 أبريل 
مــن كل عــام بتحيــة إجالل وإكبــار الى 
نضــال وتضحيــات وصمــود األســرى 
األبطــال القابعيــن في ســجون االحتالل 
اإلسرائيلي، وتذكر العالم بمعاناتهم جراء 
اإلســرائيلية  واالنتهــاكات  الممارســات 
الجســيمة والممنهجــة ألبســط حقوقهم، 
ولتحمــل ســلطات االحتالل المســؤولية 
الكاملة والمباشــرة عن حياتهــم، وتؤكد 
علــى ضــرورة التحرك الدولــي العاجل 
والضاغط إلجبار سلطات االحتالل على 
احتــرام قواعــد القانــون الدولــي بتوفير 
الحماية الالزمة لهــم وضرورة االفراج 
الفوري عنهم، في هذه الظروف الصعبة 

فــي ظــل االنتشــار الســريع والواســع 
لفيروس كورونا والذي يهدد حياتهم.

كما تحــذر األمانــة العامة مــن خطورة 
األوضــاع التــي يعيشــها األســرى بمن 
فيهم المرضى والنساء واألطفال في ظل 
مواصلة ســلطات االحتالل اإلســرائيلي 
األســرى  بحــق  الجســيمة  انتهاكاتهــا 
والمعتقليــن فــي ســجونها، حيــث يزداد 
تــردي أحوالهــم الصحية والنفســية، من 
خالل ممارسات سلطات االحتالل العديد 
مــن االنتهــاكات العنصريــة بحقهم، في 
تجاهل تام لتحذيــرات المنظمات الدولية 
المعنية، وعــدم توفير الظروف الصحية 
المالئمة لهــم داخل المعتقــالت وأدوات 
الحماية الضرورية لمنع تفشــي فيروس 
كورونا، حيث بلغت أعداد المصابين بين 
األســرى التي ســجلت منذ شــهر مارس 
2020 وحتى مــارس 2021 نحو 367 

إصابة.

وتؤكــد األمانــة العامــة لجامعــة الدول 
العربيــة مجــدداً على تضامنهــا ودعمها 
المطلــق لنضــال الشــعب الفلســطيني، 
وقيادته، وأســراه األبطــال، إيماناً بعدالة 
وحقهــم  القويــة،  وإرادتهــم  قضيتهــم 
المشــروع في الصمود فــي مواجهة آلة 

القمع والتعذيب لسلطات االحتالل.

وتطالب الدول األطراف السامية المتعاقدة 
التفاقيــات جنيــف والمؤسســات الدولية 
المعنيــة بمواصلــة دورهــا وتحركاتهــا 
بخصوص األسرى العرب والفلسطينيين 
في سجون االحتالل اإلسرائيلي، وتعزيز 
دعمها إلنفاذ قواعد القانون الدولي حماية 
لحقوق األســرى وخاصة زمــن الوباء، 

وما توجبه اتفاقيات جنيف بهذا الشأن.

وعلــى ضوء صــدور منظمــة “هيومن 
رايتــس ووتــش”، الــذي اتهمــت فيــه 
إســرائيل بـــ “اتبــاع سياســات التمييز 
العنصري واالضطهاد ضد الفلسطينيين 
واألقلية العربية، بشكل يرقى إلى جرائم 
ضد اإلنســانية”، أصدرت األمانة العامة 

بيانا فيما يلي نصه:

اّطلعــت األمانــة العامــة لجامعــة الدول 
العربيــة علــى التقريــر الــذي أصدرته 
منظمة “هيومــن رايتس ووتش” بعنوان 
“تجاوزوا الحد.. الســلطات اإلســرائيلية 
وجريمة الفصل العنصري واالضطهاد” 
والــذي تضمــن االنتهاكات اإلســرائيلية 
ضــد الشــعب الفلســطيني وتطــّرق إلى 
السياســات والقوانين واألنظمة التمييزية 
ضد الفلســطينيين التي تفرضها إسرائيل 
)القــوة القائمة باالحتــالل( والذي خلص 
إلــى أن الســلطات اإلســرائيلية ترتكــب 
الجريمتيــن ضــد اإلنســانية المتمثلتيــن 
بالفصل العنصري واالضطهاد، وهو ما 
يتطلب أن يأخــذ الُمجتمع الدولي ما جاء 
فيه بعين االعتبار وأن يتحّمل مسؤولياته 
في وقف سلســلة الُمعانــاة والظلم الواقع 
على الشعب الفلســطيني منذ عقود جراء 
اســتمرار االحتــالل اإلســرائيلي وآلتــه 
العسكرية العدوانية االستعمارية وضربه 
عرض الحائط بكافة األعراف والمواثيق 

والقرارات الدولية.

ويتزامــن صدور هــذا التقريــر في ظل 
لالنتهــاكات  المســبوق  التصعيــد غيــر 
والُممارسات اإلســرائيلية في األراضي 
الفلســطينية الُمحتلــة خاصــةً فــي مدينة 
القدس وما تشــهده من ُمخططات التهويد 
واالســتيطان والتطهيــر العرقي في تحٍد 
صارخ لمبادئ القانون الدولي والقرارات 
الدوليــة، ليأتي التقريــر ويؤكد من جديد 
وانتهــاكات  وعنصريــة  جرائــم  علــى 

االحتالل اإلسرائيلي المتواصلة.

وتؤكد األمانة العامة في ضوء هذا التقرير 
علــى ضــرورة اتخــاذ المجتمــع الدولي 
واألطــراف الفاعلــة وخاصــةً المحكمة 
عقابيــة  إجــراءات  الدوليــة،  الجنائيــة 
وخطوات عملية لردع وُمحاسبة إسرائيل 
)القوة القائمة باالحتالل( وتوفير الحماية 
الدولية للشعب الفلسطيني واستمرار تقديم 
كافة أشــكال الدعم واالســناد له وصوالً 
إلى استعادة حقوقه المشروعة في الحرية 
واالســتقالل عبر تجســيد دولته المستقلة 

ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
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نظم عدد من الفنانين التشكيليين، معرضاً فنياً 
ضمن  وذلك  العودة”،  “ألوان  عنوان  تحت 
أطلقتها  التي   ”2021 “انتماء  فعاليات حملة 
الحملة الدولية للحفاظ على الهوية الفلسطينية 

والمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج.

“مجموعة  إن  الحملة،  على  القائمون  وقال 
الفنانين يشتركون مع حملة انتماء في تجهيز 
لوحات  ثالث  بواقع  العودة  ألوان  معرض 
والهوية  االنتماء  روح  تجسد  فنان  كل  من 

الفلسطينية”.

الثاني  للعام  يعقد  العودة  “ألوان  أن  وذكروا 
مشيرين  قطناني”،  رائد  الفنان  من  بتنسيق 

إلى أن المعرض ينظم إلكترونياً بسبب جائحة 
كورونا.

العام  “في  أنه  الحملة،  على  القائمون  وأفاد 
الماضي شارك في المعرض 31 فناناً حول 
العالم بواقع لوحة واحدة من كل فنان، بينما 
لوحات  بثالث  العام  هذا  الفنانون  يشارك 
مترابطة إما بالمضمون أو بالهوية البصرية”.

وتأتي حملة انتماء في شهر مايو الذي يصادف 
فيه الذكرى الـ 73 للنكبة الفلسطينية وتستمر 
العودة  حق  على  للتأكيد  الشهر،  نهاية  حتى 
الهوية  على  وللحفاظ  لفلسطين،  واالنتماء 

الفلسطينية.

فنانون فلسطينيون ينظمون معرض “ألوان العودة” دعمًا للهوية 
الفلسطينية


