


اطلع رؤساء بعثات وممثلو دول االتحاد 
األوروبي )النمسا، وبلجيكا، والدنمارك، 
واليونان،  وألمانيا،  وفرنسا،  وفنلندا، 
وهولندا،  ومالطا،  وإيطاليا،  وإيرلندا، 
المتحدة،  والمملكة  والسويد(  وبولندا، 
اليوم الجمعة الموافق 6/11/2020. على 
االحتالل  جرافات  خلفته  الذي  الدمار 
 - أيام في تجمع حمصة  قبل  اإلسرائيلي 

البقيعة باألغوار الشمالية.

قيام  من  يومين  بعد  الزيارة  هذه  وتأتي 
مسكنا  سبعين  من  أكثر  بهدم  االحتالل 
ثالثة  ترك  ما  السكاني،  للتجمع  تابعا 
41 طفالً، دون  فيهم  أرباع سكانه، بمن 
مأوى، مما يجعل هذا أكبر حادثة تهجير 
في  سنوات  أربع  من  أكثر  منذ  قسري 

الضفة الغربية.

إلى  باإلضافة  بالسكان  الوفد  والتقى 
المدني  المجتمع  منظمات  عن  ممثلين 
النشطة في التجمع، واطلع منهم على ما 

جرى في المنطقة.

عملية  من  قلقه  بالغ  عن  الوفد  وأعرب 
الشتاء  فصل  دخول  مع  خاصة  الهدم، 
مشيرا  المستمرة،  كورونا  جائحة  وسط 
التي جرى هدمها  المباني  إلى أن بعض 
تم تمويلها من قبل االتحاد األوروبي  قد 

والدول األعضاء فيه.

في  األوروبي  االتحاد  ممثل  وقال 
فلسطين سفين كون فون بورغسدورف: 
التوجه  النطاق  الواسع  الهدم  هذا  “يؤكد 
واإلخالء  الهدم  لعمليات  والضار  المقلق 
التأثير  إن  العام.  بداية  منذ  والمصادرة 

المدمر لهذا الهدم قاٍس بشكل خاص على 
انتهاك  في  واألسر،  والنساء  األطفال 
اإلنسان  وحقوق  الدولي  للقانون  واضح 

األساسية”.

وأضاف أن “مثل هذه األعمال ال تشكل 
إسرائيل  اللتزامات  فاضحا  خرقا  فقط 
تساؤالت  كذلك  تطرح  بل  محتلة،  كقوة 
حول التزام إسرائيل تجاه حل الدولتين”.

االتحاد  موقف  مع  “تماشياً  وتابع: 
األوروبي الثابت بشأن سياسة االستيطان 
قانونية  غير  باعتبارها  اإلسرائيلية، 
من  ومثلها  الدولي،  القانون  بموجب 
السياق،  هذا  في  المتخذة  اإلجراءات 
واإلخالء  القسري  النقل  عمليات  مثل 
يحث  المنازل،  ومصادرة  وهدم 
السلطات  أخرى  مرة  األوروبي  االتحاد 
المباني  هدم  وقف  على  اإلسرائيلية 

الفلسطينية”.

يتعلق  “وفيما  بورغسدورف:  وقال 
االتحاد  من  الممولة  اإلنسانية  بالمنشآت 
األوروبي التي هدمتها إسرائيل أو فككتها 
االتحاد  دعوة  نكرر  فاننا  صادرتها،  أو 
التعويض  أو  إعادتها  إلى  األوروبي 

عنها”.

فقد  الجديدة  الجريمة  هذه  على  وتعقيباً 
الدول  لجامعة  العامة  األمانة  أصدرت 
التصعيد  سياسة  يدين  بيانا  العربية 
الفلسطينيين  منازل  هدم  في  اإلسرائيلية 
في   200 من  أكثر  إلى  ارتفعت  والتي 
في   ،2020 الجاري  العام  خالل  المائة 
إطار العدوان اإلسرائيلي المتواصل على 

وأبصار  سمع  تحت  الفلسطيني  الشعب 
الجرائم  تواصل  نطاق  وفي  العالم، 
القانون  لقواعد  الجسيمة  واالنتهاكات 
الدولي والمواثيق الدولية التي تجرم هذه 
الممارسات الممنهجة. إذ أقدمت سلطات 
على  الجاري  األسبوع  خالل  االحتالل 
ذلك  في  بما  مبنى،   76 من  أكثر  هدم 
مرافق سكنية، تعود ملكيتها لـ 11 عائلة 
لديها  شخصاً،   73 من  تتكون  فلسطينية 
الفوقا”  “حمصة  خربة  في  طفال   41
الذي  األمر  الفلسطينية،  األغوار  شمال 
القرية  سكان  أرباع  ثالثة  فقد  إلى  أدى 
قسري  تهجير  حادث  أكبر  في  مأواهم، 

منذ أكثر من أربع سنوات.

حيث تتزامن هذه الممارسات اإلسرائيلية 
االحتالل  سلطات  تهديد  ظل  في  بالهدم 
مدرسة   52 من  أكثر  بهدم  أيضاً 
الفلسطينية  المدرسة  فيها  بما  فلسطينية، 
الضفة  وسط  التين  رأس  مجتمع  في 
من  تمويلها  تم  والتي  المحتلة،  الغربية 
قبل االتحاد األوروبي، والعديد من الدول 

األعضاء فيه.

من  بيانها  في  العامة  األمانة  وحذرت 
السياسات  هذه  وتداعيات  مخاطر 
اإلجرامية التي تدخل في إطار ممارسات 
الضم  ومشاريع  العرقي  التطهير 
إلى  الفلسطينية،  لألراضي  االحتاللية 
جانب تداعياتها االجتماعية واالقتصادية 
في  اإلمعان  تستهدف  التي  والتعليمية 
في  وحشره  الفلسطيني  المجتمع  إفقار 

معازل الفصل العنصري.

الدول  لجامعة  العامة  األمانة  أكدت  كما 

العالم وتواصل جرائم االحتالل في التطهير العرقي
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الدولية  بالمواقف  ترحيبها  العربية 
“حمصة  لمنطقة  التضامنية  والزيارات 
الفوقا” شمال األغوار المعبرة عن رفض 
وإدانة هذه الممارسات االحتاللية، ودعت 
المجتمع  كما  األوروبي  االتحاد  دول 
الدولي وخاصة مجلس األمن والمنظمات 
لتحمل  ذات االختصاص  المعنية  الدولية 
لوقف  الفوري  والتدخل  مسؤولياتها، 
على  الضغوط  بممارسة  الجرائم  هذه 
القانون  قواعد  االحتالل إلعمال  حكومة 
للشعب  الالزمة  الحماية  الدولي، وتوفير 
الرابعة،  جنيف  التفاقية  طبقاً  الفلسطيني 
االحتالل  تعتزمه سلطات  ما  إلى  منوهة 
الشروع بتنفيذه في مدينة القدس من هدم 
لحي وسوق تجاري يطال أكثر من مائتي 
وادي  حي  في  وتجارية  صناعية  منشأة 
االحتالل  سلطات  تسميه  فيما  الجوز، 
خطة مركز مدينة القدس، وهو المخطط 
الذي يعد واحداً من أكبر مشاريع التهويد 
المدينة  مشهد  بتغيير  القدس،  لمدينة 
وتحويل مواطنيها الفلسطينيين إلى أقلية، 
وذلك ما يضاعف من مسؤولية المجتمع 
الدولي للتصدي لهذا العدوان اإلسرائيلي 
ضد  فقط  ليس  والمتصاعد  المتواصل 
وأيضاً  بل  وحقوقه،  الفلسطيني  الشعب 
ومواثيقه  الدولي  المجتمع  إرادة  ضد 
وقوانينه وما اتخذه من قرارات ذات صلة 

بالموضوع البد من تفعيلها وتطبيقها.

نفسه  أنفك يطرح  الذي ما  السؤال  ولكن 
في  جديدة  إسرائيلية  جريمة  كل  إزاء 
يتواصل  بل  ينقطع  ال  جرائم  مسلسل 
يستمر  متي  إلى  وشراسة  حدة  ويزداد  
االقدام  دون  اإلدانة  وهذه  التنديد  هذا 
أتخاذ مواقف عملية تضع قرارات  على 
الشرعية الدولية موضع النفاذ واالحترام 
مسؤولية  كانت  ما  فاذا  والتطبيق، 
وتصعيد  استمرار  في  تتمثل  الفلسطينية 

مواصلة  وفي  المشروعة  المقاومة 
االحتالل  لممارسات  والتصدي  الصمود 
الحرية  اجل  من  النضال  وتصعيد 
واالستقالل فأن مسؤولية المجتمع الدولي 
ذات  القرارات  احترام  في  أهمية  تقل  ال 
مستمرة  بصورة  يتخذها  التي  الصلة 
اقامة  طائلة  تحت  تطبيقها  خالل  من 
المسؤولية الدولية على سلطات االحتالل 
القانون  لمبادئ  االمتثال  على  إلرغامها 
ممارسات  عبر  الدولية  والشرعية 
المسؤولين  وتقديم  االقتصادية  الضغوط 
السياسات  هذه  عن  االحتالل  سلطة  في 
والممارسات للعدالة الدولية الناجزة على 
واسس  اإلنسانية  للمبادئ  احتراماً  األقل 
الصلة  ذات  وللقرارات  الدولي  النظام 

والتي يصدرها هذا النظام.

أ. د. سعيد أبو علي 
األمين العام المساعد

ورئيس قطاع فلسطين واألراضي العربية 
المحتلة - جامعة الدول العربية



هائلة.  وإمكانات  واعد  مستقبل  هو 
يتم  هنا.  تنتهي  ال  الفلسطينية  “القصة 

كتابة قصتهم للتو”.

بالرغم من وجود فلسطين على الغالف 
بصفقة  تسمى  لما  والخلفي  األمامي 
ال  ونتنياهو  ترامب  أن  إال  القرن، 
هذه  على  الفلسطينية  الموافقة  ينتظران 
إشعار  بمثابة  اإلعالن  وجاء  الصفقة، 

استفزازي قصير للشعب الفلسطيني بأن 
هذه الرؤية اإلسرائيلية األمريكية جارية 
على  تبقى  ما  وضم  لمصادرة  بالفعل 

األرض “تحت شعار حل الدولتين”.

تصف صفقة القرن والتي تضمنت 181 
حياة  لتحسين  رؤيةٌ  بأنَّها  نفسها  صفحة 

الفلسطيني واإلسرائيلي. الشعبين 
أما أهم ما جاء في هذه الصفقة لتحسين 

“السالم إلى االزدهار رؤية 
لتحسين حياة الشعبين الفلسطيني 

واإلسرائيلي”.

هذا ما جاء على الغالف األمامي لصفقة 
القرن أما على الغالف األخير فقد أنهى 

ترامب كلمته قائالً:
أنها  إال  الرؤية طموحة،  أن  “في حين 
الفلسطينيين  مستقبل  للتحقيق.  قابلة 

قصة قرية كفر عقب من عمق التاريخ 
حتى صفقة القرن

بقلم: د. دعاء الشريف
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حياة الفلسطينيين كما تّدعي هذه الصفقة 
بخصوص مدينة القدس:

)ال شرقيةً 	  بأكملها  القدس  مدينة  أن 
عاصمة  ُمقسمة  غير  غربيةً(  وال 

لـ“إسرائيل”.
فستكون 	  الفلسطينية،  العاصمة  أما   

في قسم القدس الشرقية )كفر عقب، 
يُمكن أن  أبو ديس(  شعفاط شرقي، 

تُسمى القدس أو غير ذلك.
اختيار 	  يُمكنهم  العرب  المقدسيون 

عن  منفصلةً  سياسيةً  هويةً 
“إسرائيل” أو فلسطين.

عالمية 	  فلسطينية  سياحية  منطقة 
لدعم  عطروت  في  المستوى 

السياحة اإلسالمية.

كما هو متوقع، تُعتبر القدس مكوناً هاماً 
المتعلق  الفصل  ويفصل  الخطة،  في 
من  عدداً  الخامس(  )الفصل  بالقدس 
يتعلق  فيما  المسبوقة  غير  التغييرات 

بالقدس.

كما  الرئيسية:  العناوين  من  بعٌض  هذه 
هو مذكور في الخريطة، تعترف الخطة 
فاصٍل  كخٍط  العنصري  الفصل  بجدار 
سيكون  وما  اإلسرائيلية  القدس  بين 

الفلسطينية. القدس 

القدس،  في  عربياً  حياً   16 أصل  من 
سيبقى 14 حياً تحت السيادة اإلسرائيلية، 
أن  حين  في  القديمة؛  البلدة  ذلك  في  بما 

الحاجز  إلى  والشرقية  الشمالية  األحياء 
األمني، شعفاط مخيم وكفر عقب )اليوم 
ديس  وأبو  القدس(،  بلدية  حدود  داخل 
عاصمة  ستصبح  القدس(  شرقي  )بلدة 

الفلسطينية)1(. للدولة 
هي  لالهتمام،  ُمثيرةٌ  أخرى  نقطةٌ 
السياحة  لمنطقة  المقترح  التطوير 
الخاصة الفلسطينية في عطروت )القدس 
لتوفير  العام  النقل  وسائل  مع  الشمالية( 
األماكن  وإلى  من  الوصول  سهولة 

المقدسة والمدينة القديمة.

في  قضيتنا  محور  ستكون  النقطة  وهذه 
السياحية  المنطقة  أن  حيث  العدد  هذا 
على  ستكون  المفترض  من  الفلسطينية 
في  سنحقق  لذلك  القرية  هذه  أراضي 
تلك  الفلسطينية،  عقب  كفر  قرية  تاريخ 
البلدة الفلسطينية القديمةٌ منذ قدم التاريخ 
مروراً  اإلسرائيلي  االحتالل  حتى 
بصفقة القرن لنثبت أن المنطقة السياحية 
المزعومة للفلسطيين ما هي إال استمرار 
لصالح  الفلسطينية  األراضي  من  لمزيد 
المستوطنات اإلسرائيلية وذلك من خالل 

التطرق إلى المحاور التالية:
نبذة عن كفر عقب.	 
كفر عقب في صفحات التاريخ.	 
الصليبية 	  الفترة  في  عقب  كفر 

“مملكة بيت المقدس”.
كفر عقب في العصر العثماني.	 
االنتداب 	  حقبة  في  عقب  كفر 

البريطاني.
كفر عقب بعد االحتالل اإلسرائيلي 	 

عام 1967.
في 	  اإلسرائيلي  االستيطان  سياسة  

األراضي  لسلّب  الغربية  الضفة 
الفلسطينية.

آلية االستيالء على األراضي.	 
غير 	  مباٍن  بناء  لوقف  التماسات 

كوخاف  مستوطنة  بجوار  قانونيّة 
يعقوب، وإلغاء اإلعالن عن اعتبار 

أراضي كفر عقب أراضي دولة.
في 	  جديدة  لمستوطنة  متقدمة  خطة 

الشرقية  القدس  قلب  في  عطروت 
الفلسطينية.

قضايا العدد
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نبذة عن كفر عقب

كفر عقب، هي بلدةٌ فلسطينيةٌ تقع أقصى 
شمال القدس الشرقية بنحو 11 كيلومتر، 
وإلى الجنوب الشرقي من مدينة رام هللا، 

حيث تبعد عنها 4 كيلومتر تقريباً.

وتقع كفر عقب على ارتفاع 764 م عن 
المنطقة  من  جزٌء  وهي  البحر،  سطح 
التي تم ضمها وإدراجها في بلدية القدس 
بعد احتاللها من قبل “إسرائيل” في عام 
مساحةً  المنطقة  هذه  وتشمل   .1967
ميل   25( كم2   64 تبلغ  إضافية  تقريبيةً 
ذلك  في  بما  الغربية،  الضفة  من  مربع( 
السابق  في  تضم  كانت  التي  األراضي 
28 قرية ومناطق بيت لحم و بيت جاال.

حتى وقٍت قريب كانت كفر عقب إحدى 
األحياء الراقية في القدس، أما اليوم، فقد 
فصل جدار الضّم والتوسع هذا الحّي عن 
الجدار  هذا  وأدى  القدس،  مدينة  مركز 
باإلضافة إلى القيود المشددة على البناء، 
وهدم البيوت، وُمصادرة األراضي، في 
تحويل هذا الحّي إلى ما يُشبه “الجيتو” 
األحياء  بقية  سكان  مثل  مثلهم  المدني. 
المقدسية التي فصلها الجدار عن المدينة.

كيلومتر   11.2 بعد  على  عقب  كفر  تقع 
و2  القدس  وسط  شمال  ميل(   7.0(
رام  شرق  جنوب  ميل(   1.2( كيلومتر 

هللا. 
ومن  برقة،  أراضي  الشرق  من  يحدها 
رافات  الغرب  ومن  البيرة،  الشمال 
وقلنديا، ومن الجنوب مخيم الرام وقلنديا 
سلسلة  آخر  عقب  كفر  وتُعتبر  وقلنديا. 

قرى في الجزء الشمالي من القدس.

كفر عقب في صفحات التاريخ
 

التاريخ، وأول من  قدم  قديمةٌ  البلدة  هذه 
منذ  الكنعانيون  ثم  اليبوسيون  سكنها 
حوالي  المبكرة  البرونزية  العصور 
األلف الثالث ق.م، كانت البيوت في بلدة 
كباقي  الصخور  في  منحوتةً  عقب  كفر 

البلدات، في باطن الجبل المطل على نبع 
الماء.

 1600 عام  الحديثة  القرية  أُنشئت  وقد 
عقب  كفر  باسم  ذكرها  جاء  كما  ق.م. 
فلسطين  مذكرات مسح غرب  في  أيضاً 
اسـتكشاف  صندوق  بها  قام  التي 
كونه  عن  أعلن  والذي  فلسـطين)2(، 
والمنظم  الدقيق  بالبحث  تهتم  مؤسسةٌ 
والجيولوجيا  والطوبوجرافيا  اآلثار  في 

الطبيعـي  والتاريخ  الطبيعية  والجغرافية 
المقدَّسة،  األرض  وتقاليـد  وعـادات 
بهدف توظيف البحـث العلمـي في خـدمة 
»األهداف  أي  التوراتية،  األهـداف 

العسكرية«. االسترجاعية 
 

غرب  مسح  مذكرات  في  جاء  وقد 
“أوراق”  إلى  مقسمة  وهي  فلسطين 
الكبرى  الخريطة  تقسيمات  مع  تتوافق 
قرية  عقاب  “كفر  أن:  فلسطين،  لغرب 

صورة لآلثار الكنعانية في بلدة كفر عقب تعود إلى العصر البرونزي المبكر
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صغيرة على منحدر تٍل، يُحيط بها قليٌل 
من أشجار الزيتون”.

على  السيطرة  الرومان  استطاع 
القديمة  البلدة  موقع  في  المنطقة، وسكن 
الرومان  من  مجموعة  عقب  كفر  من 
السكان  على  السيطرة  استطاعت  التي 

الخمور،  لصناعة  وسخرتهم  المحليين 
في  الناس  يلتقي  الربيع  أيام  أول  وكان 
زالت  وال  مرحبا،  سطح  يُدعى  موقٍع 
الصخر  في  منحوتة  العنب  معصرة 
الممتد من قرب شجرة الخروب الكبيرة 
حيث  الجبل،  منتصف  وحتى  شماالً 
والزيتون  العنب  بزراعة  الرومان  اهتم 

بذور  كانت  حيث  الخروب،  وأشجار 
الرومان  زمن  من  حقبة  في  الخروب 
في  وجد  فقد  يتداولونها،  عملةً  تُشكل 
المملوءة  الجرار  من  الكثير  المنطقة 
ببذور الخروب، وكانت الحفر الموجودة 
الخروب  شجرة  شمال  موقع  في 
لمبيت  تُستعمل  الروماني،  وطرازها 
العمال وتخزين الناتج من المحاصيل قبل 
إرساله إلى القدس ثم إلى البحر، وتُسمى 

تلك المنطقة ولغاية اآلن )العقبة(.

مولد  هي  فترة  في  المنطقة  هذه  هجرت 
النبي عيسى عليه السالم وبداية زعزعة 
للحروب  نتيجة  الرومانية  الدولة 
والغزوات، وبداية نشر الديانة المسيحية 
من  الكثير  واندثرت  مساكنهم،  فتهدمت 
مجرى  وزال  والمغارات،  الكهوف 
المياه،  فيهما  قلّت  وإن  بفرعيه،  الوادي 

إال أن المجرى كان قائماً وما زال.
 

كفر عقب في الفترة الصليبية 
“مملكة بيت المقدس”

كفر عقب هي البوابة الشمالية - الشرقية 
يحدث  كان  وما  المقدس،  بيت  لمدينة 
واجتياحات  من حروب  المقدسة  للمدينة 
في العصور الماضية، كان ينعكس على 
المقدسة،  بالمدينة  المحيطة  البلدات  كل 
بلدة  على  ينعكس  كان  بأنه  شك،  وال 
لها،  المجاورة  والبلدات  عقب  كفر 
الطريق  بلدة كفر عقب هي  تُعتبر  حيث 
أيضاً  وهي  المدينة،  مركز  إلى  المؤدي 
إلى  المدينة  مركز  من  المؤدي  الممر 
المناطق الشمالية منها، كذلك هي الممر 
المؤدي من الشرق إلى الغرب والشمال 
الخطأ،  من  فإنه  لذلك  فلسطين،  من 
ُمعالجة ودراسة بلدة كفر عقب، بمعزل 
عن مدينة بيت المقدس، وما جرى عليها 
كفر عقب  تاريخها،  أحداٍث صنعت  من 
المتوسط  العصر  في  الفرنجة  ذكرها 

باسمها الحالي )كفار عقب(.

مملكة  أو  المقدس  بيت  مملكة  كانت  فقد 
القدس، مملكةً كاثوليكية أُنشأت في بالد 

قضايا العدد

ُمخطط الحرم الشريف من تصميم إرميت بييروتي 1862. حيث يعرض قنوات وصهاريج المياه الجوفية التي تعود إلى 
العصر البرونزي القديم وهو عصٌر أقدم بكثير من الملك داود وسليمان والذي من المفترض جاء ليبحث عنه، وهي نفس 

قنوات المياi التي أثبتها علماء اآلثار فيما بعد أنَّها تعود للحضارة الكنعانية في مدينة القدس منذ 3000 عام ق.م.
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الصليبية  الحملة  بعد   1099 عام  الشام 
الصليبيين  ممالك  أكبر  وشكلّت  األولى، 
الشرق وقاعدة عملياتهم، واستمرت  في 
في الوجود زهاء قرنين من الزمن، حتى 
تّم فتح جميع أراضيها في عثليث وعكا 

من قِبَل المماليك عام 1291.

من  مجموعة  المملكة  كانت  بدايتها،  مع 
البلدات والقرى التي تم االستيالء عليها 
خالل الحملة الصليبية األولى، ثم توسع 
حجمها وبلغت ذروة نموها في منتصف 

القرن الثاني عشر؛ حدود المملكة شملت 
جميع  الحديث  العصر  في  يقرب  ما 
إضافة  التاريخية،  فلسطين  أراضي 
وسوريا  األردن  من  وأجزاء  لبنان  إلى 
لتوسيع  محاوالت  عن  فضالً  وسيناء، 
حينذاك  كانت  التي  مصر  نحو  المملكة 
كانت  الفاطمية؛  الخالفة  قيادة  تحت 
الممالك  مع  تحالف  حالة  في  المملكة 
الصليبية األخرى في المشرق أي إمارة 
طرابلس  وإمارة  أنطاكية  وإمارة  الرها 

وذلك بحكم األمر الواقع.

يوليو   18  -  1060( جودفري  كان 
الواقعة  بولون  مدينة  حاكم   )1100
أصبح   1076 منذ  لوكسمبورغ  جنوب 
في  السفلي  اللورين  على  دوقاً  بعدها 
1087، اشترك بالحملة الصليبية األولى 
 ،1099 في  القدس  حصار  في  وشارك 
بيت  مملكة  على  ملٍك  أول  وأصبح 
المقدس على الرغم من عدم اتخاذه لقب 

ملك مكتفياً بلقب حامي القبر المقدس.

استكشاف  صندوق  دراسة  أشارت  وقد 
فلسطين لغرب فلسطين إلى أن كفر عقب 
والتي  الصليبية،  كفريشاب  قرية  كانت 
الملك  منحها  قرية   21 من  واحدة  كانت 

جودفري كإقطاعية لكنيسة القيامة)3(.

كفر عقب في العصر العثماني

في عام 1517، أُدرجت قرية كفر عقب 
بقية  مع  العثمانية  اإلمبراطورية  في 
 1596 في  ذكرها  ورد  فقد  فلسطين، 
ضريبة سجالت وكان يظهر اسمها كفر 
القدس  جبل  ناهية)4(  في  وتقع  العقبة، 
من لواء)5( القدس. كان عدد السكان 47 
دفعوا ضريبة  مسلمون.  جميعهم  أسرة، 
المنتجات  على   33.3% قدرها  ثابتة 
والشعير  القمح  ذلك  في  بما  الزراعية، 
وأشجار الزيتون وكروم العنب وأشجار 
الفاكهة والماعز وخاليا النحل باإلضافة 
إلى “اإليرادات العرضية”؛ ما مجموعه 

3100 اكجه)6(.

إدوارد  أشار   ،1838 عام  في 
روبنسون)7( إلى كفر عقب أثناء رحالته 
جزٌء  وهي  مسلمة،  كقرية  المنطقة،  في 

من منطقة القدس)8(.

رسمية  عثمانية  قرى  قائمة  ذكرت  وقد 
أن   1870 عام  حوالي  ما  وقٍت  في 
عدد  ويبلغ  منزالً   15 تضم  عقاب  كفر 
أن  من  الرغم  على  نسمة،   65 سكانها 
عدد السكان شمل الرجال فقط. في عام 
1883، في عام 1896 قُدر عدد سكان 

كفر عقاب بحوالي 135 نسمة)9(.

حدود مملكة بيت المقدس وباقي الدول الصليبية في المشرق عام 1135.
األولى  الصليبيتين  الحملتين  بين  الفترة  في  لها  المجاورة  اإلسالمية  والدول  الصليبية  الدويالت  الخريطة  في  ويتضح 

والثانية.
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قضايا العدد

الصفحة العاشرة من مذكرات مسح غرب فلسطين، حيث تظهر فيها كفر عقاب: قرية صغيرة على منحدر تل، بها القليل من الزيتون.
Conder, C. R. (Claude Reignier), 1848-1910; Kitchener, Horatio Herbert Kitchener, Earl, 1850-1916; Palmer, Edward Henry, 1840-
1882; Besant, Walter, Sir, 1836-1901, The survey of western Palestine: memoirs of the topography, orography, hydrography, and 

archaeology. London: Committee of the Palestine exploration fund. 1881 – 1883. p.10.
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صفحة رقم 11 من مذكرات مسح غرب فلسطين حيث يظهر فيها أن كفر عقب هي كفريشاب في الفترة الصليبية
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قضايا العدد

كفر عقب في حقبة االنتداب 
البريطاني

عام  لفلسطين  السكاني  التعداد  في 
االنتداب  سلطات  أجرته  الذي   1922
عقب  كفر  سكان  عدد  كان  البريطاني، 
189 مسلماً، ارتفع في تعداد عام 1931 

إلى 250 مسلماً، في 59 منزالً. 

عدد  كان   ،1945 عام  إحصائية  في 
ومساحة  مسلماً   290 عقب  كفر  سكان 
مسٍح  بحسب  دونماً،   5472 األرض 
حيث  والسكان.  لألراضي  رسمي 
واألراضي  للمزارع  دونماً   829 كان 

الصالحة للري، و2736 دونماً للحبوب، 
بينما 10 دونم كانت مناطق بناء.

وفي أعقاب الحرب العربية - اإلسرائيلية 
الهدنة  اتفاقيات  وبعد   ،1948 عام 
تحت  عقب  كفر  أصبحت   ،1949 لعام 
 .1950 عام  وضمت  األردني،  الحكم 
 410 1961، كان عدد السكان  في عام 

أشخاص)10(.

كفر عقب بعد االحتالل 
االسرائيلي عام 1967

عقب  كفر  أصبحت   ،1967 حرب  بعد 
عدد  بلغ  اإلسرائيلي.  االحتالل  تحت 
الذي   1967 عام  تعداد  في  السكان 
أجرته السلطات اإلسرائيلية 287 نسمة، 
اإلسرائيلية،  األراضي  من  منهم   8 نشأ 
دونم   2037 “إسرائيل”  صادرت 
بناء  أجل  من  عقب  كفر  أراضي  من 
كوخاف  من  اإلسرائيلية  المستوطنات 

يعقوب.

من  عقب  كفر  “إسرائيل”  ضمت  بينما 
الشرقية  القدس  باقي  مع  واحد  جانب 
وتقع تحت سلطتها القضائية الكاملة، إال 
أنها مفصولةً عن القدس بواسطة الجدار 
مفتشو  الغربية.  الضفة  في  اإلسرائيلي 
المنطقة  بتفتيش  أبداً  يقومون  ال  البلدية 
الواقعة خلف الجدار. هذا يخلق “كابوس 

التخطيط وحلم التطور”.

سياسة االستيطان اإلسرائيلي 
في الضفة الغربية لسّلب 

الفلسطينية األراضي 

تعمل  الغربية  الضفة  احتالل  منذ 
عبر  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات 
على  لها،  الخاضعة  والسلطات  الهيئات 
عليها،  اإلسرائيلية  السيطرة  تعميق 
بهدف  متعّددةً  وطرقاً  وسائل  وتُمارس 
الضفة  مواطني  على  سيطرتها  إحكام 
الفلسطينيين، وعلى أراضيهم ومواردهم 
للقانون  ُمخالف  نحٍو  على  الطبيعية، 

 وثيقة تُوضح عدد سكان كفر عقاب عام 1896، حيث قُدر عددهم بحوالي 135 نسمة
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بغض النظر عن قانونية إجراء االستيالء 
والقانون  الدولي  القانون  بموجب  وأنه 
األردني. كون “إسرائيل” القوة المحتلة 
لألراضي، فإنه يترتب عليها األحذ بعين 
عند  الفلسطينيين  احتياجات  االعتبار 

استعمالها ألراٍض عامة.

محكمة  تعاونت  األحيان  غالبية  في 
على  االستيالء  آلية  مع  العليا  العدل 
األراضي، وساعدت بخلق رداء قانوني 

لهذه اإلجراءات.

العدل  محكمة  قبلت  األمر  بادئ  في 
االحتياجات  بأن  الدولة  ادعاء  العليا 
العسكرية الملّحة تقتضي ذلك، وسمحت 
سكان  يمتلكها  أراضي  بمصادرة  للدولة 

فلسطينيون إلقامة هذه المستوطنات. 

التدخل  العليا  العدل  محكمة  ورفضت 
لمنع إجراء اإلعالن عن هذه األراضي 

كأراضي دولة.

ولنرى ماذا فعلت سلطات االحتالل مع 
قرارات المحكمة العليا بخصوص قرية 

كفر عقب.

التماسات لوقف بناء مباٍن 
غير قانونّية بجوار مستوطنة 

كوخاف يعقوب، وإلغاء 
اإلعالن عن اعتبار أراضي كفر 

عقب أراضي دولة

في أغسطس 2009 اكتشف أهالي القرية 
على  بدأ  قد  أنه  عقب  كفر  الفلسطينية 
كوخاڤ  لمستوطنة  المحاذية  أراضيهم 
قرية  أراضي  على  “المقامة  يعقوب 
مبنى   12 بناء  الفلسطينية”،  مخماس 
القرية  مجلس  رئيس  وقام  استيطاني. 
محكمة  إلى  بااللتماس  ذلك  أعقاب  في 
في  االستمرار  لمنع  طلباً  العليا،  العدل 

بناء المباني.

بعد االلتماس أعلن قائد المنطقة الوسطى 
إغالق  عن  اإلسرائيلي  الجيش  في 

االحتالل  أن  على  ينّص  الذي  الدولي 
المحتلّة  القّوة  وأن  مؤقٌّت،  وضٌع  هو 
لمنفعة  المنطقة  على  مؤتمنة  عملياً  هي 

المحليّين. السكان 

والخفيّة  المعلنة  السياسة  وتتّصف 
في  االحتالل  سلطات  تنتهجها  التي 
اإلنسان  حقوق  بانتهاك  الغربية،  الضفة 

الفلسطيني في األراضي المحتلة.

النهب  االنتهاكات  هذه  تشمل  حيث 
تجاهل  ضمن  أو  القانون  باسم  والسلّب 
في  المساءلة  غياب  ظل  وفي  القانون، 
ضد  عنٍف  ُمخالفات  ارتكاب  حاالت 
ممتلكاتهم،  على  تعدٍّ  أو  فلسطينيين 
تاّمة  شبه  حصانةً  يضمن  نحٍو  على 
قوات  وأفراد  اإلسرائيليين  للمستوطنيين 

األمن المتوّرطين في هذه المخالفات.

السيطرة  لتعميق  الوسائل  أبرز  إحدى 
هي  الغربية  الضفة  على  اإلسرائيلية 
سياسة االستيطان اإلسرائيلية، وأساسها 
االستيطانية  والبؤر  المستوطنات  بناء 

في األراضي المحتلّة.

في  االستيطان  سياسة  تنحصر  وال 
ألغراض  األراضي  على  االستيالء 
تتعّداها  بل  فحسب،  والزراعة  البناء 
تحديد  مثل:  القيود،  من  سلسلة  لتشمل 
واسعة  مساحات  في  أمنية  ترتيبات 
وشّق  إليها،  الفلسطينيين  دخول  يُمنع 
شوارع لإلسرائيليين فقط، والتنقيب عن 
اآلثار كوسيلة لالستيالء على األراضي 
مزيفة  توراتية  تاريخية  رواية  وتأليف 

الفلسطينيين. تُلغي وجود 

آلية االستيالء على األراضي

بواسطة آلية قضائية بروقراطية ُمعقدة، 
استولت “إسرائيل” على حوالي 50% 
هذا  وكان  الغربية،  الضفة  مساحة  من 
وتحضير  المستوطنات  لبناء  باألساس 

احتياط في حالة ضرورة توسيعها.
دولة  كأراضي  األراضي  عن  اإلعالن 

وتسجيلها على هذا األساس، هي الطريقة 
المركزية لالستيالء على األراضي. 

 1979 عام  في  اتباعه  بدأ  اإلجراء  هذا 
األراضي  قانون  تطبيق  على  واستند 
كان  الذي   ،1858 عام  من  العثماني 

ساري المفعول عشية االحتالل.

“إسرائيل”  اتبعتها  أُخرى  طرٍق 
تستند  والتي  األراضي،  على  لالستيالء 
على أساٍس قضائي، هي طريقة إعالنها 
“ممتلكات  وإعالنها  عسكرية،  مناطق 
متروكة” وُمصادرة أراضي الحتياجات 

جماهيرية.

بمخالفة  تم  األراضي  على  االستيالء 
عادل.  إجراء  ألي  األساسية  القوانين 
يعرف  لم  األحيان  من  الكثير  في  حيث 
الفلسطينيون بأن أراضيهم قد تم تسجيلها 
بذلك  عرفوا  ولما  الدولة،  اسم  على 
متأخراً،  االعتراض  تقديم  موعد  كان 
على  دائماً  وقع  اإلثبات  وواجب  بل 
الفلسطينيين الذين يّدعون بأن األراضي 
األرض  صاحب  نجح  ولو  لهم،  ملكاً 
بعض  في  لألرض،  ملكيته  بإثبات 
الدولة  باسم  األرض  تُسجل  األحيان 
تسليمها  تم  قد  األرض  هذه  أن  بادعاء 

للمستوطنة “بحسن نية”.

واحٍد:  هدٍف  في  الطرق تصب  هذه  كل 
األراضي  في  مدنية  مستوطنات  بناء 
يتم  التي  الطريقة  فإن  لذلك،  المحتلة. 
من  األراضي  على  الملكية  نقل  بها 
ثانوية.  اإلسرائيليين  إلى  الفلسطينيين 
غير  الهدف  أن  بما  ذلك،  إلى  إضافة 
مشروع حسب القانون الدولي، أي بناء 
الهدف  هذا  تحقيق  فإن  المستوطنات، 

غير مشروع أيضاً.

على  مقصوراً  كان  األراضي  استخدام 
“إسرائيل”  منعت  بل  المستوطنات، 
غرٍض  ألي  استعمالها  من  الفلسطينيين 

كان.
قانوني،  وغير  مرفوض  االستخدام  هذا 
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قضايا العدد

دخول  ومنع  فيها  البناء  تّم  التي  المنطقة 
إليها. اإلسرائيليين 

واصل  العسكري  األمر  رغم  ولكن 
في  السكن  إسرائيليون  مستوطنون 
مستوطنة  مع  اتفاق  بموجب  المنطقة 
في  السكن  لهم  يجيز  يعقوب  كوخاڤ 
على  بالتوقيع  بعضهم  قام  كما  المكان، 
إغالق  عن  اإلعالن  بعد  مشابه  اتفاق 
تقديم  تم  ذلك،  ضوء  على  المنطقة. 
بخرقهم  المشتبه  ضد  للشرطة  شكوى 

لألمر العسكري.

التحقيق  ملف  أغلقت  الشرطة  ولكن 
قادة  محاكمة  ودون  محاكمتهم،  دون 
في  يُشتبه  أخرى  وعناصر  المستوطنة 
على  اإلسرائيليين  السكان  تحفيزهم 

خرق أمر اللواء.

2009 أصدرت محكمة  3 سبتمبر  وفي 
التنفيذ  وقف  مع  أمراً  العليا  العدل 
المباني  وربط  البناء  أعمال  “كل  يمنع 
بين  الطرق  وشق  التحتية  بالبنى  القائمة 

المباني”.

من  أكثر  بعد  أي   ،2013 مايو  وفي 
تقديم  على  السنة  ونصف  سنوات  ثالث 
قيد  يزال  ال  كان  وبينما  االلتماس، 
المداولة القضائية، أعلن حارس األمالك 
الحكومية والمتروكة في يهودا والسامرة 
كفر  قرية  من  دونماً   224 حوالي  عن 
األراضي  فيها  بما  دولة،  أراضي  عقب 
دون  وذلك  االلتماس،  صلّب  في  التي 

إعالم مقدِّمي االلتماس بذلك.

»ييش  منظّمة  قّدمت   2013 نوفمبر  في 
األراضي  أصحاب  باسم  استئنافاً  دين« 
ضّد اإلعالن للجنة االستئناف العسكريّة.

“يسعى  اإلعالن  أّن  االستئناف  في  جاء 
القانونّي  البناء غير  ببساطة إلى شرعنة 
بأثٍر رجعّي. وبالتّالي، ُصّمم هذا اإلعالن 
القضائيّة:  اإلجراءات  تجاوز  لغرض 
تجاوز  العليا،  العدل  محكمة  تجاوز 
المبادئ  تجاوز  القانون،  تطبيق  واجب 

المباني االستيطانية الجديدة التي تم بناؤها على أراضي قرية كفر عقب

االلتماس األول الذي قدمه كل من: علي داود أمسيل بركات رئيس مجلس كفار عاكف، اسماعيل داود اسماعيل مباركة، 
نصري زياد محمود بركات، حرب منور أحمد بركات ضد وزير الدفاع ايهود باراك، قائد قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي 
في الضفة الغربية اللواء آفي مزراحي، رئيس اإلدارة المدنية العميد مردخاي موتي الموز، رئيس شرطة منطقة “شاي” 

المشرف هاغاي دوتان
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األساسيّة لسيادة القانون”.

اإلعالن  قرار  أّن  االستئناف  في  ُذكر 
اإلقليمّي  المجلس  مكاتب  في  نُشر  قد 
إبالغ  يتّم  لم  ولكن  بنيامين”،  “ماطيه  

مجلس كفر عقب به.

ولكن طالب رئيس اإلدارة المدنيّة بمخالفة 
القانون الّدولّي وأوامر عسكريّة، وإلغاء 
أُجريت  التي  التّنظيميّة  اإلجراءات  كافّة 
وبهذا  األراضي.  هذه  في  اليوم  حتّى 
فهو يُطالب بمخالفة قرارات صادرة في 
ُمخالفة  وكذلك  الماضي،  في  الّشأن  هذا 

قرارات محكمة العدل العليا.

األراضي  سلّب  مسلسل  ويستمر 
رغماً  المستوطنات  وبناء  الفلسطينية 

عن القوانين الدولية.

خطة  لنكشف   2015 لعام  ولنعود 
من  المزيد  لسرقة  اإلسرائيلي  االحتالل 
الفلسطينية  والقرى  عقب  كفر  أراضي 
ديسمبر  في  وبالتحديد  لها،  المجاورة 
“السالم  حركة  كشفت  عندما   ،2015
االحتالل  إسكان  وزارة  أن  اآلن” 
مليون   2 حوالي  خصصت  اإلسرائيلي 
رقم  تحمل  خطة  في  العمل  لبدء  شيكل 
وحدة  آالف   10 نحو  إلنشاء   764963

سكنية لتوسيع مستوطنة عطاروت.

متواصلة  سلسلة  قلب  في  الخطة  تقع 
هللا  رام  من  تمتد  فلسطينية  حضرية 
الفلسطينية  الشرقية  القدس  أحياء  عبر 
عقب  كفر  في  “إسرائيل”  ضمتها  التي 
وشعفاط،  حنينا  بيت  إلى  وقلنديا، 
السكان  من  اآلالف  مئات  يقطنها  التي 

الفلسطينيين. 

وأن  إسفيٍن  دق  إلى  المستوطنة  تهدف 
يمنع  أن  شأنه  من  إسرائيلياً  جيباً  تصبح 
المركزية  للمدينة  الفلسطيني  التطور 
الفلسطينية  الدولة  في  أهمية  واألكثر 
المستقبلية: منطقة القدس ورام هللا وبيت 

لحم.
حكم محكمة العدل العليا 6505/09 – بركات وآخرون ضد وزير األمن وآخرين

اتضح أنه منذ تقديم االلتماس، حدثت تغييرات مختلفة في البنية التحتية الوقائعية والقانونية ذات الصلة. 
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قضايا العدد

مالكي األراضي وفقاً لقيمة أراضيهم .
عشرات  هدم  الخطة  تضمنت  كما 
تم  التي  الفلسطينية  السكنية  الوحدات 
على  تصاريح  دون  المنطقة  في  بناؤها 

مدار السنوات.

أن  فهو  الراهن  الوقت  في  الجديد  أما 
بعرض  يضرب  لم  اإلسرائيلي  االحتالل 
القوانين  كل  معتاد  هو  كما  الحائط 
في  بل  فحسب،  الدولية  والقرارات 
في ضرب  نفسه  تفوق على  المرة  هذه 
لبناء  ترامب  وخطة  القرن”  “صفقة 
في  للفلسطينين  خاصة  سياحية  منطقة 

حي كفر عقب والقرى المحيطة بها.

يتضمن الفصل الخاص بالقدس في خطة 
“منطقة  بعنوان  قسماً  للسالم  ترامب 
على  الخطة  وتنص  خاصة”.  سياحية 
بدولة  تسمح  أن  يجب  إسرائيل   “ أن: 
منطقة سياحية خاصة  لتطوير  فلسطين 
يتفق  محددة  منطقة  في  عطروت،  في 

الطرفان”. عليها 

هذه المنطقة، وفقاً لخطة السالم: “يجب 
وأن  عالمية  سياحية  منطقة  تكون  أن 
القدس  إلى  اإلسالمية  السياحة  تدعم 
تشمل  وأن  المقدسة”،  ومواقعها 
والمراكز  والفنادق  والمتاجر  المطاعم 
األخرى،  السياحية  والمرافق  الثقافية 
حديثة  عامة  “مواصالت  جانب  إلى 
األماكن  إلى  الوصول  سهولة  تُوفر 

المقدسة ومنها”.

أين  بالضبط  القرن”  “صفقة  تُناقش  ال 
الخاصة،  السياحية  المنطقة  هذه  ستقع 
لكن الحي الجديد المخطط له لهذه الغاية 
المتبقية  المساحات  جميع  على  يمتد 
المنطقة  بين  عطروت  في  المبنية  غير 

الصناعية والجدار الفاصل.

ولكن بتاريخ 12 فبراير 2020 أي بعد 
خطة  على  واحد  شهر  من  أقل  مرور 
ترامب،  الرئيس  من  المقترحة  السالم 

ماذا حدث؟!

آالف  يضم  إسرائيلي  حي  إنشاء  إن 
الوحدات السكنية، وهو ما يعني عشرات 
من  سيجعل  اإلسرائيليين،  من  اآلالف 
على  قائٍم  ترتيٍب  أي  على  الصعب 
المستقبل لشعبين بسبب عدم  دولتين في 
الذي  والضرر  الفلسطينية  االستمرارية 
الفلسطيني  المال  رأس  بإمكانيات  يلحق 

في القدس الشرقية.

اعتبرت  والنهب  السلّب  ولتسهيل عملية 
معظم  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات 
وهذا  دولة”  “أراضي  المخطط  مساحة 

لقوانية  طبقاً  لالحتالل  يسمح  بالطبع 
القوانين  كل  تُخالف  التي  الخاصة 
المستوطنة  ببناء  الدولية،  واألعراف 
دون الحاجة إلى ُمصادرة األراضي من 
الوقت نفسه،  الفلسطينيين. في  أصحابها 
يُعتبر  األرض  من  كبيٌر  جزٌء  يزال  ال 

للفلسطينيين. أرضاً خاصة ملكاً 

“الدمج  إجراء  تنفيذ  هي  الخطة  ولكن 
الفلسطينيين  موافقة  )بدون  والتوزيع” 
يتم  حيث  األرض(  مالكي  أنفسهم 
تخصيص جزٌء معيٌن من األرض لجميع 

خريطة(11)

في  اإلسرائيلية  اإلسكان  وزارة  خطة  عن  اآلن”  “السالم  المستوطنات  مراقبة  لفريق  وصلت  التي  الوثائق  من  صور 
- وزارة  الدولتين”  بعنوان: “ادفنوا حل  العبرية  باللغة  تقرير  2015 في  15 ديسمبر  بتاريخ  المستوطنات، وتم نشره 

اإلسكان تُخطط الستيعاب ربع مليون مستوطٍن جديد
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بمثابة  فستكون  وبنائها،  الخطة  على 
القدس  في  جديدة  مستوطنة  إنشاء 
الشرقية ألول مرة منذ أن أقامت حكومة 
عام  في  حوما  هار  مستوطنة  نتنياهو 

.1997
أرض ستصبح  على  ستقام  والمستوطنة 
بموجب  الفلسطينية  الدولة  من  جزءاً 
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  خطة 
للسالم، ويسكنها حالياً حوالي 15 عائلة 

فلسطينية.

الشمالي  الطرف  في  المستوطنة  ستقع 
قريبٍة من مطار  أرٍض  القدس على  من 
الجدار  حتى  وسيمتد  السابق،  عطروت 
بين  الحدود  سيكون  والذي  الفاصل، 
عقب  كفر  وحي  الجديدة،  المستوطنة 
كفر  اعتبار  من  الرغم  على  الفلسطيني. 
عقب جزءاً من القدس ، إال أنها تقع على 

الجانب اآلخر من الجدار.

تشمل الخطة 1243 دونم )ما يقرب من 
310 فدان( من األراضي، ومن المتوقع 
أن تشمل 6900 - 9000 وحدة سكنية. 

مربع  متر  ألف   300 الخطة  وتشمل 
45 ألف متر  من المساحات التجارية و 
جانب  إلى  األخرى،  للشركات  مربع 

فندق وخزان مياه ومرافق أخرى.
 

نوعية  صراحة  الخطة  تذكر  ال 
المستوطنة، لكنها تشمل المعابد اليهودية 
مما  اليهودية،  الطقوس  وحمامات 
اليهود  للسكان  ُمخصصة  أنها  يُوضح 
من  عدد  حالياً  ويوجد  اإلسرائيليين. 
المنطقة  في  تعيش  الفلسطينية  العائالت 
المخططة للمستوطنة الجديدة إلى جانب 

مسجد.

في  الباحث  تاتارسكي”،  “أفيف  قال 
عن  اليسارية  عميم”  “عير  منظمة 
بإنشاء  اإلسرائيلي  االحتالل  قرار 
من  اقترابنا  “مع  المستوطنة:  هذه 
لخطوات  نتنياهو  يُروج  االنتخابات، 

خطة متقدمة لمستوطنة 
جديدة في عطروت في قلب 
القدس الشرقية الفلسطينية

اإلسكان  بوزارة  تُسمى  ما  قدمت 
“لالحتالل اإلسرائيلي” في شهر فبراير 
بناء  خطة  القدس  بلدية  إلى   2020

مستوطنة جديدة مؤلفة من 9000 وحدة 
األحياء  بين  عطروت  مطار  موقع  في 
والرام  وقلنديا  عقب  كفر  الفلسطينية 

شرق بيت المقدس.

عملية  في  األولى  الخطوة  هي  هذه 
الموافقة على الخطة، وإذا تمت الموافقة 

صورة للصفحة رقم 18 من الفصل الخامس بعنوان “منطقة سياحية خاصة”
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بناء  إن  متزايٍد،  بشكٍل  مسؤولة  غير 
هو  األخضر  الخط  وراء  ضخم  حي 
محاولة لخلق حقائق ال رجعة فيها على 
تستمر  أن  إلسرائيل  يمكن  ال  األرض، 
أم  عاجالً  األبد.  إلى  تشاء  ما  فعل  في 
والفلسطينيون  إسرائيل  ستفهم   ، آجالً 
القدس  في  عاصمتين  مع  التسوية  أن 
هي أمر جيد لنا جميعاً”. وأضاف” في 
مثل  بخطوات  االحتمال  هذا  مثل  إحباط 
بناء حي ضخم ، يضر نتنياهو بالقدس 

وسكانها”(12). 

بأن:  فشهدت  اآلن،  السالم  حركة  أما 
قاتلٍة  ضربٍة  توجيه  يريد  “نتنياهو 
أُخرى الحتمال حلِّ الدولتين. يدُق الحي 
في قلب  االستيطاني المخطط له إسفيناً 
الفلسطينية  الحضرية  االستمرارية 
مما  الشرقية،  والقدس  هللا  رام  بين 
قابلة  فلسطينية  دولة  إقامة  يمنع 
الشرقية.  القدس  وعاصمتها  للحياة 
واقع  إلى  “إسرائيل”  يجر  نتنياهو 
القومية ويُعرض  ثنائية  دولة عنصرية 

المشروع الصهيوني للخطر”.

المنطقة التي تم التخطيط للحي الجديد فيها مع وجود كفر عقب في الخلفية خلف الفصل العنصري

خريطة المنطقة
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western Palestine: 
memoirs of the 
topography, orography, 
hydrography, and 
archaeology. London: 
Committee of the 
Palestine exploration 
fund. 1881 – 1883. 
p.11.

الكيان . 4 كان  إدارية  ناحية  أو  ناهية 
لإلمبراطورية  اإلداري  اإلقليمي 
من  أصغر  والناهية  العثمانية، 
يعينه  )والياً(  يرأسها  كان  قضاء. 
فرعياً  تقسيماً  القضاء  كان  الباشا. 

للسنجق.

Endnotes

وهذا يتناقض مع “معايير كلينتون” . 1
األحياء  جميع  أن  على  تنص  التي 
الدولة  من  جزءاً  ستكون  العربية 

المستقبلية. الفلسطينية 
فلسطين . 2 استكشاف  صندوق 
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كتشنر  اللورد  )وهو  كتشنر  هـ. 
الذي ُعيِّن فيما بعد معتمداً بريطانياً 
السودان(،  في  واشتهر  مصر  في 

وت. إ. لورنس.
3. Conder, C. R. )Claude 
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Kitchener, Horatio 
Herbert Kitchener, 
Earl, 1850-1916; 
Palmer, Edward Henry, 
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1901, The survey of 

خريطة نشرتها حركة اإلسالم األن على موقعها االليكتروني(13) بتاريخ 18 فبراير 2020 ضمن تقرير بعنوان
“خطة متقدمة لمستوطنة جديدة في عطروت في قلب القدس الشرقية الفلسطينية”
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قضايا العدد

Vereins. 19: 120–127. 
1896, p. 121.

دائرة . 10 األردنية،  الحكومة 
ص   ،1964 العامة،  اإلحصاءات 

.24
“تحت . 11 بعنوان:  سيلم  بيت  تقرير 

ستار الشرعية إعالنات “إسرائيل” 
الضفة  في  الدولة  أراضي  عن 
العبرية  باللغة  نشره  تم  الغربية”، 

واإلنجليزية. فبراير 2012.
جريدة هآرتس اإلسرائيلية، مقالة نير . 12

تُخطط  “إسرائيل  بعنوان:  حسون، 
أرض  على  يهودي  حي  إلنشاء 
للفلسطينيين”،  ترامب  خصصها 

بتاريخ 18فبراير 2020.
خريطة نشرتها حركة اإلسالم األن . 13

بتاريخ  اإللكتروني  موقعها  على 
2020 ضمن تقرير لها  18 فبراير 
باللغة العبرية بعنوان “خطة متقدمة 
في  عطروت  في  جديدة  لمستوطنة 

قلب القدس الشرقية الفلسطينية”.
https://peacenow.org.il/

atarot_plan

مع . 5 بالتبادل  لواء  استخدام  تم 
في  “سنجق”  التركي  المصطلح 
زمن الدولة العثمانية، وبعد سقوطها 
البلدان  في  المصطلح  استخدم 
السابق  في  كانت  التي  العربية 
استبداله  تم  العثماني.  الحكم  تحت 
مثل  أخرى  بمصطلحات  تدريجياً 
القضاء والمنطقة وأصبح اآلن غير 
فقط  يُستخدم  أنه  حين  في  مستخدم. 
لإلشارة  في سوريا  وقت آلخر  من 
إلى مقاطعة هاتاي، التي تم التنازل 
الفرنسي  االنتداب  بموجب  عنها 
على سوريا لتركيا في عام 1939، 
لواء  باسم  تُعرف  كانت  التي 

إسكندرون.
في . 6 السائدة  العملة  كانت  اآلقچة 

تُساوي  وهي  العثمانية،  الدولة 
ثلث البارة. ضربت ألول مرة سنة 
السلطان  في عهد  1327م  729هـ/ 
العثمانية  النقود  وكانت  أورخان. 
كلمة  األول  وجهها  على  تحمل 
اسم  الثاني  الوجه  وعلى  الشهادة، 
»أورخان«  الدارجة  باللغة  األمير 
له  الدعاء  بها  يُقصد  عبارةٌ  وهي 

إلى  اإلشارة  دون  ملكه«  هللا  »خلد 
ومكانه،  الضرب  زمان  وال  األب 
الحركة  ازدهار  إلى  أدى  مما 

الخارجية. التجارية 
7 . Edward( روبنسون  إدوارد 

أمريكٌي  باحٌث  هو   )Robinson
ُمتخصص بالدراسات الكتابية. وهو 
َعِمل بمجال األماكن التوراتية وعلم 
اآلثار التوراتي. كان باحٌث بمنطقة 
العثماني.  الُحكم  أثناء  فلسطين 
التوراتية”،  الجغرافية  بـ”أبو  لُقب 
التوراتي  اآلثار  علم  و”مؤسس 

الحديث”.
إي . 8  ، سميث   . إي   ، روبنسون 

المقدس  الكتاب  أبحاث   .)1841(
والعربية  سيناء  وجبل  فلسطين  في 
 1838 سنة  أسفار  مجلة  البتراء: 
كروكر  بوسطن:  و3.   2 .صفحات 

وبروستر ) باللغة اإلنجليزية(.
9. Schick, C. ”Zur 

Einwohnerzahl des 
Bezirks Jerusalem“. 
Zeitschrift des 
Deutschen Palästina-

منطقة كفر عقب بين القدس ورام هللا، التي يحيط بها الجدار الفاصل
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رقم قياسي بعمليات هدم المنازل بالقدس للعام 2020

قالــت جمعيّة “عير عميم” اإلســرائيلية 
المناهضــة لالحتــالل: “إن هدم المنازل 
الفلســطينية فــي مدينة القــدس المحتلة 
بلــغ رقمــاً قياســيّاً للعــام 2020، وقبل 
نهايــة العام بشــهرين يُعد عــدد المنازل 
التي هدمتها “إسرائيل” األعلى منذ 20 

عاماً”.

وبحســب تقرير جديد أصدرته الجمعية؛ 

فإن ســلطات االحتالل شــنّت خالل العام 
2020 الجاري، حملة هدٍم هي األوســع 
علــى األحياء المقدســية منذ بــدء العمل 
على توثيق عمليات هدم المنازل قبل 20 

عاماً.

وبرز مــن المعطيات الجديــدة تضاعف 
عمليات الهدم الذاتي في المدينة المحتلة، 
نتيجــة لتعديــالت الحكومة اإلســرائيلية 

على قانــون التخطيط والبناء؛ وتضاعف 
وتيرة الهدم في حين يُمنع المقدسيون من 

الحصول على تصاريح بناء.

وأوضحــت المعطيــات التــي أوردتهــا 
الجمعيــة أن بلديــة االحتالل فــي القدس 
أقدمــت على هدم 129 وحدة ســكنيّة بين 

شهري يناير وأكتوبر 2020.
وأكــدت أن عمليــات هــدم المنــازل في 
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القدس في شهر

للسكان”.
وعدت أن الســبب الثاني الــذي أدى إلى 
ُمضاعفة عمليات الهدم، هو “التعديل رقم 
116 مــن قانون التخطيــط والبناء، الذي 
أدى إلى حصول قفــزٍة في عمليات الهدم 

الذاتّي”.

وأوضحت الجمعية أن التعديل رقم 116 
الذي دخل حيّز التنفيذ ســنة 2019 شــدد 
قبضة الســلطات في تنفيــذ العقوبات ضّد 
البنــاء مــن دون تصريح، وفــرض قيود 
على قدرة المحاكم علــى التدخل في مثل 

هذا النوع من القضايا.

وطــرأ في عــام 2019 ارتفــاٌع حاٌد في 
منســوب الهدم الذاتي لـ40 وحدة سكنيّة، 
وذلك مقارنةً بالمعّدل الذي يتراوح ما بين 
15-10 وحدةً سكنيّة هدمت في الّسنوات 

الّسابقة.

وبحســب جمعية “عير عميــم”؛ فإنه منذ 
20 يناير من العام الجاري، تضاعف عدد 
مرات الهــدم الذاتّي بأكثــر من ضعفين، 
وبلــغ تعداده حتى اآلن 84 وحدة ســكنيّة 

و30 مبنًى إضافياً”.

وشــددت الجمعيــة علــى أن “الســلطات 
اإلســرائيليّة ال تتيح لسكان شرقي القدس 
مــن جهٍة بنــاء منازلها بحســب القانون، 
وهــي تضاعف مــن جهٍة أخــرى وتيرة 

عمليات هدم المنازل”.

مــن جهته، قال الباحث في الجمعية أفيف 
تاتارسكي: “بلوغ عمليات الهدم ذروتها، 
بالــذات في أيام كورونا، يُوضح أولويات 
الحكومة التي ال تَحوُل حتى الجائحة بينها 

وبين هدم المنازل”.

وأضاف: “يضطّر الفلسطينيون إلى البناء 
دون تصريح بســبب السياسة اإلسرائيليّة 
المتمثلــة في عدم التصديــق على مخطّط 

هيكلّي في شرقّي القدس”.

وأكد أنه “من شأن التصديق على مخطّط 

القــدس، وصلــت حتى قبل شــهرين من 
انتهــاء عام 2020 إلى حصيلة قياســية، 
الفتة إلــى أن عمليات الهــدم “تجاوزت 
الرقم الســابق المســّجل في العام 2016، 
حيــث تم خالل ذلك العــام كلّه هدم 123 

وحدة سكنيّة”.

ولفتت إلى أن الحصيلة القياسية لعمليات 
الهدم تأتي على الرغم من “تجميد عمليات 
هدم المنازل مرتين خالل هذا العام، لمدة 
ثالثة أشهر، بسبب أزمة كورونا بين 24 
مارس حتى 25 مايو، وبين 18 ســبتمبر 

وحتى 18 أكتوبر”.

وأكدت الجمعية أن ســلطات االحتالل لم 
تصــّدق على مخطّطــات هيكليّة لتطوير 
األحياء الفلســطينية في القــدس منذ أكثر 

من عشــرين عاماً، األمــر الذي أدى إلى 
زيادة عمليات الهدم.

وأوضحــت أن تحويــل المخطّط الهيكلّي 
الذي تُروج له بلديّة االحتالل في القدس، 
لحــي وادي الجوز، إلــى مخطّط رئيس، 

“لن يتيح إصدار تصاريح بناء”.

وشــددت على أنه “في ظــل غياب خطة 
هيكليّة محّدثة تخصــص أراضي للبناء، 
لن يتم استصدار تصاريح بناٍء حتى لو تم 

التصديق على المخطط”.

وذكرت الجمعية أن “هذه األزمة آخذة في 
التصاعــد؛ حيث إن غالبيــة العائالت في 
شــرقي القدس ال فرصــة لديها للحصول 
على تصاريح بناء، رغم الزيادة الطبيعية 

21



هيكلّي، أن تتيح حّل الّضائقة الكبيرة التي 
يُعاني منها الفلسطينيون في القدس، وهذا 

ما ينبغي أن تُطالَب به إسرائيل”.

االحتالل يهدم 3 
مساكن شرقي القدس

 
هدمت ســلطات االحتالل “اإلسرائيلي”، 
بتاريخ 28 أكتوبر 2020، مســكنين في 
أراضي برية الســواحرة وثالثاً في تجمع 
“واد أبو هندي” البدوي، ضمن أراضي 
بلدة “أبوديس” شرقي القدس المحتلة. 

وقال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي بلدة 
الســواحرة يونس جعفر، في تصريحات 
صحفيــة: “إن قــوات االحتــالل هدمت 
مســكناً تبلــغ مســاحته حوالــي 30 متراً 
مربعــاً للمواطن شــاكر الســرخي، كما 
هدمت مســكناً للمواطن إســماعيل خليل 

هذالين”.

وأفاد الناشــط في مقاومة االســتيطان في 
باديــة القــدس محمد حجــازي، أن قوات 
االحتالل هدمت مســكناً فــي تجمع “واد 
أبــو هندي” البــدوي، بأراضي بلدة “أبو 
ديس” والمطل على مســتوطنة “كيدار” 
اإلسرائيلية، أثناء اقتحامها لتنفيذ عمليات 

هدم في برية السواحرة.

المســتهدف  المســكن  أن  إلــى  وأشــار 
للمواطن عمر سليمان الذي يرسف والده 

في سجون االحتالل.

ومنذ عام 1948، يســكن فلسطينيون في 
بادية القــدس بعد أن هجرتهم الســلطات 
“اإلســرائيلية” “قســراً” مــن صحــراء 

النقب جنوبي فلسطين المحتلة.

وتسعى حكومة االحتالل “اإلسرائيلي”، 
إلى ترحيــل التجمعــات البدوية شــرقي 
القدس؛ من أجل إقامة مشروع استيطاني 

يُطلق عليه إسرائيلياً )اي 1(.

وحســب مراقبيــن فلســطينيين؛ يهــدف 
المشــروع إلى االســتيالء على 12 ألف 
دونم )الدونم يُعادل ألف متر مربع(، تمتد 
مــن أراضي القدس حتــى البحر الميت؛ 
بهــدف تفريــغ المنطقــة مــن أي وجوٍد 
فلســطيني؛ حيث يُعد جزءاً من مشــروع 

لفصل جنوب الضفة عن وسطها.

ُمخطط تهويدي 
يستهدف قلعة باب 

الخليل في أسوار 
القدس

 
تســتعد ســلطات االحتــالل للعبــث فــي 
بــرج قلعة بــاب الخليل، أحــد أهم معالم 
البلــدة القديمــة فــي القــدس المحتلــة، 
ضمن مشــروع تهويدي لتغييــر المعالم 

اإلسالمية العتيقة.

اآلثــار  تُســمى بســلطة  ورصــدت مــا 
اإلسرائيلية 40 مليون شيكل لتنفيذ عملية 
“تغييــر معالم” ضخمة؛ والتي تُعد جزءاً 
مــن خطــة أوســع لتزويــر التاريــخ في 

القدس.

وسينفذ المشــروع التهويدي بمبادرة من 

مؤسســة “Clore Israel”، وبدعٍم من 
بلديــة االحتــالل فــي القــدس والحكومة 
اإلســرائيلية. ويقع بــرج القلعة في الجهة 
الشمالية الغربية للبلدة القديمة، داخل باب 

الخليل. 

 ويُعّد من أهم معالم مدينة القدس، ويُطلق 
عليه اســم القلعة أو قلعة بــاب الخليل أو 
قلعــة القدس. وكان البرج يُســتخدم قديماً 
جزءاً من التحصينــات الضخمة المتمثلة 
بثالثــة أبــراج ضخمة لتحصيــن مدخل 

القدس. 

والقلعة بشــكلها اليوم هي بنــاٌء مملوكي 
للناصــر محمد بــن قــالوون، بإضافات 
أهمهــا  عديــدة،  عثمانيــة  وترميمــات 
التحصين الذي أقامه الســلطان ســليمان 
القانونــي في عهده، وأبــرز معالم القلعة 
هي المسجد المملوكي، والمسجد الصيفي 
الذي أقامه ســليمان القانوني، ومئذنة من 
الفتــرة العثمانيــة، التــي بُنيــت في زمن 
السلطان محمد باشا عام 1655، وتحديداً 

في عام 1310.

أمــا بــاب الخليل فهــو المدخــل الغربي 
الرئيــس للبلــدة القديمــة، ومبني بشــكل 
زاوية قائمة؛ للحيلولة دون دخول األعداء 

والمقتحمين. 
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القدس في شهر

مــن قــوات االحتــالل التــي تعزلها عن 
محيطها الجغرافي.

ويســكن معظم أهالي بيت اكسا في 700 
دونــم فقط يســمح بهــا االحتــالل بالبناء 
والســكن، من مجمل مســاحة البلدة الذي 

يصل لـ 7398 دونماً تقريباً.

وتُســيطر مــا تُســمى “اإلدارة المدنيــة” 
اإلسرائيلية عســكرياً وإدارياً على أغلب 
مساحة بيت اكســا، وتستغل ذلك في منع 
التوســع العمراني في البلدة التي يطوقها 

جدار الفصل العنصري. 

وصــادرت قــوات االحتــالل مســاحات 
واســعة من أراضــي بيت اكســا لغاياٍت 
متعددٍة منها بناء مســتوطنتي “راموت” 
و”هار شموئيل”، وجدار الضّم والتوسع 
العنصري الذي يعزل القرية عن أراضيها 

الزراعيّة.

ويمنــع االحتــالل الكثير مــن المواطنين 
من زراعة أراضيهم والعناية بها، ويُهدد 
بتحويــل األراضي الخصبة إلــى غاباٍت 
وأراٍض ممنــوع الزراعــة فيها، بدعوى 
أنهــا تابعــة لمــا تُســمى ســلطة الطبيعة 

اإلسرائيلية.

تهويد سور القدس

ومنــذ احتــالل القــدس عملت ســلطات 
االحتــالل علــى ربــط الحــي اليهــودي 
بالجــزء الغربي مــن المدينــة من خالل 
الســيطرة على باب الخليل، وبعد هزيمة 
عام 1967 نفذ االحتالل حفريات شاسعة 
فــي المنطقة لتزوير التاريخ اإلســالمي، 
حيث حول القلعة ومســجدها إلى متحف 

سماه متحف “قلعة داود”.

وتتعرض أســوار القــدس لعمليات تهويد 
مســتمرة وســرقة حجارتهــا التاريخيــة 
بدعــوى أعمــال ترميم ضمن مشــاريع 
االحتــالل لتغييــر معالم القدس وأســماء 

أحيائها وشوارعها.

وســبق أن اتهم الشــيخ عكرمــة صبري 
رئيس الهيئة اإلســالمية العليا في القدس 
ســلطات االحتــالل بالعمل علــى تهويد 
تاريخ المدينة المقدســة مــن خالل تثبيت 
للهيــكل  ونقــوش  داود  لنجمــة  نقــوش 
المزعــوم وغيرها من الرمــوز اليهودية 

فوق بوابات القدس القديمة. 

ولفت خطيب المســجد األقصــى إلى أن 
أسوار القدس إســالمية، وقد أُعيد بناؤها 
في زمــن القائد صالح الدين األيوبي بعد 
تحريره للمدينة من الصليبيين في معركة 
حطيــن عام 1187، وفي عهد الســلطان 
ســليمان القانونــي العثماني تــم ترميمها 
وبناؤهــا مجدداً، وهذا يــدل أن ال عالقة 

لليهود بأسوار القدس.

وأشــار الشــيخ عكرمة إلى أن االحتالل 
حــاول البحث عــن آثاٍر يهوديــٍة فلم يجد 
حجــراً واحداً لــه عالقة به، مشــيراً إلى 
أنه في العام 1967 حفر في ســاحة حائط 
البراق علــى عمق ما يزيد على عشــرة 
أمتــار، ولم يعثروا في أساســات الســور 

سوى على حجارٍة رومانيٍة.

ويحيــط ســور القــدس بالمدينــة القديمة 

الممتدة على مســاحة نحو كيلومتر مربع 
واحد وطوله 3.8 كلم، وارتفاعه نحو 10 

أمتار، وله 15 باباً.

االحتالل يهدم خيمة 
سكنية في القدس

 
اإلســرائيلي،  االحتــالل  قــوات  هدمــت 
بتاريخ 21 أكتوبر 2020، خيمة سكنية 
في قرية بيت اكســا، شمال غرب القدس 

المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات االحتالل 
اقتحمــت القريــة، وهدمت خيمة ســكنية 
للمواطن خليل أبو داهوك، وأجبرته على 

مغادرة المكان مع ماشيته.

وتعيش بيت اكســا حالة اســتثنائية، حيث 
يُقام علــى مدخلها حاجــز احتاللي ثابت 
يمنــع الدخــول والخــروج مــن البلدة إال 
ضمــن شــروط تعجيزية، ويحــول دون 
التواصل الجغرافي واالجتماعي لســكان 

البلدة مع محيطه من القرى األخرى.

وتتعرض بيت اكســا، لمضايقات وتشديد 
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بالدخول لغرفته وزيارته ألول مرة منذ اعتقاله وإعالن إضرابه 
المفتوح عن الطعام: “وضعــي الصحي صعٌب لكن المعنويات 
عاليــة ونُعطي معنويات للماليين والحمد هلل، ولن أفك إضرابي 
تحــت قرارتهــم وتهديدهم إال بالعودة لمنزلــي وعائلتي أو بحٍل 

ثالٍث، فإما حريتي أو الشهادة”.

وعبــر األســير األخرس عن ســعادته بدخول والدتــه وزوجته 
وأطفاله لغرفته، وعناقه بعد يومين من المعاناة وســط االحتجاز 

ومنع زيارته.

وقال األخرس” أستمد إرادتي من شعبنا الفلسطيني، ومن عوائل 
األسرى والشهداء؛ ألن الحرية تُنتزع انتزاعاً من االحتالل الذي 
لن يكســرنا أو يهزمنا، ووقفات الشعب الفلسطيني في كل مكان 

معي خير دليل على ذلك”.

وأضــاف “فــي كل المراحل فإن الشــعب الفلســطيني أعطاني 
المعنويات، فشــكراً لكل أبناء الشعب الفلسطيني لوقوفهم معي؛ 
ألن هــذه القضيــة ليســت قضيتــي، وإنما قضية كل فلســطيني 

يرفض الذل واإلهانة واالحتالل”.

األخــرس الذي كان يتحدث بمعنويات عالية، أظهر صوته مدى 
ألمه ووجعه وتعبه، اختتم حديثه بتوجيه الشــكر والتحية لجميع 
أبناء الشــعب الفلسطيني واإلعالميين، وكل من وقف معه وقفةً 
مشــرفةً، وجميع أحرار العالم الــذي أكدوا وقوفهم لجانب الحق 

والعدالة والحرية.

أكد األســير ماهر األخرس، بتاريخ 25 أكتوبر 2020 تصميمه 
مواصلة معركته رغم تدهور حالته الصحية، وذلك حتى انتزاع 
حريته وعودته إلى أسرته في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.

وحيّــا األســير األخرس - المضــرب منذ 91 يومــاً )حتى يوم 
26 أكتوبــر 2020( مــن مــكان احتجازه في مستشــفى كابالن 
“اإلســرائيلي”- جميــع المتضامنين معه في الوطن والشــتات 

وأحرار العالم.
وقــال األخرس، بعــد دقائق فقط من الســماح لوالدتــه وعائلته 

ماهر األخرس: وضعي الصحي 
صعٌب ولن أفك إضرابي حتى نّيل 

حريتي
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من دون شروط.

عندمــا يتعلق األمــر باعتقــاالت إدارية 
تخضــع المحكمــة العليــا مــرةً أُخــرى 
للمؤسســة األمنيــة، على الرغــم من أن 
ال مــكان لها في دولــة القانون. وبدالً من 
أن تقــول بصوٍت واضــٍح وصارٍم ومرة 
واحــدة وإلى األبــد، إن االعتقــاالت من 
دون ُمحاكمــة هي ظاهــرة مرفوضة في 
دولة ديمقراطية؛ وبدالً من أن تحســم أنه 
إذا كان لدى الدولة شــكوك في شــخص، 
أو تعتقد أنه يُشــكل خطــراً، فإنه يتوجب 
عليهــا أن تُقدم دليــالً ضــده، وأن تُحيله 
على المحاكمة- تســتمر المحكمــة العليا 
فــي الموافقة على االعتقــاالت اإلدارية، 

ُمتجاهلةً الخطر الذي تنطوي عليه.

اإلحالــة علــى المحاكمــة هــي الطريق 
الوحيدة إلحقــاق العدالة. ال تُوجد طريقة 
أُخرى. لكن المحكمة العليا تتهرب مرةً تلو 
األخرى من حسٍم واضٍح في الموضوع، 
وبذلك هي تُشــوه دورها، كما يجري في 
كل بقيــة ُمحاوالتهــا إلرضاء المؤسســة 
األمنية بالموافقة على قراراتها في أغلبية 

الحاالت بصورة تلقائية ُمرعبة.

قضيــة األخرس خِطيرة جــداً، وبصورٍة 
خاصة: وضعه الصحــي يزداد تدهوراً، 

وُمطالبته بإطالق سراحه من دون شروط 
ُمحقة للغاية.

لكــن بالطبــع ليــس هــذا هو األســاس، 
المطلوب هو إذا كان لدى الدولة شــكوك 
ضد األخرس، يتعين عليها أن تُقدم األدلة 
التي في حوزتها وإحالته على المحاكمة. 
وإذا لــم يكــن لديهــا أيُّ دليــل، فيجب أن 
تُطلق ســراحه مــن دون شــروط، فوراً. 
الوقــت ينفذ، وضعه يزداد ســوءاً. إذا ال 
ســمح هللا تُوفــي، تتحمل المحكمــة العليا 
أيضاً المسؤولية عن موته. ومن المؤسف 

أنها ال ترى هذا في هذه القضية أيضاً.

“إسرائيل” ُتبلغ السلطة 
بدء ُمصادرة رواتب 
األسرى مطلع يناير 

المقبل

كشــفت قنــاة عبرية بتاريــخ 28 أكتوبر 
االحتــالل  إبــالغ  عــن  النقــاب   2020
اإلســرائيلي الســلطة الفلســطينية بعدم 
وجــود نيّــة لتمديــد بــدء ســريان األمر 
العســكري الخــاص بوضــع اليــد علــى 

رواتب األسرى.

وذكرت قناة “كان 11” العبرية أنه جرى 
إبالغ السلطة بأن األمر سيتم البدء بتنفيذه 
وســريانه مطلع ينايــر 2021 بعد تأجيل 

بدء سريانه لنحو عام.

وبينت القناة أن األمر ينص على ُمصادرة 
أيُّ مكافئاٍت ماليٍة يحصل عليها األســرى 
لقــاء تنفيذهم ألعمال معاديــة لالحتالل؛ 
ســواء كانت هذه األموال فــي البنوك أو 

حيثما وجدت.

وكانــت بنــوك فلســطينية بــدأت فعليــاً 
بإغالق حســابات األسرى منذ عدة أشهر 
فــي أعقــاب تحذيــٍر وصلها مــن جهاٍت 
إسرائيليٍة بضرورة إغالق الحسابات قبل 
البدء بتنفيذ األمر العسكري، وإال يُعرض 

وأضــاف: “الشــعب الفلســطيني حــر، 
ودعمكــم لي هو دعم ألنفســكم ولقضيتنا 
وحققنــا، وهذا يُفرحني حيــث أنا مصمٌم 

على العودة منتصراً أو شهيداً”.

“هآرتس”، 16/10/2020
أطلقوا سراح ماهر 

األخرس اآلن

للمــرة الثانيــة علــى التوالــي رفضــت 
المحكمة العليا بتاريخ 13 أكتوبر 2020 
االلتماس الــذي قدمه المعتقــل اإلداري 
ماهر األخرس، المضرب عن الطعام منذ 
شــهرين ونصف الشــهر (حتى يوم 16 
أكتوبر 2020)، مطالباً بإطالق سراحه. 

األخــرس الموجود في مستشــفى كابالن 
فــي وضــٍع صعــٍب، اقتُرح عليــه وقف 
اإلضــراب عــن الطعــام فــي مقابل أن 
تتعهــد الدولــة عــدم تجديد أمــر اعتقاله 
اإلداري عندمــا تنتهــي مــدة صالحيتــه 
فــي 26 نوفمبر. لكن هــذا العرض كان 
مرفقاً بشــرط: االعتقال يُمكن أن يتجدد، 
إذا تلقــت معلومات جديدة بشــأن “خطر 
متوقــع من إطــالق ســراحه”. األخرس 
رفض  العرض وطالب بإطالق ســراحه 

األسرى والمعتقلون الفلسطينيون
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البنك إلجراءات عقابية وتعتزم الســلطة 
الفلســطينية إقامــة بنك تابع لهــا لتجاوز 

األمر العسكري الجديد.

39 أسيرة ُيعانينَّ أوضاعًا 
معيشية صعبة في 

“الدامون”
 

قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين: 
“الدامــون”  بمعتقــل  أســيرة   39 “إن 
يُعانيــنَّ أوضاعــاً معيشــيةً واعتقاليــةً 

قاسيةً للغاية”.

وأضافــت الهيئة في بيان لها، بتاريخ 21 
أكتوبر 2020، أن األســيرات قدمنَّ منذ 
فترة عدة مطالب إلدارة المعتقل لتحسين 

ظروفهنَّ المعيشية.

ومن بين أبرز المطالــب إزالة كاميرات 

المراقبة من ساحة الفورة، والسماح لهنَّ 
بإجراء مكالماٍت هاتفية مع األهل، في ظل 
انقطــاع الزيارات حاليــاً بادعاء ظروف 
“كورونــا”، وإيجــاد حٍل لقســم المعبار 
بســجن “الشــارون”، حيــث تُحتجُز فيه 
األســيرات الموقوفات والمعتقالت حديثاً 
بظــروٍف ســيئٍة وال إنســانيٍة، وإصالح 
المرافق التالفة في القســم، خاصةً ساحة 
الفــورة، وطالء أرضيتها بمادة مناســبة 

لمنع التزحلق.

 ، كمــا طالبنَّ بتقديــم العالج الطبــي لهنَّ
وعدم إهمالهنَّ وتركهنَّ فريسةً لألوجاع، 
ال ســيما أن هنــاك العديــد مــن الحاالت 
المرضية، أبرزها: حالة األســيرة إسراء 
جعابيص المصابة بحروق وبحاجة لعدة 
عمليــات، وأمل طقاطقة المصابة بخمس 
رصاصات وبحاجة إلجراء عملية إلزالة 
البالتين من ســاقها، واألســيرة سمر أبو 

طاهر التي تشتكي من مرض السكري.
وتحدثت الهيئة عن األســيرة إيمان أعور 

التي تُعاني من كتل سرطانية في األوتار 
الصوتيــة، وروان أبو زيــادة التي تُعاني 
من أوجاع في الرقبة والمعدة، ونســرين 
أبو كميل التي تشتكي من مرض الضغط 
والســكري والتهــاب أصابــع القدميــن، 
وجميعهــنَّ بحاجــة لمتابعة طبيــة حثيثة 

وُمتخصصة.

ولفتــت إلى أنه ســبق وأن تــم تقديم هذه 
المطالب إلدارة “الدامون”، وأن هذه هي 
المرة العاشــرة علــى التوالي التي تتوجه 
للمطالبــة  المعتقــل،  إلدارة  األســيرات 
بأبســط حقوقهنَّ الحياتية، لكن اإلدارة ال 
تقدم ســوى الوعود الوهميــة، والمماطلة 

والتسويف بشكٍل مقصود.

وأشــارت إلــى أنه فــي حال لم تســتجب 
إدارة “الدامــون” هــذه المــرة للمطالب، 
فإن األســيرات يهــددنَّ بالتصعيد والقيام 

بخطوات احتجاجية.
وأعربــت الهيئــة عــن قلقها مــن تدهور 

26



األوضاع في مختلف معتقالت االحتالل، 
في ظــل اســتمرار اإلجــراءات القمعية 
والتنكيليــة التي تنتهجها إدارة الســجون 
بحق األســرى واألســيرات على مختلف 

األصعدة.

880 قرارًا إداريًا صدر 
بحق أسرى منذ بداية 

2020
 

أظهر تقرير لمركز فلســطين لدراســات 
األســرى عــن إصــدار محاكــم االحتالل 
العســكرية نحو 880 قــراراً إدارياً بحق 

أسرى فلسطينيين منذ بداية 2020.

وقــال المركــز إن المحاكــم العســكرية 
“اإلســرائيلية” لــم تتوقف عــن إصدار 
أوامر االعتقال اإلداري، وذلك بتعليمات 
مــن المخابرات التي تتحكــم في تفاصيل 
هذا الملــف. وأضاف أن االحتالل أصبح 
يســتخدم االعتقال اإلداري ســيفاً مسلطاً 
على رقاب الفلســطينيين، وعقاباً جماعياً 

ينتهجه للتنكيل بالنشطاء والقادة واألسرى 
المحررين والنواب دون مبرر أو مسوٍغ 

قانوني.

وأشار إلى أن االحتالل ال يزال يعتقل في 
ســجونه )380( أســيراً إدارياً، غالبيتهم 
أســرى ُمحررون قضوا فتــرات مختلفة 
داخــل الســجون، وأُعيــد اعتقالهــم مرةً 
أخرى، وُجــدد لمعظمهم لفترات أخرى، 
ومن بينهم نواب في المجلس التشــريعي 

الفلسطيني.

39 أسيرًا في مركز 
توقيف “عصيون” 

ُيعانون ظروفًا اعتقالية 
مزرية

 
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، 
 39 “إن   :2020 أكتوبــر   20 بتاريــخ 
توقيــف  فــي مركــز  يرســفون  أســيراً 
“عصيون”، يمرون بظــروف اعتقالية 
صعبــة ومزريــة، في إطــار انعــدام أي 

مقومات معيشــية وإنسانية داخل غرف 
السجن”.

وأوضحت محامية الهيئة جاكلين فرارجة 
أن معظم األســرى مضى على وجودهم 
أكثر مــن 14 يومــاً، وال يُنقلون بســبب 
عــدم وجود اتســاع في ســجن “عوفر” 
كما تدعي مصلحة الســجن، وأن الوجود 
الكثيــف لألســرى أثــر عليهم مــن عدة 
نواٍح من حيث الفــورة إذ يخرجون على 
دفعات، ال يتعدى وقت كل دفعة أكثر من 
عشــر دقائق، والرعايــة الطبية أصبحت 
معدومــة في الســجن، إضافة إلى ســوء 

الطعام وانعدام جودته وسوء كميته.

ولفتت فرارجة إلى أن األســرى خاضوا 
خالل األســبوع الثاني من أكتوبر 2020 
إضرابــاً عن الطعام بســبب تعمد اإلدارة 
تقديم طعــام منتهي الصالحيــة لهم، كما 
بينــت أن 3 زنازيــن فــي المعتقل حدث 
بها خلــل فــي مواســير الميــاه الخاصة 
بالحمامــات؛ فغرقــت بالميــاه وأصبحت 
رائحتهــا قــذرة وكريهــة للغايــة. وقالت 
الهيئــة: “إن معتقــل “عصيــون” يُعــّد 

األسرى والمعتقلون الفلسطينيون
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محطــة مؤقتــة لتوقيــف األســرى لحين 
نقلهــم إلى الســجون، وجيــش االحتالل 
هــو المســؤول عــن إدارتــه مباشــرةً، 
ويتعرض فيه األســرى للمعاملة القاسية 
والوحشــية، ويُمارس بحقهــم العديد من 
صنوف التعذيب والممارسات الالإنسانية 

والمهينة”.

االحتالل ُيواصل اإلهمال 
الصحي لألسير المريض 

عماد كميل
 

تُواصــل إدارة ســجون االحتــالل إهمال 
الحالــة الصحية لألســير المريض عماد 
راشــد كميل (55 عاماً)، من سكان بلدة 
قباطيــة، قضــاء مدينه جنيــن، والقابع 

حالياً في سجن جلبوع.

ولفتت هيئة شؤون األسرى والمحررين، 
أن  إلــى   ،2020 أكتوبــر   21 بتاريــخ 
األســير يُعانــي العديــد مــن األمــراض 
الجسدية والنفسية، وتتعمد إدارة السجون 
عــدم إجراء الفحوصــات الالزمة لحالته 
المرضية، وتُماطل فــي تقديم العالجات 
والصــور الالزمــة، وال يُعطــى ســوى 

.profen مسكن يُسمى

وبينــت أن األســير كميــل اُعتقــل عــام 
التحقيــق  خــالل  وتعــرض   ،1998
لصنوف شتى من  التعذيب، والتي أثرت 
علــى حالته الصحية والنفســية فيما بعد، 
وأصــدرت محاكم االحتــالل بحقه حكماً 

يقضي بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وأوضحت الهيئة، أن األســير يُعاني من 
ضيق وصعوبة في التنفس، ومن التهابات 
حادة في الجيــوب األنفية أدت الى فقداٍن 
كامٍل لحاســة الشم، كما يُعاني من غباش 
فــي الرؤيــا، وأوجــاع بالمعــدة ومنطقة 
البطن، ومن التهابات في المسالك البولية 
يُصاحبهــا نزيــف أثناء التبــول، وكذلك 
مــن آالم في عظــام القدمين عند الوقوف 

والمشي.

ال يستطيع مضغ 
الطعام.. األسير نفاع 
بحاجة لعملية جراحية 

منذ 5 أعوام
 

قالت عائلة األســير الجريح عزمي سهل 
نفــاع، مــن مدينــة جنيــن: “إن نجلُها 
ال يســتطيع مضــغ الطعــام إال بعد خلطه 
بالخــالط؛ لكونه فقــد أســنانه العلوية، 
وينتظر إجراء عملية جراحية منذ خمس 

سنوات”.

وقال ســهل نفــاع، والد األســير عزمي، 
بتاريــخ 23 أكتوبــر 2020: “إن إدارة 
ســجون االحتالل في “شــطة” الذي نقل 

إليــه ُمؤخراً، ال تُوفر لــه خالطاً، كالذي 
كان في ســجن جلبوع”، محمالً االحتالل 
المســؤولية الكاملة عــن حياته. وذكر أن 
عزمــي معتقل منــذ 5 أعــوام، ومحكوم 
بالســجن 20 عامــاً، وكان قــد أُصيــب 
برصــاص جيــش االحتالل اإلســرائيلي 
فــي وجهه وأنحاء متفرقة من جســده، ما 
أدى الى فقدان أسنانه العلوية، واستؤصل 
جــزٌء مــن شــفته العلويــة، وأصبــح ال 

يستطيع مضغ الطعام.
وناشــدت عائلة األسير نفاع، المؤسسات 
علــى  الضغــط  واإلنســانية،  الحقوقيــة 
االحتــالل لتوفيــر خالط للطعــام خاٍص 
له، ليســتطيع مضغ الطعام، والعمل على 
إجــراء عمليــة جراحيــة مقررة لــه منذ 

اعتقاله.
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االحتالل يعتقل مزارعًا 
ومتضامنًا أجنبيًا في دير 

استيا
 

اعتقلــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، 
مزارعــاً   ،2020 أكتوبــر   10 بتاريــخ 
ومتضامنــاً أجنبيــاً أثنــاء تواجدهما في 
“ياكيــر”  مســتوطنة  بمحــاذاة  أرٍض 
المقامة على أراضي بلدة ديراستيا غرب 

سلفيت.

وقال شــهود عيــان: “إن قوات االحتالل 
أبــو حجلــة  المــزارع عامــر  اعتقلــت 
ومتضامناً أجنبيــاً، واحتجزت عدداً آخر 
مــن المتضامنين األجانب، لدى تواجدهم 
في أرٍض للمزارع أبو حجلة لمســاعدته 

في قطف ثمار الزيتون”. 

وتتعرض أرض المواطن عامر أبو حجلة 
العتــداءاٍت مســتمرٍة من المســتوطنين، 
والتــي كان آخرهــا بنــاء بركة ســباحة 
داخلهــا وتحويل المنطقــة إلى متنزٍه لهم.

وشــهدت العديد من البلــدات والقرى في 
محافظة سلفيت نشاطاً استيطانياً واضحاً 
تزامناً مع قمٍع أســبوعي لكافة الفعاليات 

المناهضة لالحتالل واالستيطان.
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، 

مقابل %9 لصالح المستوطنين.

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

سلفيت.
وتُعد “أريئيل” من أكبر المستوطنات في 
الضفة الغربية، والتهمت آالف الدونمات 
من أراضي المواطنين، كما أن االحتالل 
يســعى لضمها للسيادة اإلسرائيلية ضمن 
مــن  ُمخطــٍط يشــمل األغــوار وعــدداً 
المستوطنات المقامة على أراضي الضفة 

والقدس.
وتعدُّ ســلفيت المحافظة الثانية بعد القدس 
من حيث االستهداف االستيطاني، بهدف 
فصل شمال الضفة عن جنوبها، والهيمنة 

على المياه الجوفية في المحافظة.

األسرى والمعتقلون الفلسطينيون
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كتاب إسرائيلي: العصابات الصهيونية قامت بأكبر 
سطو في التاريخ ضد الفلسطينيين

كشــفت صحيفــة »هآرتــس« العبرية، 
مضاميــن كتــاب إســرائيلي جديــد نادر 
برصــده وفضحه جرائم الســلّب والنهب 
لــكل الممتلــكات المتنقلــة في فلســطين 

خالل وعقب نكبة 1948.

ويروي الكتاب مشــاهد أكبر سطٍو مسلٍح 
في التاريخ، ويُقدم اعترافاٍت تاريخيٍة عن 
الفضيحة التي عقب عليها رئيس حكومة 
االحتالل األولى دافيد بن غوريون أيضاً 
بقوله »أظهــرت هذه األفعــال أن معظم 
اليهــود لصــوص«، كما ُت  ؤكــد وثيقة 

أرشيفية يوردها الكتاب.
الكتــاب الجديــد صــادر عن دار النشــر 
» كرميــل« للمــؤرخ اإلســرائيلي “آدم 
راز” الــذي يقــول: “إن الكتــاب عبارة 
عن دراســٍة واسعٍة، تكشف مقدار السلّب 
والنهب لـ“الممتلكات الفلسطينية من قِبَل 
اإلســرائيليين في نكبــة 1948”، ويورد 
اعترافــاً لبــن غوريون: “معظــم اليهود 

لصوص”.

يتجاهــل ســرقة  أن “آدم راز”  ورغــم 
الوطن أوالً قبل ســرقة محتويات منازل 

وحوانيت أصحابها، ويتوقف عند ســرقة 
البيانو من البيت الفلســطيني دون التوقف 
فيه عند ســرقة البيت في كل حي الطالبية 
وكل القــدس الغربيــة وثلثــي فلســطين، 
لكنه يُقدم وثيقــة تاريخية هامة كونها من 

نوعية، “وشهد شاهد من أهله”.

وتستند دراســة المؤرخ اإلسرائيلي “آدم 
راز” على وثائق من عشرات األرشيفات 
ومقاطع من الصحف العبرية، وهو يُؤكد 
أن الحديث عن حدٍث فريٍد ما زالت تبعاته 

وآثاره تُستشعر حتى اليوم.
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ومن ضمن مشاهد السلّب قيام إسرائيليين 
في نهب بيــوت الفلســطينيين في طبرية 
المدينة الفلســطينية األولى التي ســقطت 

مضرجة بدمائها في أبريل 1948.

كذلــك يُشــير ضمــن عشــرات األمثلــة 
لســرقة خزانة من خشــٍب فاخٍر في حيفا 
تــم تحويلها الحقاً لِقِِن دجــاٍج. وفي وثيقٍة 
أُخرى يتحدث آخرون عن ســرقة أدوات 
منزلية وحلّي، وعن ســرقة عشرة آالف 

علبة كافيار من أحد مخازن حيفا.

ويقــول مراســل الشــؤون التاريخية في 
صحيفة »هآرتس« عوفــر أديرت: “إن 
المــؤرخ آدم راز عثر على هــذه الوثيقة 
النادرة ضمن دراســته الجديدة الصادرة 
فــي كتــاب بعنــوان: “ســلّب الممتلكات 
العربية في حرب االستقالل”، منوهاً إلى 
أن عملية جمع أعمال السلّب في فلسطين 
من طبرية إلى بئر الســبع، ومن يافا إلى 
القــدس عبر ســرقة المســاجد والكنائس 
والقرى المنتشــرة بطول وعرض البالد 
في كتاٍب واحٍد مسألة حساسة وصعبة”.

وقــال آدم راز في حديــث لـ»هآرتس«: 
“على غــرار بن غوريون، أن أوســاطاً 
واسعة من اإلسرائيليين، جنوداً ومدنيين، 
متدينين وعلمانيين، رجاالً ونســاًء كباراً 
وصغــاراً، شــاركوا في عمليات الســلّب 
والنهب التي انتشــرت كالنار في الهشــيم 

لدى اليهود”.

موضحاً أن السلّب والنهب طال عشرات 
واألجهــزة  والحوانيــت  المنــازل  آالف 
الزراعيــة  والمنتوجــات  والمصانــع 

وغيرها.

فــي واحٍد مــن فصــول الكتــاب يتحدث 
آدم راز عن ســرقة البيانوهــات والكتب 
ـي والموائــد واألجهزة  والمالبــس والُحلِـّ
ســرقة  تــاركاً  الكهربائيــة والمراكــب، 
أراضي نحو 800 ألف الجئ لدراســات 
أخرى، ُمركزاً على األمالك المتنقلة، كما 

نوه مراسل هآرتس أيضاً.

لكــن بن غوريون ليــس وحيداً، فالمؤرخ 
يقتبس من قــادة إســرائيليين آخرين بهذا 

المضمار، فيشــير مثالً لما قاله يتســحاق 
بن تسفي الرئيس الثاني لـ”إسرائيل”.

في رســالة لبن غوريون يقول بن تسفي: 
“ما يجري في القدس يُشــكّل مّساً بكرامة 
يُمكــن  المحاربــة. ال  اليهــود وبالقــوى 
الســكوت علــى الســلّب المنظم مــن قِبَل 
مجموعــات غيــر منظمــة وأفــراد غير 
منظميــن. ما يفعله اللصوص في األحياء 
الفلســطينية الغربية فــي القدس هو كفعل 

الجراد في الحقول”.

“يديعوت أحرونوت”، 
7/10/2020

المجتمع العربي بين 
أكتوبر 2000 والكورونا

المحامي رسول سعدة - 
مسؤول المجتمع العربي 

في شبكة التواصل 
االجتماعي ماعوز

 
أحيــا المجتمــع العربــي ذكــرى مــرور 
20 عامــاً علــى أحداث أكتوبــر 2000، 
فعــل ذلك وهــو في ذروة أزمــٍة صحيٍة، 
واقتصاديــٍة، واجتماعيٍة تُهــدد بالعودة 
بنــا 20 عاماً إلى الــوراء. من أجل فهم 
مــا يحدث فــي الموجة الثانيــة من وباء 
الكورونــا يجــب أن نقــرأ جيــداً مســار 
التطورات الجماعية العربية في العقدين 
األخيرين، منذ اندالع الحدث الذي يُعتبر 
تأسيســياً لكل مستويات حياة المواطنين 

العرب في “إسرائيل”.

مع نشــوب االنتفاضــة الثانيــة وأحداث 
أكتوبر 2000، التي قُتل فيها 12 مواطناً 
بأيدي الشرطة، تحولت األقلية العربية في 
“إســرائيل” إلى يتيمة ومجروحة، يتيمة 
من جهة األب )الشــعب الفلسطيني(، بعد 
أن اعتبرها اتفاق أوســلو مشكلة داخلية- 
إســرائيلية؛ ويتيمة من جهة األم )الدولة( 
على خلفيــة اإلهمــال المســتمر وكونها 
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ضحية مباشــرة لسياسة كسر العظم، كما 
تجلت في أكتوبر 2000 وما بعد.

هذه األحــداث يُمكــن اعتبارها ُمؤشــراً 
إلى تحطّم الثقــة المتبادلة ونقطة ُدنيا في 
شبكة العالقات بين الدولة وبين مواطنيها 
العرب. وقد أدت خالل العقدين األخيرين 
إلى تســريع عدة مســارات متناقضة في 
ســماتها وفي هويتها، وال تزال تداعياتها 
حاضــرة حتى اآلن فــي الحيــاة اليومية 

للمواطنين العرب.

في المحور األمني - الوطني، استخدمت 
الدولــة كل أجهزتها لســحق تبلور وحدة 
الجماعة العربية الذي بدأ في التسعينيات. 
وفعلــت ذلــك بواســطة اســتخدام أنماط 
مفرطــة مــن عمل الشــرطة، مــن جهة 
استخدمت الشرطة والشاباك يداً من حديد 
في البلدات العربية )قمع تظاهرات؛ هدم 
منازل؛ منــع جمع شــمل عائالت وغير 
ذلك(. ومن جهٍة ثانيــٍة ترك هذه البلدات 
في مواجهــة نمو العنف والجريمة اللذين 
يســيطران على جدول أعمــال المجتمع 

العربي وال يُتيحان التبلور من جديد.

فــي أعقــاب تقرير لجنــة أور في ســنة 
2003 بدأ تفكيٌر جديٌد في شــأن استخدام 
هــذه األدوات األمنيــة، والتركيــز انتقل 
إلــى التدخل علــى المحــور االجتماعي 
- االقتصــادي، من خــالل المصلحة في 
المحافظــة علــى النمــو االقتصــادي في 

“إسرائيل”.

هكــذا بدأت تتبلور خطــط حكومية لدمج 
المواطنين العرب في ســوق العمل وفي 
التعليــم العالــي، انطالقاً مــن النظر إلى 
المواطــن العربي كفرٍد يضــع في رأس 

اهتماماته تحقيق الرخاء المادي الذاتي.

ســّرعت هذه الخطط عمليــات التحديث 
وتغييــرات اجتماعية داخلية في المجتمع 
العربــي منذ بداية األلفيــة الثانية: صعود 
النظرة الفردية، تآكل األجهزة االجتماعية 
التقليدية المتمثلة في قوة العائلة ونفوذها؛ 
تغييــرات مهمة في وضع النســاء نتيجة 

توجههنَّ للحصول على تعليٍم عاٍل.

لكن هــذه العمليــة بدأت تحــدث مع بنى 
تحتيــة من الفقــر وارتفاع نســبة البطالة 
التــي وصلت إلــى %250 خالل 2000 

.2003 –

وكانــت النتيجــة نمــو مجموعــة ُمتعلمة 
وعاملــة فتحت فجوات كبيــرة مع أغلبية 
الســكان العــرب الذين ظلوا فقــراء، ولم 
تنجــح فــي التحــول إلــى طبقة وســطى 
تجذب المجتمع نحــو نمٍو جماعي. أيضاً 
المحــور السياســي أصبــح معقــداً. على 
المســتوى الوطني، بــدأ المجتمع العربي 
بتطويــر منظومــة عالقــات جديــدة مع 
المجال العربي في المنطقة، ومع الساحة 

الفلسطينية. 

عودة الحرارة في شــبكة هــذه العالقات 
طــورت وعيــاً بالهوية الوطنيــة العربية 
- لكــن في أعقاب انهيــار الربيع العربي 
حلّت محلهــا هوية وطنية أقرب - الهوية 

الفلسطينية.
في المقابل ينمو جيٌل ثالٌث من المواطنين 
العــرب يتماشــى مــع جهــود االندمــاج 
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فــي االقتصاد اإلســرائيلي، وفــي الحياة 
األكاديمية في األســاس منذ سنة 2010، 
يجــد مالذاً لــه فــي المجال اليهــودي – 

اإلسرائيلي - الغربي. 

على المستوى المحلي تفاقم الصراع على 
الموارد، وذلك بســبب ســيطرة العائالت 
المحليــة،  الســلطات  علــى  والعشــائر 
وانســحاب األحزاب وتقلص تمثيلهم في 
المجالس المحلية. هذا الصراع يدور على 
خلفية نمو زعامة محلية غير أيديولوجية 
تتغــذى من تأييد عائلي أو طائفي، وحتى 

من أطراف في الجريمة.

يُمكــن أن نفهم من كل مــا ُذكر أعاله أن 
ُمعطيات دخول المجتمع العربي في أزمة 
صحيــة اقتصادية من نوع وباء الكورونا 
ليســت مشجعة، وذلك بسبب عدم ثقة بين 
الســكان أنفسهم نتيجة انتشــار الجريمة، 
وعــدم ثقة بين الســكان وبين الســلطات 
المحلية وبيــن القائمة المشــتركة، وعدم 
ثقــة بين المجتمــع العربي عمومــاً وبين 
الحكومــة على خلفية أزمة سياســية غير 

مسبوقة.

مــع ذلك، ال يــزال هناك مجــاٌل للتفاؤل. 
الكورونا تحمل معها فرصاً كبيرة، منها: 
تعزيز الحصانة الداخلية للمجتمع العربي 
مــن خــالل تعزيــز الســلطات المحليــة 
ومؤسســاتها الداخلية، وزيادة جهود بناء 
الثقة بالدولة على أســاس اعتراٍف يبعث 
األمل بقيام شبكة عالقات مختلفة عن تلك 
التي عرفناها في العشرين عاماً األخيرة. 

نأمل أالّ ننتظر 20 عاماً إضافية.

إسرائيل تحرم 
الفلسطينيين من المياه 

وتعتقد أنهم ليسوا 
بحاجة لها

عميــره  اإلســرائيلية  الصحفيــة  قالــت 
هاس: “إن جيش االحتالل اإلســرائيلي، 

على قناعة بأن الفلسطينيين ال يحتاجون 
إلى المياه”.

وأضافــت هــاس فــي مقــاٍل نشــرته في 
صحيفة “هآرتــس”، تعقيبــاً على تدمير 
االحتــالل خط ميــاه في مســافر يطا، ما 
حرم قــرى مغاير العبيــد وخربة المجاز 
من التزود بالمياه، أن “إسرائيل” دمرت 
منــذ عــام 2012 وحتــى نهاية ســبتمبر 
2020، نحو 1804 منشــآت غير سكنية 
كآبار لجمع المياه، وجــدران، وحظائر، 

ومخازن وما أشبه.

وأشــارت إلى أن عام 2020 شــهد ذروة 
في كل مــا يتعلق بالدفع قدمــاً بالبناء في 
المســتوطنات في العقدين األخيرين، في 
المقابل ما زالت “إســرائيل” تتبع سياسة 
تقييد البناء للفلسطينيين، واالستيالء على 
أراٍض فلسطينية خاصة وتحويلها لليهود.

وفيما يلي نص المقال:

قوة اإلدارة المدنية والجيش اإلســرائيلي 
دمــرت بتاريخ 28 أكتوبر 2020 أنبوب 
مياه بطول كيلومتر ونصف تقريباً، وبهذا 
فصلت قرى مغاير العبيد وخربة المجاز 
في مســافر يطــا )الخليــل( عــن التزود 

بالمياه.

هــذا التدمير حدث ألنه على طاولة قضاة 

المحكمــة العليــا يُوجــد التماس لســكان 
القرى في مســافر يطا ضد األنابيب التي 
تنقــل المياه إليهم من الصنبور الرئيســي 
في قرية التوانــي. المداوالت في القضية 
حددت في مارس 2021، ولكن للمدمرين 

كان تدميرهم مستعجل جداً.

جيوش األنبياء على قناعة بأن الفلسطينيين 
ال يحتاجــون إلى المياه مثلنا نحن اليهود. 
أحفــاد الناجيــن مــن الكارثة قــرروا أن 
تزويــد المياه عبر األنابيب للفلســطينيين 
بنسبة 62 في المئة من الضفة الغربية هو 

قانون وأخالق اآلباء.

مســافر يطا هي فضاء الرعي والزراعة 
التاريخــي لســكان قرية يطــا )اآلن هي 
مدينــة(، التــي فيها عــدد منهم اســتقروا 
وأقامــوا تجمعات منفصلة حتى قبل إقامة 

دولة “إسرائيل”.

“إســرائيل” تقــول إن مــن حقهــا طرد 
الســكان من قراهم حتى يســتطيع الجيش 
اإلســرائيلي القيام في منطقتهم بتدريبات 
علــى الذخيــرة الحيّة. لهذا، هــي تمنعهم 
من االرتباط بالبنى التحتية وتقوم بتدمير 
الطرق التي قاموا بتوسيعها وأخلوها من 
الصخــور. دولة اليهود تعــرف أنه ليس 
جميعهم يُمكنهم العيش بهذه الطريقة وأنهم 
ســيتركون المنطقــة. ما يُســمى التهجير 

والتظاهر بأن األمر يتعلق باختيار حر.
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في العــام 2001 أُقيمت في مســافر يطا 
البؤرة االستيطانية غير القانونية أفيغال. 
األعضــاء فيهــا ســيطروا علــى نبعيــن 
اســتخدمهما دائماً الرعــاة والمزارعون 
الفلســطينيون. البؤرة االستيطانية تجتاز 
عملية ســريعة من أجل الشــرعنة. وهي 
مرتبطة بشــبكة الكهرباء والمياه، وهناك 
شــارع معبد يُوصل إليها، مثل كل البؤر 
االستيطانية والمســتوطنات األخرى في 

المنطقة.

في 27 أكتوبر 2020 دمرت قوة لإلدارة 
المدنيــة بمرافقة عســكرية مبنى ســكني 
حجــري لعائلــة مكونة من خمســة أفراد 
)الوالديــن وثالثة أوالد( في تجمع بيرين 
شــرق يطا. قواتنا أيضــاً دمرت بئر مياه 
للعائلــة. هذا لــم يكن مــكان للتنقيب عن 
النفط أو تنقيب عن المياه الجوفية، بل هي 
بئــر لتجميع مياه األمطــار أو المياه التي 
يتم شراءها بالمال ويتم نقلها بالصهاريج.

التقاريــر المقتضبــة في نشــرات أخبار 
“صــوت فلســطين” وبيانات “بتســيلم” 
لوســائل اإلعالم تقريباً كل يوم، متشابهة 
جــداً: في الســاعة كذا وكذا جــاءت قوة 

لــإلدارة المدنية يُرافقها الجيش أو حرس 
الحدود إلى هــذا التجمع أو ذاك ودمرت 
مبنى ســكنياً لعائلة مكونة من خمســة أو 
ســبعة أفراد، أو صــادرت جرافة قامت 
بشــق طريق يُؤدي إلى الحقل، أو أعطت 

أمراً لهدم مبنى يُستخدم كمدرسة.

هذه األعمال تتكرر وتُصيبنا بالملل، نحن 
الُكتّاب والمراســلين، وأنتم أيضاً القراء. 
لذلك، هذه األعمال ال تتم ترجمتها في كل 
يوم إلى خبر فــي رأس الصفحة، لتُمجيد 

األخالق اليهودية.

منــذ العــام 2006 وحتــى نهايــة شــهر 
ســبتمبر 2020 دمرت “إسرائيل” ما ال 
يقل عن 1623 مبنى سكنياً )في معظمها 
خيــام وأكــواخ وكرفانــات ومــا شــابه( 
لفلســطينيين في الضفة الغربية. وهذا ال 
يُشمل شرقي القدس. 7068 شخص، من 
بينهم 3543 طفل فقــدوا بيوتهم، وكذلك 
العمل واألموال التي اســتثمروها ذهبت 

هباًء ومعها األمل واألحالم.

“إســرائيل” دمــرت أكثر من مــرة أحد 
المباني الســكنية البســيطة لما ال يقل عن 

1100 فلســطيني، من بينهم 527 طفالً، 
فــي تجمعــات قــررت عــدم االعتراف 

بوجودها.

مــن العــام 2012 وحتى نهاية ســبتمبر 
2020 دمرت “إسرائيل” 1804 منشآت 
غيــر ســكنية مثــل: آبــاٍر لجمــع المياه، 

وجدران، وحظائر، ومخازن ...إلخ.

ال يشــملون في حساباتهم كل تلك المباني 
التــي يجــب بناؤها، لكــن ال يتــم بناؤها 
بســبب الحظر اإلســرائيلي والخوف من 

صدمة الهدم وتكاليفها.

في األشــهر التســعة األولــى من 2020 
دمرت “إســرائيل” مباني سكنية لـ 418 
فلســطيني فــي الضفــة الغربيــة )هذا ال 
يشــمل القدس( وفيهــا 208 أطفال. وهو 
الرقم األعلى منذ 2016، حسب حسابات 

“بتسيلم”.

ســنة 2020 هي ســنة ذروة فــي كل ما 
يتعلق بالدفع قدماً بالبناء في المستوطنات 
في العقدين األخيرين، وحســب تقديرات 
حركة “الســالم اآلن”: مجلس التخطيط 
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األعلــى فــي اإلدارة المدنيــة صادق في 
هذه السنة على بناء 12159 وحدة سكنية 
لليهــود في الضفة الغربيــة، منها 4948 
تمت المصادقة عليها، وذلك في 14 و15 

أكتوبر 2020.

في األشــهر التسعة األولى من 2020 تم 
هدم 100 وحدة ســكنية لفلســطينيين في 
شرقي القدس )منها 68 وحدة هُدمت على 
أيــدي أصحابها من أجــل أن ال تجبرهم 
البلديــة الموحدة على تحمل تكلفة الهدم(. 
المتضــررون من الهدم: 323 شــخصاً، 

من بينهم 167 طفالً.

منذ العام 1967 اتبعت “إسرائيل”، ممثلة 
الشعب اليهودي على مدار أجياله، سياسة 
تُقييــد البناء للفلســطينيين على األراضي 
التــي ضمتها للقدس. هــذا باإلضافة إلى 
فلســطينية  ُمكثفــة ألراضــي  ُمصــادرة 
خاصــة وتحويلها لليهــود المواطنين في 

“إسرائيل” وفي الشتات.

مقرر أممي يدعو لحظر 
منتجات المستوطنات 

اإلسرائيلية
 

دعــا مقــرر أممــي فــي مجــال حقــوق 
 ،2020 أكتوبــر   9 بتاريــخ  اإلنســان، 
المجتمــع الدولي إلــى اتخــاذ إجراءات 
ضــد “إســرائيل”، عبر حظــر منتجات 
االتفاقــات  ومراجعــة  مســتوطناتها، 
القائمة والمقترحــة معها، بعد موافقتها 
علــى بنــاء آالف الوحدات االســتيطانية 

باألراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلــك في بيان أصــدره مايكل لينك، 
ُمقــرر األمــم المتحــدة الخــاص المعني 
بوضــع حقــوق اإلنســان فــي األراضي 

الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وقــال لينــك: “إنــه يجب علــى المجتمع 
الدولــي الرد على انتهاكات “إســرائيل” 
الجســيمة بأكثر من مجــرد االنتقادات”، 

مشدداً على أن “الوقت حان للمساءلة”.

ُمنتجــات  حظــر  “يتعيــن  وأوضــح: 
المستوطنات في األسواق العالمية، ويجب 
مراجعــة االتفاقات القائمة والمقترحة مع 
“إســرائيل”، ودعم قاعــدة بيانات األمم 
المتحــدة وتحقيقــات المحكمــة الجنائيــة 

الدولية”.

“إســرائيل”  علقــت  “بينمــا  وأضــاف: 
خططهــا فــي أغســطس 2020 للضــم 
القانوني للمســتوطنات، نجدهــا تُواصل 
الضــم الفعلــي لألرض الفلســطينية عبر 
النمــو االســتيطاني المتواصــل”، والتي 
كان آخرها “الموافقــة على بناء 5 آالف 

وحدة استيطانية جديدة”.

ووافقت الحكومة اإلســرائيلية على أكثر 
من 12 ألفاً و150 وحدة استيطانية جديدة، 
وهو العدد األكبر من الموافقات السنوية، 
منــذ أن بــدأت مجموعة “الســالم اآلن” 
الحقوقيــة اإلســرائيلية )غيــر حكومية( 
تســجيل هــذه األرقام عــام 2012، وفق 

المقرر األممي.

وشــدد لينــك، على أن التوســع فــي بناء 
األمــم  لميثــاق  “انتهــاٌك  المســتوطنات 
المتحــدة، ونظــام رومــا لعــام 1998، 

المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية”.

وبيّــن أن “مجلــس األمــن الدولــي أكــد 
فــي 6 مناســبات منــذ عــام 1979، أن 
المســتوطنات اإلسرائيلية تُشــكل انتهاكاً 
صارخاً وفق القانــون الدولي، وليس لها 

شرعية قانونية”.

واســتدرك أن “المنســق الخــاص لألمم 
المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط 
)نيكــوالي مالدينوف(، أبلغ المجلس 14 
مــرة، منــذ عــام 2017 أن “إســرائيل” 
لــم تتخذ خطوات للوفاء بالتزامها بشــأن 
االمتثــال للقــرار 2334 )يطالب بوقف 

فوري وكامل لألنشطة االستيطانية(”.

وأعــرب عــن “القلــق البالــغ إزاء قيام 
واشــنطن بتعديــل اتفاقاتهــا العمليــة مع 
 ،2020 أكتوبــر   27 فــي  “إســرائيل” 
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للسماح بالتمويل المشــترك لمشاريع في 
المستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية”، 
وكانت تســمح فقط بتمويل مشاريع داخل 

حدود ما قبل 1967.

االحتالل وأمريكا يدعوان 
إلدراج “أمنستي” منظمة 

“ال سامية”
 

قدمــت عريضة إســرائيلية تدعــو فيها 
وزير خارجية االحتالل غابي أشــكنازي 
الدوليــة  العفــو  منظمــة  إدراج  إلــى 
(أمنســتي) كمنظمة “ال سامية”، وذلك 
بعد إعــالن نية الرئيس األميركي دونالد 

ترامب إعالنها معادية للسامية.

وحثت العريضة أشكنازي أنه حان الوقت 
لـ”إســرائيل” أن تفعــل الشــيء نفســه، 
وجــاء فيها: “أمنســتي، منظمــة حقوقية 
دوليــة، فعالياتهــا تجري أيضــاً كمنظمة 
يسارية متطرفة في “إسرائيل”، وطالبت 
المنظمــة باإلفــراج عن ماهــر األخرس 
المضرب عن الطعــام. وقبلها، صرحت 
المنظمة أنه ال يُمكن التفاق دبلوماسي أن 
يغير واجب “إســرائيل” بموجب القانون 

الدولي كقوة احتالل”، على حد زعمها.

وأضافــت العريضــة التــي قدمهــا مدير 

منظمة “بتســالمو” شــاي غليك”: “منذ 
ســنوات عديــدة، تقــود منظمــة العفــو 
الدولية النضال الداعي إلى مقاطعة دولة 
“إســرائيل”، بل إنها تقــف وراء القائمة 
السوداء ضد الشركات اإلسرائيلية بتقديم 
المســاعدة في نشــر القائمة، وتقود حملة 

كاملة في هذا الشأن”.

وتابعــت منظمــة “بتســالمو” التي تعمل 
علــى حماية حقوق اليهود خاصةً “اآلن، 
بعــد إعــالن نيّــة الرئيــس ترامــب بأن 
المنظمــة معاديــة للســامية، يتوقع غليك 
أن تنضــم وزارة الخارجية إلى اإلعالن، 
وبالتالي تمنع المنظمة من االســتفادة من 
المنظمات غير الربحية في “إســرائيل”، 
ليس من الممكن لمنظمة العفو أن تســتفيد 
من المزايا الممنوحــة لمنظمات الرعاية 
االجتماعيــة، مثل القســم 46 من المزايا 

الضريبية.

تقديــم طلبات حريــة المعلومات مجاني. 
استالم قاعات الكنيست إلجراء مباحثات 

ضد دولة “إسرائيل” وأكثر”.

وأفــادت صحيفــة بوليتيكــو األميركيــة 
بــأن إدارة ترامب تــدرس إعالن بعض 
المنظمــات غير الحكوميــة البارزة التي 
تعمــل في مجال حقوق اإلنســان بما فيها 
منظمــة العفــو الدولية وهيومــن رايتس 

ووتش وأوكسفام، معادية للسامية. 

عدة دول تبحث في 
األردن دعم “األونروا” 

ماليًا
 

شــدد الوزراء المشــاركون فــي الحوار 
االســتراتيجي الــوزاري الثالــث لحشــد 
الدعم لوكالة “األونروا”، على ضرورة 
إيجــاد نهــج وطــرق عمالتيــة تضمــن 
مواجهة التحديات المالية التي تواجهها.

جــاء هذا في اجتماع شــارك فيه، بتاريخ 
خارجيــة  وزراء   ،2020 أكتوبــر   15
الكويــت والنرويج ووزير الدولة الياباني 
األعلــى  والممثــل  الخارجيــة  للشــؤون 
للشــؤون الخارجيــة والسياســة األمنيــة 
لإلتحــاد األوروبــي ومســؤولون رفيعو 
المســتوى من فرنســا والمملكــة المتحدة 
العــام  المفــوض  وبحضــور  وألمانيــا، 

لألونروا فيليب الزاريني.

الوكالــة  أهميــة  الــوزراء علــى  وأكــد 
تقديــم  فــي  أساســياً  ركنــاً  باعتبارهــا 
اإلغاثة اإلنســانية لالجئين الفلسطينيين، 
باإلضافــة إلــى جهودهــا الحثيثــة فــي 
تحقيق أمن واســتقرار وتنميــة المنطقة.
ولفت المشــاركون خالل االجتماع، الذي 
اســتضافته مملكتا األردن والسويد، عبر 
اســتراتيجية االتصال المرئي، إلى أهمية 
ضمان دعم مالي ُمســتدام يستهدف تأمين 
احتياجات الوكالة لسنوات عدة من قاعدة 

مانحين أكثر تنوعاً وتوسعاً.

وأكد المجتمعون أهمية برامج “األونروا” 
في توفيــر الخدمات األساســية والحيوية 
ألكثــر مــن 5.6 مليون الجئ فلســطيني 
يعيشــون فــي مناطق عملياتهــا الخمس، 
بمــا يتســق وتفويضهــا األممــي. وجدد 
ممثلــو الدول المشــاركة دعمهــم الكامل 
لواليــة “األونروا” التي ُجــددت بأغلبية 
ساحقة خالل أعمال الجمعية العامة لألمم 
المتحدة في ديسمبر 2019، ُمشددين على 
أهميــة ترجمــة ذلك الدعم السياســي إلى 
دعم مالي تمكينــاً للوكالة لمواصلة تقديم 
الفلســطينيين  الحيويــة لالجئين  خدماتها 

36



بفاعلية ودونما انقطاع. ودعا المشاركون 
المانحين إلى تقديم كل إســناد مالي متاح 
لسد فجوة التمويل للفترة المتبقية من العام 
2020 من أجل ضمان تمكن “األونروا” 
من الحفاظ على خدماتها الحيوية التعليمية 
والصحيــة واإلغاثيــة والتنموية لالجئين 

وحمايتهم وفقاً لوالية الوكالة.

واتفــق المشــاركون علــى بــذل الجهود 
المشتركة لسد الفجوة التمويلية من خالل 
التواصــل مــع مانحيــن آخريــن. ودعا 
المشــاركون إلى اســتمرار دعم استجابة 
الوكالة لجائحة فيــروس “كورونا”، بما 
فــي ذلك ضمــان تمويل نــداءات الوكالة 
العاجلة بالكامل، كما أعربوا عن تقديرهم 
للجهــود التي تبذلهــا طواقــم الوكالة في 
الظــروف الصعبة، بمــا فيها التي نجمت 

عن جائحة “كورونا”.

واتفق المشاركون على عقد مؤتمر دولي 
للمانحيــن بدايــة العــام 2021 مــن أجل 
ضمان اســتمرار الدعم المالــي للوكالة.
وُعقــد الحــوار االســتراتيجي األول في 
ستوكهولم في أبريل 2019، تبعه الحوار 
االســتراتيجي الثاني فــي أبريل 2020، 

عبر آلية االتصال المرئي.

وتــرأس الحــوار نائب رئيــس الوزراء 
وزيــر الخارجيــة وشــؤون المغتربيــن 
األردني أيمن الصفدي، ووزيرة خارجية 
مملكة السويد آن ليندا، وبين الصفدي في 
كلمته االفتتاحية، أن التحدي األكبر الذي 
يُواجــه الوكالــة يتمثل بضمــان التمويل 

الالزم لها وتمكينها من االســتمرار وذلك 
عبر توفير خدماتها الحيوية.

وأشــار  إلى اإلنجاز الــذي تحقق بتجديد 
واليــة “األونــروا” في ديســمبر 2019 
بأغلبية ساحقة، حيث أكد اإلجماع الدولي 
أهمية الدور الذي تقــوم به الوكالة. وبين 
الصفدي أن مؤتمر المانحين المقرر عقده 
بداية 2021 خطوة مهمة في إطار الدعم 

الدولي السياسي والمالي للوكالة.

وأضاف؛ “ال بد أن تســتمر األونروا في 
تقديــم خدماتهــا لحين التوصــل إلى حٍل 
عادٍل ودائٍم لقضية الالجئين الفلسطينيين 
وفقــاً للقانــون الدولــي وقــرارات األمم 
المتحــدة ذات الصلة، خصوصــا القرار 
194، وفــي ســياق حل شــامل للصراع 
أســاس  علــى  اإلســرائيلي  الفلســطيني 
حل الدولتين اتســاقاً مع القانــون الدولي 

والمرجعيات المعتمدة”.

وحذر من التبعات اإلنســانية والسياســية 
واألمنيــة التي ســتترتب علــى عدم قدرة 
الوكالة االضطالع بواليتها األممية وتقديم 
خدماتها الحيوية لالجئين الفلسطينيين في 
مناطــق عملياتها الخمــس، منبهاً إلى أن 
حرمان مالييــن من الالجئيــن من حقهم 
فــي التعليــم والصحة واإلغاثة ســيعمق 
معاناة الالجئين اإلنسانية. وثّمن الصفدي 
إعالن الكويت والمملكة المتحدة تقديم ما 
مجموعه 23 مليون دوالر أمريكي دعماً 
مالياً إضافياً عاجــالً للوكالة لتمكينها من 
االســتمرار في تقديم الخدمات األساســية 

في مناطق عملياتها الخمس.

واســتعرض المفوض العــام الزاريني، 
خــالل الحــوار، التحديات العديــدة التي 
تُواجه الوكالة في ظل حالة عدم االستقرار 
تُواجــه  التــي  واالقتصــادي  السياســي 
المنطقــة، والتي فاقمتهــا جائحة فيروس 
“كورونا”، مشــيراً إلى الوضــع المالي 
الخطيــر للوكالــة والحاجــة إلــى تحقيق 

تمويل مستدام يستهدف عدة سنوات.

5 دول أوروبية ُتطالب 
بوقٍف فوري لخطط 

االستيطان اإلسرائيلي 
األخيرة

 
طالبــت خمس دول أوروبية، بتاريخ 16 
أكتوبــر 2020، “إســرائيل”، بالتوقف 
الفوري عــن خطط االســتيطان الجديدة 
فــي الضفــة الغربية. جاء ذلــك في بيان 
بريطانيــا  خارجيــة  لــوزراء  مشــترك 
وفرنســا وألمانيــا وإيطاليــا وإســبانيا، 
إثــر تصديــق “تــل أبيــب” علــى بنــاء 
4948 وحدة اســتيطانية على األراضي 

الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية.

وورد في البيان: “نشــعر بقلق بالغ إزاء 
قرار السلطات اإلســرائيلية بناء 4 آالف 
و900 وحــدة ســكنية في المســتوطنات 
الواقعة فــي الضفــة الغربيــة المحتلة”. 
وشــدد البيــان علــى أن “قرار التوســع 
االستيطاني ينتهك القانون الدولي، ويُهدد 
جدوى حلِّ الدولتين من أجل ســالم عادل 

ودائم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين”.

كمــا حــّذرت الــدول الخمس “إســرائيل 
مــن أن المســتوطنات الجديــدة ســتكون 
البيــان.  وفــق  عكســية”،  نتائــج  ذات 
وأضاف: “نُطالــب بالوقف الفوري لبناء 
المســتوطنات، وكذلــك عمليات اإلخالء 
القســري وتدمير المباني الفلســطينية في 

القدس والضفة الغربية”.
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تجنيد ضباط ُمخابرات سابقين 
للتجسس على فلسطينيي الـ48 

بذريعة ُمكافحة كورونا

عن  االحتالل  دولة  في   ،2020 أكتوبر   4 بتاريخ  النقاب  ُكشف 
من  سابقين  ُمخابرات  بتجنيد ضبّاط  يقوم  اإلسرائيلي  الجيش  أّن 
بذريعة  الـ48،  بأراضي  الفلسطينيين  على  للتجسس  الشاباك 

ُمكافحة وباء كورونا المستجد.

بجيش  مصادر  عن  نقالً  العبرّي،  اإلخبارّي  “وااله”  موقع  وأّكد 
االحتالل أّن الحديث يدور عن تجنيد ضبّاط وموظفي شاباك، خدموا 
فلسطينيي  فهم  في  بالُمختصين  يُعَرفون  وباتوا  الجهاز،  في  سابِقاً 

الـ48.

الجيش  من  توجهاً  تلقّى  “إنّه  الشباك:  في  سابٌق  ضابِطٌ  وقال 
بأنّه  قاطعاً  إيماناً  الـ”هيئة” الجديدة، وإنّه يؤمن  لالنخراط في هذه 

هو وضبّاطاً آخرين سابقين في الجهاز على قدٍر كبيٍر 
بالمجتمع  والمهنيّة  والحرفيّة  والتأهيل،  المعرفة  من 
العربّي- الفلسطينّي، الذي يُمّكنهم من جميع المعلومات 
حول تفّشي “كورونا”، لكنّه عبّر أيضاً عن تخوفه من 

الـ”جسم” األمنّي الجديد، وما يحمله في الُمستقبل”.

صاحب  نتنياهو،  بنيامين  االحتالل  حكومة  رئيس 
المقولة المشهورة بأّن “العرب في إسرائيل” هم قنبلة 
ديمغرافية موقوتة، وأّن المشكلة مع العرب في الضفّة 
الغربيّة المحتلّة وقطاع غّزة قابلة للحّل، ولكّن الُمعضلة 
إسرائيل”،  بـ”عرب  نتنياهو  سماهم  َمْن  مع  هي 

ويُحرِّض عليهم.

وكان رئيس جهاز األمن العام األسبق يوفال ديسكين، قد 
أّكد علناً أّن جهازه سياُلحق كّل عربيٍّ فلسطينيٍّ يرفض 
ديمقراطيٍّة،  يهوديٍّة  كدولٍة  بـ”إسرائيل”  االعتراف 
وهو األمر الذي يرفضه السواد األعظم من فلسطينيي 
مليون، وهم  يِصل عددهم حوالي 1.6  والذين  الـ48، 

يُشّكلون 21 بالمائة من سكان “إسرائيل”.

الكنيست  في  العربيّة  النائبة  أّكدت  عينه،  السياق  في 
بأّن  النشر  على  تعقيبها  في  توما،  عايدة  اإلسرائيليّة 
الجيش يقوم بتجنيد ضباط شاباك سابقين للتجسس على 
الخطوة  هذه  وأّن  كورونا،  بذريعة  الـ48  فلسطينيي 
ستمهد  ألنّها  عندها  الوقوف  ويجب  ومقلقة  خطيرة 
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للمزيد من االنتهاكات القانونيّة ضّد المواطنين الفلسطينيين.

 وأضافت أن العقلية اإلسرائيليّة تستغل الوباء لمالحقة فلسطينيي 
والخطر، الفتة  العداء  بمنطق  معهم  التعاُمل  الـ48 ومواصلة 
إلى أّن هذا هو المنطق ذاته الذي يرى بنا مجرد خارجين على 

القانون، وبالتالي تتعامل معنا بوسائل عسكريٍّة وأمنيٍّة.

فلسطينيو الـ48 يتعرضون لتمييز 
بالمجال الصحي في ظل “كورونا”

سبتمبر   30 بتاريخ  اإلنسان،  لحقوق  أطباء  جمعية  قالت 
2020: “إن فلسطينيي الـ48 يتعرضون للتمييز في الخدمات 

الصحية”.

سبتمبر   30 بتاريخ  نشرته  تقرير  في  الجمعية  وأوضحت 
الـ48 متواصٌل، وأنه  التمييز ضد فلسطينيي  2020، أن هذا 
بعد مرور عقدين على هبة أكتوبر عام 2000، التي اُستشهد 
الشرطة اإلسرائيلية، “ورغم  برصاص  13 فلسطينياً  خاللها 
إلى  أور(  )لجنة  األحداث  بشأن  الرسمية  التحقيق  لجنة  دعوة 
أن  إال  الـ48،  فلسطينيي  ضد  القائم  البنيوّي  التمييز  معالجة 
تزال  ال  الصّحّي  المجال  في  حسابهم  على  الكبيرة  الفروقات 

قائمة”.

وشمل التقرير نتائج استطالع، شارك فيه 110 من فلسطينيي 
الفلسطينيين أقل رضاً من  الـ48 و444 يهودياً، تبين منه أن 

أداء جهاز الصحة مقارنةً باليهود.

العمل  وعبء  األطبّاء  لنقص  قاتمة  صورة  التقرير  ويرسم 
على العيادات الموجودة في البلدات الفلسطينية، ويتّضح، بناًء 
على توّجهات وصلت إلى جمعية أطباء لحقوق اإلنسان، أن 
الوضع السائد في المجتمع العربّي، هو أن يوجد طبيب عائلة 
3,000 مريض، في حين  إلى   2,000 واحد لمعالجة ما بين 
أن المعيار الرسمي لطبيب العائلة يجب أن يكون نحو 1,000 

مريض.

وأشارت جمعية “أطبّاء لحقوق اإلنسان” بأصابع االتهام إلى 
التقليصات في الميزانية وإلى سياسة الخصخصة في الجهاز 
الميزانيات  في  التآكل  أن  كيف  التقرير  ويصف  الصّحّي. 
عدد  وتقليص  العامة،  الصحة  خدمات  إضعاف  في  ظهر  قد 
العاملين في المجال الصّحي في المناطق الواقعة خارج وسط 
“إسرائيل”، ونقص االستثمار في البنى التحتيّة ووسائل النقل 
العام، وهي سياسة تمنع فلسطينيي الـ48 خاّصةً من الوصول 

إلى العيادات ومراكز األمومة والطفولة.

االقتصاديّة  المعايير  من  طويلة  قائمة  التقرير  يعرض  كما 
تُقصي  التي  المؤسسة  عنصرية  من  النابعة  واالجتماعيّة 
والتعليم،  والسكن،  العمل،  إلى  الوصول  من  الفلسطينيين 
واإلشراف، وتنظيم تلوث الهواء، والضجيج، واالكتظاظ في 
المناطق الحضريّة، وغياب تخصيص الموارد الهادفة لتشجيع 
نمط حياة صّحي يمنع اإلصابة بالسمنة، وارتفاع ضغط الّدم، 

والسكري وغيرها.

وعقب مدير وحدة األبحاث في جمعيّة أطباء لحقوق اإلنسان، 
د. يوتام روزنر: “لقد أصاب فيروس كورونا المجتمع العربي 
والعنصريّة  المستمّر  والتمييز  الميزانية  نقص  من  بحاٍل 
المؤسسيّة. وهذه العوامل جميعها تمس بشكٍل خطيٍر بالحق في 
نرى  أكتوبر،  أحداث  على  بعد مرور عشرين عاماً  الصحة. 
أنفسنا أمام مشهد أضرار كورونا بشكٍل خطيٍر أكثر بالمهّمشين 

والمعرضين للتمييز، وكأن األمر حالة روتينية”.

قوات االحتالل تعتدي على أم وابنها 
وتعتقله في الخليل

 
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بتاريخ 30 أكتوبر 2020، 
فتًى ُعقب االعتداء عليه وعلى أمه بالضرب في مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية: “إن قوات االحتالل اعتقلت الفتى محمد 
جابر )17 عاماً( نجل الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق 
اإلنسان عارف جابر بعد االعتداء عليه وعلى أمه بالضرب”. 

ُمستوطنين  ُمهاجمة  خالل  تم  االعتداء  أن  المصادر  وذكرت 
من مستوطنة “كريات أربع” المقامة على أراضي المواطنين 
الفلسطينية في حارة  العائالت  بيوت  من  المدينة، عدداً  شرق 

جابر بالبلدة القديمة من الخليل تحت حماية جنود االحتالل.
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الناشط  عائلة  االحتالل  قوات  وتستهدف 
لدوره  نظراً  باستمرار؛  جابر  عارف 
جرائم  من  العديد  توثيق  في  الكبير 
جريمة  ومنها  والمستوطنين،  االحتالل 
قبل  صبارنة  رامي  العامل  وإعدام  قتل 

عامين.

وتُعّد الخليل المدينة الثانية بعد القدس في 
أولويات االستهداف االستيطاني لسلطات 
التاريخية  ألهميتها  نظراً  االحتالل؛ 

والدينية.

مواجهات مع االحتالل 
في باب الزاوية 

وتشديداٍت على الصالة 
في اإلبراهيمي

 
 2020 أكتوبر   30 بتاريخ  اندلعت 
االحتالل  قوات  بين  مواجهات 
الزاوية  باب  منطقة  في  والمواطنين، 
االحتالل  وشدد  الخليل،  مدينة  وسط 
الحواجز  على  العسكرية  إجراءاته  من 
والموصلة  القديمة  البلدة  في  المنتشرة 

للمسجد اإلبراهيمي.

مواجهات  “إن  محلية:  مصادر  وقالت 

االحتالل  قوات  إطالق  إثر  اندلعت 
الشهداء  شارع  مدخل  على  المتمركزة 
صوب  السام،  والغاز  الصوت  قنابل 

المواطنين دون وقوع إصابات”.

أغلق جنود االحتالل  وفي سياٍق متصل 
المسجد  إلى  المؤدية  البوابات  جميع 
التوالي،  على  الثاني  لليوم  اإلبراهيمي 

ومنعوا المواطنين من الوصول إليه.

 29 بتاريخ  االحتالل  قوات  واعتدت 
أكتوبر 2020 على عدٍد من المواطنين، 

ومنعتهم من دخول المسجد اإلبراهيمي.

وأفادت مصادر محلية أن قوات االحتالل 
شددت إجراءاتها على الحواجز العسكرية 
القديمة وعلى  البلدة  المقامة على مداخل 
أكتوبر   29 بتاريخ  المسجد  بوابات 
دخوله  من  المواطنين  لمنع  2020؛ 
والمشاركة في االحتفال رغم اتخاذ جميع 

تدابير الوقاية والسالمة العامة.

وتزيد قوات االحتالل من التضييق على 
المصلين المتوجهين للمسجد اإلبراهيمي 
الدينية  والمناسبات  األعياد  فترات  في 
عن  لثنيهم  محاولٍة  في  الجمعة؛  وأيام 
منذ  المستهدف  المسجد،  نحو  التوجه 
االستيطان  خطة  السنين ضمن  عشرات 

التوسعية في المدينة.

االحتالل يقتحم البيرة 
ويخطر بإخالء مقر 
مركزية اإلسعاف 

والطوارئ
 

اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  اقتحمت 
بتاريخ 29 أكتوبر 2020، مقر مركزية 
التابع  الجديد  والطوارئ  اإلسعاف 
للخدمات الطبية العسكرية بمدينة البيرة، 

وأخطرت بإخالئه.

قوات  “إن  محلية:  مصادر  وقالت 
بحي  المركزية  مقر  داهمت  االحتالل 
البالوع، وأبلغت الموظفين شفهياً بإخالء 
القوات  تلك  أن  إلى  مشيرةً  المبنى”، 
ومحالً  جوال  شركة  مقر  اقتحمت 
تجارياً في نفس المنطقة، واستولت على 

تسجيالت الكاميرات.

ولفتت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت 
أطلق  االحتالل،  وجنود  الشبان  بين 
خاللها الجنود قنابل الغاز والصوت تجاه 

المواطنين.

االحتالل ُيدمر شبكات 
المياه في مسافر يطا

 
اإلسرائيلي،  االحتالل  سلطات  دمرت 
بتاريخ 28 أكتوبر 2020، شبكات المياه 
المغذية لـ 22  تجمعاً سكانياً بمسافر يطا 

جنوب الخليل.

والوطنية  الشعبية  اللجان  منسق  وأشار 
أن  إلى  الجبور،  راتب  الخليل  جنوب 
إجراءاتها  من  شددت  االحتالل  قوات 
المواطنين  لممتلكات  والتدميرية  القمعية 
من هدم المساكن، ومطاردة رعاة األغنام 
ومنعهم من استصالح أراضيهم، وتدمير 
المياه  شبكات  واقتالع  الشمسية،  الخاليا 
والعام  العام  هذا  خالل  الثالثة  للمرة 

الماضي.
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هذه  خالل  من  االحتالل  ويهدف 
مقومات  كل  تدمير  إلى  الممارسات 
دفع  بهدف  المنطقة  في  والصمود  الحياة 
المواطنين إلى التهجير القصري، لصالح 

التوسع االستيطاني.

قوات االحتالل ُتطلق 
النار تجاه المزارعين 

شرق خان يونس
 

اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  أطلقت 
تجاه  النار   ،2020 أكتوبر   28 بتاريخ 
محافظة  شرق  أغنام  ورعاة  مزارعين 
دون  غزة،  قطاع  جنوب  يونس  خان 

إصابات.

 وأفادت مصادر محلية، أن جنود االحتالل 
بعد الترجل من جيباتهم العسكرية أطلقوا 
والمزارعين  األغنام  رعاة  تجاه  النار 
شرق  الفخاري  ببلدة  العمور  حي  شرق 
المغادرة،  على  أجبرهم  ما  المحافظة، 

خشيةً على حياتهم.

المناطق  وسكان  المزارعون   ويتعرض 
الحدودية العتداءاٍت شبه يوميٍة من قوات 

االحتالل اإلسرائيلي.

االحتالل ُيصادر جرافًة 
وعددًا من الجمال في 

الخليل وبيت لحم
 

 27 بتاريخ  االحتالل،  قوات  صادرت 
(باجر)  من نوع  2020، جرافةً  أكتوبر 
الجمال  من  وعدداً  الخليل،  مدينة  من 

شرق بيت لحم.

احتاللية  قوة  أن  محلية  مصادر  وأفادت 
نعيم  بني  بلدة  في  بيرين  منطقة  اقتحمت 
إحدى  تُجبر  أن  قبل  الخليل  مدينة  شرق 

ثم  العمل  عن  التوقف  على  الجرافات 
صادرتها.

باستمرار  بيرين  منطقة  وتتعرض 
على  االستيالء  مستوطنين  لمحاولة 
استيطانية  بؤرة  إقامة  بهدف  أراضيها 

عليها.

وتنطلق أغلب االعتداءات من مستوطني 
الذين  الخليل  شرق  أربع”  “كريات 
في  خياٍم  نصب  مرة  من  أكثر  حاولوا 
أرٍض بمنطقة خاليل المغربي، في قرية 
بيرين لمواطنين من عائلتي ناصر الدين 
وغيث. وفي بيت لحم صادرت ما تُسمى 
 28 بتاريخ  اإلسرائيلية  الطبيعة  بوحدة 
أكتوبر 2020 ثماني )نوق وِجَمال( أثناء 

رعيها شرق المحافظة.

بأن سلطات االحتالل  وأفاد شهود عيان 
عند  شحن  عربات  في  الِجَمال  وضعت 
لحم،  بيت  شرق  الدرجة  وادي  معسكر 

واتجهت بها لجهة غير معلومة. 

الرشايدة  عرب  من  لمواطنين  والِجَمال 
في  معظمهم  يعمل  الذين  والعزازمة، 
باستمرار  ويتعرضون  الماشي  رعي 
االحتالل  من  واالعتداء  للمالحقة 

والمستوطنين.

يروي بشاعة االحتالل.. 
“الكنيست” ُيطالب بحظر 

فيلم “جنين جنين”
 

اإلسرائيلي،  بالكنيست  لجنة  طالبت 
المستشار   ،2020 أكتوبر   26 بتاريخ 
يمنع  أمٍر  بإصدار  للحكومة،  القضائي 

عرض وتوزيع فيلم “جنين جنين”.

بكري  محمد  أخرجه  الذي  الفيلم  ويُوثق 
من فلسطينيي 48، اجتياح جيش االحتالل 
الضفة  شمالي  جنين  لمخيم  اإلسرائيلي 
“الدرع  عملية  خالل  المحتلة،  الغربية 
الواقي”، في مارس 2002، والتي خلفت 
جيش  الفيلم  ويتهم  الشهداء،  عشرات 
االحتالل بارتكاب “مجزرة”، وذلك من 

خالل شهادات حيّة لسكان المخيم.

وذكرت اإلذاعة العبرية، أن لجنة األمن 
والخارجية بـ”الـكنيست” قدمت مشروع 
القضائي  للمستشار  تقديمه  سيتم  قرار 
للحكومة أفيخاي مندلبليت، يُطالب بحظر 
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يُشوه  الفيلم  أن  وادعت  الفيلم.  عرض 
صورة الجنود اإلسرائيليين، ويجب منع 
عرضه وتوزيعه، بحسب المصدر ذاته. 
أروقة  كان  فيلم “جنين جنين”  أن  يُشار 
ألول  عرضه  منذ  اإلسرائيلية  المحاكم 

مرة قبل 18 عاماً.

الواقي” بحسب تسمية  يُذكر أن “الدرع 
جيش االحتالل، تُطلق على العملية التي 
باجتياح  اإلسرائيلي،  االحتالل  بها  قام 
تنفيذ  أعقاب  في  الفلسطينية  المدن 
االستشهادي عبد الباسط عودة من مدينة 
طولكرم شمال غرب الضفة المحتلة في 
الـ 27 من مارس 2002 عملية استشهادية 
في فندق باراك في مدينة أم خالد المحتلة، 
والتي حول االحتالل اسمها إلى “نتانيا”، 

وأدت إلى مقتل 30 إسرائيلياً.

آنذاك  االحتالل  الوزراء  رئيس  فأعطى 
لبدء  األخضر  الضوء  شارون،  أرائيل 
المدن  واجتياح  العسكرية،  العملية 
الفلسطينية، وكان الهدف الرئيسي للعملية 
الفلسطينية  االنتفاضة  على  القضاء  هو 

الثانية المندلعة عام 2000.

وفي الثاني من أبريل عام 2002 باشرت 
على  حصارها  بإحكام  االحتالل  قوات 
مخيم جنين باآلليات العسكرية، وقطعت 
عنه الكهرباء والمياه واالتصاالت تمهيداً 
الجنود  آالف  حشدت  حيث  الجتياحه، 
والدبابات والمجنزرات والجرافات للبدء 

بتدمير المخيم.

وخالل أسبوعين من الحصار والمعارك 
الضارية بين المقاومة وجيش االحتالل، 
متراً  كيلو  تتجاوز  ال  صغيرٍة  بقعٍة  في 
ملحمةً  فيها  المقاومة  سطرت  مربعاً، 
انتصاراً  وحققت  جنين،  بمخيم  بطوليةً 
فصائل  بين  الميدانية  الوحدة  في  كبيراً 
تضع  أن  قبل  الفلسطينية،  المقاومة 
األمم  تقرير  ليكشف  أوزارها  المعركة 
المتحدة عن مجزرة بشعة ارتكبها جنود 
يُقارب  ما  بإعدام  اإلسرائيلي  االحتالل 
المئات  وإصابة  فلسطينياً،   58 من 
بجروٍح متفاوتٍة، وسجل التقرير عدداً من 
المفقودين، ومئات المعتقلين وهدم 1200 

بيت، 450 بيتاً هُدمت بالكامل.

اعترف  فقد  اإلسرائيلي  االحتالل  أما 
بمقتل 23 من جنوده رغم تأكيد المقاومين 
على أن الرقم أكبر من ذلك بكثير، حيث 

يُقدر بـ 55 جنديّاً.

مستوطنون يسرقون 
معدات قطف الزيتون 

جنوب نابلس
 

سرق مستوطنون معدات قطف الزيتون 
وأفاد  نابلس،  جنوب  جالود  قرية  في 
الضفة  شمال  االستيطان  ملف  مسؤول 
مستوطني  أن  دغلس،  غسان  الغربية 
القرية،  أراضي  على  المقامة  “احيا” 

لقطف  ساللٍم  ثالثة  سرقة  على  أقدموا 
لتقليم  ومناشير  مفرٍش  و13  الزيتون 
محمود  المزارع  أرض  من  األشجار، 

فوزي حج محمد.

بحق  انتهاكاتهم  من  المستوطنون  وكثف 
تمثلت  أراضيهم،  في  الزيتون  قاطفي 
الوصول  من  ومنعهم  عليهم  باالعتداء 
األشجار  لحرق  إضافة  أراضيهم،  إلى 

وقطعها؛ تمهيداً لالستيالء عليها.

ودعم  حماية  المستوطنون  يستغل  كما 
قوات االحتالل لهم في تصعيد انتهاكاتهم 
في  تحديداً  وأشجارهم،  المزارعين  ضد 
حين  في  الزيتون،  ثمار  قطف  موسم 
يُسارع المزارعون لقطف ثمار الزيتون 
إلنقاذ ما يُمكن إنقاذه من محاصيلهم قبل 
ثمارها  يسرق  أو  ويحرقها  يقطعها  أن 

المستوطنون.

نابلس  جنوب  وقرى  مناطق  وشهدت 
تزايداً في اعتداءات المستوطنين، أبرزها 
من  القبلية  عصيرة  بلدة  له  تعرضت  ما 
واعتداٍء  المستوطنين،  لقطعان  هجوٍم 

على المزارعين فيها.

وتُعد جالود الواقعة إلى الجنوب الشرقي 
القرى  أكثر  من  واحدة  نابلس  مدينة  من 
االستيطاني؛  بالزحف  المتضررة 
عليها  تفرضه  الذي  الطوق  بسبب 
جميع  من  بها  تُحيط  مستوطنات  ثماني 

االتجاهات. 
دونم،  ألف  وتبلغ مساحة جالود عشرين 
استولت المستوطنات على ما يُقارب من 
%80 من مساحتها بما يُعادل ستة عشر 

ألف دونم تقريباً.

مستوطنات،  ثماني  بالقرية  ويُحيط 
الدونمات  من  كبير  عدد  على  استولت 
وأغلب  الزيتون،  وأشجار  الزراعية 
المتطرفين  المستوطنين  من  ساكنيها 
وعصابات “تدفيع الثمن”، الذين يعتدون 
على المواطنين وطالب المدرسة الثانوية 
راحيل”  “شفوت  مستوطنة  من  القريبة 

وحرق أشجار الزيتون.
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قال مديــر عــام المصــادر الطبيعية في 
ســلطة جودة البيئة عيسى موسى: “إن 
ســلطات االحتالل اإلســرائيلي تُســيطر 
على 36 منطقة في الضفة تحت مســمى 

“محمية طبيعية”.

وأوضــح موســى، أن هنــاك العديد من 
المناطــق التــي أُعلنت محميــات طبيعية 
من سلطات االحتالل بهدف تحويلها إلى 

معسكراٍت لالحتالل ومستوطناٍت، حيث 
يُوجــد في الضفة 51 محمية طبيعية، 15 
منها تخضع للسيادة الفلسطينية، وحوالي 
36 تقــع فــي األراضــي المصنفة “ج”، 

التي تقع تحت السيطرة اإلسرائيلية.

وأضــاف، إن الـــ11 ألــف دونــم التــي 
أعلــن االحتالل ُمؤخراً االســتيالء عليها 
لتحويلها لمحمياٍت طبيعيٍة هي في الحقيقة 

أراٍض زراعيٍة خصبٍة في منطقة أريحا، 
وجنوب الجفتلك، ودير حجلة، والمنطقة 

الشرقية، لتياسير في طوباس.

وبين موســى، أن تحويــل األراضي إلى 
محمياٍت طبيعيٍة ال يتم باألصل بقراراٍت 
عســكريٍة، إنما بدراساٍت ميدانيٍة، وهناك 
معايير لتحويلها حســب االتحــاد الدولي 
لحمايــة الطبيعة، حيــث هناك مواصفات 

محميات طبيعية .. ذريعة إسرائيلية للسيطرة على 36 منطقة 
في الضفة
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القمــح والزيتــون، والعمل فــي التجارة 
والصناعة.

ويُوظف المستوطنون علم اآلثار كوسيلة 
إســرائيلي  “عبــري  مــاٍض  الختــالق 
يهودي”، يســوغ حقه في الوجود كدولة؛ 
خدمةً ألهداف االحتالل االستيطانية التي 
تسعى للهيمنة والســيطرة على الحاضر 

والمستقبل.

قــوات  بحمايــة  المســتوطنون  ويعمــد 
االحتــالل إلــى تحقيــق أهداٍف سياســيٍة 
أو  االحتــالل،  ســيطرة  لتعزيــز  بحتــٍة 
إلثبات أحقية السيطرة من خالل الشواهد 
واألدلــة التاريخيــة، مــا يعنــي خطورة 
انخــراط الجماعات اليهوديــة المتطرفة 
في الحفريات األثرية، وتنامي دورها في 

إدارة بعض المواقع المقدسة.

يُشــار إلى أّن عمليّات ســرقة اآلثار من 
فلســطين ليســت جديدة؛ فقد بدأ االحتالل 
بنهب اآلثار منذ احتاللــه للضفّة الغربيّة 

وقطاع ّغزة عام 1967.

وتقــع غالبية القرى والبلــدات في الضفة 
الغربيــة على مواقع أثرية، وهي تُشــّكل 
اســتمرارية لعملية التوطيــن في المنطقة 
التي بدأت منذ مئات وحتى آالف السنين.

خبير إسرائيلي: مسيرة 
الحماقة في المستوطنات 

مستمرة والثمن سيكون باهظًا
 

قــال خبيــر الخرائــط اإلســرائيلي األول 
شــاؤول أرئيلــي، فــي مقاٍل نشــره في 
“إن  اإلســرائيلية:  هآرتــس  صحيفــة 
المســتوطنات  فــي  الحماقــة  مســيرة 
مســتمرة، وإن الثمــن ســيكون باهظــاً 

بشكٍل ُمرّوٍع”.

وأضاف أن دعوة رئيس حكومة االحتالل 
بنيامين نتنياهو للمصادقة على بناٍء واسٍع 
في عشرات المستوطنات ما هي إال ثمٌن 

خاصة.
وأكــد توثيــق جميع اعتــداءات االحتالل 
من ســلطة جودة البيئة في تلك المناطق، 

لتُرفع إلى الجهات الدولية المعنية.

دعوات استيطانية للسيطرة 
على “دار الضرب” في قراوة 

بني حسان
 

وقطعــان  االحتــالل  قــوات  تســعى 
المســتوطنين بكل جهدها للسيطرة على 
المواقع األثرية فــي الضفة الغربية؛ في 
ُمحاولــة منها لطمــس التاريــخ وتغيير 

معالم الجغرافيا.

ودعت مجموعات المستوطنين بمساعدة 
مــا يُســمى “قســم اآلثــار” فــي جمعية 
العبرية، حكومــة االحتالل  “ريجيفيــم” 
اإلسرائيلي، التخاذ خطواٍت سريعٍة على 
موقع دار الضرب األثري في قرية قراوة 

بني حسان قضاء سلفيت.

وتقــع “دار الضــرب” أو قبــر الملــك 
“بيرظــون” التــي تعدُّ واحــدةً من أجمل 
اآلثار في محافظة سلفيت، وتبلغ مساحتها 
أربعة دونمات، وترتفع عن ســطح البحر 

375 متراً.

واُكتشــف هذا الموقع أثناء مســٍح غرب 
للفتــرة  يعــود  أنــه  ويعتقــد  فلســطين، 
والزخــارف  واألعمــدة  الرومانيــة، 
والرســومات األثرية المنحوتــة بدقة في 
الصخــر حتى اليوم تُعدُّ شــاهداً على هذه 

الحقبة الزمنية.

وحسب المســوحات األثرية لهذا المكان؛ 
فإنــه عبارة عــن مقبرٍة كبيــرٍة مقطوعٍة 
في الصخــر ألحد الشــخصيات الحاكمة 
المهمــة، ارتبط مع المواقع المجاورة من 
اُســتخدمت  الســاحات واألحواش والتي 
ألغــراض الدفــن أيضــاً، خاصــةً فــي 

الفترتين الهلنستية والرومانية.

وتتشــابه أعمدة وحجارة هذه المنطقة مع 
سبســطية التــي أطلق عليهــا المؤرخون 
اســم “عاصمة الرومان”، في حين يرتاد 
الزوار هذا المكان عند زيارتهم لمحافظة 
ســلفيت، وتســعى الجهات المختصة إلى 
جعلــه واحــداً مــن المعالــم الحيويــة في 
لمطامع المســتوطنين  المحافظة؛ نظــراً 

واستهدافهم له.

وتقــع قرية قــراوة بني حســان على تلة 
مرتفعــة، وتبعد عــن مدينة ســلفيت 13 
كيلومتــراً لجهــة الغرب، ويعــود تاريخ 
القرية إلى ألفي ســنة تقريبــاً، ويبلغ عدد 
ســكانها حوالــي 6000 نســمة. ويعتمــد 
ســكان القرية في معيشــتهم على زراعة 
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سياسٌي للبقاء في سدة الحكم.

وأكد ارئيلــي أنه “رغــم كل الخطوات، 
فــإن هــذه السياســة اإلســرائيلية عديمة 
المســؤولية الوطنية فشلت في خلق واقع 
ديموغرافــي وجغرافــي مــن شــأنه أن 
يفرض على الفلسطينيين مبادرة ترمب، 
أو أيُّ اقتــراٍح آخر غيــر قائم على تبادل 
األراضــي بنســبة 1:1، أو يمنع تواصل 
الفلســطينية  الدولة  جغرافــي ألراضــي 

ويمس بنسيج حياة سكانها”.

وأضاف: “هي أيضــاً لم تنجح في تغيير 
سياسة الدول العربية، وحتى التي وقعت 
على اتفاقات مؤخراً، أو حتى سياسة دول 
العالــم. حيث ما زالت تــرى في خطوط 
1967 أساســاً للحــدود المســتقبلية، مع 
تبــادل أراضــي، كما لم تنجح فــي إلغاء 
احتماليــة حل الدولتين، ألن “إســرائيل” 
يُمكنها أن تبقي تحت ســيادتها %80 من 
المستوطنين في أقل من %4 من أراضي 
اســتيعاب  ويُمكنهــا  الغربيــة،  الضفــة 
مــن ســيتم إخالؤهم مــن ناحية الســكن 

والتشغيل”.

وشــدد أرئيلــي على أن سياســة توســيع 
المســتوطنات كانــت وما زالــت باهظة 
الثمــن بشــكٍل مــروٍع على “إســرائيل” 
واالقتصاديــة  األمنيــة  المجــاالت  فــي 

واالجتماعية.

منوهاً إلى أنه “كلمــا مر الوقت فإن هذه 

السياسة ال تُحقق أي شيء باستثناء زيادة 
الثمــن الــذي ندفعه اليوم والذي ســيكون 

علينا دفعه في المستقبل”.

وشدد على أن “سياسة نتنياهو هي تبذيٌر 
عظيٌم للموارد على حســاب المجتمع في 
“اســرائيل”، من خالل تعميق الوهم بأنه 
ســيكون باإلمكان إمالء اتفاق سالم على 
الفلســطينيين، وإنهاء النزاع مع ضم كل 

المستوطنات إلسرائيل”.

وتابع: “القليلون ســيحاولون أن يشرحوا 
المنطــق في خريطة صفقة القرن التي تم 
تبنيها بشدة من قبل نتنياهو، والتي تفرض 
على “إسرائيل” بناء حدود جديدة، أطول 
بثالث مرات مــن كل حدودها األخرى، 
بتبريرات أمنية أكل الدهر عليها وشرب، 
وكثيــرون آخــرون سيشــيرون إلــى أن 
الســبب الرئيســي هــو الرغبة فــي منع 
إخالء المستوطنات أو أي بؤر استيطانية 
غير قانونية، مــن أجل إعاقة تطبيق حل 

الدولتين”.

وحسب أرئيلي فإن “إسرائيل بكل رؤساء 
حكوماتها مــن اليســار واليمين اختارت 
سياسة أدت إلى تضخيم العائق أمام إخالء 
إســرائيليين، وذلــك عن طريــق تمكينها 
وتشــجيعها للهجــرة، والبنــاء وتوســيع 
المستوطنات بشــكل عام، والمستوطنات 
المعزولة الواقعة خارج الكتل الرئيســية 

بشكل خاص”.
زاد  المســتوطنين  عــدد  أن  وأوضــح 

بـــ%289، فــي حيــن أن عــدد ســكان 
“إسرائيل” كلها زاد بـ68%.

االحتالل يستولي على أكثر من 
11 ألف دونم في األغوار

 
اســتولت ســلطات االحتالل اإلسرائيلي، 
بتاريخ 15 أكتوبر 2020، على أكثر من 
11 ألف دونم في األغوار الفلســطينية، 
لمصلحة ما يُســمى المحميات الطبيعية، 

في واحدة من أكبر عمليات االستيالء. 

وقــال المديــر العــام لتوثيــق انتهــاكات 
الجــدار  فــي هيئــة مقاومــة  االحتــالل 
واالســتيطان قاســم عواد: “إن االحتالل 
أعلــن اســتيالءه علــى 11200 دونــم، 
لمصلحــة 3 محميات طبيعية إســرائيلية 

في األغوار الفلسطينية”. 

وبين عواد أن تلك المحميات تقع في دير 
حجلة بأريحــا، واألخرى جنوب الجفتلك 
قرب مســتوطنة “مســواه” المقامة على 
أراضي المواطنين، والثالثة شــرق عين 
الحلوة والفارســية في األغوار الشــمالية 
فــي المنطقــة الواقعــة بين مســتوطنتي 
“مســكيوت، وروتــم” المقامتيــن علــى 

أراضي المواطنين في األغوار.

وأشار إلى أن االحتالل ينوي خالل المّدة 
المقبلة اإلعالن عــن أربع مناطق جديدة 

كمحميات طبيعية في الضفة الغربية. 

ونبّه عواد إلى أن معظم عمليات االستيالء 
تندرج تحت بنــد “المحميات الطبيعية”، 
يُخصص االحتالل أراضيها الحقاً للبناء 
االســتيطاني، مبيناً أنه منذ إعالن صفقة 
القرن، صّدق االحتالل وأودع مخططات 
للتصديــق على أكثر مــن 12 ألف وحدة 
اســتيطانية فــي الضفة الغربيــة والقدس 

المحتلة. 

وتُعّد األغوار سلّة فلسطين الغذائية، وهي 
أكثر المناطق تضرراً من مشروع الضم 

االستيطان والجدار 
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لم تستغّل الفرصة التي منحت لها”.
ورغــم أّن نتنياهــو قال في وقت ســابق: 
“إّن الضم )السلّب والنهب( “تأجل” ولم 
يتوقف”، إال أن قادة المستوطنين يعتقدون 
أن وجــود بايــدن في البيــت األبيض لن 
يُطلــق يد نتنياهو مثلما فعل ترامب خالل 

السنوات الماضية.

االحتالل ُيسّيج منطقة قرب 
تجمع “غوش عتصيون” 

االستيطاني

ســيجت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، 
بتاريخ 29 أكتوبر 2020، منطقة ُمحاذية 
لتجمع “غوش عتصيون” االستيطاني، 
المقام على أراضــي المواطنين، جنوب 

بيت لحم.

وأفاد مديــر مكتب هيئــة مقاومة الجدار 
واالســتيطان في بيت لحم حسن بريجية، 
أن قوات االحتالل تســعى إلقامة معسكر 
جديد لها فــي تلك المنطقة بدعوى حماية 
المستوطنين، ُمشيراً إلى أن تلك المنطقة 

معلنة سابقاً منطقة عسكرية.

وتعود بداية االســتيطان في محافظة بيت 
لحم إلى ستينيات القرن الماضي، فكانت 
مســتوطنة “غوش عتصيون” من أولى 
المستوطنات اإلسرائيلية التي غرست في 
األرض الفلســطينية بعد حرب حزيران 

عام 1967.

وأخذ االســتيطان بعد ذلك في االنتشــار 
كالســرطان ضمن سياسة واســتراتيجية 
ُمبرمجــة؛ مــن أجــل خدمــة األهــداف 
اإلســرائيلية، ومــن ضمنها مشــروع ما 
يُسمى بـ“القدس الكبرى”، حيث بلغ عدد 
المســتوطنات فــي العــام 2000 ما يزيد 
على )21( مستوطنة بمساحة )15112( 
دونمــاً، أي ما يُعادل %2,5 من مســاحة 

المحافظة.

تجمــع  فــي  المســتوطنات  عــدد  وبلــغ 

)الســلب والنهــب( الذي يلتهم عشــرات 
آالف الدونمات من األراضي الزراعية.

وتتعرض عدة مناطق في الضفة الغربية 
وخاصة فــي األغوار والقــرى المحاذية 
للمســتوطنات لهجمــة متواصلــة بهدف 
ُمصــادرة المزيــد مــن األراضي وشــق 

طريق استيطانية وتهجير السكان.

وحسب وسائل إعالم عبرية؛ فإن “خطة 
الضــم” ســتحول 43 قريــة يعيــش فيها 
أكثر من 110 آالف فلســطيني -غالبيتهم 
فــي غــور األردن- إلى جيــوب معزولة 
وُمحاصــرة مــن الجهــات كافــة بجدار 

الفصل العنصري.

قادة المستوطنات يضغطون 
على نتنياهو للضّم في حال 

خسر ترامب
 

بــدأ قادة المســتوطنين حملة ضغط على 
بنيامين  الحكومــة اإلســرائيليّة،  رئيس 
نتنياهو، لضّم (ســلّب) مســتوطنات في 
الضفة الغربيّة المحتلة في حال خســارة 
ترمــب،  دونالــد  األميركــي،  الرئيــس 
االنتخابــات المقــّررة فــي بدايــة شــهر 

نوفمبر 2020.

وبحســب هيئــة البــّث الرســمية )“كان 

11”(؛ فإّن المســتوطنين ُمتشــائمون من 
إمكانيّة فوز ترامب.

“نافــذة  أنَّ  المســتوطنين  قــادة  ويعتقــد 
الفــرص” أمامهم تضيق مع الوقت، وأن 
على نتنياهو تمرير قانون لشــرعنة جزٍء 
من المستوطنات حتى الحادي والعشرين 
مــن ينايــر 2021، والمســتوطنات التي 
يضغطون لشــرعنتها هي بُؤٍر استيطانيّة 
وخــارج  الغربيــة  الضفــة  قلــب  فــي 

المستوطنات الكبرى.

كما ذكرت القناة ذاتها أن خســارة ترامب 
تعنــي إمكانية نــزع أحــد المنصبين من 
ســفير “إســرائيل” لــدى األمــم المتحدة 

وواشنطن، غلعاد إردان.

وسبق للمرشح الديمقراطي جو بايدن أن 
قال: “إّن على “إسرائيل” وقف البناء في 
المستوطنات، ووقف الحديث عن الضّم، 
والسماح بحّل الدولتين. نتنياهو ومواطنو 
“إســرائيل” يعرفــون مــا هــو موقفــي. 
أوضحــت أننــي، كرئيــس، ســأعارض 
المســاعدات  ســأعيد  )الســلّب(.  الضــم 
للفلســطينيين، وفقــاً للقانــون األميركي، 
وسأفتح من جديد قنصليّة شرقّي القدس”.

وتابع بايدن “إّن موقف نتنياهو بخصوص 
الضــّم خاطئ، وبرأيي هو يخضع لليمين 
المتطّرف لالســتمرار فــي الحكم. لكنّني 
أعتقد، في المقابل، أن القيادة الفلســطينيّة 
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“غــوش عتصيــون” )11( مســتوطنة؛ 
منها )10( مســتوطنات في محافظة بيت 
لحم، ومســتوطنة واحدة تقع ضمن حدود 
محافظة الخليل، وهي مستوطنة “مجدل 
عوز”، وتحتوي هذه المســتوطنات على 

ما يُقارب )20000( وحدة سكنية.

االحتالل يخطر بوقف البناء في 
3 منازل جنوب بيت لحم

 
أخطرت سلطات االحتالل “اإلسرائيلي” 
بتاريخ 26 أكتوبــر 2020 بوقف البناء 
في ثالثة منازل مأهولة في منطقة “أبو 
سود” ببلدة الخضر جنوب محافظة بيت 

لحم، بدعوى عدم الترخيص.

الجــدار  ُمقاومــة  فــي  الناشــط  وقــال 
واالســتيطان فــي بلــدة الخضــر أحمــد 
صالح: “إن المنازل المخطرة للمواطنين 
يوســف عبد موسى وعلي ســليم موسى 
ونجله أحمــد، وكل واحد منها يتكون من 

طابق واحد”.
وأضــاف صــالح أن منــزل علي ســليم 
موســى هُدم خمس مرات ســابقاً، مشيراً 
إلــى أن االحتــالل يُحــاول منع التوســع 

العمراني في المنطقة.

وأُســبوعياً تُوزع قــوات االحتالل العديد 
البنــاء  الهــدم ووقــف  إخطــارات  مــن 
لمواطنيــن في الضفــة المحتلة؛ في حين 
تســتولي على مســاحات مــن األراضي 
وتسمح ببناء مئات الوحدات االستيطانية.

االحتالل يخطر بوقف البناء 
بمنزل وشبكة كهرباء جنوب 

الخليل
 

أخطرت قوات االحتالل “اإلســرائيلي”، 
بتاريــخ 25 أكتوبر 2020، بوقف البناء 
والعمــل بمنــزل قيد اإلنشــاء وبشــبكة 
خطــوط كهرباء فــي منطقــه “غزيوا” 

بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد منســق لجنة الحماية والصمود في 
مســافر يطا جنوب الخليل فؤاد العمور، 
أن قوات االحتالل “اإلسرائيلي” داهمت 
منطقــة “غزيوا” شــرق يطا، وســلمت 
المواطــن موســى أبــو فنــار، إخطــاراً 
بوقــف العمل والبنــاء بمنزلــه الذي هو 
قيد اإلنشــاء، كما وأخطرت بوقف العمل 
بشبكة الكهرباء المخصصة لتزويد سكان 

تلك المنطقة بالكهرباء.
وكانت قوات االحتالل قد دمرت في وقٍت 
سابٍق من هذا الشهر شبكات المياه المغذية 
للتجمعات الســكانية على طــول المنطقة 
الممتدة مــن خلة الضبع، وصوالً لمنطقة 

المفقرة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأوضــح العمــور أن االحتــالل صّعــد 
اعتداءاته بحق المواطنين بمســافر يطا، 
من خالل هدم المنازل والمنشــآت، ومنع 
المواطنيــن مــن البنــاء، وحرمهــم مــن 
الكهربــاء وميــاه الشــرب؛ لحملهم على 
الهجــرة عــن منازلهم وتــرك أراضيهم 
االســتيطانية  البــؤر  توســيع  لمصلحــة 

المنتشرة هناك.

االستيطان والجدار 
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التفكجي إلى وجود شوارع صّدقت عليها 
سلطات االحتالل، لكنها مجمدة.

وبيّــن أن هــذه الشــوارع أحاطــت كل 
بالمســتوطنات  الفلســطينية  التجمعــات 
بهــدف االســتيالء علــى األرض، فــي 
إطــار عملية إحــالل إســرائيلي واقتالع 
فلســطيني، وهــي ضمــن مجموعــة من 
المشاريع اإلســرائيلية التي وقعت عليها 

أمريكا تحت مسمى “صفقة القرن”.

ولفت إلى أن هذه المشــاريع موجودة قبل 
عــام 1948؛ حيــث كان هناك مشــروع 
كل  جعــل  والــذي  كينــدل”،  “هينــري 
المنطقة الشرقية للقدس منطقة خضراء؛ 
باعتبارها الهدف اإلســتراتيجي للتوســع 
“الحدائــق  قضيــة  واآلن  االســتيطاني، 
التوراتية” هي اســتخدام للدين ألســباب 

سياسية.

وتتعرض عدة مناطق في الضفة الغربية 
وخاصــةً في األغوار والقــرى المحاذية 
للمســتوطنات لهجمــة متواصلــة بهدف 
ُمصــادرة المزيــد من األراضي وشــق 

طرٍق استيطانية وتهجير السكان.

االحتالل يهدم منزاًل مأهواًل 
غرب جنين

 
هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي بتاريخ 
26 أكتوبــر 2020، منــزالً فــي قريــة 
الطيبــة الواقعــة بمحاذاة جــدار الفصل 
العنصــري غــرب جنين، شــمال الضفة 

الغربية المحتلة.

وقــال رئيــس المجلــس القــروي خالــد 
جباريــن في تصريح صحفي: “إن قوات 
االحتــالل اقتحمــت القريــة، وحاصرت 
منــزل المواطــن أحمد محمــود جبارين 

لهدمه؛ بدعوى عدم الترخيص”.

وأفاد شــهود عيــان أن المواطن جبارين 
تعــرض لإلغماء خــالل ُمحاولته حماية 
منزله المقام منذ ســنوات وتبلغ مســاحته 

130 متراً مربعاً.

وتقع قرية الطيبة شمال غرب مدينة جنين 
بمحاذاة السياج الفاصل الذي صادر جزءاً 
من أراضي القرية واقتلع األشجار وحرم 
الســكان من مصدر رزقهم وفصلهم عن 

أهلهم في الداخل المحتل.

وال تبعــد مدرســة الطيبــة الثانوية للبنين 
التــي يبلغ عدد طالبهــا نحو 140 طالب 
سوى )25( متراً عن السياج، ما يُعرض 

الطالب للخطر دوماً.

وُمعظــم أراضــي البلــدة جبلية تشــتهر 
بزراعة الزيتون، وينحدر معظم ســكانها 

من مدينة أم الفحم بالداخل المحتل.

التفكجي: مشاريع الطرق 
االستيطانية بالضفة ُمخططات 

قديمة القتالع الفلسطينيين
 

قــال مديــر دائــرة الخرائط فــي جمعية 
الدراســات العربية خليل التفكجي: “إن 
ُمخطط شــبكة الطرق االســتيطانية التي 

تشق داخل الضفة الغربية المحتلة، ونُفّذ 
جزٌء منها، هو ُمخطــطٌ قديٌم جديٌد صدر 
عــام 1983 ضمن األمر العســكري رقم 

50 للطرق”.

تصريحــات  فــي  التفكجــي،  وأوضــح 
صحفيــة بتاريخ 25 أكتوبــر 2020، أن 
شــبكة الطــرق هــذه عملياً هي شــوارع 
طولية من الشمال إلى الجنوب وعرضية 
من الشرق إلى الغرب، وجزٌء كبيٌر منها 
أُطلــق عليه الشــوارع االلتفافية أو إعادة 
االنتشار، بحيث اســتخدم ذلك لتنفيذ هذه 

المشاريع.
وأضاف أن عدداً من هذه المشــاريع يُنفذ 
اآلن؛ مثــل فتــح طريق حــوارة زعترة، 

وشارع رقم 60 غرب نابلس.

وأشــار إلى أن هناك شارعاً قرب زعترة 
مــن الغرب إلى الشــرق كان تحت اســم 
شــارع الســالم هدفه اســتراتيجي؛ وهو 
تقطيــع شــمال الضفة عــن جنوبهــا، ثم 
شــارع 45 الذي يقــع عند مدخــل قلنديا 
شــمال القدس، وشــارع 35 في الخليل، 
وينفذ اآلن من “غوش عتصيون” باتجاه 
بلــدة بيت أمر في الخليــل. ولفت الباحث 
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المستوطنون أحرقوا 1000 
شجرة زيتون خالل النصف 
األول من أكتوبر 2020

 
قال مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنســانية فــي األراضــي الفلســطينية 
المســتوطنين  إن  “أوتشــا”  المحتلــة 
أحرقوا 1000 شــجرة زيتون، أو لحقت 
بها األضرار، وتمت سرقة كمياٍت كبيرٍة 
من المحصول في الضفة الغربية المحتلة 

خالل األسبوعين الماضيين.

وأوضــح المكتــب فــي تقريــر “حماية 
المدنييــن” الــذي يُغطــي الفتــرة ما بين 
هــؤالء  أن   ،2020 أُكتوبــر   19  -  6
المســتوطنين نفــذوا 19 اعتــداًء علــى 
المزارعيــن الفلســطينيين خالل موســم 
قطف الزيتون بالضفة، والذي استُهل في 
7 أكتوبــر، مــا أدى إلصابة 23 مزارعاً 

بجروح.

وأضاف أن مســتوطنين ألقــوا الحجارة 
علــى الفلســطينيين الذين كانــوا يقطفون 
ثمــار الزيتون على مشــارف قرية برقة 

بمدينــة رام هللا، واعتــدوا جســدياً عليهم 
فــي ثالث مناســبات أســفرت عن وقوع 
اشتباكات، وتدخلت قوات االحتالل، مما 
أدى إلــى إصابــة 14 فلســطينياً بجروح 
وإحراق 30 شــجرة زيتون بسبب قنابل 

الغاز المسيل للدموع. 
وأشــار إلى أن بقية اإلصابات ُسجلت في 
المناطق الزراعية القريبة من بلدة حوارة 
جنوب نابلس( وقريتي نعلين وبيتلو برام 
هللا، وبجوار مســتوطنة “ميفــو دوتان” 
اإلســرائيلية فــي جنين، حيــث أُضرمت 

النار في نحو 450 شجرة زيتون.

وبحســب التقرير األممي، أصيب خالل 
النصف األول من أُكتوبر 85 فلســطينياً، 
من بينهم 11 طفالً، خالل اشــتباكات في 
مختلــف أنحــاء الضفة الغربيــة بخالف 
الحوادث المرتبطة بموسم قطف الزيتون.

وفــي اإلجمــال، أُصيــب 21 فلســطينياً 
بالمطــاط  المغلفــة  المعدنيــة  باألعيــرة 
وعشرة بالذخيرة الحيّة، بينما تلقى معظم 
من تبقــى مــن المصابين العــالج جراء 
استنشــاق الغاز المســيل للدموع.  وذكر 
التقريــر أن قوات االحتــالل نفذت 126 

عمليــة بحــٍث واعتقــاٍل واعتقلــت 132 
فلسطينياً في مختلف أنحاء الضفة.

وبين أن نصف هذه العمليات ُســجلت في 
محافظة القدس، حيث يشهد حي العيسوية 
أنشــطة تُنفذها شــرطة االحتالل كل يوم 
تقريباً، مما أدى إلى اعتقال 30 فلسطينياً، 

من بينهم 13 طفالً. 

وفــي ثالث حــوادث وقعت فــي المنطقة 
)ج(، هدمــت ســلطات االحتــالل ثمانية 
مبــاٍن يملكهــا فلســطينيون أو صادرتها 
بحجــة االفتقــار إلى رخص البنــاء، مما 

أدى إلى تهجير 12 شخصاً.

وأفاد “أوتشا” بأن خمسة من هذه المباني 
تقــع في تجمعين بمنطقة مســافر يطا في 
الخليــل، وهي منطقة ُمصنفــة باعتبارها 
“منطقــة إطالق نار” ألغراض التدريب 

العسكري اإلسرائيلي.

ولفــت إلــى أن المباني الثالثــة األخرى 
هُدمــت في تجمع الفارســية - خلة خضر 
فــي غــور األردن علــى أســاس األمــر 
العســكري رقم 1797، الــذي يُجيز هدم 
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إن “العنف الذي يُمارســه المستوطنون 
بحــق الفلســطينيين في الضفــة الغربية 
المحتلة، يندرج ضمن سياسة إسرائيليّة 
تتيح المّس بحياة الفلســطينيّين وسالمة 

أجسادهم وممتلكاتهم”.

وأضــاف المركز في تقريــر بتاريخ 21 
أكتوبر 2020 يرصد عنف المستوطنين 
المســتوطنين  انتهــاكات  أن  بالضفــة، 
وعربدتهــم بحــق الفلســطينيين ورشــق 
مركباتهــم بالضفة الغربيــة تمر دون أي 

تدخل من شرطة االحتالل.
وبحسب التقرير، ففي مساء يوم الخميس 
الموافــق 3/9/2020 أغلق مســتوطنون 
أحد مســارات شــارع )60( قُرب مدخل 
مســتوطنة “عيلــي”، وأخذوا يرشــقون 
الحجارة نحو السيّارات الفلسطينيّة الماّرة 
فيه، كما حاولوا منعها من المرور، حيث 
أصابت الحجارة بعض السيّارات وعدداً 

من الرّكاب أيضاً.

ووفقاً لإلفادات التي جمعتها “بتســيلم”، 
فــإن “جنــود االحتــالل تواجــدوا فــي 
المنطقة، وحضروا مّرتين على األقّل إلى 
موقع الشغب لكنّهم لم يُحّركوا ساكناً لمنع 
المستوطنين من مواصلة رشق الحجارة 
أو لحماية المســافرين الفلســطينيّين، أّما 
الشرطة فقد تلقّت تبليغاً عن األحداث مّرة 
واحدة علــى األقّل لكنّها لــم تحضر بتاتاً 

إلى الموقع”.

وأشــار إلــى أن مــا حدث هو جــزٌء من 
روتيــن الُعنــف اليومــّي الذي يُمارســه 
المستوطنون وقوات االحتالل في الضفة 
الغربيّــة يوميّــاً ومنذ ســنين طويلة، وما 
كان لــه أن يتواصل هكذا لوال أنّه يندرج 
ضمن سياسة إسرائيليّة تتيح المّس بحياة 

الفلسطينيّين.

وتابع “ال عجب أّن عربدة المســتوطنين 
على شــارع رئيســّي، ورشق ســيّارات 
الفلســطينيّين بالحجــارة مــّرت فــي هذه 
المّرة أيضــاً دون تدّخل الّســلطات رغم 

علمها بها”.
ونقــل المركز عــن المواطــن زهير أبو 

المباني في غضون 96 ساعة من صدور 
“أمر إزالة”.

وفي قطاع غــزة، أوضح التقرير أنه في 
يــوم 16 أكتوبــر 2020، أطلقت القوات 
اإلســرائيلية النيــران التحذيريــة في 30 
مناسبة على األقل قرب السياج الحدودي 
وقبالة ســاحل غزة، ولم يُســفر ذلك عن 

وقوع إصابات.

فلسطينيون يتصدون لهجوم 
مستوطنين على عصيرة القبلية

 24 بتاريــخ  الفلســطينيون  تصــدى 
أكتوبــر 2020، العتــداء مجموعة من 
ومنــازل  أراضــي  علــى  المســتوطنين 
المواطنيــن فــي قريــة عصيــرة القبلية 
جنــوب نابلس، مــا أدى إلصابة مواطن 

في رأسه.

وأفاد رئيس المجلس القروي حافظ صالح 
أن مســتوطني “يتســهار” المقامــة على 
أراضي قريــة عصيرة القبليــة، هاجموا 
منازل المواطنين في المنطقة الشــرقية، 

وتصدى لهم شبان القرية.

وأشار صالح إلى أن المواطن عبد الباسط 
محمد أحمد أُصيب بحجٍر في رأســه ألقاه 
عليه أحد المستوطنين، ووصفت إصابته 
بالمتوســطة، ممــا دعا لنقله للمشــفى في 

مدينة نابلس.

وأوضــح أن المواجهــات اندلعت بالقرية 
بين الشبان وقوات االحتالل، التي أطلقت 
القنابــل الصوتيــة والغــاز، مــا أدى إلى 

اشتعال النيران في أراضي المنطقة.

وتشــهد بلدة عصيــر القبليــة، اعتداءاٍت 
وقــوات  المســتوطنين  مــن  مســتمرٍة 
االحتالل، باإلضافة لمحاوالٍت مســتمرٍة 
لمصــادرة أراضــي المواطنيــن بالبلدة، 
وأعمال تجريف وإقامة طرق اســتيطانية 
لربط المســتوطنات والكتل االســتيطانية 

بعضها ببعض.
وتتعرض قرى جنوب نابلس العتداءاٍت 
شــبه يوميــة مــن قطعــان المســتوطنين 

وقوات االحتالل التي تُوفر الحماية لهم.

وتتواصــل سياســات االحتــالل التنكيلية 
بحــق المزارع الفلســطيني، فــي الضفة 
الغربيــة، ومنعه مــن الوصول ألرضه، 
وتزداد وتيرة هذه السياســات في مواســم 

الحصاد والقطاف.

وكان جيــش االحتــالل أصدر عشــرات 
مناطــق  بإغــالق  العســكرية  األوامــر 
وأراٍض مزروعة بالزيتون بمساحة آالف 
الدونمات الزراعية في أنحاء متفرقة من 
الضفة الغربية، تزامناً مع انطالق موسم 

قطف الزيتون.

ويتضــح من هذه األوامر العســكرية، أن 
ســلطات االحتالل باتت تتربص بموســم 
قطــف الزيتــون لثنــي المزارعيــن من 

الوصول إلى أراضيهم.

العســكرية الطريق  وستســهل األوامــر 
للمســتوطنين فــي الوصــول إلــى حقول 
ثمارهــا  الفلســطينية وســرقة  الزيتــون 

وتكسير األشجار أثناء وبعد ذلك.

ويُصّعد المستوطنون من اعتداءاتهم على 
المزارعين في هذا الموسم خاصةً، حيث 
يســرقون الثمــار، ويقطعون األشــجار، 
ويُطــاردون المزارعيــن فــي أراضيهم. 
وتتم هــذه االعتــداءات على مــرأى من 
جنود االحتــالل الذين يُوفــرون الحماية 

للمستوطنين.

عنف المستوطنين ضمن 
سياسة إسرائيلية للَمِس بحياة 

الفلسطينيين
 

قال مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق 
اإلنسان في األراضي المحتلة “بتسيلم”: 
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علي )47 عاماً( من ســّكان تياسير شمال 
شرق طوباس، والذي تعرض العتداءات 
المســتوطنين، قوله: “عندمــا كنت على 
الشــارع الرئيسي قريباً من اللّبن الشرقية 
ووصلت إلى منطقة مســتوطنتي )شيلَه( 
و)عيلي( شــاهدت مســتوطنين يســّدون 
الشــارع وإلــى جانبهم تقف ســيّارة أمن 

المستوطنة”.

وأضــاف “كان هنــاك عــدد كبيــر مــن 
المســتوطنين أمامي، وكانت في الشارع 
ســيّارات أُخــرى، فجــأة اقتــرب عــّدة 
مستوطنين من سيّارتي. حاولت االلتفاف 
والفــرار مــن هناك وهكذا فعل ســائقون 
آخرون ونشــأ عن ذلــك ازدحام مرورّي 
ألّن الجميــع كان يحاول االلتفاف وســط 
الشــارع. أخــذ المســتوطنون يرشــقون 
الحجــارة نحو الســيّارات وأُصيب جّراء 

ذلك عدد كبير منها”.

وتابــع “كان األمــر مخيفاً حقّــاً، الجميع 
يريد الفرار من هنــاك ليتفادى اإلصابة. 
الجيــش  ِجيبَــات  شــاهدت  ذلــك  بعــد 
والشرطة تصل إلى الموقع وتحاول إبعاد 
المســتوطنين. قام الجيش بتصوير قســم 

من السيّارات المتضّررة”.

واســتكمل حديثــه “في ســيّارتي تضّرر 
فقــط الّزجاج الخلفّي، كمــا حدثت بعض 
الخدوش والضربات في هيكل التاكسي، 
وحين تمّكنــت من الفرار تابعت الّســفر 
وأوصلت الــرّكاب إلى طوباس ثّم عدت 
إلى منزلي منهــكاً تماماً. حمدت هللا على 

أنّني عدُت ســالماً. إصالح األضرار في 
التاكســي ســوف يكلّفني أكثر من 2000 

شيكل”.

وأشــار أبــو علي إلــى أنه لــم يتمكن من 
إعالة أســرته، فهذه ليســت أّول مّرة، فقد 
تعّرضــت لهجمــات المســتوطنين على 

الشوارع وهذا أمٌر خطير جداً.

بؤرة استيطانية جديدة على 
جبل صبيح جنوب نابلس

 
شــرع مســتوطنون بتاريــخ 19 أكتوبر 
2020 بإقامة بؤرة استيطانية على قمة 
جبــل صبيح فــي بلدة بيتا جنــوب مدينة 

نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان بتأكيد انتشار مجموعة 

من المســتوطنين على قمة الجبل قبل أن 
يشرعوا بوضع بعض الخيم والكرفانات 
كمقدمة إلقامة بؤرة اســتيطانية استكماالً 

لمحاوالتهم الفاشلة مسبقاً.

مــرات  عــدة  المســتوطنون  وحــاول 
االســتيالء على هذه المنطقة، إما بوضع 
منــازل متنقلــة أو نصب خيــام، ولكنهم 
كانــوا يُجابهون كل مرة بــردة فعل قوية 

من أهالي البلدة.

وتصــدى أهالــي بلــدة بيتــا لمحــاوالت 
اســتيطانية  بــؤرة  إقامــة  المســتوطنين 
“صبيــح”،  جبــل  علــى  والســيطرة 
وأجبروهــم علــى الخروج مــن المنطقة 

برمتها خالل السنوات الثالثة الماضية.

وشــهدت بلدة بيتا في مطلع شهر مارس 
2020 جولــة مــن المواجهــات رفضــاً 
لالســتيطان علــى قمــة جبلــي صبيــح 
والعرمــة، والتــي أســفرت عــن ارتقاء 

شهيدين.

وتأتي االعتداءات االستيطانية الحديثة في 
إطار المشروع االستيطاني في مستوطنة 

“ايتمار” والسعي لخلق بؤرة جديدة.

ويستغل المســتوطنون االنشــغال بأزمة 
كورونــا بتنفيــذ المشــاريع والمخططات 
االســتيطانية من جهــة، وتنفيــذ الجرائم 
المتمثلــة بقطــع وقلــع األشــجار وحرق 

األراضي من جهة ثانية.
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ال تــزال عشــرات أشــجار الزيتــون التــي يبلغ 
عمرها نحــو 2400 عام،  في منطقة تل الرميدة 
األثري وســط مدينــة الخليل، تؤكد حق الشــعب 
الفلسطيني في هذه األرض التي يحاول االحتالل 
ومســتوطنوه ســلبها وتهويدها، فيســرقون ثمار 
زيتونها، ويحرقون أشجارها، ويمنعون أصحابها 

من قطاف ثمارها والعناية بها.

“لتــل رميــدة الــذي يقابــل الحــرم االبراهيمــي 
الشــريف، حكايــة صمــود وذكريــات طفولــة، 
ولشجرها بركة وخير وفير”، هكذا يصف المسن 
محمد صادق اقنيبي من تل الرميدة أرضه. ويقول 
“إن االحتــالل يحــاول منذ زمن بعيد الســيطرة 
على هذه التلة، ويحاول طردنا منها عنوة، إال أننا 

متمسكون بها ولن نرحل منها”.

اقنيبي ينتظر سماح سلطات االحتالل التي منعته 
من اكمال قطــاف الزيتون في أرضــه التي تبلغ 
ثالثة دونمات ونصف، مزروعة بأربعين شجرة 

زيتون رومية يقدر عمرها بـ2400 عام.

موضحا أن موســم الزيتون لــه أهمية في حياته، 
حيث يعيد ذكريات طفولته، قبل أن يأتي االحتالل 
لينغــص عليهم حياتهــم، ويغيب مــا كان يعرف 
“بالفزعــة” التي كانت تمــأل المنطقة بالصراخ، 
وأصوات االطفال، ورائحة الشاي، والطعام الذي 

كان يعد بين أشجار الزيتون.

ويقــول اقنيبي، “إن شــجرة الزيتون هي شــجرة 
مقدســة، وتمثــل جذورنــا وارثنــا وتاريخنا ولن 
نفرط  فيها”، مضيفا ان “االحتالل ومســتوطنيه 
يواصلون الليل والنهار في استفزازنا، ويطاردون 
أرضنــا، ويســرقون ثمــار زيتوننــا، ويحرقون 
أشجارنا، ويعتدون علينا، من أجل االستيالء على 

أرضنا عنوة”.

عماد ابو شمسية، أحد سكان تل الرميدة، والناشط 
في تجمــع المدافعين عن حقوق االنســان، يعتبر 
حارســا ألراضي المواطنين وممتلكاتهم، كعادته 
في كل صباح، يصطحب كاميرته، ويقوم بجولة 
فــي المنطقــة وحواجزهــا، ليرصــد االنتهاكات 
االســرائيلية، ويســاند المواطنيــن فــي العنايــة 
بأرضهــم، ويشــاركهم قطاف زيتونهــم، ويعتبر 
شاهدا على جرائم االحتالل في هذه المنطقة التي 
يطمع االحتالل باالستيالء عليها لتوسيع مستوطنة 
“رمات يشــاي” التي أقيمت على أرضها قبل 4 

عقود.

أم تامــر التي تقيم في تــل الرميدة، تصارع أيضا 
االحتالل من أجل البقاء في هذه المنطقة، ال سيما 
أنها أرملة ال معيل لها، تنتظر موعد الســماح لها 
بقطف ثمار الزيتون، الذي أوقفه االحتالل بحجة 

االعياد اليهودية.

وتبــدي أم تامــر مخاوفهــا فــي هذا الموســم من 
هجمات المســتوطنين في ظل غياب المتضامنين 
االجانب الذين كانوا يساندونها في قطف الزيتون، 

ويوفرون لها نوعا من األمن واألمان.

من جهته، أكد عضو اقليم حركة فتح وسط الخليل، 
مســؤول ملف البلدة القديمة مهنــد الجعبري، أن 
االحتالل يهدف لتضييق الخناق على المزارعين، 
ويمنعهــم من قطف ثمــار اشــجارهم، أو فالحة 
أرضهم ورعايتها، ال سيما في تل الرميدة األثري، 
واألراضي القريبة لمستوطنة كريات أربع القريبة 
من الحرم االبراهيمي الشريف، وذلك إلجبارهم 
على تركها والرحيل منهــا لضمها لصالح البؤر 

االستيطانية المقامة على أراضي المواطنين.

زيتون محاصر


