ترامب والوعد الجديد :
بعد قرن على وعد بلفور الذي استهدف
نهب واقتالع اصحابها إقامة وطن
قومي لليهود في فلسطين األرض
العربية الراسخة الهوية والحضور
في ركب الحضارة اإلنسانية يأتي
وعد ترامب الستكمال المخطط
الصهيوني االستعماري الذي استهدف
فلسطين كما ذكرنا األرض والشعب
ليستهدف الروح الفلسطينية من خالل
وعده القدس عاصمة لدولة االحتالل
مقرراً نقل سفارته إليها استمراراً
لمسلسل تزوير التاريخ والبناء على
األساطير في محاولة بائسة الغتيال
الحق والحقيقة وتكريس الباطل
المزعوم ،خاصة بما تمثله مدينة
القدس زهرة المدائن من قيمة مكانية
وروحية وحضارية لألمة العربية
وللشعب الفلسطيني مسلميه ومسيحيه
كما المسلمين والمسيحيين في العالم
أجمع عبر هذا المسار الطويل الذي
امتد على سنوات القرن أشهره وأيامه
ً
ونضاال بطولياً من الشعب الفلسطيني
ً
وبذال للنفس والنفيس في مواجهة
هذا المخطط االستعماري الصهيوني

ودفاعاً عن فلسطين وعن حقوق شعب
فلسطين في أرضه ووطنه ،أرض
أجداده منذ الكنعانيين األوائل .
إن القدس ليست مدينة او عاصمة
لفلسطين فحسب بل هي أيضاً روح
فلسطين ،كما هي حضارتها ،هويتها،
تاريخها ،غذ ال معنى لفلسطين دون
القدس .
إن وعد ترامب لن يكون إال حاضراً
إضافياً لمواصلة مسيرة الكفاح العنيد
والدفاع المستميت للشعب الفلسطيني
مدعوماً بأمته وبعمقه العربي
واإلسالمي لمواجهة هذا الوعد الجديد
بكل تداعياته وآثاره إلسقاطه وإلغاؤه
وتكريس الحقيقة األبدية بأن القدس
هي لفلسطين ولن تكون إال عربية كما
كانت أبد الدهر مفتاحاً للحرب كما هي
بوابة السالم .
إن وعد ترامب يشكل عدواناً سافراً
على حقوق الشعب الفلسطيني كما
هو انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق
والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية
الفلسطينية وقضية القدس منذ بداية
الصراع .

وفي نفس الوقت استهتاراً بالغ باإلرادة
الدولية وارتداد عن سياسات اإلدارة
األمريكية المتعاقبة حين كانت تؤكد
تلك اإلدارات على أن القدس كجزء
ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية
المحتلة لسنة  67وأن موضوعها
هو أحد مواضيع الحل النهائي وفقاً
لقرارات الشرعية الدولية ،كما
تتضاعف خطورة هذا الوعد والقرار
األمريكي إلدارة ترامب حين يؤخذ
بعين االعتبار السياق الذي اتخذ
ترامب قراراه الباطل ،مستنداً في
ذلك كما ذكر في خطاب الوعد أن
القدس العاصمة التاريخية للشعب
ً
محاوال
اليهودي منذ ثالثة آالف عام
بذلك تكريس األساطير واألكاذيب
التي أسست من المنظور االستعماري
والصهيوني لوعد بلفور بإنشاء وطن
قومي لليهود تم باستناد وعده على
قانون سنه الكونغرس األمريكي عام
 1995بانحياز سافر لرواية اليمين
اإلسرائيلي والصهاينة المتطرفين
وذلك في إطار التالقي األيديلوجي
المستمد من األساطير بين اليمين

الصهيوني واليمين المسيحي أو
تحالف الصهيونية المسيحية الجديدة
ما يفاقمه من أبعاد الصراع وينذر
باندالع الحروب الدينية التي ال مجال
للتفكير في مدى خطورتها وتداعيتها
على العالم بأسره  .ولكل هذه األسباب
مجتمعة التي تدفع باتجاه تقويض
األمن والسلم في العالم ،واستقراراً
للنظام الدولي باسره ودفاعاً عن
الشرعية والقانون الدولي وانتصاراً
للحق الفلسطيني جاء العالم باسره
يرفض هذا القرار األمريكي سواء
في مجلس األمن حين أجمع أعضاؤه
باستثناء اإلدارة األمريكية أو الجمعية
العامة لألمم المتحدة حين صوتت
بأغلبية ساحقة رفضاً للقرار األمريكي
وتمسكاً بالوضع القانوني والتاريخي
لمدينة القدس بما عزل هذا الموقف
األمريكي وأبطل مفاعيل ذلك القرار
السياسية والقانونية ،هذا إلى جانب ما
اثاره قرار ترامب في العالمين العربي
واإلسالمي من تداعيات عبرت عنها
المواقف الرسمية والمواقف الشعبية
المنتصرة للقدس وعروبته بما تمثله

من مكانة قومية وروحية تتصل
بالعقيدة وتسمو على كل االعتبارات
وفي مركز هذه المواقف كانت الوقفة
الفلسطينية قيادة وشعب المعبرة عن
مكانة القدس ومعنى القدس كونها قلب
فلسطين وروح فلسطين وال معنى
للفلسطينية بدونها .
القرار األمريكي لن يغير شيئاً
على األرض ،إال إضعاف األمل
في مفاوضات مجدية لتحقيق رؤية
المجتمع الدولي لحل الدولتين كذلك
إطالق العنان لموجة من التطرف
الديني والقومي وتأسيس موجة جديدة
من ثقافة الكراهية للواليات المتحدة
والغرب عموماً ولكن القدس التي
صمدت بأهلها ومؤسساتها والتفاف
ابناء الشعب الفلسطيني حولها وكما
نجحت على مدار خمسين عاماً مضت
في مقاومة مخططات األصالة والتهويد
ستبقى عصيبة على هذه المشاريع
اإلسرائيلية وهذا الغطاء األمريكي
ولن تكون إال كما هو عهدها األبدي
عربية وعاصمة للدولة الفلسطينية
المستقلة .
د .سعيد أبو علي
األمين العام المساعد لشئون فلسطين
واألراضي العربية المحتلة بالجامعة
العربية

المواقـف االمريكية بخصوص
القدس
مـن هاري ترومان  ..الى دونالد
ترامب
ً
مفصلا فـي تاريـخ
شـكل عـام 2017
القـدس وقضيـة فلسـطين بمـا تضمنه من
تحـوالت سياسـية تكللـت بشـكل واضـح
بقـرار الرئيـس األمريكـي دونالـدو
ترامـب فـي ( )6/12/2017باالعتراف
بالمدينـة عاصمـة للكيـان الصهيونـي،
باإلضافـة إلى سـلوك االحتالل التهويدي
واألمنـي الهـادف للسـيطرة علـى المدينة
وتغييـر هويتهـا.
عـام ملـيء باألحـداث والمواقـف
والمسـارات ،تجلـى فـي محطتيـن
أساسـيتين ،األولـى فـي “هبـة بـاب
األسباط” التي بدأت في ()14/7/2017
بسـبب محاولـة االحتلال اإلسـرائيلي
لفـرض أمـر واقـع جديـد فـي األقصـى
مـن خلال نصبـه كاميـرات مراقبـة
َّ
فهـب المقدسـيون
وبوابـات إلكترونيـة،
ضـد االحتلال ونجحـوا بعـد أسـبوعين
مـن الغضـب فـي إجبـار االحتلال علـى
نصـرا جديـ ًدا
التراجـع ،وسـجلوا عليـه
ً
يضـاف إلـى انتصـارات الفلسـطينيين،
بينمـا تجلـت المحطـة الثانيـة فـي إعلان
ترامـب وما يشـكله من محاولـة أمريكية
لشـرعنة وجـود االحتلال فـي المدينـة
العربيـة والقفـز علـى حضارتهـا العربية
الممتـدة منـذ خمسـة آالف سـنة.
كمـا واصلـت سـلطات االحتلال
اإلسـرائيلي فـرض سياسـة األمـر الواقع
فـي مدينـة القـدس المحتلـة مـن خلال
سلسـلة مـن اإلجـراءات والمشـاريع
التهويديـة ،ال سـيما االسـتيطان
واالسـتيالء والهـدم والمصـادرة ،بهـدف
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تغييـر واقـع المدينـة وهويتهـا العربيـة
ا إلسلامية .
وهدمـت سـلطات االحتلال خلال عـام
ً
منـزل ومنشـأ ًة
 ،2017نحـو 154
ً
ً
وتجاريـة وزراعيـة بمختلـف
سـكنية
قـرى وبلـدات القـدس المحتلـة مـن بينهـا
ً
منـزل أُجبـر أصحابهـا علـى هدمهـا
13
بأنفسـهم تفاديًـا لدفـع تكاليـف الهـدم
الباهظـة ،وأخطـرت سـلطات االحتلال
ً
منـزل ومنشـأة ،فيمـا
بالهـدم 555
اسـتولت مجموعـات المسـتوطنين علـى
 6منـازل فـي القـدس المحتلـة خلال هذا
العـام.
كمـا نشـطت حكومـة االحتلال
والمؤسسـات االسـتيطانية بالمصادقـة
علـى بنـاء وتنفيـذ مئـات الوحـدات
االسـتيطانية فـي القـدس المحتلـة منـذ
بدايـة عـام  ،2017سـعيًا لتكريـس
اسـتراتيجيتها التهويديـة فـي القـدس
المحتلـة ،حيـث وافقت حكومـة االحتالل
علـى دراسـة وتنفيـذ مئـات المشـاريع
التهويديـة فـي كافـة أراضـي القـدس
بهـدف تغييـر معالـم المدينـة العربيـة.
وشـكل فـوز الرئيـس األمريكـي دونالـد
ترامـب ،دعمًـا للحكومـة اإلسـرائيلية
لتعزيـز سياسـتها االسـتيطانية مـن خالل
اإلعلان عـن عشـرات المخططـات
بالقـدس والضفـة الغربيـة المحتلتيـن،
فيمـا أبلـغ رئيـس الـوزراء اإلسـرائيلي
بنياميـن نتنياهـو كبـار وزرائـه أنـه
سـيرفع القيـود علـى البنـاء االسـتيطاني
فـي جميـع مناطـق القـدس والضفـة
الغربيـة.
وصادقـت سـلطات االحتلال علـى بنـاء
 16252وحـدة اسـتيطانية خلال عـام
 2017فـي العديـد مـن المسـتوطنات
المقامـة علـى أراضـي الفلسـطينيين
فـي القـدس المحتلـة واألحيـاء العربيـة
المقدسـية.
وواصلـت سـلطات االحتلال تشـديد
قبضتهـا األمنيـة علـى الفلسـطينيين فـي
القـدس المحتلـة مـن خلال سلسـلة مـن
العقوبـات واإلجـراءات العنصريـة،
ال سـيما االعتقـال والقتـل واإلعـدام
الميدانـي فـي بعـض الحـاالت ،وأدى
القـرار الـذي اتخذتـه حكومـة االحتلال

بشـهر تمـوز /يوليـو بإغلاق األقصـى
وتركيـب كاميـرات مراقبـة وبوابـات
إلكترونيـة علـى أبـواب األقصـى
إلـى انـدالع غضـب فلسـطيني فـي
القـدس الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة
ووقـوع شـهداء وجرحـى فـي صفـوف
الفلسـطينيين ،باإلضافـة إلـى نتائج قرار
ترامـب باالعتـراف بالقـدس عاصمـة
للكيـان الصهيونـي والـذي أدى إلـى
اشـتعال الغضـب الفلسـطيني مرة أخرى
فـي كافـة األراضـي الفلسـطينية ودول
العالـم ممـا أدى إلـى ارتقـاء عشـرات
الشـهداء ومئـات الجرحـى والمعتقليـن.
وبعـد قـرن من الزمـان على وعـد بلفور
البريطانـي بإقامـة وطـن قومـي لليهـود
فـي فلسـطين  ..يأتـي وعـد ترامـب
االمريكـي بشـأن القـدس العربيـة
عاصمـة لدولة الكيان الغاصب اسـرائيل
 ،تمهيـدا لقـرن جديـد وصفقـة جديـدة في
سـياق اسـتمرار االسـتهداف والتآمـر
على الشـعب الفلسـطيني واألمـة العربية
وباتجـاه تصفيـة القضيـة الفلسـطينية .
قـرن مـن الزمـان يمضـي  ..وقـرن مـن
الزمـان يأتـي  ..مؤامـرات صهيونيـة
خبيثـة ..وحـروب واسـتيطان وتهويـد
اسـتمرار لحلقات المخطط االستعماري.
نـص اعلان الرئيـس األمريكـي،
دونالـد ترامـب ،مدينـة القـدس عاصمـة
إلسـرائيل ،والمباشـرة بنقـل سـفارة
بلاده مـن تـل أبيـب إلـى مدينـة القـدس
ا لمحتلـة .
عندمـــا تســـلمت الســـلطة (فـــي 20
ثـــان الماضـــي)
ينايـــر /كانـــون
ٍ
كنـــت وعـــدت بـــأن أنظـــر للتحديـــات
التـــي يواجههـــا العالـــم بعيـــون
مفتوحـــة ،وبتفكيـــر مـــرن .نحـــن ال
نســـتطيع حـــل مشـــاكلنا بتقديـــم نفـــس
الفرضيـــات الفاشـــلة ،وتكـــرار نفـــس
االســـتراتيجيات القديمـــة .جميـــع
التحديـــات تتطلـــب اتبـــاع نهـــج جديـــد.
قـــراري اليـــوم يمثـــل بدايـــة لنهـــج
جديـــد تجـــاه الصـــراع بيـــن إســـرائيل
و ا لفلســـطينيين .
ً
ع ــام  ،1995تبن ــى الكونغ ــرس قانون ــا

يح ــث الحكوم ــة الفيدرالي ــة عل ــى نق ــل
الســـفارة األمريكيـــة (مـــن تـــل أبيـــب)
إلـــى القـــدس ،واالعتـــراف بـــأن تلـــك
المدينـــة ،ذات األهميـــة الكبيـــرة ،هـــي
عاصمـــة إســـرائيل.
وقـــد مـــرر الكونغـــرس هـــذا القانـــون
بأغلبيـــة ســـاحقة مـــن الحزبيـــن
(الجمهـــوري والديمقراطـــي) ،وأعيـــد
تأكيـــده باإلجمـــاع مـــن قبـــل مجلـــس
الش ــيوخ (إح ــدى غرفت ــي الكونغ ــرس)
قبـــل  6أشـــهر فقـــط.
لكـــن ،ومنـــذ أكثـــر مـــن  20عامًـــا،
جمي ــع الرؤس ــاء األمريكيي ــن الس ــابقين
ّ
أخـــروا ذلـــك القانـــون ،ورفضـــوا
نقـــل الســـفارة األمريكيـــة إلـــى القـــدس
أو االعتـــراف بالقـــدس عاصمـــة
إلســـرائيل.
تأخـــروا عـــن اإلعـــان عـــن ذلـــك
القانـــون بســـبب اعتقادهـــم بـــأن
تأخيـــر االعتـــراف بالقـــدس (عاصمـــة
إلســـرائيل) مـــن شـــأنه أن يعـــزز
قضيـــة الســـام.
البعـــض قـــال إنـــه كان ينقصهـــم
الش ــجاعة ،وحكمه ــم ذل ــك كان مس ــتن ًدا
إلـــى حقائـــق كمـــا فهموهـــا فـــي ذلـــك
الوقـــت.
لك ــن بع ــد م ــرور عقدي ــن عل ــى تقدي ــم
التنـــازالت ،لـــم نحقـــق أي تقـــدم فـــي
التوص ــل إل ــى اتف ــاق س ــام دائ ــم بي ــن
إســـرائيل والفلســـطينيين.
وســـيكون مـــن الحماقـــة أن نعتقـــد أن
تكـــرار النهـــج نفســـه تمامًـــا ســـيخلص
بنـــا إلـــى نتيجـــة أفضـــل أو نتيجـــة
مختلفـــة.
ل ــذا ،ق ــررت أن ــه آن األوان لالعت ــراف
رس ــميًا بالق ــدس عاصم ــة إلس ــرائيل.
كان الرؤس ــاء الس ــابقون وع ــدوا بذل ــك
(بشـــأن القـــدس) خـــال حمالتهـــم
االنتخابي ــة ،لكنه ــم فش ــلوا ف ــي اإليف ــاء
بوعودهـــم.
اليـــوم أفـــي بوعـــودي ،إذ رأيـــت أن
اتخ ــاذ ه ــذا الق ــرار يص ــب ف ــي صال ــح
الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة ،وفـــي
صالـــح الســـعي إلـــى تحقيـــق الســـام
بيـــن إســـرائيل والفلســـطينيين.
وه ــذه خط ــوة ط ــال انتظاره ــا للمض ــي

قدمًـــا فـــي عمليـــة الســـام ،والعمـــل
علـــى التوصـــل إلـــى اتفـــاق دائـــم.
إســـرائيل دولـــة ذات ســـيادة ،ولهـــا
الح ــق ،حاله ــا كح ــال أي دول ــة أخ ــرى
ســـيادية ،أن تحـــ ّدد عاصمتهـــا.
واالعتـــراف بذلـــك كأمـــر واقـــع هـــو
شـــرط ضـــروري لتحقيـــق الســـام.
قبـــل  70عامـــاً ،اعترفـــت الواليـــات
المتحـــدة ،تحـــت قيـــادة الرئيـــس
(هـــاري) ترومـــان ،بدولـــة إســـرائيل.
ومنـــذ ذلـــك الحيـــن ،جعلـــت إســـرائيل
عاصمتهـــا فـــي مدينـــة القـــدس.
عاصمـــة الشـــعب اليهـــودي ،التـــي
أنشـــأت فـــي العصـــور القديمـــة.
اليـــوم ،القـــدس هـــي مقـــر الحكومـــة
اإلســـرائيلية الحديثـــة .هـــي مقـــر
البرلم ــان اإلس ــرائيلي ،كذل ــك المحكم ــة
اإلســـرائيلية العليـــا ،والكنيســـت
(البرلمـــان).
ه ــي (الق ــدس) موق ــع اإلقام ــة الرس ــمي
لرئيـــس الـــوزراء والرئيـــس ،وهـــي
مقـــر للعديـــد مـــن وزراء الحكومـــة.
علـــى مـــدى عقـــود ،اجتمـــع رؤســـاء
الوالي ــات المتح ــدة األمريكي ــة ،ووزراء
الدولـــة ،والقـــادة العســـكريون مـــع
نظرائهـــم اإلســـرائيليين فـــي القـــدس،
كمـــا فعلـــت أنـــا فـــي رحلتـــي إلـــى
إســـرائيل فـــي وقـــت ســـابق مـــن هـــذا
العـــام.
الق ــدس ه ــي ليس ــت فق ــط قل ــب األدي ــان
الثالث ــة العظيم ــة (المس ــيحية واليهودي ــة
واإلســـام) ،لكنهـــا اآلن ً
أيضـــا هـــي
قلـــب أحـــد أنجـــح الديمقراطيـــات فـــي
العالـــم.
ً
القـــدس يجـــب أن تبقـــى مكانـــا يصلـــي
فيـــه اليهـــود علـــى حائـــط المبكـــى
(البـــراق) ويتعبّـــد فيـــه المســـلمون
فـــي المســـجد األقصـــى ،ويقيـــم فيـــه
المســـيحيون درب الصليـــب.
مـــع ذلـــك ،طـــوال هـــذه الســـنوات،
رفـــض الرؤســـاء الذيـــن يمثلـــون
الواليـــات المتحـــدة االعتـــراف رســـميًا
بالقـــدس عاصمـــة إلســـرائيل.
ف ــي الحقيق ــة نح ــن رفضن ــا االعت ــراف
بـــأي عاصمـــة إســـرائيلية علـــى
ـرا نعت ــرف
اإلط ــاق ،لكن ــا الي ــوم أخي ـ ً

بمـــا هـــو واضـــح ،وهـــو أن القـــدس
عاصمـــة إســـرائيل.
وهـــذا ليـــس أقـــل أو أكثـــر مـــن
اعتـــراف بالواقـــع ،بـــل هـــو أيضـــا
الشـــيء الصحيـــح الـــذي يجـــب القيـــام
بـــه .إنـــه شـــيء يجـــب القيـــام بـــه.
لهـــذا الســـبب ،وتماشـــيًا مـــع قانـــون
ســـفارة القـــدس ،أوجـــه الخارجيـــة
األمريكيـــة للمباشـــرة بنقـــل الســـفارة
األمريكي ــة م ــن ت ــل أبي ــب إل ــى الق ــدس.
بموجـــب ذلـــك ســـتبدأ علـــى الفـــور
عمليـــة توظيـــف مهندســـين معمارييـــن
ومتعهديـــن حتـــى تكـــون الســـفارة
الجديـــدة ،بعـــد االنتهـــاء مـــن بنائهـــا،
ً
رمـــزا رائعًـــا للســـام.
فـــي ضـــوء تصريحاتـــي هـــذه ،أريـــد
ً
أيضـــا أن أنـــوه إلـــى نقطـــة أخـــرى.
قـــراري هـــذا ال يعكـــس بـــأي شـــكل
م ــن األش ــكال خروجن ــا ع ــن التزامن ــا
بتيســـير التوصـــل إلـــى اتفـــاق ســـام
دائـــم.
ً
نح ــن نري ــد اتفاق ــا مناس ـبًا لإلس ــرائيليين
والفلس ــطينيين.
الواليـــات المتحـــدة تواصـــل بشـــكل
كبيـــر التزامهـــا بالمســـاعدة علـــى
التوصـــل إلـــى اتفـــاق ســـام يكـــون
ً
مقبـــول لـــكال الطرفيـــن.
وأعتـــزم بـــذل قصـــارى جهـــدي
للتوصـــل إلـــى هكـــذا اتفـــاق .وال شـــك
أن القـــدس هـــي مـــن أكثـــر القضايـــا
حساســـية فـــي تلـــك المحادثـــات.
وســـتؤيد الواليـــات المتحـــدة حـــل
الدولتيـــن (إســـرائيلية وفلســـطينية) ،إذا
مـــا وافـــق الجانبـــان علـــى ذلـــك.
فـــي الوقـــت نفســـه ،أدعـــو جميـــع
األط ــراف إل ــى اإلبق ــاء عل ــى الوض ــع
الراهـــن فـــي المواقـــع المقدســـة فـــي
الق ــدس ،بم ــا ف ــي ذل ــك جب ــل الهي ــكل،
والمعـــروف ً
أيضـــا باســـم الحـــرم
الشـــريف.
وفـــوق كل شـــيء ،أملنـــا األكبـــر هـــو
الســـام الـــذي تتـــوق إليـــه كل نفـــس
بشـــرية.
وبقـــراري اليـــوم ،أؤكـــد مـــن جديـــد
التـــزام حكومتـــي الطويـــل األمـــد
بمســـتقبل يســـوده الســـام واألمـــن
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فـــي المنطقـــة .ســـيكون هنـــاك بالطبـــع
خـــاف واعتـــراض بشـــأن هـــذا
القـــرار.
ولكننـــا واثقـــون بأننـــا فـــي نهايـــة
المط ــاف ،وبمعالج ــة جمي ــع الخالف ــات،
س ــنتوصل إل ــى س ــام ومس ــاحة أكب ــر
بكثيـــر مـــن التفاهـــم والتعـــاون.
ينبغ ــي عل ــى المدين ــة المقدس ــة أن تأت ــي
بأفض ــل م ــا ف ــي البش ــرية ،وأن توج ــه
أنظارنـــا نحـــو كل مـــا هـــو ممكـــن ،ال
أن تس ــحبنا م ــرة أخ ــرى إل ــى المع ــارك
القديمـــة ،التـــي بـــات مـــن الممكـــن
التنب ــؤ به ــا.
الســـام ال يمكـــن أن يكـــون بعيـــ ًدا
ع ــن متن ــاول م ــن ه ــم عل ــى اس ــتعداد
للوصـــول إليـــه.
لـــذا ندعـــو اليـــوم إلـــى الهـــدوء
واالعت ــدال وإع ــاء أص ــوات التس ــامح
علـــى أصـــوات الكراهيـــة .ينبغـــي أن
يـــرث أطفالنـــا الحـــب ،ال النزاعـــات.
وأكـــرر رســـالتي التـــي قدمتهـــا فـــي
القمـــة التاريخيـــة واالســـتثنائية فـــي
الس ــعودية ،ف ــي وق ــت س ــابق م ــن ه ــذا
العـــام.
الشـــرق األوســـط منطقـــة غنيـــة
بالثقافـــة ،والتاريـــخ ،والـــروح .شـــعبه
رائـــع ،وفخـــو ،ومتنـــوع ،ومفعـــم
بالحيـــاة وقـــوي ،لكـــن المســـتقبل
الباهـــر الـــذي ينتظـــر هـــذه المنطقـــة
يتـــم صـــ ّده مـــن قبـــل ســـفك الدمـــاء،
والجهـــل ،واإلرهـــاب.
س ــيتوجه نائ ــب الرئي ــس (ماي ــك) بن ــس
إلـــى المنطقـــة فـــي األيـــام المقبلـــة،
للتأكي ــد مج ــد ًدا عل ــى التزامن ــا بالعم ــل
مـــع الشـــركاء فـــي جميـــع أنحـــاء
الشـــرق األوســـط لهزيمـــة التطـــرف،
الـــذي يهـــدد آمـــال وأحـــام أجيـــال
المســـتقبل.
لقـــد حـــان الوقـــت ألولئـــك الذيـــن
يرغبـــون فـــي الســـام أن يطـــردوا
المتطرفيـــن مـــن وســـطهم .لقـــد آن
األوان لكـــي تســـتجيب جميـــع األمـــم
المتحضـــرة والشـــعوب لـــآراء
المغاي ــرة بالنقاش ــات المنطقي ــة ،ولي ــس
بالعنـــف.
وحـــان الوقـــت ً
أيضـــا ألن يطلـــب
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الشـــباب ألنفســـهم فـــي جميـــع أنحـــاء
ً
ً
مشـــرقا
مســـتقبل
الشـــرق األوســـط
ً
جميـــا .
لذلـــك دعونـــا اليـــوم نعيـــد تكريـــس
أنفس ــنا إل ــى طري ــق التفاه ــم واالحت ــرام
المتبادليـــن .دعونـــا نعيـــد النظـــر
فـــي االفتراضـــات القديمـــة ،ونفتـــح
قلوبنـــا وعقولنـــا إلـــى اإلمكانـــات
واالحتمـــاالت.
وأخيـــرا ،أطلـــب مـــن قـــادة المنطقـــة،
ً
سياســـيين ورجـــال ديـــن ،إســـرائيليين
وفلســـطينيين ،مســـيحيين ويهـــود،
ومســـلمين ،أن ينضمـــوا إلينـــا فـــي
الســـعي النبيـــل مـــن أجـــل تحقيـــق
الســـام الدائـــم.
ـكرا لكــم ،بــارك اهلل فيكــم ،بــارك اهلل
شـ ً
بإســـرائيل ،وبـــارك اهلل بالفلســـطينيين،
وب ــارك اهلل بالوالي ــات المتح ــدة.
فلســـطين تنتفـــض فـــي وجـــه الوعـــد
الجديـــد
هنـــاك مقولـــة للفيلســـوف األلمانـــي
هيجـــل تقـــول“ :أننـــا نتعلّـــم مـــن
التاريـــخ أنـــه يســـتحيل علـــى البشـــر
التعلـــم مـــن التاريـــخ”
والتاريـخ هنـا يعيـد نفسـه ويتأرجـح بيـن
شـرق أوسـط قديم وشـرق أوسـط جديد،
فـاالن ومـع نهايـة اتفاقية سـايكس  -بيكو
والتـي تمـت فـي الخفـاء  -ووضعـت
مالمـح الحـدود السياسـية لغالبيـة دول
المنطقـة قبـل قرابـة مائـة عام خلـت ،يتم
حاليـا الشـروع فـي تنفيـذ لسـايكس بيكـو
جديـدة ولكـن هـذه المـرة فـي العلـن .
فـي كل االضطرابـات والكـوارث التـي
تجتـاح منطقـة الشـرق االوسـط فتـش
دائمـا عـن إسـرائيل فمـن اليمـن إلـى
منطقـة حـوض النيـل تمتـد األصابـع
اإلسـرائيلية لسـكب مزيـد مـن الزيـت
علـى النيـران لتصبـح هي الفائـز الوحيد
مـن كل مـا يجـرى فـي منطقـة الشـرق
()i
االوسـط.
النمـط اذا حديـث أو هكـذا يبـدو علـى
السـطح وهـو علـى االقل متطور سـريع
التغييـر .ولكـن تحـت الجلـد هـل هـو
منفصـل حقـا عمـا سـبقه مـن تاريـخ

فهـذه المـرة لـم يقتصـر األمـر علـى ردة
فعـل قويـة مـن الشـعوب العربيـة أو
المسـلمة .هـذه المـرة أصـوات كثيـرة
داخـل أمريـكا و داخـل اسـرائيل نفسـها
تـرى أن رصاصـة دونالـد ترامـب نحـو
القـدس أخطئـت طريقهـا فأصابـت بـدل
مـن ذلـك مـا تبقـى مـن نزاهـة الوسـيط
األمريكـي.
اتسـمت السياسـة األمريكيـة تجـاه
قضيـة القـدس باالنسـجام مـع السياسـات
اإلسـرائيلية ،ويقـف األمريكيـون دومـاً
موقفـاً متصلبـاً منحـازاً بشـكل واضـح
“إلسـرائيل” ،وهـو موقـف مناقـض
لقـرارات الشـرعية الدوليـة التـي
سـاهمت الواليـات المتحـدة األمريكيـة
فـي صنعهـا ،وقـرارات الجمعيـة العامـة
ذات الصلـة ،و “إسـرائيل” تراهـن على
دور أمريكـي لصالحهـا دومـاً وعلـى
سياسـة أمريكيـة مضمونهـا الطروحـات
والـرؤى اإلسـرائيلية للصـراع حـول
القـدس ،وقـد مـرت السياسـة األمريكيـة
تجـاه القضيـة الفلسـطينية بمراحـل:
أوال :مرحلـــة مـــا قبـــل قيـــام الكيـــان
الصهيونـــي  1917مـــروراَ بـــإدارة
الرئيـــس االمريكـــي “هـــارى ترومـــان
()1953 1945-

هو الرئيس الثالث والثالثون للواليات المتحدة
األمريكية ،تولى المنصب من  12أبريل  1945حتى 20
يناير .1953

بعـد انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة،
عـاد زعمـاء الحركـة الصهيونيـة
للمطالبـة بفتـح بـاب الهجـرة لليهـود إلـى

فلسـطين ،وعـارض العـرب الضغـوط
اليهوديـة ،ولكـن لـم يكـن هنـاك قيـادة
موحـدة للعـرب ،ففـي عـام  1945قامت
السـعودية وسـوريا ولبنـان والعـراق
واألردن واليمـن ومصـر بتأسـيس
جامعـة الـدول العربيـة للضغـط علـى
بريطانيـا مـن الجانـب اآلخـر مـن أجـل
حقـوق الفلسـطينيين ،الحكومـة العماليـة
الجديـدة فـي بريطانيـا كانـت تدعم بشـدة
أهـداف ومشـاريع الحركـة الصهيونيـة،
مـع رغبتهـا باإلبقـاء علـى صداقتهـا
للعـرب.
وبالضغـط مـن الرئيـس األمريكـي
ترومـان ذي الميـول الصهيونيـة
الواضحـة أرسـلت بريطانيـا لجنة جديدة
باسـم “اللجنـة اإلنجليزيـة األمريكيـة”
لدراسـة الوضـع ،أوصـت اللجنـة
بالتهجيـر الفـوري لعـدد 100000
يهـودي أوروبـي لفلسـطين ،مـع إقامـة
الكيـان المشـترك تحـت رعايـة األمـم
ا لمتحـد ة .
ثـم قـررت بريطانيـا إحالـة قضيـة
فلسـطين إلـى األمم المتحدة ،وتم إرسـال
لجنـة مـن األمـم المتحـدة لتقييـم الوضـع
فـي فلسـطين وتقديـم االقتراحـات وبنـاء
علـى تقريرهـا تـم اتخـاذ قـرار تقسـيم
فلسـطين رقـم .181
وقـد طالـب الرئيـس األمريكـي ترومـان
بعـد الحـرب مباشـرة ،وتنفيـذاً لمقررات
برنامـج بلتمـور ،بإدخـال مائـة ألـف
يهـودي فـورا إلـى فلسـطين ،وتشـكلت
لجنـة تحقيـق “أنجلـو أمريكيـة” لبحـث
مـدى قـدرة فلسـطين علـى اسـتيعاب
اليهـود المشـردين فـي أوروبـا ،وفـي
األول مـن مايو عام  1946نشـرت لجنة
التحقيـق المذكـورة توصياتهـا فأيـدت
فيهـا مطلـب الرئيـس ترومـان.
وبذلـك اتصفـت السياسـة األمريكيـة
تجـاه القضيـة الفلسـطينية فـي تلـك
المرحلـة التـي امتـدت عمليـاً مـن وعـد
بلفـور عـام 1917م إلـى اإلعلان عـن
قيـام “إسـرائيل” فـي  15أيـار 1948م
بالسـمات التاليـة:
 تبنـي الواليـات المتحـدة االمريكيـةسياسـة الوكالـة اليهوديـة فـي حـث
بريطانيـا لتسـهيل وتسـريع الهجـرة

ثانيـــا :مرحلـــة مـــا بعـــد اإلعـــان
عـــن قيـــام الكيـــان الصهيونـــي
وحتـــى الحـــرب العدوانيـــة التوســـعية
اإلس ــرائيلية (1967 - 1948م) :إدارة
الرئيـــس االمريكـــي دوايـــت ديفيـــد
آيزنهـــاور وجـــون كينـــدي.

برنامج بيلتمور هو برنامج من قبل مؤتمر قادة اعتمدت
الصهيونية ،حيث اختير فندق بلتيمور في نيويورك ،الذي
عقد في مايو عام  .1942نظم المؤتمر من قبل قادة المنظمة
الصهيونية األمريكية ،أبا هيلل سيلفر ،بالتعاون مع الرئيس
من الصهيونية العالمية المنظمة ،حاييم وايزمان ،ورئيس
الوكالة اليهودية ،ديفيد بن غوريون

اليهوديـة إلـى فلسـطين وبخاصـة إلـى
القـدس ،لمـا لذلـك مـن أثـر فـي اجتـذاب
أكبـر عدد ممكـن من اليهـود األوروبيين
وتحديـداً فئـة الشـباب والمثقفيـن والعمال
المهرة وذوي رؤوس األموال.
 تبنـي الواليـات المتحـدة األمريكيـةمشـروع الوكالـة اليهوديـة المتضمـن
تقسـيم فلسـطين إلـى دولتيـن.
 ممارسـة الواليـات المتحـدة األمريكيـةمـن خلال مندوبهـا الدائـم فـي هيئـة األمم
المتحـدة الضغـوط الشـديدة علـى ممثلـي
الـدول األعضـاء ،لحملهـم علـى مناصرة
مشـروع التقسـيم ،فجـاءت نتيجـة تلـك
الضغوطـات األمريكيـة لصالـح مشـروع
التقسـيم وتدويـل القـدس بالحـدود التـي
تضمنهـا قـرار الجمعيـة العامـة رقـم
( )181لعـام .1947
 اعتـراف الواليـات المتحـدة األمريكيـةبإسـرائيل بعـد إحـدى عشـرة دقيقـة مـن
اإلعلان عن قيامها فـي /15مايو 1948م
وقبـل أن تطلـب “إسـرائيل” ذلـك مـن
اإلدارة األمريكيـة.
ومـع اعالن قيام دولة اسـرائيل في 1948
حـددت ادارة الرئيس ترومان أولويتها في
الشـرق األوسـط بسبب :الخطر السوفيتي
وميالد اسرائيل والنفط.

اتسـمت هـذه المرحلـة بالدعـم السياسـي
األمريكـي للكيـان الصهيونـي الـذي
تجلـى فـي الكثيـر مـن المجـاالت وكان
مـن أبـرز مظاهـره:
المحافظـة علـى الوضـع القائـم
فـي فلسـطين وتأميـن خطـوط الهدنـة
داخـل القـدس همـا محـورا السياسـة
األمريكيـة نحـو القـدس حتـى اسـتكمال
احتاللهـا عـام 1967م.
 التركيـز على قضيـة الالجئين وتراجعاالهتمـام األمريكي بالقدس.
 صـدور البيـان الثالثـي األمريكـي-البريطانـي -الفرنسـي عام 1950م الذي
تعهـد بضمـان أمـن الكيـان الصهيونـي
وحمايتـه مـن أي تهديـد يتعـرض لـه،
وخطـورة هـذا البيـان أنـه جـاء بعـد
احتلال “إسـرائيل” للشـطر الغربـي من
القدس.

دوايت ديفيد آيزنهاور( (�Dwight David Eisen
 ،howerويلقب “آيك”  )Ikeهو سياسي وجنرال
أمريكي شغل منصب الرئيس الرابع والثالثين
للواليات المتحدة من عام  1953حتى  .1961وكان
قائدا عاما في جيش الواليات المتحدة خالل الحرب
العالمية الثانية في عام  ،1951أصبح أول قائد أعلى
لحلف الناتو.

 -احتجـاج الخارجيـة األمريكيـة التـي
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كان يقودهـا داالس عـام 1953م علـى
قـرار “إسـرائيل” بنقـل مقـر وزارة
خارجيتهـا مـن تـل أبيـب :إلـى القـدس
ألسـباب تنطلـق مـن مخـاوف الخارجيـة
األمريكيـة مـن أن يـؤدي ذلـك إلـى
تمكيـن االتحـاد السـوفياتي من اسـتدراج
بعـض الـدول العربيـة المؤثـرة ومصـر
فـي مقدمتهـا إلـى مناطـق نفـوذه.
امتنـاع الواليـات المتحـدة األمريكية عن
االعتـراف بالقـدس عاصمـة إلسـرائيل،
ال يعنـي االقتـراب مـن العـرب أو تأييـد
حقهـم ،بـل ظلـت اإلدارة األمريكية وفية
لتعهداتهـا تجـاه “إسـرائيل” وأكثـر ً
ميلا
وانحيـازا لهـا ،كمـا انهـا لـم تمـارس أي
ضغـوط علـى الـدول التـي اعترفـت
بالقـدس عاصمـة إلسـرائيل لتثنيهـا عـن
قرارها.

ثالث ــا مرحل ــة م ــا بع ــد ح ــرب حزي ــران
 :1967عهـــد الرئيـــس “لينـــدون
جونســـون” (.)1969 - 1963
سياسـة جونسـون نحـو القـدس ال يمكـن
اإلحاطـة بهـا بمعـزل عـن المبـادئ
السياسـية التي حكمت سياسـته الخارجية
تجـاه المنطقـة العربيـة والصـراع
اإلسـرائيلي -العربـي وأثرهمـا علـى
سياسـة االسـتقطاب.
وفـي هـذه المرحلة عاد اهتمـام الواليات
المتحـدة األمريكيـة لقضيـة القـدس،
ً
تحـوال جوهريـاً فـي
حيـث جـاء ليشـكل
سياسـتها لصالـح الكيـان الصهيونـي ،إذ
انصـب اهتمامهـا علـى الشـطر الشـرقي
مـن القـدس بعـد أن ظـل قبـل اسـتكمال
“إسـرائيل” يتركـز علـى شـطريها علـى
حـد سـواء.

جون فيتزجيرالد “جون” كينيدي ويشار إليه عادة بأحرفه
األولى  ،JFKهو سياسي أمريكي تولّى منصب الرئيس
الخامس والثالثين للواليات المتحدة من  20يناير 1961
حتى اغتياله في  22نوفمبر  .1963خدم كينيدي كرئيس
في ذروة الحرب الباردة ،وركز في ُج ِّل فترة رئاسته على
إدارة العالقات مع االتحاد السوفيتي .كينيدي هو عضو في
الحزب الديمقراطيَ ،
ومثّل والية ماساتشوستس في مجلس
النواب ومجلس الشيوخ قبل أن يصبح رئيسا.

ليندون بينز جونسون وغالبا ما يشار إليه بأحرفه األولى
 ،LBJهو سياسي أمريكي شغل منصب الرئيس السادس
والثالثين للواليات المتحدة من عام  1963إلى 1969

 حـرص الواليـات المتحـدة األمريكيـةعلـى أن تأتي قرارات هيئة األمم المتحدة
المتعلقـة بالقـدس منسـجمة مـع سياسـتها
المناصـرة إلسـرائيل ،والمراعيـة
لمصالحهـا الحيويـة فـي المنطقـة العربية
والشـرق األوسـط ومن بينها “إسـرائيل”
ووضعهـا موضـوع التنفيـذ.
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 التوجـه الجديـد للسياسـة األمريكيـةتجـاه القـدس مـن خلال أكثـر مـن
تصريـح للرئيـس جونسـون ،فقـد ذكـر
فـي خطـاب له فـي 19/6/1967م ً
قائال:
كاف
“يجـب أن يكـون هنـاك اعتـراف ٍ
بالمصالـح الخاصـة بالديانـات الثالثـة
فـي األماكـن المقدسـة”.
 تكمـن الخطـورة فـي هـذه المرحلـة فيأن إدارة جونسـون لـم تكـن تنظر لقضية

القـدس علـى أنهـا قضيـة سياسـية ،بـل
مجـرد قضيـة دينيـة محورهـا األماكـن
المقدسـة فـي القـدس ،وتأميـن حريـة
الوصـول إليهـا لجميـع أتبـاع الرسـاالت
السـماوية الثلاث ،وإذا مـا عـرف المرء
أن األماكن المقدسـة التـي يعنيها الرئيس
جونسـون موجـودة فـي الشـطر الشـرقي
مـن القـدس ،ألدرك سـريعاً أن الشـطر
الشـرقي مـن القـدس سـيكون هـو فقـط
موضـوع المفاوضـات بيـن أطـراف
النـزاع ،أمـا الغربـي فقـد بـات بحكـم
المؤكـد أن أمريـكا تتجه نحـو االعتراف
بسياسة األمر الواقع.
 لـم يتوقـف األمـر عنـد حـد التفـاوضعلـى ابتالع “إسـرائيل” للشـطر الغربي
للمدينـة ،إذ أخـذ الرئيـس األمريكـي
جونسـون بتصريحاتـه الالحقـة يوحـي
باسـتعداد أمريكـي للقبـول بضـم
“إسـرائيل” شـطري المدينـة إليهـا
وإعالنهـا عاصمـة موحـدة “إلسـرائيل”
ً
مقللا مـن أهميـة ذلـك اإلجـراء
اإلسـرائيلي ويعـ ّده إجـرا ًء إداريا ال يغير
فـي عـدم شـرعية االحتلال ألراضـي
الغيـر بالقـوة.
 امتنـاع اإلدارة األمريكيـة عـنالتصويـت لصالـح قـراري الجمعيـة
العامـة ( )2253تاريـخ 4/7/1967م
و( )2254تاريـخ 14/7/1967م اللـذان
نصـا علـى ضـرورة إلغـاء إسـرائيل
وإجراءاتهـا التهويديـة للقدس ،واعتبارها
غيـر مؤثـرة علـى وضـع المدينـة.

 يمكـن القـول بـأن الموقـف األمريكـيمـن القـدس فـي عهـد الرئيـس جونسـون
قـد تمحـور حـول هدفيـن أساسـيين:
االحتفـاظ بالقدس موحـدة ،إيهام الطرف
العربـي بـأن إجـراءات “إسـرائيل”
بشـقيها التشـريعي والعملـي ال تخـرج
عـن كونهـا إجـراءات إداريـة مؤقتـة ال
يترتـب عليهـا أي مركـز قانونـي للقدس.
رابعـــا :سياســـة الواليـــات المتحـــدة
األمريكي ــة تج ــاه القضي ــة الفلس ــطينية
ف ــي عه ــد الرئي ــس ريتش ــارد نيكس ــون
()1972 - 1968

ريتشارد ميلهاوس نيكسون رئيس الواليات المتحدة
األمريكية السابع والثالثون ( )1974–1969ونائب الرئيس
األمريكي السادس والثالثون اضطر للتنحي في بداية فترة
رئاسته الثانية بسبب فضيحة ووترغيت تحت وطأة تهديد
الكونغرس بإدانته.

اسـتمر الموقـف األمريكـي فـي عهـد
إدارة نيكسـون كامتـداد لمواقـف حكومة
جونسـون الـذي أكـد عليهـا وزيـر
خارجيـة أمريـكا آنـذاك ،وليـم روجرز،
مبينـاً وضـع القـدس فـي خطتـه التـي
أطلـق عليهـا “مشـروع روجـرز” فـي
خطـاب لـه بتاريـخ  9كانـون األول
ً
قائلا:
1969
“إن وضـع القـدس يمكـن أن يتحـدد فقط
مـن خلال اتفـاق األطـراف المعنيـة،
وعلـى وجـه الخصـوص “إسـرائيل”
واألردن أساسـا ،آخذيـن باالعتبـار
مصالـح دول أخـرى فـي المنطقـة
والمجتمـع الدولـي .ومـع ذلـك فنحـن

نؤيـد مبـادئ معينـة نعتقـد أنهـا سـوف
تقـدم إطـاراً
ً
عـادال لتسـوية القـدس.
فنحـن نؤمـن بالـذات بـأن القـدس يجـب
أن تكـون مدينـة موحـدة وال تكـون
فيهـا أيـة قيـود علـى حركـة األفـراد
والسـلع ،بحيـث تكـون المدينـة موحـدة
مفتوحـة لـكل األشـخاص مـن كل
األديـان والجنسـيات .كمـا أن الترتيبـات
اإلداريـة للمدينـة الموحـدة يجـب أن
تأخـذ باعتبارهـا مصالـح كل سـكانها
والجماعـات اليهوديـة واإلسلامية
والمسـيحية ،مـع وجـود دور لـكل مـن
“إسـرائيل” واألردن فـي الحيـاة المدنية
واالقتصاديـة والدينيـة للمدينـة”.
إذ كانـت النظـرة إلـى القـدس مشـابهة
ألوضـاع كافـة المناطـق المحتلـة
األخـرى ،فـي حين أن هـذه التصريحات
لروجـرز أقـرت بضـرورة بقـاء القـدس
موحـدة ،ممـا أظهـر بـأن الواليـات
المتحـدة تعتـرف بالقـرار “اإلسـرائيلي”
بضـم القـدس .السـيما بـأن هـذا الطـرح
جـاء مناقضـاً لمـا صوتـت إلـى جانبـه
الواليـات المتحـدة فـي مجلـس األمـن
لصالـح القـرار رقـم  267الصـادر
بتاريـخ  3تمـوز  ،1969والداعـي إلـى
عـدم جـواز الحصـول علـى األرض
باالسـتيالء العسـكري ،واعتبـار جميـع
اإلجـراءات التشـريعية واإلداريـة
واألعمـال األخـرى بمـا فيهـا مصـادرة
األرض باطلـة ،ويدعـو “إسـرائيل”
إلبطـال كل اإلجـراءات التـي اتخذتهـا،
واالمتنـاع عـن اتخـاذ أي إجـراء يهـدف
إلـى تغييـر وضـع القـدس.
عندمـا أقـر حـزب العمـل الحاكـم خطـة
عمـل فـي المناطـق المحتلـة أطلـق عليها
“وثيقـة غليلـي” تيمنـاً إلـى واضـع
صيغتهـا الوزيـر يسـرائيل غليلـي وقـد
ترجمـت الخطـة فـي برنامـج عملـي
شـعار دايـان “ :إسـرائيل ،حكومة دائمة
فـي المناطـق” لذلـك قامـت إسـرائيل
بإقامـة المزيـد من المسـتوطنات وتعزيز
الشـبكة القائمـة ،توسـيع العمـل مـن أجل
تجميـع األراضي لمقتضيات االسـتيطان
(أي االسـتيالء علـى األراضـي العربية)

وقـد كرسـت الخطة سياسـة دايـان للضم
()ii
الزاحـف ومنحتهـا اإلقـرار الرسـمي.
بـل أن يهوسـفاط هـر كابـي وهـو رئيس
سـابق لالسـتخبارات اإلسـرائيلية،
وأسـتاذ فـي جامعـة تـل أبيـب ،وباحـث
متخصـص فـي الشـؤون العربيـة ،توقـع
عـام  ،1972باالنحسـار الفلسـطيني فـي
السـبعينيات (شـعارات وحركـة) بعـد أن
يثبـت “أال مسـتقبل لفكـرة االسـتقالل
الفلسـطينية والدولـة الفلسـطينية”،
“وسيسـهل هـذا االنحسـار على الشـتات
الفلسـطيني االسـتيعاب والذوبـان فـي
البلاد العربيـة” .وأن اسـم الفلسـطينيين
()iii
سيتالشـى في أوسـاط الرأي العالمي .
وقبيـل حـرب تشـرين أي فـي أيلـول
 1973كان دايان يفكر في تقسـيم سـيناء
والسـيطرة علـى منطقـة منهـا ألغـراض
()iv
األمـن  .ومـن هنـا كان الـكالم عـن
االسـتيطان المدنـي والنيـة السـتيطان
مشـارف رفـح بسـرعة  ..لقـد أخـذ دايان
يصـرح بأنـه “مـن أجـل االسـتيطان
اليهـودي يجـب طـرد العـرب مـن
(.)v
أراضيهـم”
كمـا صـرح دايـان بأنـه
ً
“ :نسـتطيع اليـوم أن نقـول أن أيـا مـن
المطالـب العربيـة لـن ينفـذ ولـن يكـون.
لـن تكـون هنـاك دولـة فلسـطينية ،وال
جـوالن سـورية ،وال غـزة مصرية ،وال
()vi
قـدس أردنيـة” .
الموقـف السياسـي فـي اسـرائيل بعـد
حـرب  .. 73بعـد مـرور شـهرين
بعـد انتصـارات بـارزة للعـرب عـام
 1973تدخلـت واشـنطن عسـكريا
ودبلوماسـيا لصالـح اسـرائيل وفتحـت
فـي الوقـت نفسـه قنـوات اتصـال مـع
مصـر فـي اطـار سياسـة احتـواء مصـر
وسـوريا .وفـي هـذا السـياق أختـرع
وزيـر الخارجيـة االمريكـي هنـري
كيسـنجر الدبلوماسـية المكوكيـة ويصـك
مصطلـح عمليـة السلام .
عندمـا قدمـت جولـدا مائيـر حكومتهـا
إلـى الكنيسـت بعـد انتخابـات عامـة
بعـد حـرب  73أكـدت فـي خطابهـا
علـى “موقفهـا مـن عـدم التفـاوض مـع
المقاومـة الفلسـطينية ،ورفضهـا قيـام
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دولـة فلسـطينية فـي الضفـة الغربيـة،
وإصرارهـا علـى إجـراء مفاوضـات
السلام مـع كل دولـة عربيـة علـى
( )vii
حـدة”
أقـر حـزب العمـل وثيقـة المبـادئ
األربعـة عشـر وقـد أكـدت أنـه “ال
تراجـع إلـى حـدود الرابـع مـن حزيـران
()viii
. ”1967وعلـى “المحافظـة علـى
الطابـع اليهـودي لدولـة إسـرائيل”
و”العمـل علـى اسـتمرار االسـتيطان
وتدعيمـه” والسـعي “التفـاق سلام مـع
األردن علـى أسـاس وجـود دولتيـن
مسـتقلتين  :إسـرائيل وعاصمتهـا القـدس
الموحـدة ،ودولـة عربيـة إلـى الشـرق
منهـا .وفي الدولة األردنية – الفلسـطينية
المجـاورة ،يمكـن للهويـة الذاتيـة للعرب
الفلسـطينيين واألردنييـن أن تعبـر عـن
نفسـها ،مـن خالل سلام وعالقات جوار
جيـدة بإسـرائيل .وترفـض إسـرائيل قيام
دولـة عربيـة فلسـطينية منفـردة إضافيـة
غربـي نهـر األردن”.
 .. 1974زعمـاء إسـرائيل ،السـماح
باالسـتيطان فـي مختلـف أنحاء إسـرائيل
عـاد زعمـاء إسـرائيل إلـى التصريـح
بنوايـا الضـم ،كقـول بيرتـس وزيـر
الدفـاع “ :يجـب أن يتقـوى ويتوسـع
ويتحصـن وجودنـا فـي مرتفعـات
الجـوالن فـي الحـدود الحاليـة” و”يجـب
()ix
أن نوطـن مشـارف رفـح” .
وكقـول جـاد يعقوبي وزيـر المواصالت
“ :ال يوجـد أدنـى شـك فـي أن شـرم
الشـيخ ،سـتبقى تحـت الحكم اإلسـرائيلي
()x
فـي أي وقـت” .
ويدعـم هـذا االتجـاه التكتـل المعـارض
“ليكـود” ودايـان وأنصـاره مـن جماعـة
رافـي .وقـد نظـم هـؤالء جميعـاً حملـة
ضـد االنسـحاب مـن الضفـة الغربيـة،
وطالبـوا بالسـماح باالسـتيطان فـي
()xi
مختلـف أنحـاء “أرض إسـرائيل” .
خامســـا  :سياســـة الواليـــات المتحـــدة
األمريكي ــة تج ــاه القضي ــة الفلس ــطينية
والقـــدس فـــي عهـــد الرئيـــس جيمـــي
كارتـــر (1977-1980م).
تميزت سياسـة المتحـدة األمريكية تجاه
القـدس في عهده بالسـمات اآلتية:
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  1978بعـد زيـارة الرئيـس المصـريانـور السـادات الـى القـدس ـ رعـت
الواليـات المتحـدة االمريكيـة اتفاقـا فـي
()xiii
كامـب ديفيد بيـن مصر واسـرائيل
.

جيمس إيرل “جيمي” كارتر االبن وهو سياسي أمريكي
شغل منصب الرئيس التاسع والثالثين للواليات المتحدة بين
عامي  1977إلى  .1981وهو عضو الحزب الديمقراطي،
شغل منصب حاكم والية جورجيا قبل انتخابه رئيسا .وظل
كارتر نشطا في الحياة العامة بعد فترة رئاسته ،وفي عام
 2002حصل على جائزة نوبل للسالم لعمله في مركز
كارتر.

 االنتقـــال مـــن دبلوماســـية “الخطـــوةبخط ــوة” الت ــي كان يقوده ــا ويرعاه ــا
وزيـــر الخارجيـــة األمريكـــي آنـــذاك
“هن ــري كيس ــنجر” وبتنس ــيق وتع ــاون
تا َمي ــن م ــع حكوم ــة الكي ــان الصهيون ــي
إلـــى سياســـة “التســـوية الشـــاملة”
للنـــزاع اإلســـرائيلي -العربـــي دون ان
يتط ــرق مش ــروع الرئي ــس كارت ــر ول ــو
بكلمــة واحدة إلى القدس.
اسـتثناء المواضيـع المعقـدة والمؤثـرة
علـى سـير المفاوضـات إلـى مرحلـة مـا
اصطلـح علـى تسـميته منـذ ذلـك الحيـن
بمفاوضـات الوضـع النهائـي ،فكانـت
القـدس واحـدة مـن القضايـا التـي تـم
اسـتثناؤها مـن المفاوضـات المصريـة
– اإلسـرائيلية ،ومـن اتفاقيـات كامـب
ديفيـد.
 تأكيـد اإلدارة األمريكيـة علـى مواقفهاالسـابقة مـن قضيـة القـدس المحـددة
فـي كلمتـي مندوبيهـا لـدى هيئـة األمـم
المتحـدة ،أي أن :
“شـرقي القـدس بالنسـبة للواليـات
المتحـدة األمريكيـة ال تـزال تعتبـر
أرضـاً محتلـة ومحكومـة بقانـون
االحتلال الحربـي الـذي يفـرض علـى
دولـة االحتلال الصهيونـي التزامـات
تجـاه األرض المحتلـة وسـكانها”.

مشـروع رئيـس الحكومـة االسـرائيلية
األسـبق مناحـم بيجـن ينايـر 1979
 تخضـع المسـتوطنات اليهوديـةوالسـكان اليهـود للقضـاء والقانـون
واإلدارة اإلسـرائيلية كمـا يحافـظ علـى
الحـق فـي االسـتيطان فـي أقاليـم الحكـم
الذاتـي.
 تكـون الدولـة اإلسـرائيلية مسـؤولةعـن تخطيـط قطـاع الميـاه بالتشـاور مـع
المجلـس اإلداري.
 يتـاح لسـكان يهـودا والسـامرة وغـزةاالختيـار بيـن الجنسـيتين األردنيـة
واإلسـرائيلية.
 يحـق لمواطنـي إسـرائيل امتلاكاألراضـي فـي أقاليـم الحكـم الذاتـي،
أمـا الفلسـطينيون فلا يحـق لهـم امتلاك
األراضـي في إسـرائيل إال بعد الحصول
علـى الجنسـية اإلسـرائيلية.
 إقامـة دولـة فلسـطينية فـي يهـوداوالسـامرة وقطـاع غزة أمـر ال يمكن أن
تسـمح بـه إسـرائيل ألنـه يهـدد وجودهـا
وأمنهـا.
 بعـد انقضـاء سـنوات الحكـم الذاتـيالخمـس سـتطالب إسـرائيل بحقهـا فـي
إحلال سـيادتها علـى أراضـي يهـودا
والسـامرة وغـزة.
  1980اسـرائيل تعلـن القـدسبشـطريها موحـدة لهـا  ،والكونجـرس
االمريكـي يعتمـد الحقـا القـرار
االسـرائيلي ويمنـح الرئيـس االمريكـي
حـق تأجيلـه كل  6أشـهر .
سادســـا :سياســـة الواليـــات المتحـــدة
األمريكيـــة تجـــاه القـــدس فـــي عهـــد
الرئيـــس رونالـــد ريغـــان (-1981
1988م):
اسـتندت سياسـة ريغـان تجـاه القـدس
كمـا حددهـا مشـروعه فتركـزت حـول
مبدأيـن:
 -بقـاء القدس موحدة.

ســـابعا  :سياســـة الواليـــات المتحـــدة
األمريكيـــة تجـــاه القـــدس فـــي عهـــد
الرئي ــس ج ــورج ب ــوش األول ( 1989
1993م):

رونالد ويلسون ريغان هو سياسي وممثل أمريكي راحل
شغل منصب الرئيس األربعين للواليات المتحدة في الفترة
من  1981إلى  .1989وقبل رئاسته كان حاكم والية
كاليفورنيا الثالث والثالثين بين عامي  1967و  ،1975بعد
سيرته كممثل في هوليوود ورئيس نقابة.

تقريـر مسـتقبلها فـي مفاوضـاتالوضـع النهائـي ،بمعنـى تأجيلهـا إلـى
مفاوضـات التسـوية النهائيـة للصـراع
اإلسـرائيلي -العربـي بحيـث أصبـح هذا
المبـدأ مـن ثوابـت السياسـة األمريكيـة
تجـاه القـدس ،والهـدف مـن ذلـك تمكين
“إسـرائيل” مـن تكريسـها عاصمـة
واحـدة موحـدة وأبديـة لهـا.
 جـاء مشـروع وزيـر الخارجيـةاألمريكيـة آنـذاك جـورج شـولتز
متماهيـاً مـع اإلطـار المبدئـي للسياسـة
األمريكيـة تجـاه القـدس ،اذ تضمـن
مشـروعه الذي أعلنه في نيسـان 1988
مناقشـة موضـوع القـدس علـى ضـوء
نتائـج المحادثـات العربيـة اإلسـرائيلية،
لكـن أبناءهـا يحـق لهـم االنتخـاب شـان
كافـة أبنـاء الضفـة الغربيـة وقطـاع
غـزة ،بمعنـى أن شـولتز فصـل عمليـاً
بيـن موضـوع البـت فـي السـيادة علـى
القـدس وبيـن سـكانها الفلسـطينيين.
 إن حقيقـة سياسـة اإلدارة األمريكيـةتجـاه القـدس فـي عهـد الرئيـس ريغـان
أكثـر مـا تتضـح فـي معارضتهـا
لمشـروعي قراريـن قدمـا لمجلس األمن
خاصيـن بالقـدس باسـتخدامها الفيتـو
األمريكـي ضدهمـا.

جورج هربرت والكر بوش (George Herbert
 )Walker Bushسياسي أمريكي وكان الرئيس الحادي
واألربعين للواليات المتحدة من عام  1989إلى 1993
ونائب رئيس الواليات المتحدة الثالث واألربعين من عام
 1981إلى  .1989بوش هو عضو في الحزب الجمهوري،
كان سابقا عضوا في الكونغرس وسفيرا ومديراَ للمخابرات
المركزية.

 االسـتمرار فـي ذات السياسـةاألمريكيـة تجـاه القـدس فـي عهـد
الرئيـس السـابق ريغـان.
 بقـاء القـدس موحـدة وعـدم جـوازتقسـيمها ثانيـة.
 اقتصـار نطـاق الشـرعية الدوليـةوقراراتهـا علـى الشـطر الشـرقي مـن
القـدس واسـتثناء الشـطر الغربـي منهـا.
 التراجـع عـن سياسـتها الرافضـةلالسـتيطان االسـتعماري اليهـودي فـي
الضفـة الغربيـة والقـدس.
 فـرض تسـوية بشـروط إسـرائيلية-أمريكيـة ،أي فـرض سلام أمريكـي
ً
اسـتغالال لفرصـة تاريخيـة
إسـرائيلي
قـد ال تتكـرر ثانيـة وهـي الضعـف
والتمـزق العربـي فـي أعقـاب حـرب
الخليـج األولـى .1991
 تأجيـل النظـر فـي مسـتقبل القـدسإلـى مفاوضـات الوضـع النهائـي،
وهـو المبـدأ الـذي اعتمـد فـي اتفاقيـة
أوسـلو وإعلان المبـادئ الفلسـطينية
ً
الحقـا.
اإلسـرائيلية
 بيـد أن أخطـر مـا فـي سياسـة إدارةبوش األول أنها وضعت حجر األسـاس
للسـلوك السياسـي الخارجـي األمريكـي
تجـاه القـدس ،ففـي عـام  1991رعـت

كل مـن واشـنطن وموسـكو مؤتمـر
مدريـد بمشـاركة اسـرائيل ومصـر
وسـوريا ولبنـان واالردن ،وألحـق وفـد
فلسـطيني بالوفـد األردنـي باسـتثناء
منظمـة التحريـر الفلسـطينية  ،و مـن
أبـرز شـروط األطـراف األساسـية فـي
ذلـك المؤتمـر.
من شــروط الفلسطينيين:
 تتعهـد اسـرائيل باالنسـحاب من القدسالشرقية.
 تتعهد اسـرائيل بوقف االستيطان.من شروط االسرائيليين:
 قرار مجلس األمن  242هو األسـاس.أال تـؤدي التسـوية إلـى قيـام دولـةفلسـطينية .
من شروط األمريكيين:
ال لدولة فلسـطينية مستقلة.ال ربـط بيـن المسـارات المختلفـةللمفا و ضـا ت .
وهنـا يتضـح كيـف يبـدو الوسـيط
األمريكـي وهـو يطلـق فيتـو مـن البدايـة
علـى إقامـة دولـة فلسـطينية؟
ثامنـــا :سياســـة الواليـــات المتحـــدة
األمريكيـــة تجـــاه القـــدس فـــي عهـــد
الرئيـــس بيـــل كلنتـــون (1993-
2 0 0 1م )

ويليام جيفرسون كلينتون رئيس الواليات المتحدة األمريكية
الثاني واألربعون ،انتخب لفترتين رئاسيتين متتاليتين بين
عامي  1993و 2001يعد ثالث أصغر رئيس للواليات
المتحدة بعد ثيودور روزفلت وجون كينيدي .تولى الرئاسة
بعد نهاية الحرب الباردة.
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 1993توقيـع اتفـاق اوسـلو (اتفـاق غـزة
()xiv
فـي واشـنطن
أريحـا )13/9/1993
يسـفر عـن اعتراف مباشـر بين اسـرائيل
والمنظمة ويهيئ إلنشـاء سلطة فلسطينية
لكنـه يؤجـل اكثـر القضايـا حساسـية الـى
مرحلـة الحـل النهائي في قلـب الصراع :

تاســـعا  :سياســـة الواليـــات المتحـــدة
األمريكيـــة تجـــاه القـــدس فـــي عهـــد
الرئيـــس جـــورج بـــوش الثانـــي
(:)2009 -2001

وقـد ركـزت إدارة بـوش االبـن علـى
الشـق األمنـي مـن الصـراع العربـي
“اإلسـرائيلي” وإلخمـاد االنتفاضـة
الفلسـطينية ،فقـد أرسـل رئيـس جهـاز
()CIA
األمريكيـة
المخابـرات
إلـى المنطقـة ،إلقامـة اتفاقـات أمنيـة
“إسـرائيلية” – فلســـطينية ،وتأجيـل
التفـاوض السياسـي إلـى مـا بعـد وقـف
االنتفاضـة ،وفـرض األمـر الواقـع
“اإلسـرائيلي” .وقـد كانـت “خارطـة
الطريـق” التـي قامـت إدارة بـوش
بإصدارهـا فـي نيسـان  2003قـد
حـددت فيهـا األسـس التفـاق الوضـع
النهائـي ،وإقامـة دولتيـن .وتطالـب
الخطـة الحكومـة “اإلسـرائيلية” بوقـف
التوسـع االسـتيطاني ،بمـا فـي ذلـك
النمـو الطبيعـي للسـكن.
وفـي  14نيسـان  2004وفـي رسـالة
إلـى رئيـس الـوزراء “اإلسـرائيلي”
أرئيـل شـارون مـن بـوش يقـول:

لقـد تـوج انحيـاز هـذه اإلدارة إلـى
جانـب “إسـرائيل” عندمـا قـام بـوش
االبـن بالتوقيـع علـى قـرار للكونغـرس
األمريكـي المتضمـن فـي بنـوده بنـد
اعتبـار القـدس الموحـدة بشـقيها المحتل
عـام  1948والمحتـل عـام 1967
العاصمـة األبديـة لدولـة “إسـرائيل”
وذلـك يـوم االثنيـن فـي .30/9/2002
ولتخفيـف حـدة رد الفعـل العربـي
علـى هـذا اإلجـراء غيـر المسـبوق قـال
الرئيـس األميركـي جـورج بـوش إن
البنـد  214المتعلـق بالقـدس فـي قانـون
العالقـات الخارجيـة الجديـد الـذي قـام
بتوقيعـه أمـس “يتعـارض بطريقـة غير
مقبولـة مـع سـلطات الرئيس الدسـتورية
بشـأن السياسـة الخارجيـة لألمـة
واإلشـراف علـى الشـق التنفيـذي ،وأكد
أن سياسـة بلاده بشـأن القـدس لـم تتغير
رغـم توقيعـه علـى القانـون المشـار
إليـه .وركـز علـى أن قضيـة القـدس
حلهـا يتـم فـي إطـار مفاوضـات السلام
بيـن الفلسـطينيين و”اإلسـرائيليين”،
كمـا أكد فـي رسـالة للنـواب األميركيين
أرفقهـا بنـص القانـون أنـه يحتفـظ بحـق
تجاهـل بعـض بنـوده التـي تخالـف
مسـؤوليته فـي السياسـة الخارجيـة.

“فـي ضـوء الحقائـق الجديـدة علـى
األرض ،وضمـن ذلـك مراكـز السـكان
“اإلسـرائيلية” الرئيسـية الحاليـة ،مـن
غيـر الواقعـي والمتوقـع بـأن نتيجـة
مفاوضـات الوضـع النهائـي سـتكون
عـودة كاملـة وتامـة إلـى خـط الهدنـة
لعـام  ،1949وجميـع الجهـود السـابقة
للتفـاوض علـى حـل الدولتيـن قـد
توصلـت إلـى نفـس االسـتنتاج”.

 -1حق عودة الالجئين الفلسطينيين.
 -2المستوطنات االسرائيلية.
 -3القدس
اسـتندت سياسـة الواليـات المتحـدة
األمريكيـة تجـاه القـدس في هـذه المرحلة
إلـى المبـادئ اآلتيـة:
 عـدم ممانعـة اإلدارة األمريكيـةمواصلـة “إسـرائيل” بنـاء المسـتوطنات
تحـت غطـاء ضـرورات النمـو الطبيعـي
للسـكان فـي المسـتعمرات اليهوديـة
الصهيونيـة فـي األراضـي العربيـة
المحتلـة وفـي القـدس خاصـة.
 إصـرار الواليـات المتحـدة األمريكيـةعلـى عـدم أهليـة األمـم المتحـدة للتقريـر
بشـان األراضـي العربيـة المحتلـة بمـا
فـي ذلـك القـدس ،بـل حـددت مكانهـا
فـي المفاوضـات المباشـرة بيـن أطـراف
الصـراع وبخاصـة مفاوضـات الوضـع
النهائـي.
األماكـن المقدسـة هـي موضـوعالمفاوضـات وليـس الشـطر الشـرقي من
القـدس أو القـدس بأكملهـا.
 عدم ممارسـة الضغط على “إسرائيل”بشـأن القـدس بذريعـة أن ذلـك يضـر
بسـير المفاوضـات ،ويؤدي الـى تعقيدها
ً
بـدال مـن تسـهيلها وهـي المهمـة التـي
تـرى اإلدارة األمريكيـة أنهـا مناطة بها.
تأكيـد الرئيـس كلنتـون علـى اسـتمرارهفـي سياسـته الملتزمـة بالمواقـف
اإلسـرائيلية مـن األراضـي العربيـة
المحتلـة ومـن القـدس والتحالـف
االسـتراتيجي معهـا.
 الكونغـرس األمريكـي يتخـذ قـرراًيقضـي بنقـل سـفارة الواليـات المتحـدة
األمريكيـة مـن “تـل أبيـب” إلـى القـدس
وموافقـة الرئيـس األمريكـي كلنتـون
علـى ذلـك القـرار محتفظـاً لنفسـه بحـق
توقيـت تنفيـذه.
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جورج والكر (دبيلو) بوش (  )George W. Bushهو
سياسي أمريكي شغل منصب الرئيس الثالث واألربعين
للواليات المتحدة في الفترة من  2001إلى  .2009وكان
أيضا الحاكم السادس واألربعين لوالية تكساس في الفترة
من  1995إلى .2000

وخطـورة هـذه التفاهمات بيـن الواليات
المتحـدة و”إسـرائيل” والتـي لـم يسـبق
لهـا مثيـل ،تكمـن فـي موافقـة الواليـات
المتحـدة لسياسـة التوسـع االسـتيطاني
“اإلسـرائيلي” فـي “القـدس الشـرقية”
وفـي أماكـن أخـرى .وهـذا التواطـؤ
وانخراطـه فـي هـذه السياسـة عالمـة
أخـرى علـى تحـول كبيـر فـي سياسـة
الواليـات المتحـدة ،التـي كانـت حتـى
إدارة جيمـي كارتـر تـرى أن جميـع
األنشـطة االسـتيطانية ،بمـا فـي ذلـك
فـي “القـدس الشـرقية” ،غيـر شـرعية
وتشـكل انتهـاكا التفاقيه جنيـف الرابعة.

عاشـــرا :سياســـة الواليـــات المتحـــدة
األمريكيـــة تجـــاه القـــدس فـــي عهـــد
الرئيـــس بـــاراك أوبامـــا (2009
)2013-

باراك أوباما وإسمه الكامل باراك حسين أوباما االبن
( ).Barack Hussein Obama, Jrهو الرئيس الرابع
واألربعون للواليات المتحدة األمريكية من  20يناير 2009
وحتى  20يناير  ،2017وأول رئيس من أصول أفريقية
يصل للبيت األبيض .حقق انتصاراً ساحقاً على خصمه
جون ماكين وذلك بفوزه في بعض معاقل الجمهوريين مثل
أوهايو وفيرجينيا في  4نوفمبر  .2008حصل على جائزة
نوبل للسالم لعام  2009نظير جهوده في تقوية الدبلوماسية
الدولية والتعاون بين الشعوب ،وذلك قبل إكماله سنة في
السلطة.

مـا أن نصـب بـاراك أوبامـا رئيسـاً
للواليـات المتحـدة ،حتـى بـادر إلـى
انتهـاج سياسـة أمريكيـة شـرق أوسـطية
بـدأت للوهلـة األولـى وكأنهـا سـتكون
مغايـرة تمامـاً لسياسـة سـلفه الرئيـس
جـورج بـوش االبـن ،وقـد مهـد الرئيـس
أوبامـا لذلـك باسـتقباله لعـدد مـن القـادة
العـرب.

“ إ سـر ا ئيل ” .
رابعـاً :أيـد أن تكـون القـدس الموحـدة
عاصمـة لدولة الكيان اإلسـرائيلي ،وإن
كان قـد تراجـع وتركها لما سـتؤول إليه
المفاوضـات بيـن الطرفين.
خامسـاً :تجنـب الحديـث عـن قضيـة
القـدس في معظـم خطاباتـه وإن تناولها
فبشـكل هامشـي.
سادسـاً :عـارض التوجـه لمجلـس
األمـن والجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة
للحصـول علـى عضويـة دولـة فلسـطين
فـي األمـم المتحـدة.
حـــادي عشـــر  :سياســـة الواليـــات
المتح ــدة األمريكي ــة تج ــاه الق ــدس ف ــي
عه ــد الرئي ــس دونال ــد ترام ــب (2017
 حتـــى اآلن:ما زالت السياسـة الخارجية األمريكية في
عهـد ترامـب فـي طـور التشـكيل ،بسـبب
عـدم وضـوح الفريـق المسـاعد للرئيـس
األمريكـي الجديـد بشـكل كامـل حتـى
اآلن ،والتناقـض فـي بعـض التصريحـات
والمواقـف السياسـية ،حـول العديـد مـن
قضايا منطقة الشـرق األوسـط خالل فترة
االنتخابـات الرئاسـية األمريكيـة.
رغـم ذلـك فـإن مـا يمكـن التأكيـد عليه هو
أن سياسـة الواليـات المتحـدة األمريكيـة
الخارجيـة تجـاه منطقـة الشـرق فـي ظـل
حكـم الرئيـس ترامـب لـن تكـون امتـداداً
لسياسـة جـورج بـوش االبـن عبـر القـوة
الخشـنة ،أو اسـتمراراً لسياسـة بـارك
أوبامـا عبـر القـوة الناعمـة ،وإنمـا سـوف
تكـون خليطـا بيـن هـذا وذاك.
ولكـن جـاءت خطـوة ترامـب باالعتـراف

بالقـدس عاصمـة موحـدة وأبديـة لدولـة
اسـرائيل “تتناقـض مـع قـرار المنـدوب
األميركـي في األمم المتحـدة لعام ،1967
الـذي أقـر بـأن الضفـة بمـا فيهـا “القـدس
الشـرقية” وقطـاع غـزة أراض محتلـة،
ويتناقـض مـع القـرار األممـي  181الذي
وضـع المقدسـات تحت الوصايـة الدولية،
ويتعـارض مـع قـرار  242الـذي اعتبـر
أراضـي الضفـة الغربيـة بمـا فيهـا القدس
الشـرقية وقطـاع غـزة أراضـي محتلـة.
ويضـاف الـى ذلـك أن األمـم المتحـدة
طالبـت الدول بسـحب بعثتها الدبلوماسـية
مـن القـدس وفق القـرار  478بعد أن قرر
برلمـان االحتالل “الكنيسـت” عام 1982
اعتبـار القـدس عاصمـة “إسـرائيل”
الموحـدة” .ومثـل هـذا القـرار يتعـارض
مـع اتفـاق المبـادئ (أوسـلو) الموقـع عـام
 ،1993الـذي نـص علـى أن القـدس
تخضـع لمفاوضـات الحـل النهائـي.
وقـد اسـتخدمت واشـنطن حـق الفيتـو فـي
مجلـس األمـن  83مرة فـي قضايا مختلفة
مـن بينهـا  43مـرة دفاعـا عـن اسـرائيل
حيـث اسـتخدمت الواليـات المتحـدة ،يـوم
 18ديسـمبر “ 2017الفيتـو” رقـم 43
لصالـح إسـرائيل ،بعـد تصويتهـا ضـد
مشـروع قـرار مصـري يرفـض إعلان
ترامـب القـدس عاصمـة إلسـرائيل ونقـل
السـفارة إليهـا مـن تـل أبيـب.
وصوتـت  14دولـة ،خلال جلسـة خاصة
لمجلـس األمن الدولي بنـاء على طلب من
مصـر ،علـى مشـروع القـرار المصـري
الـذي رفضتـه واشـنطن وحدهـا .ورغـم
ذلـك بقيـت واشـنطن الوسـيط األبـرز بين
العرب واسـرائيل

اال أن موقـف إدارة أوبامـا ودبلوماسـيته
تجـاه القضيـة الفلسـطينية بمـا فيها قضية
القـدس كانـت مناصـرة ومنحـازة بشـكل
كامـل لـ”إسـرائيل” :ويتجلـى ذلـك فـي
المواقـف اآلتيـة:
ً
أوال :عارض حق العودة الفلسـطيني.
ثانيـاً :رفـض الضغط على “إسـرائيل”،
وتجنـب الحديث عـن األرض والقدس.
ثالثـاً :أيـد مطلـب اإلسـرائيليين
باعتـراف الفلسـطينيين بيهوديـة دولـة

دونالد جون ترامب (باإلنجليزية( )Donald John Trump Ltspkr.png :ولد في  14يونيو  )1946هو الرئيس الخامس
واألربعون للواليات المتحدة األمريكية ،منذ  20يناير  .2017وهو ً
أيضا رجل أعمال وملياردير أمريكي ،وشخصية
تلفزيونية ومؤلف أمريكي ورئيس مجلس إدارة منظمة ترامب ،والتي يقع مقرها في الواليات المتحدة .أسس ترامب،
ويدير عدة مشاريع وشركات مثل منتجعات ترامب الترفيهية ،التي تدير العديد من الكازينوهات ،الفنادق ،مالعب الغولف،
والمنشآت األخرى في جميع أنحاء العالم .ساعد نمط حياته ونشر عالمته التجارية وطريقته الصريحة بالتعامل مع السياسة
في الحديث؛ على جعله من المشاهير في كل من الواليات المتحدة والعالم.
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( )iיוסי אלפר :מדינה בודדה ,החיפוש החשאי של ישראל
אחרי בעלות ברית באיזור ,הוצאת מטר2015 ,
يوسـى الفر‘ :دولة معزولة :بحث إسـرائيل السـري عن حلفاء
في المنطقة  ،دار نشـر مطر2015 ،
رتـب عاليـ ٍة فـي
ويوسـي الفـر خـدم سـنوات طويلـة فـي
ٍ
جهـاز الموسـاد (االسـتخبارات الخارجيّـة) ،والكتـاب يتحـدث
حـول حلفـاء إسـرائيل فـي فتـرة الشـاه بإيـرانّ ،
يؤكـد المؤلّـف
أو جيـران العـرب
وهـو يتحـ ّدث عـن سياسـة دعـم األقلّيّـات ْ
بهـدف محاصـرة وزعزعـة أركان أعـداء العـد ّو اإلسـرائيلي،
خصوصـا فـي الحقبـة الناصريّـة.
ً
()iiملحق عال همشمار .24/8/1973
( )iiiمعاريف .16/6/1972
( )ivمعاريف .14/9/1973
( )vمعاريف .31/8/1973
( )viدافار .10/9/1973
( )viiهآرتس .11/3/1974
( )viiiالنص في نشرة م .د .ف .ص  ،712سنة 1973
المفكر العربي – الصراع على التسـوية اإلسـرائيلية (1973-
 – )1978محمود سـويد – دار الطليعة – بيروت.
( )ixجريدة معاريف .12/7/1974
( )xجريدة يديعوت آحرونوت .22/8/1974
( )xiنشرة م .د .ف .ص  683و ،712سنة .1974
( )xiiالملحـق رقـم ( : )2معاهدة السلام بين مصر وإسـرائيل
(معاهـدة كامب ديفيد).
( )xiiiالملحق رقم ( : )3اتفاق غزة اريحا .
المجلـس المركـزي :الفتـرة االنتقاليـة التـي نصـت عليهـا
االتفاقيـات الموقعـة فـي أوسـلو والقاهـرة وواشـنطن لـم تعـد
قائمـة
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تكليـــف اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــةالتحري ــر بتعلي ــق االعت ــراف بإس ــرائيل
إل ــى حي ــن اعترافه ــا بدول ــة فلس ــطين
جـدد قـراره بوقف التنسـيق األمني بكافةأشـكاله وباالنفـكاك مـن عالقـة التبعيـة
االقتصاديـة التـي كرسـها اتفـاق باريـس
االقتصـادي
أدان ورفـض قـرار الرئيـس األميركـياعتبـار القـدس عاصمـة إلسـرائيل ونقـل
سـفارة بلاده إليهـا
تبنـي حركـة مقاطعـة إسـرائيل وسـحباالسـتثمارات منهـا ودعـوة دول العالـم
لفـرض العقوبـات علـى إسـرائيل
رفـض أي طروحـات أو أفـكار للحلـولاالنتقاليـة أو المراحـل المؤقتة بمـا فيها ما
يسـمى بالدولـة ذات الحـدود المؤقتة
رفـض االعتـراف بإسـرائيل كدولـةيهوديـة
القـدس عاصمـة فلسـطين /رام اهلل 15-
 1-2018وفـا -قـرر المجلـس المركـزي
الفلسطيني ،مسـاء اليوم االثنين ،أن الفترة
االنتقاليـة التـي نصـت عليهـا االتفاقيـات
الموقعة في أوسـلو ،والقاهرة ،وواشنطن،
بمـا انطـوت عليـه مـن التزامـات لـم تعـد
قائمة.
وكلـف المجلـس المركـزي ،فـي بيانـه
الختامـي الصادر عـن دورته الـ( 28دورة
القـدس العاصمـة األبديـة لدولة فلسـطين)
الـذي تاله رئيـس المجلس الوطني ،رئيس
المجلـس المركزي سـليم الزعنون ،اللجنة
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية
بتعليـق االعتـراف بإسـرائيل إلـى حيـن
اعترافهـا بدولـة فلسـطين على حـدود عام
 1967وإلغـاء قـرار ضـم القدس الشـرقية
ووقـف االسـتيطان.
وجـدد المجلـس المركـزي قـراره بوقـف
التنسـيق األمني بكافة أشـكاله ،وباالنفكاك
مـن عالقـة التبعيـة االقتصاديـة التـي
كرسـها اتفـاق باريـس االقتصـادي ،وذلك
لتحقيـق اسـتقالل االقتصـاد الوطنـي،
والطلـب مـن اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة
التحريـر ومؤسسـات دولـة فلسـطين البدء
فـي تنفيـذ ذلـك.
وأدان المجلـس ورفـض قـرار الرئيـس
األميركـي دونلـد ترمـب باعتبـار القـدس
عاصمـة إلسـرائيل ،ونقـل سـفارة بلاده

مـن تـل أبيـب إلـى القـدس ،والعمـل علـى
إسـقاطه ،واعتبـر أن اإلدارة األميركيـة
بهـذا القـرار قـد فقـدت أهليتهـا كوسـيط
وراع لعمليـة السلام ،ولـن تكـون شـريكا
ٍ
فـي هـذه العمليـة إال بعـد إلغـاء قـرار
الرئيـس ترامـب بشـأن القـدس.
وأكـد رفـض سياسـة الرئيـس ترمـب
الهادفـة لطـرح مشـروع أو أفـكار تخالف
قـرارات الشـرعية الدولية بحـل الصراع،
والتـي ظهـر جوهرهـا مـن خلال إعالنه
عـن القـدس عاصمـة إلسـرائيل ،مشـددا
علـى ضـرورة إلغـاء قـرار الكونغـرس
باعتبـار منظمـة التحريـر الفلسـطينية
منظمـة إرهابيـة منـذ عـام  ،1987وقرار
وزارة الخارجيـة األميركيـة بإغلاق
مكتـب مفوضية م.ت.ف في واشـنطن في
.17/11/2017
وأكـد المجلـس المركـزي أن الهـدف
المباشـر هـو اسـتقالل دولة فلسـطين ،مما
يتطلـب االنتقـال مـن مرحلة سـلطة الحكم
الذاتـي إلـى مرحلـة الدولـة ،والتي تناضل
مـن أجـل اسـتقاللها ،وبـدء تجسـيد سـيادة
دولـة فلسـطين بعاصمتها القدس الشـرقية
علـى حـدود الرابـع مـن حزيـران 1967
تنفيـذا لقـرارات المجلس الوطني ،بما فيها
إعلان االسـتقالل عـام  ،1988وقرارات
األمـم المتحـدة ذات الصلـة.
وأكـد تبنـي حركـة مقاطعـة إسـرائيل
وسـحب االسـتثمارات منهـا ،ودعـوة
دول العالـم إلـى فـرض العقوبـات علـى
إسـرائيل ،لـردع انتهاكاتهـا الصارخـة
للقانون الدولـي ،ولجم عدوانها المتواصل
على الشـعب الفلسطيني ونظام االبارتهايد
الـذي تفرضـه عليـه.
وشـدد علـى رفـض أي طروحـات أو
أفـكار للحلـول االنتقاليـة أو المراحـل
المؤقتـة بمـا فيهـا مـا يسـمى بالدولـة ذات
الحدود المؤقتـة ،وكذلك رفض االعتراف
بإسـرائيل كدولـة يهوديـة.
وأكـد حـق شـعبنا بممارسـة كافـة أشـكال
النضـال ضـد االحتلال وفقـاً ألحـكام
القانـون الدولـي واالسـتمرار فـي تفعيـل
المقاومـة الشـعبية السـلمية ودعمهـا
وتعزيـز قدراتهـا.
وفيمـا يلـي نـص البيـان الختامـي الصادر
عـن المجلـس المركزي لمنظمـة التحرير
الفلسـطينية 15_14 .كانون الثاني 2018
رام اهلل  -فلسطين

عقد المجلس المركزي الفلسـطيني دورته
العاديـة الثامنـة والعشـرين ،دورة القـدس
العاصمـة األبديـة لدولـة فلسـطين ،يومـي
األحـد واالثنيـن  15_14كانـون الثانـي
 2018فـي مدينـة رام اهلل ،بحضـور
الرئيـس محمـود عبـاس.
اسـتهل األخ سـليم الزعنون “أبو األديب”
رئيـس المجلـس الوطنـي الجلسـة للتثبـت
فـي النصـاب ،حيـث حضـر ()87
عضـواً مـن أصـل ( )109أعضـاء ،ولـم
يتمكـن عـدد مـن األعضـاء مـن الحضور
بسـبب اعتقالهـم أو منعهـم مـن قبل سـلطة
االحتلال اإلسـرائيلي ،وقـد بدأت الجلسـة
بتلاوة آيـات مـن الذكـر الحكيـم وقـراءة
فاتحـة الكتـاب ترحمـاً على أرواح شـهداء
شـعبنا وعـزف النشـيد الوطنـي.
وفـي كلمتـه التـي افتتـح بهـا الجلسـة قـال
األخ أبـو األديـب” لقـد آن األوان أن يقـوم
مجلسـنا المركزي الفلسـطيني الذي ينوب
عـن المجلـس الوطنـي الفلسـطيني ،وهـو
الـذي أتخـذ قـرار إنشـاء السـلطة الوطنيـة
الفلسـطينية لتكـون نـواة الدولـة ،أن يقـرر
مسـتقبلها ووظيفتهـا ،وأن يعيـد النظـر
بمسـألة االعتـراف بدولـة إسـرائيل ،حتى
تعترف بدولة فلسـطين وعاصمتها القدس
وبعـودة الالجئيـن وفـق القـرار .194
وأكـد الزعنون أن يقوم المجلس المركزي
برفـض ومواجهـة أيـة أفـكار يتـم تداولهـا
تحـت مـا يسـمى “ بصفقـة القـرن “،
ألنهـا خارجـة عن قواعـد القانـون الدولي
وقـرارات الشـرعية الدوليـة ،وتسـعى
لفـرض حـل منقوص ال يلبـي الحد األدنى
مـن حقوقنـا المشـروعة ،وطالـب بالبحث
عـن مسـارات دوليـة أخـرى برعاية األمم
المتحـدة لرعايـة حـل القضية الفلسـطينية.
وقـال الزعنـون :إن نجاحنـا فـي التصـدي
لتلك المخاطر والتحديات ،يتطلب تسـريع
خطوات تنفيذ المصالحة وإنهاء االنقسـام،
ووضـع خطـة لتعزيـز الشـراكة الوطنيـة
فـي إطـار م.ت.ف ،كونهـا هـي المرجعية
الوطنية السياسـية والقانونية العليا لشعبنا،
بما يسـتلزم تفعيل دور مؤسسـاتها.
واقتـرح الزعنـون اإلعـداد لعقـد دورة
عاديـة للمجلـس الوطنـي ،مـع دعـوة
حركتـي حمـاس والجهاد للمشـاركة فيها،
تكـون مهمتهـا األولـى إعـادة تشـكيل أو
اختيـار أو انتخـاب مجلـس وطنـي جديـد،
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وفـق مـا نـص عليـه نظـام انتخابـات
المجلـس الوطنـي.
واسـتطرد” إننـا ونحـن نثمـن ونقـدر
الموقـف الثابـت لألشـقاء العـرب ودعمهم
للقضيـة الفلسـطينية ،فإننـا نطالـب بتنفيـذ
مـا قررتـه القمـم العربيـة بشـأن القـدس،
وخاصـة قـرار قمـة عمّـان عـام ،1980
الـذي طالـب بقطع جميع العالقـات مع أية
دولـة تعتـرف بالقـدس عاصمة إلسـرائيل
أو تنقـل سـفارتها إليهـا.
وشـدد األخ سـليم الزعنون رئيس المجلس
الوطنـي الفلسـطيني ،علـى أن تضحيـات
ونضـاالت األسـرى واألسـيرات فـي
سـجون االحتلال ،تلزمنـا بتقديـم كافـة
أشـكال الدعـم والرعايـة لهـم.
وأكـد أن كرامـة شـعبنا األبـي فـوق أي
اعتبـار ،وسـتبقى قيادتـه وعلـى رأسـها
الرئيـس محمـود عبـاس وفيّـة ألهدافـه
وأمينـة عليهـا.
واسـتمع المجلـس إلـى كلمـة األخ محمـد
بركـة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير
العربيـة فـي الداخل.
وقـد رحـب األخ أبـو األديب برئيـس دولة
فلسـطين الرئيـس محمـود عبـاس ،ودعـاه
إللقـاء كلمتـه أمـام المجلس.
وقـد بـدأ الرئيـس كلمتـه” إننـا نلتقـي هنـا
لندافـع عـن القـدس ،ونحمـي القـدس ،وال
حجـة ألحـد فـي المـكان أنه غير مناسـب،
مؤكـداً أننـا فـي لحظـة خطيـرة ومسـتقبلنا
علـى المحـك ،وإننا لـن نرحل ولن نرتكب
أخطـاء الماضـي ،هـذه بالدنـا مـن أيـام
الكنعانيين.
وأكـد الرئيـس أننا ملتزمـون بحل الدولتين
علـى أسـاس الشـرعية الدوليـة ،ومبـادرة
السلام العربيـة علـى حـدود عـام ،1967
ووقف االسـتيطان وعدم القيـام بإجراءات
أحاديـه ،وسـنواصل الذهـاب إلـى مجلـس
األمـن حتـى الحصـول علـى العضويـة
الكاملة.
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وأكـد أننـا لـن نقبـل بمـا تريـد أمريـكا أن
تفرضـه علينـا مـن صفقـات ،وسـنعيد
النظـر فـي عالقاتنـا مع إسـرائيل ،مشـدداً
علـى أننـا سـنحافظ علـى مكتسـبات
الدولـة الفلسـطينية الداخليـة والخارجيـة،
وسـننخرط في أي مفاوضات سـلمية جادة
برعايـة أمميـة.
وشـدد الرئيـس علـى اسـتمرارنا فـي
تلبيـة حاجـات أسـر الشـهداء واألسـرى
والجرحـى.
وقـال الرئيـس :إننـا مـع المقاومة الشـعبية
السـلمية ،وملتزمـون بمحاربـة اإلرهاب،
ومـع ثقافـة السلام ،وإننـا سـنواصل
االنضمـام للمنظمـات الدوليـة ،وسنسـتمر
فـي لقاءاتنـا مـع أنصـار السلام فـي
إسـرائيل ،مشـدداً على ضـرورة ووجوب
العمـل لعقـد المجلـس الوطني الفلسـطيني
في أقرب وقت ،وتفعيل وتطوير م.ت.ف،
واالسـتمرار فـي تحقيـق المصالحـة التـي
لـم تتوقـف ،ولكـن تحتـاج إلـى جهـد كبير
ونوايـا طيبـة إلتمامهـا.
وقـد أصـدر المجلس المركـزي بعد انتهاء
النقـاش العـام مسـاء الخامـس عشـر مـن
كانـون الثانـي  2018القـرارات التاليـة:
ً
أوال :إدانـة ورفـض قـرار الرئيـس
األميركـي دونلـد ترمـب ،باعتبـار القـدس
عاصمـة إلسـرائيل ،ونقـل سـفارة بلاده
مـن تـل أبيـب إلـى القـدس ،والعمـل علـى
إسـقاطه ،واعتبـر المجلـس أن اإلدارة
األمريكيـة بهـذا القـرار قـد فقـدت أهليتهـا
وراع لعمليـة السلام ،ولـن تكون
كوسـيط ٍ
شـريكاً فـي هذه العملية إال بعـد إلغاء قرار
الرئيـس ترامـب بشـأن القـدس.
وأكـد المجلـس علـى رفـض سياسـة
الرئيـس ترامـب الهادفـة لطـرح مشـروع
أو أفـكار تخالـف قـرارات الشـرعية
الدوليـة بحـل الصـراع ،والتـي ظهـر
جوهرهـا مـن خلال إعالنـه عـن القـدس
عاصمة إلسـرائيل ،وشـدد علـى ضرورة

إلغـاء قـرار الكونغـرس باعتبـار منظمـة
التحريـر الفلسـطينية منظمـة إرهابيـة منذ
عـام  ،1987وقـرار وزارة الخارجيـة
األميركيـة بإغلاق مكتـب مفوضيـة
م.ت.ف في واشـنطن في .17/11/2017
ثانيـاً :علـى صعيـد العالقة مع إسـرائيل (
سـلطة االحتالل))
 -1فـي ضـوء تنصـل دولـة االحتلال
مـن جميـع االتفاقيـات المبرمـة وإنهائهـا
لهـا ،بالممارسـة وفـرض األمـر الواقـع،
ويؤكـد المجلـس المركـزي أن الهـدف
المباشـر هـو اسـتقالل دولة فلسـطين ،مما
يتطلـب االنتقـال مـن مرحلة سـلطة الحكم
الذاتـي إلـى مرحلـة الدولـة ،والتي تناضل
مـن أجـل اسـتقاللها ،وبـدء تجسـيد سـيادة
دولـة فلسـطين بعاصمتها القدس الشـرقية
علـى حـدود الرابـع مـن حزيـران ،1967
وذلـك تنفيـذاً لقـرارات المجلـس الوطنـي،
بمـا فيهـا إعلان االسـتقالل عـام ،1988
وقـرارات األمـم المتحـدة ذات الصلـة،
بمـا فيهـا قـرار الجمعيـة العامـة 67/19
بتاريخ  ،29/11/2012باعتباره األسـاس
السياسـي والقانونـي لتعاطـي شـعبنا مـع
واقعـه القائـم ،وتأكيـد التمسـك بوحـدة
أراضـي دولـة فلسـطين ،ورفـض أي
تقسـيمات أو وقائـع مفروضـة تتعـارض
مـع ذلـك.
وبنـا ًء على ذلك يقـرر المجلس المركزي،
أن الفتـرة االنتقاليـة التـي نصـت عليهـا
االتفاقيـات الموقعـة في أوسـلو ،والقاهرة،
وواشـنطن ،بمـا انطـوت عليـه مـن
التزامـات لـم تعـد قائمـة.
ويدعـو المجلـس المركـزي المجتمـع
الدولـي إلـى تحمـل مسـؤولياته ،علـى
أسـاس قرارات األمم المتحدة ذات الصلة،
مـن أجـل إنهـاء االحتلال وتمكيـن دولـة
فلسـطين مـن إنجاز اسـتقاللها ،وممارسـة
سـيادتها الكاملـة علـى أراضيهـا بمـا فيهـا
العاصمـة القـدس الشـرقية علـى حـدود

الرابـع مـن حزيـران .1967
 -2تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسـطينية بتعليـق االعتـراف بإسـرائيل
إلـى حيـن اعترافهـا بدولـة فلسـطين علـى
حـدود عـام  1967وإلغـاء قـرار ضـم
القـدس الشـرقية ووقـف االسـتيطان.
 -3يجـدد المجلـس المركـزي قـراره
بوقـف التنسـيق األمنـي بكافـة أشـكاله،
وباالنفـكاك من عالقة التبعيـة االقتصادية
التـي كرسـها اتفـاق باريـس االقتصـادي،
وذلـك لتحقيق اسـتقالل االقتصاد الوطني،
والطلـب مـن اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة
التحريـر ومؤسسـات دولـة فلسـطين البدء
فـي تنفيـذ ذلـك.
 -4اسـتمرار العمـل مـع جميـع دول العالم
لمقاطعـة المسـتوطنات االسـتعمارية
اإلسـرائيلية فـي المجـاالت كافـة ،والعمل
علـى نشـر قاعـدة البيانـات مـن قبـل
األمـم المتحـدة للشـركات التـي تعمـل فـي
المسـتوطنات اإلسـرائيلية ،والتأكيـد علـى
عـدم قانونيـة االسـتيطان االسـتعماري
اإلسـرائيلي مـن بدايـة عـام .1967
 -5تبني حركة مقاطعة إسـرائيل وسـحب
االسـتثمارات منهـا ،ودعـوة دول العالـم
إلـى فـرض العقوبـات علـى إسـرائيل،
لـردع انتهاكاتهـا الصارخـة للقانـون
الدولـي ،ولجـم عدوانهـا المتواصـل علـى
الشـعب الفلسـطيني ونظـام االبارتهايـد
الـذي تفرضـه عليـه.
 -6رفضـه وإدانتـه لنظـام االحتلال
واالبارتهايد العنصري اإلسـرائيلي ،الذي
تحاول إسـرائيل تكريسـه كبديل لقيام دولة
فلسـطينية مسـتقلة ،ويؤكـد عـزم الشـعب
الفلسـطيني علـى النضـال بـكل الوسـائل
إلسـقاطه.
 -7رفـض أي طروحـات أو أفكار للحلول
االنتقاليـة أو المراحـل المؤقتة بمـا فيها ما
يسـمى بالدولـة ذات الحدود المؤقتة.

 -8رفـض االعتـراف بإسـرائيل كدولـة
يهوديـة.
ثالثا :على الصعيد الفلسطيني الداخلي:
 -1التمسـك باتفـاق المصالحـة الموقـع
فـي أيـار  2011واليـات وتفاهمـات
تنفيـذه وأخرهـا اتفـاق القاهـرة ،2017
وتوفيـر وسـائل الدعـم واإلسـناد لتنفيذها،
وتمكيـن حكومـة الوفـاق الوطنـي مـن
تحمـل مسـؤولياتها كاملـة فـي قطـاع غزة
وفقـاً للقانـون األساسـي المعـدل ،ومـن ثـم
إجـراء االنتخابـات العامـة وعقـد المجلس
الوطنـي الفلسـطيني بمـا ال يتجـاوز نهايـة
عـام  ،2018وذلـك لتحقيـق الشـراكة
السياسـية فـي إطـار منظمـة التحريـر
الفلسـطينية الممثـل الشـرعي والوحيـد
للشـعب الفلسـطيني وبرنامجهـا ،والعمـل
على تشـكيل حكومة وحـدة وطنية تعزيزاً
للشراكة السياسـية ووحدة النظام السياسي
الفلسـطيني.
 -2التأكيـد علـى حـق شـعبنا في ممارسـة
كافـة أشـكال النضـال ضـد االحتلال وفقاً
ألحـكام القانـون الدولـي واالسـتمرار فـي
تفعيـل المقاومة الشـعبية السـلمية ودعمها
وتعزيـز قدراتها.
 -3يؤكـد علـى ضـرورة توفيـر أسـباب
الصمـود ألبنـاء شـعبنا فـي مدينـة القدس،
العاصمـة األبديـة لدولـة فلسـطين ،ويؤكد
ضـرورة توفيـر الدعـم لنضالهـم فـي
التصـدي لإلجـراءات اإلسـرائيلية الهادفة
إلـى تهويـد المدينـة المقدسـة ،وضـرورة
وضـع برنامـج متكامـل لتعزيـز صمـود
مواطنيهـا فـي مختلـف مجـاالت الحيـاة،
ودعـوة الـدول العربية واإلسلامية للوفاء
بالتزاماتهـا بهـذا الشـأن ،وتعزيـز تالحـم
الصـف الوطنـي المقدسـي تحـت قيـادة
مرجعيـة وطنيـة موحـدة ،وإعـادة تشـكيل
مجلـس أمانـة العاصمـة من خلال صيغة
ديمقراطية تمثيلية مناسـبة ومتوافق عليها
وطنياً .

 -4اتخـاذ كافـة اإلجراءات إلسـناد شـعبنا
فـي قطـاع غـزة الـذي صمـد ببطولـة
أمـام االعتـداءات اإلسـرائيلية والحصـار
اإلسـرائيلي ودعم كافة احتياجات صموده
بمـا في ذلك حرية تنقـل أفراده واحتياجاته
الصحيـة والمعيشـية وإعـادة االعمـار
وحشـد المجتمـع الدولـي لكسـر الحصـار
علـى قطـاع غـزة.
 -5يديـن المجلـس المركـزي عمليـات
تسـريب ممتلـكات الطائفـة األرثوذكسـية
للمؤسسـات والشـركات اإلسـرائيلية
ويدعو إلى محاسـبة المسـؤولين عن ذلك،
ويدعم نضال أبناء الشـعب الفلسطيني من
الطائفـة األرثوذكسـية من اجـل المحافظة
علـى حقوقهـم ودورهـم فـي إدارة شـؤون
الكنسـية األرثوذكسـية ،والحفـاظ علـى
ممتلكاتهـا.
رابعـاً :علـى صعيد مجلـس األمن الدولي
والجمعيـة العامـة والمحكمـة الجنائيـة
الدوليـة
 -1اسـتمرار العمل لتوفير الحماية الدولية
للشـعب الفلسـطيني فـي أراضـي دولـة
فلسـطين المحتلـة (الضفـة الغربيـة بمـا
فيهـا القـدس الشـرقية وقطاع غـزة) وذلك
ً
عملا بقـرارات مجلـس األمـن الدولـي
( )605لعـام  1987والقـراران ( )672و
( )673لعـام  ،1990والقرار ( )904لعام
 ،1998وإنفـاذ اتفاقية جنيـف الرابعة لعام
( 1949حمايـة المدنييـن وقـت الحـرب).
 -2اسـتمرار العمـل لتعزيـز مكانـة دولـة
فلسـطين فـي المحافـل الدوليـة ،وتفعيـل
طلـب العضويـة الكاملـة لدولـة فلسـطين
فـي األمـم المتحـدة.
 -3تقديـم اإلحالـة حـول مختلـف القضايـا
(االسـتيطان ،األسـرى ،العـدوان علـى
قطـاع غـزة) للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة.
 -4اسـتمرار االنضمـام للمؤسسـات
والمنظمـات الدولية وبما يشـمل الوكاالت
المتخصصـة لألمـم المتحـدة.
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خامسـاً :علـى الصعيديـن العربـي
و ا إل سلا مي
 -1المطالبـة بتفعيـل قـرار قمـة عمّـان
 1980الـذي يلـزم الـدول العربيـة بقطـع
جميـع عالقاتهـا مـع أي دولـة تعتـرف
بالقدس عاصمة إلسـرائيل وتنقل سفارتها
إليهـا والـذي أعيـد تأكيـده فـي عـدد آخـر
مـن القمـم العربيـة مـع الطلـب مـن الدول
األعضـاء فـي منظمـة التعاون اإلسلامي
القيـام بالمثـل.
 -2التمسـك بمبـادرة السلام العربيـة،
ورفـض أي محـاوالت لتغييرهـا أو
تحريفهـا ،واالحتفـاظ بأولوياتهـا.
 -3العمـل مـع األشـقاء العـرب (الجامعـة
العربيـة) والـدول اإلسلامية (منظمـة
التعاون اإلسلامي) وحركة عدم االنحياز
لعقـد مؤتمـر دولـي كامـل الصالحيـات
إلطلاق عمليـة السلام وبالتنسـيق مـع
دول االتحـاد األوروبي وروسـيا والصين
واليابـان وباقـي المجموعـات الدولي على
أسـاس قـرارات الشـرعية الدوليـة ذات
العالقـة واالسـتفادة من مخرجـات مؤتمر
باريـس كانـون ثاني  2017لهـذا الغرض
وبمـا يضمـن إنهـاء االحتالل اإلسـرائيلي
وتمكيـن دولة فلسـطين وبعاصمتها القدس
الشـرقية علـى حـدود  1967من ممارسـة
اسـتقاللها وسـيادتها وحل قضية الالجئين
اسـتناداً للقرار الدولـي  194وباقي قضايا
الوضـع النهائـي وفقـاً لقـرارات الشـرعية
الدوليـة ذات الصلـة بسـقف زمنـي محدد.
 -4وجـوب وقـوف الجامعـة العربيـة
ومنظمـة التعـاون اإلسلامي وحركة عدم
االنحيـاز واالتحـاد اإلفريقـي بحـزم أمـام
الـدول التـي خرقـت قـرارات هـذه األطـر
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الجماعيـة بشـأن التصويـت لصالـح قـرار
الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة الخـاص
بالقـدس .21/12/2017
 -5يؤكـد إدانتـه للتهديـدات األمريكيـة
بوقـف االلتـزام بالمسـاهمة بتمويـل
(االونـروا) ،ويـرى فيها محاولـة التنصل
مـن المسـؤولية ،عـن مأسـاة الالجئيـن
التـي كانـت الواليـات المتحدة شـريكة في
صنعهـا ،ويدعـو المجتمـع الدولـي إلـى
االلتـزام بتأميـن الموازنـات الضروريـة
لوكالـة الغـوث ،بمـا يضـع حـداً للتراجـع
المتواصـل فـي خدمـات الوكالـة ،ويمكـن
مـن تحسـين دورهـا فـي تقديـم الخدمـات
األساسـية لضحايـا النكبـة وتأميـن الحيـاة
الكريمـة لهـم باعتبارهـا حقـاً يتحمـل
المجتمـع الدولـي مسـؤولية الوفاء بـه وفقاً
للقـرار .194
 -6يرفـض المجلـس المركـزي التدخـل
األجنبـي فـي الـدول العربيـة ويدعـو إلـى
حـل سياسـي وحـوار مـن اجـل الخـروج
مـن األزمـات والحـروب التـي تعيشـها
بعـض الدول العربية ويدعـو للحفاظ على
وحـدة هـذه الـدول ومواجهـة محـاوالت
التقسـيم ورفع المعاناة عن شعوبنا العربية
وتعزيـز التفافهـا حـول قضيتهـا المركزية
قضيـة فلسـطين.
سادسـاً :وضـع اآلليـات لتنفيـذ قـرارات
المجلـس المركزي السـابقة بتمثيـل المرأة
بمـا ال يقـل عـن نسـبة  30%فـي جميـع
مؤسسـات ودولـة فلسـطين وموائمـة
القوانيـن بمـا يتالئـم واتفاقيـة سـيداو.
سـابعاً :يحيي المجلـس المركزي جماهير
شـعبنا فـي مخيمـات اللجـوء والشـتات في
سـوريا ولبنـان والمهجـر الذيـن يؤكـدون

كل يـوم تمسـكهم بحـق العـودة ،ويكلـف
اللجنـة التنفيذيـة اسـتمرار وتكثيـف العمل
مـع الجاليـات الفلسـطينية فـي دول العالـم
والتواصل المسـتمر مع األحـزاب الدولية
لحشـد الرأي العـام في مواجهـة القرارات
التصفويـة للقضية الفلسـطينية.
ثامنـاً :يحـي المجلـس المركـزي نضـال
وصمـود األسـرى فـي سـجون االحتلال
ويدعـو إلى دعمهم فـي مواجهتهم اليومية
مـع السـجان ويدعـو المؤسسـات الوطنيـة
والدوليـة متابعـة قضاياهم في كل المحافل
إلـى حيـن اإلفـراج عنهـم ،ويسـتنكر
المجلـس اعتقـال األطفـال وترويعهـم بمـا
فيهـم عهـد التميمـي والتي أصبحـت رمزاً
للكبرياء الفلسـطيني في مواجهة االحتالل
وغيرهـا مـن عشـرات األطفـال.
كمـا يسـتنكر جرائـم القتـل المتعمـد
واإلعدامـات الميدانية التـي يرتكبها جنود
االحتلال اإلسـرائيلي كمـا جـرى مـع
الشـهيد المناضل المقعـد إبراهيم أبو ثريا،
ويديـن اسـتمرار احتجاز جثامين الشـهداء
فـي مقابـر األرقـام ،ويدعو لإلفـراج عنها
دون قيـد أو شـرط.
تاسـعاً :ووجـه المجلـس المركـزي
الفلسـطيني تحيـة االعتـزاز للهبـة
الجماهيريـة العارمـة رداً علـى قـرار
الرئيـس ترامـب باالعتـراف بالقـدس
عاصمـة إلسـرائيل ونقـل السـفارة
األمريكيـة إليهـا ،وترحـم المجلـس علـى
أرواح الشـهداء الذيـن أرتقـوا مـن أجـل
فلسـطين وشـهداء الهبـة الجماهيريـة
الفلسـطينية األخيـرة مـن أجـل القـدس
و ا أل قصـى .
م.غ /و.أ ،م.ع

االنتهاكات االســرائيلية خالل عام 2017

شـهد العـام  2017تصاعـدا خطيـرا مـن
قبـل اسـرائيل بحـق الشـعب الفلسـطيني
وأرضـه وممتلكاته وما زالـت االنتهاكات
االسـرائيلية تؤثـر بشـكل سـلبي على حياة
المواطنيـن الفلسـطينيين اليوميـة .فبالرغم
مـن المسـاعي الدوليـة الحثيثـة خلال
االعوام الماضية لحل النزاع الفلسـطيني-
االسـرائيلي واحلال السلام الشـامل
والعـادل في المنطقة اال أن دولة االحتالل
االسرائيلي ما زالت تتمادى في انتهاكاتها
بحـق الشـعب الفلسـطيني ومسـتمرة فـي
النشـاطات االسـتيطانية فـي االراضـي
الفلسـطينية المحتلـة والمتمثلـة بمصـادرة
االراضـي الفلسـطينية والتوسـعات
االسـتيطانية المختلفـة وشـرعنه البـؤر
االسـتيطانية غير القانونية وعمليات الهدم
االسـرائيلية التي اسـتهدفت مئات المنازل
والمنشـآت الفلسـطينية في الضفـة الغربية
المحتلـة وشـردت العديـد مـن العائلات
الفلسـطينية (مـن اطفـال وكبـار السـن

ونسـاء) وايضـا انتهـاكات المسـتوطنين
التـي باتـت تشـكل خطـورة كبيـرة علـى
المواطنيـن الفلسـطينيين وحياتهم اليومية،
هـذا باإلضافـة الـى اسـتهداف القطـاع
الزراعي الفلسـطيني من اقتالع لألشـجار
الفلسـطينية وبخاصـة اشـجار الزيتـون
التـي تعتبـر مصـدر دخـل رئيسـي وهـام
للعائلات الفلسـطينية وتدميـر المنشـآت
والمعـدات الزراعيـة والمصـادرات التـي
تبعتهـا مـن اجـل شـل الحركـة الزراعيـة
واالقتصاديـة ،هـذا باإلضافـة الـى مئـات
اوامـر الهـدم ووقـف العمـل اإلسـرائيلية
التي اسـتهدفت تجمعات فلسطينية بأكملها
تحـت مسـميات واهية ،من اجل السـيطرة
علـى األراضـي التـي تقـوم عليهـا هـذه
التجمعـات.
واسـتمرت حكومـة دولـة االحتلال
االسـرائيلية ايضـا بنشـر العطـاءات
والمخططـات االسـتيطانية الراميـة الـى
توسيع المستوطنات االسرائيلية في جميع

انحـاء الضفة الغربيـة المحتلة وعلى وجه
الخصوص المسـتوطنات االسـرائيلية في
مدينـة القـدس المحتلـة ،تلـك التـي تحيـط
بالمدينـة المقدسـة ،فـي مسـعى منهـا الـى
ضمهـا لتصبـح الحـدود الجديـدة للمدينـة
مـن خلال مخططهـا المعـروف باسـم
“القـدس الكبرى” .كما طالت المخططات
والعطـاءات الصـادرة المسـتوطنات
االسـرائيلية الواقعـة غـرب الجـدار  ،بيـن
الخـط االخضر(خـط الهدنة للعـام )1949
ومسـار جـدار العـزل العنصـري ،فـي
خطوة اسـرائيلية واضحة للتشـبث بمسـار
الجـدار “كحـدود دائمـة” إلسـرائيل .فـي
التقريـر التالـي ،عـرض ألبـرز االحـداث
المتعلقـة بالنشـاطات االسـتيطانية خلال
العـام  2017واحصائيـات ذات صلـة-:
عمليـــات الهـــدم االســـرائيلية التـــي
اســـتهدفت المنـــازل والمنشـــآت
الفلســـطينية فـــي الضفـــة الغربيـــة
المحتلـــة خـــال العـــام 2017
يزخـر العـام  2017بالعديـد مـن عمليـات
الهـدم واالخلاء التـي نفذتهـا السـلطات
االسـرائيلية المحتلـة ممثلـة بمؤسسـاتها
المختلفـة ،بـدءا مـن االدارة المدنيـة
االسـرائيلية ،الـذراع الرئيسـي لالحتلال
اإلسـرائيلي فـي الضفـة الغربيـة المحتلـة
والتـي تعمـل علـى تعزيـز سـلطتها
وسـيطرتها علـى االراضـي الفلسـطينية
التـي مـا زالـت تخضـع للسـيطرة
االسـرائيلية الكاملة بحسـب اتفاقية أوسـلو
الثانيـة المؤقتـة للعـام “ ، 1995تحـت
مسـمى أراضي ج” ،حيث تتحكـم االدارة
المدنيـة االسـرائيلية فـي جميـع مناحـي
الحيـاة فـي هـذه المناطـق وتضيـق سـبل
العيش للشـعب الفلسـطيني فيهـا من خالل
الحد من البناء الفلسـطيني مهما كان نوعه
سـواء كان سـكنيا أو تجاريـا أو زراعيـا
وغيـره هـذا باإلضافـة الـى منـع سـلطات
االحتلال االسـرائيلية الفلسـطينيين مـن
االسـتثمار فـي هـذه المناطـق وتنفيـذ
المشـاريع التـي مـن الممكـن ان ترفـع من
العائـد االقتصـادي للفلسـطينيين وتحسـين
ظروفهـم المعيشـية بهـدف منعهـم مـن
اسـتغالل هـذه االراضـي حتـى يتسـنى
لهـا مصادرتهـا فـي المسـتقبل وترسـيخ
منظومـة االسـتيطان فيهـا.
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وخــال العــام  ،2017بلــغ عــد المنــازل
الت ــي ت ــم هدمه ــا ف ــي الضف ــة الغربي ــة
المحتل ــة  206من ــزال كان معظمه ــا ف ــي
كل مـــن محافظـــات القـــدس والخليـــل.
كمـــا بلـــغ عـــدد المنشـــآت التـــي تـــم
اســـتهدافها ايضـــا بغـــض النظـــر عـــن
نوعهـــا  205منشـــأة ،كان معظمهـــا
فــي كل مــن محافظــات القــدس وجنيــن
ونابل ــس عل ــى التوال ــي .
ونفـذت السـلطات االسـرائيلية معظـم
عمليـات الهـدم بذريعـة البنـاء غيـر
المرخـص (وعلـى وجـه الخصـوص فـي
مدينـة القـدس المحتلـة والمناطق المصنفة
“ج”) وكذلـك بذريعـة الدواعـي األمنيـة،
كهـدم منـازل تعـود لفلسـطينيين تدعـي
اسـرائيل انهم قامـوا بتنفيذ عمليات معادية
إلسـرائيل .فيمـا يلـي رسـما بيانيـا يبـرز
االحصائيـات الخاصـة بهـدم المنـازل
والمنشـآت الفلسـطينية في الضفـة الغربية
المحتلـة-:

اتفاقيـة جنيـف الرابعـة ،فـان سياسـة هـدم
المنـازل الفلسـطينية لـم تكـن ابـ ًدا مبنيـة
علـى أسـاس الضـرورات العسـكرية أو
األمنيـة الملحـة كما يرد فـي المادة  53من
()i
اتفاقيـة جنيـف الرابـع  “ :يحظـر علـى
دولـة االحتلال أن تدمـر أي ممتلـكات
خاصـة ثابتـة أو منقولـة تتعلـق بأفـراد أو
جماعـات ،أو بالدولة أو السـلطات العامة،
أو المنظمـات االجتماعيـة أو التعاونيـة،
إال إذا كانـت العمليـات الحربيـة تقتضـي
حتمـاً هـذا التدميـر” ،ولكـن بهـدف افراغ
االرض من سـاكنيها لصالح المستوطنات
اإلسـرائيلية القائمـة بشـكل غيـر قانونـي
علـى األرض الفلسـطينية وخاصـة فـي
مدينـة القـدس المحتلـة ،حيـث تعمـل بلدية
القدس االسـرائيلية وبشـكل متسـارع على
هـدم المنـازل الفلسـطينية التـي تفتقـر الى
تراخيص البناء بسـبب سياستها الممنهجة
والمتعمـدة في عدم اصـدار تراخيص بناء
للفلسطينيين في المدينة .كما تدفع اسرائيل

ان سياسـة الهـدم اإلسـرائيلية المسـتمرة
فـي األراضـي الفلسـطينية المحتلـة ال
ً
خطيـرا للحـق الفلسـطيني
انتهـاكا
تشـكل
ً
فـي المسـكن فحسـب ،بـل هـو تطبيـق
لسياسـة “العقـاب الجماعـي” المحظـورة
دوليـا والتـي تـم التأكيـد عليهـا فـي اتفاقية
جنيـف الرابعـة للعـام  ،1949المـادة
 33والتـي تحظـر دون اسـتثناء إيقـاع
العقـاب علـى الفـرد  /األفـراد للفعـل
الـذي يرتكبـه شـخص اخـر “ :ال يجـوز
مُعاقبـة أي شـخص محمي عـن مخالفة لم
يقترفهـا هـو شـخصياً .تحظـر العقوبـات
الجماعيـة وبالمثـل جميـع تدابيـر التهديـد
أو اإلرهـاب .”.وباإلضافـة للمادة  33من

ايضـا ومـن وراء الكواليـس ،بالجمعيـات
االسـتيطانية المختلفـة باالسـتيالء علـى
المنـازل الفلسـطينية فـي القـدس المحتلـة
بذريعة شـرائها من اصحابها الفلسطينيين
فـي المدينـة.
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أوامـــر الهـــدم االســـرائيلية التـــي
اســـتهدفت المنـــازل والمنشـــات
الفلســـطينية فـــي الضفـــة الغربيـــة
المحتلـــة خـــال العـــام 2017
لـم يكـن العـام  2017مختلفـا عـن األعوام
السـابقة ،فالسياسـات اإلسـرائيلية لهـدم
المنـازل الفلسـطينية لـم تختلف مـع مرور
االعـوام بالرغـم مـن المسـاعي الدوليـة

الحثيثـة إلحـداث تغييـر فـي المنطقـة فيما
يتعلـق بعمليـة السلام بيـن الفلسـطينيين
واإلسـرائيليين .كمـا ان سياسـة هـدم
المنـازل الفلسـطينية هـي واحـدة مـن
عـدة سياسـات انتهجتهـا اسـرائيل عقـب
احتاللهـا لألراضـي الفلسـطينية فـي العام
 1967وحتـى يومنـا هـذا بهـدف مواجهـة
الفلسـطينيين ودفعهـم للرحيـل .ومـع
توقيـع اتفاقيـة اوسـلو الثانية فـي العاصمة
االمريكيـة واشـنطن فـي شـهر أيلـول مـن
العـام  ،1995حـددت االتفاقيـة المرحلـة
االنتقاليـة من الحكم الذاتي الفلسـطيني في
الضفـة الغربيـة وقطاع غـزة  ،في انتظار
،مفاوضـات الوضـع النهائـي ،التـي كانت
مـن المقـرر أن تبـدأ فـي شـهر أيـار مـن
العـام  1996وتنتهـي فـي شـهر ايـار مـن
العـام  . 1999ونصـت االتفاقيـة المؤقتـة
علـى أن المرحلـة األولـى مـن إعـادة
انتشـار القـوات العسـكرية اإلسـرائيلية
سـتكتمل عشـية االنتخابـات الفلسـطينية،
أي  22يومـا قبـل االنتخابـات .وإن
المزيـد مـن عمليـات إعـادة االنتشـار مـن
المقـرر أن تكتمـل فـي غضون  18شـهرا
مـن تاريـخ تنصيـب المجلـس التشـريعي
الفلسـطيني .خلال هذه الفتـرة ،يتم تحويل
الصالحيـات والمسـؤوليات المتعلقـة
باألراضـي تدريجيـا إلى السـلطة الوطنية
الفلسـطينية لتشـمل الضفة الغربية وقطاع
غـزة  ،باسـتثناء القضايـا التـي سـيتم
التفـاوض عليهـا فـي مفاوضـات الوضـع
النهائـي (القـدس والمسـتوطنات والميـاه
والالجئيـن والحـدود) .وهـذا يعنـي أن 95
 ٪من مسـاحة الضفة الغربية وقطاع غزة
كان يجـب أن تنتقـل للسـيطرة الفلسـطينية
مـع بقـاء  5%من مسـاحة الضفـة الغربية
تحـت السـيطرة االسـرائيلية وتشـمل
المسـتوطنات القائمـة فـي الضفـة الغربية
والقـدس المحتلـة .ولكـن علـى أرض
الواقـع هـذا لـم يحـدث بسـبب التوقـف في
المفاوضـات مـن قبـل اسـرائيل والتأخيـر
المتعمـد فـي تنفيـذ االتفاقيـات ،فضلا
عـن إعـادة التفـاوض علـى مـا تـم االتفاق
عليه ،إلى االنسـحاب اإلسـرائيلي الجزئي
مـن االراضـي الفلسـطينية .وعليـه ،بلغت
مسـاحة المناطـق الخاضعـة للسـيطرة
الفلسـطينية حتـى شـهر آذار مـن العـام
 2000مـا ال يزيـد عـن  ٪ 18.2مـن

مسـاحة الضفـة الغربيـة تحـت مسـمى
()ii
،مناطق ا  ،،و  21.8%من المسـاحة
الكليـة للضفـة الغربيـة تحـت مسـمى
()iii
فيمـا بقـي  60%مـن
،مناطـق ب،
االراضـي الفلسـطينية يخضـع للسـيطرة
االسـرائيلية الكاملة تحت مسـمى “مناطق
ج” (مناطـق المسـتوطنات االسـرائيلية
والقواعد العسـكرية والمناطـق المفتوحة)
و المحميـات الطبيعيـة وهـي المناطـق
التـي مـا زالـت اسـرائيل ترفـض التنـازل
عنهـا و تقـوم بتعزيـز السـيطرة عليهـا
مـن خلال البنـاء االسـتيطاني المكثـف و
مخططـات العـزل االحاديـة الجانـب حتى
ال يتـم التنـازل عنهـا للفلسـطينيين فـي أية
تسـوية مسـتقبلية ،فـي ذات الوقـت تعرقل
البنـاء والتطـور العمرانـي الفلسـطيني في
تلـك المناطـق وتمنـع االسـتثمار أو تنفيـذ
المشـاريع فيهـا وتعرقل عملية اسـتصدار
تراخيـص البنـاء حيـث يتوجـب علـى كل
فلسـطيني يرغـب ببنـاء منـزل أو اضافـة
غرفـة الـى منـزل قائـم أو اقامـة بركسـا
زراعيـا أو حيوانيـا أو أي منشـأة اخـرى،
أن يخضـع إلجـراءات طويلـة ومعقـدة
ومكلفـة والتـي فـي اغلـب االوقـات كانـت
تُقابـل بالرفـض مـن قبـل االدارة المدنيـة
االسرائيلية بسبب عدم موافاة الفلسطينيين
بالشـروط الالزمة للبناء فـي تلك المناطق
بحسـب االدعـاءات االسـرائيلية ،هـذا
باإلضافـة الـى حرمـان القرى الفلسـطينية
في المناطق المصنفة “ج” من مخططات
هيكليـة لتلبيـة احتياجاتهـم العمرانيـة
ومواكبـة الزيـادة السـكانية .ولذلـك يبقـى
هـؤالء السـكان تحـت خطر الهـدم بذريعة
عـدم الترخيـص بحسـب االدعـاءات
االسـرائيلية .و فـي نفـس الوقـت ،ال
تتـردد الجرافـات االسـرائيلية فـي الـرد
علـى الفلسـطينيين الذيـن يتجـرؤون علـى
تحـدي القوانيـن االسـرائيلية و البنـاء فـي
مناطق ج الخاضعة للسـيطرة االسـرائيلية
الكاملـة .وجميـع هـذه السياسـات التـي
تتبعها إسـرائيل في مواجهة الفلسـطينيين،
سـواء باألوامـر العسـكرية الهادفـة إلـى
هـدم المنـازل أو مصـادرة األراضـي،
أو بنـاء المسـتوطنات وجـدار العـزل
العنصـري ،أو توسـيع البؤر االسـتيطانية
غيـر الشـرعية وغيرهـا مـن السياسـات
التي تسـعى إلى السـيطرة علـى األراضي

الفلسـطينية ،هـي سياسـات تنتهـك جميـع
القوانيـن واألعـراف الدوليـة واتفاقيـات
السلام الموقعـة مـع الجانـب الفلسـطيني؛
وخاصـة اتفاقيـة جنيـف الرابعـة لعـام
 ،1949المـادة رقـم “ :174يحظـر تدمير
الممتلكات واالسـتيالء عليها بشـكل واسع
النطـاق ،وال تبـرره ضـرورة عسـكرية
ملحـة ،وينفـذ بشـكل غيـر قانونـي وغيـر
شـرعي وبشـكل تعسـفي ”.وفي احصائية
لمعهد االبحاث التطبيقية – القدس (أريج)
للعـام  ،2017هـددت اسـرائيل بهدم أكثر
مـن  530منـزال فـي الضفـة الغربيـة
المحتلـة ،كان معظمهـا فـي محافظتـي
القـدس والخليـل علـى التوالـي .فيمـا يلـي
أبـرز االحـداث فيمـا يتعلـق بأوامـر الهدم
ووقـف البنـاء للمنـازل الفلسـطينية فـي
الضفـة الغربيـة المحتلـة-:
• فـي الرابـع مـن شـهر كانـون الثانـي من
العـام  ،2017سـلمت سـلطات االحتلال
االسـرائيلي إخطـارات بهـدم احـد عشـر
منـزال فـي منطقة وادي الحمـص في بيت
لحـم بذريعـة “البنـاء دون ترخيـص”.
يذكـر أن المنـازل المخطـر بالهـدم تقع في
المنطقـة المصنفـة “ب”.
• فـي التاسـع عشـر مـن شـهر شـباط مـن
العـام  ،2017اقتحمـت سـلطات االحتالل
االسـرائيلي منطقـة الخـان االحمـر شـرق
القـدس وسـلمت  42أمـرا بالهـدم يشـمل
المبانـي والمنشـئات فـي المنطقـة بذريعـة
البنـاء غيـر المرخـص هـذا باإلضافة الى
المدرسـة الوحيدة في المنطقـة والمعروفة
باسـم مدرسـة االطـارات و والمسـجد
الوحيـد فـي المنطقـة.
• فـي الخامـس مـن شـهر ايلـول مـن العام
 ،2017اخلـت شـرطة االحتلال وطواقم
دائـرة االجـراء االسـرائيلية فـي مدينـة
القدس المحتلة عائلة شماسـنة من منزلها
الـذي تقطنـه منـذ العـام  1964فـي حـي
الشـيخ جـراح بالقـدس بزعـم أن ملكيتـه
تعـود لعائلـة يهوديـة كانـت تملكـه قبـل
النكبـة .ويعيـش فـي المنـزل المكـون مـن
غرفتيـن ومنافعهمـا الحاج أيوب شماسـنة
 82عامـاً وزوجتـه ،وابنهمـا محمـد
وزوجته وأوالده السـتة (أكبرهم  22عاماً
وأصغرهـم  11عامـاً) –  10أشـخاص.
• فـي الثانـي مـن شـهر تشـرين االول من
العـام  ،2017أقـرت اللجنـة الوزاريـة

اإلسـرائيلية مشـروعا خاصـا يهـدف الـى
إخـراج عـدة بلـدات فلسـطينية واقعـة
علـى الجانـب الشـرقي مـن جـدار العـزل
العنصـري مـن حـدود مـا يسـمى ببلديـة
القـدس .ويشـمل المشـروع االسـرائيلي
بلـدة كفـر عقـب ومخيـم شـعفاط لالجئيـن
وجـزء مـن بلدة السـواحرة الشـرقية وحي
عيـن الجويـزة فـي قريـة الولجـة .وتـم
طـرح المشـروع مـن مـا يسـمى بوزيـر
شـؤون القـدس “زئيـف اليكـن” ،فـي
خطـوة مـن شـانها أن تسـرع مـن تهويـد
المدينة المقدسـة وقلـب واقعها الديمغرافي
لصالـح المسـتوطنين .وسـوف يعمـل
المشـروع االسـرائيلي اذا تـم اقـراره على
تقليـص نسـبة الفلسـطينيين القاطنيـن فـي
مدينـة القـدس المحتلـة .ويتـراوح عـدد
سـكان هـذه األحيـاء مـا بين  100ـــ 150
ألفـاً يحمـل اكثـر من نصف هـؤالء الهوية
الزرقـاء (الهويـة المقدسـية) .ولفـت إلكين
بالتصريح أن التجمعات المسـتهدفة تشـهد
اكتظاظـاً سـكانياً وان اسـرائيل تسـعى
الـى ايجـاد «تـوازن ديموغرافـي» بيـن
اليهـود والعـرب في المدينـة ،بحيث تكون
األغلبيـة الكبـرى مـن سـكان القـدس مـن
اليهود .وبحسـب الكين ،فانه لم يتقرر بعد
هـل سـتخضع هـذه المناطـق الفلسـطينية
لمنطقـة نفـوذ سـلطة محليـة واحـدة ،رغم
عـدم التواصـل الجغرافي في مـا بينها ،أو
لسـلطتين محليتين .وفـي المرحلة األولى،
سـيكون فيهـا مجلـس محلـي معيّـن مـن
“وزيـر الداخليـة” اإلسـرائيلي.
• فـي الثالـث مـن شـهر تشـرين الثاني من
العـام  ،2017نشـرت صحيفـة هآرتـس
االسـرائيلية أن إسـرائيل تنـوي تنفيـذ
مخطـط سـري لتنفيـذ أكبـر عمليـة هـدم
فـي مدينـة القـدس المحتلـة ،سـتطال عـدة
بنايـات سـكنية فلسـطينية فـي حـي كفـر
عقـب ،شـمال القـدس المحتلـة .وبحسـب
المخطـط الـذي يشـرف عليـه رئيـس
بلديـة القـدس نيـر بـركات ،سـيتم تفجيـر
وهـدم سـتة بنايات سـكنية فـي منطقة كفر
عقـب كل منهـا علـى األقـل مؤلـف مـن
سـتة أو سـبعة طوابـق ،فـي الجـزء الـذي
يقـع خـارج جـدار .العـزل العنصـري
االسـرائيلي ،علـى الجهـة الشـرقية مـن
الجـدار ،داخـل الضفـة الغربيـة المحتلـة.
وأشـارت الصحيفـة أن عمليـة الهـدم،
25

اذا تمـت ،ستتسـبب فـي تشـريد مئـات
الفلسـطينيين مـن منازلهـم ،الفتـة إلـى أن
سـكان تلك البنايات السـكينة هـم من حملة
الهويـة الزرقـاء .ووفقـا للمخطـط ،كان
مـن المتوقـع أن يتـم وبإيعـاز مـن بلديـة
االحتلال بالقـدس ،تدميـر وتفجيـر الحـي
السـكني المستهدف ،المتاخم لمخيم قلنديا،
وذلـك بذريعـة البنـاء دون تراخيـص

تغنت على مسـلمات زائفة وغير شـرعية
تعـود الـى قوانيـن سـنتها وفرضتهـا بمـا
يتناسـب ومطامعهـا االسـتيطانية حيـث
قامـت بمصـادرة االراضـي الفلسـطينية
بواسـطة عـدة قوانيـن كان أبرزهـا
“المصـادرة تحـت ذريعـة أراضـي الدولة
()iv
“ مـن خلال االمـر العسـكري
االسـرائيلي رقـم  59للعـام  1967واالمر

للعـام  ،1967والمصـادرة بذريعـة
“اراضـي محميـات طبيعيـة” مـن خلال
االمـر العسـكري االسـرائيلي رقـم 363
تكتـف اسـرائيل بهـذا
للعـام  .1969ولـم
ِ
القـدر مـن المصـادرات ،بـل وسـارعت
الـى االعلان عـن بنـاء جـدار علـى
الجانـب الغربـي مـن الضفـة الغربيـة
المحتلـة فـي العـام  2002تحـت مسـمى

 االوامـــر العســـكرية االســـرائيليةالمص ــادرة واالخ ــاء وأراض ــي دول ــة
تعددت وسـائل المصادرة االسـرائيلية في
االراضـي الفلسـطينية المحتلة منذ احتالل
اسـرائيل لألراضـي الفلسـطينية فـي العام
 1967اال أن الهـدف كان واحـداَ ،اال
وهـو السـيطرة علـى اكبـر مسـاحة ممكنة
مـن االراضـي الفلسـطينية لألغـراض
االسـرائيلية المختلفـة .وعقـب احتلال
اسـرائيل للضفة الغربيـة و قطاع غزة في
العـام  ،1967اسـتباحت اسـرائيل لنفسـها
اصـدار االوامـر العسـكرية العديـدة لتنفيذ
مخططاتهـا االسـتيطانية فـي االراضـي
الفلسـطينية المحتلـة والمضـي قدمـا فـي
فـرض واقـع اليـم على الفلسـطينيين حيث

العسـكري االسـرائيلي رقـم  291للعـام
 ،1968وايضـا “المصـادرة بحجـة
األراضـي المتروكـة وغيـر المزروعـة”
والمصـادرة بذريعـة مناطـق تدريبـات
عسـكرية (مناطـق قتـال) مـن خلال
االمـر العسـكري االسـرائيلي رقـم 271
للعـام  ،1968وأيضـا المصـادرة بذريعـة
“المناطـق المغلقـة” مـن خلال االمـر
العسـكري االسـرائيلي رقـم  378للعـام
 1970هـذا باإلضافـة الـى المصـادرة
لألغـراض العامـة مـن خلال األمـر
العسـكري االسـرائيلي رقـم  321للعـام
 1969وكذلـك المصـادرة بواسـطة
()v
مـن خلال
قانـون أملاك الغائبيـن
األمـر العسـكري االسـرائيلي رقـم 58

“الذريعـة االمنيـة” ،لحماية المسـتوطنات
االسـرائيلية والمسـتوطنين القاطنيـن
فيهـا بذريعـة مـا أطلقـت عليـه “العمليات
المعاديـة إلسـرائيل” ،وأصـدرت العديـد
مـن االوامـر العسـكرية لمصـادرة االف
الدونمـات مـن االراضـي الفلسـطينية
الزراعيـة والمفتوحـة والحرجيـة ،اال
أن مسـار الجـدار الـذي تبنتـه الحكومـة
االسـرائيلية فـي الضفـة الغربيـة المحتلـة
تغلغـل عميقـا فـي االراضـي الفلسـطينية
المحتلـة بـدل أن تنفـذه إسـرائيل علـى
طـول الخـط األخضـر (خـط الهدنـة للعام
 )1949وسـعت اسـرائيل مـن خاللـه الى
ضـم التجمعـات االسـتيطانية الكبـرى فـي
الضفـة الغربيـة المحتلـة (وخاصـة تلـك
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التـي تحيـط بمدينـة القـدس) الـى الحـدود
الجديـدة التي تقوم دولة االحتالل برسـمها
بشـكل احـادي الجانـب ومنافـي للقوانيـن
واالعـراف الدوليـة .وحـال االنتهـاء مـن
بنـاء الجـدار ،سـوف تعمل اسـرائيل على
عزل  12.4%من المسـاحة الكلية للضفة
الغربيـة ( 5661كـم مربـع).
وفـي احصائيـة لمعهـد االبحـاث التطبيقية
– القـدس (أريـج) لألوامـر العسـكرية
االسـرائيلية الصـادرة خلال العـام
 ،2017تـم الكشـف عـن أكثر مـن 4400
دونمـا مـن االراضـي الفلسـطينية أعلنـت
اسـرائيل انهـا سـتقوم بمصادرتهـا مـن
خلال أوامـر عسـكرية أو اراضـي تـم
االسـتيالء عليهـا مـن قبل قـوات االحتالل
أو المسـتوطنين االسـرائيليين لتنفيـذ عـدة
مشـاريع اسـتيطانية مـن بنـاء للجـدار
وتوسيع مسـتوطنات واقامة ابراج مراقبة
عسـكرية وشق طرق التفافية وغيرها من
المشـاريع االسـتيطانية  .الرسـم البيانـي
التالـي يوضـح المصـادرات االسـرائيلية
الحاصلـة خلال العـام .2017

االسـرائيلية الصـادة خالل العـام -:2017
• سـلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي في
الثانـي مـن شـهر كانـون الثانـي مـن العام
 2017اهالـي قريـة عابـود غـرب مدينـة
رام اهلل ،إخطـاراً عسـكرياً يحمـل الرقـم
(/96/2ت) ويقضـي بتمديد سـريان للمرة
الثانيـة لالسـتيالء علـى  34.365دونمـا
مـن أراض القريـة بذريعـة االغـراض
االمنيـة .وتبيـن الخرائـط المرفقـة
باألمـر العسـكري أن سـلطات االحتلال
االسـرائيلية تنوي مصـادرة االراضي في
القرية من أجل توسـيع مقطع من الشـارع
االلتفافـي االسـرائيلي رقـم  ، 465تحديـداً
عنـد مدخـل القريـة الجنوبـي المـؤدي الى
مسـتوطنة حالميـش شـرق قريـة عابـود
ليربـط ايضـا بالطريـق االسـتيطاني رقـم
 446الـذي يؤدي الى مسـتوطنة عوفاريم
والمسـتوطنات االسـرائيلية االخـرى
الواقعـة غـرب جـدار العـزل العنصـري
المقـام علـى اراضـي القريـة.
• اصـدر قائـد جيش االحتالل االسـرائيلي
فـي الضفـة الغربيـة “رونـي الـوف”

وبمراجعـة الرسـم البيانـي يتضـح أن
كل مـن محافظـات نابلـس وبيـت لحـم
والقـدس مـن بيـن أكثـر المحافظـات تأثرا
بالمصـادرات االسـرائيلية .فيمـا يلـي
تلخيـص الهـم وأبـرز االوامر العسـكرية

أمـرا عسـكرياً يحمـل الرقـم (/03/36ت)
لتمديـد سـريان رقـم  4وتعديـل حـدود2
والمتضمـن االسـتمرار فـي االسـتيالء
علـى  142.2دونمـاً مـن أراضـي منطقـة
الشـعراوية شـمال طولكـرم بحجـة إقامـة

جـدار العزل العنصري .وبحسـب ما ورد
فـي اإلخطـار ،فإن جيـش االحتالل يعطي
الحـق لنفسـه في االسـتمرار فـي مصادرة
تلـك األراضـي حتـى نهايـة عـام 2019
وذلك السـتكمال بناء الجـدار في المنطقة.
• أصـدر قائـد جيش االحتالل االسـرائيلي
فـي الضفـة الغربيـة “ رونـي الـوف”
إخطـاراً عسـكرياً يتضمن االسـتمرار في
مصـادرة  170دونمـاً مـن أراضي قريتي
جيوس وفالمية شمال شرق مدينة قلقيلية.
وبحسـب مـا ورد فـي االخطار العسـكري
الـذي يحمـل الرقـم ( /02/26ت) تمديـد
سـريان رقـم  4و تعديـل حـدود رقم  2فإن
االحتلال اإلسـرائيلي يعطي الحق لنفسـه
بمصادرة تلك المسـاحة وتمديد المصادرة
حتـى نهايـة عـام  2019بهـدف اسـتكمال
إقامـة مقطـع من جدار العـزل العنصري
فـي المنطقـة .وتقـع األراضـي المسـتهدفة
بحسـب مـا ورد فـي ذلك االخطـار ضمن
الحـوض الطبيعي رقـم ( :)4موقع القرينة
والحريقـات ،و الحـوض الطبيعـي رقـم
( :)5موقـع الكـرم الكبيـر و خلـة بصيلـة
مـن أراضـي قريـة
فالميـة ،باإلضافـة
إلـى أجـزاء مـن
الحـوض رقـم ()3
موقـع :البطـط،
سـفحة الدبـس،
سـفحة المنطـار،
تصوفيـم ،الوجـه
مـرج
القبلـي،
حميـدة و الروقات.
مـن أراضـي بلـدة
جيـوس .يذكـر ان
جيـش االحتلال
تعمـد علـى وضـع
االخطـار دون أي
خارطـة مرفقـة
علـى بوابـة جيوس
الزراعيـة ،حيـث
شـاهدها عـدد مـن
المزارعيـن الذيـن
بدورهـم قامـوا بإحضارهـا الـى المجلس
القـروي.
• فـي الثالثيـن مـن شـهر اذار مـن العـام
 ،2017أعلـن مسـؤول األمالك الحكومية
والغائبيـن فـي اإلدارة المدنية االسـرائيلية
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فـي الضفـة الغربيـة “ ،يوسـي سـيجال”
عـن قـرار عسـكري جديـد يتضمـن
االسـتيالء علـى  977دونمـاً مـن اراضي
قـرى سـنجل والسـاوية واللبـن الشـرقي
وقريـوت فـي محافظتـي رام اهلل ونابلـس
وتحويلهـا إلـى مـا يعـرف بأراضـي
الدولـة .وقد أعلنت السـلطات االسـرائيلية
عـن إعطـاء فرصـة مدتهـا  45يومـاً مـن
تاريـخ اإلعلان مـن اجـل االعتـراض
علـى االمـر العسـكري .وتقـع األراضـي
المسـتهدفة بيـن عـدد مـن المسـتوطنات
االسـتيطانية وهـي :مسـتوطنة “معاليـه
ليفونـا” ،ومسـتوطنة شـيلو ومسـتوطنة
ايلـي والبؤرة االسـتيطانية هيوفال وتحيط
بالطريـق االلتفافـي االسـرائيلي رقـم 60
مـن الجانبيـن ،االمـر الـذي يؤكـد علـى
النوايا االسـرائيلية بخلق تواصل جغرافي
بيـن المسـتوطنات االسـرائيلية القائمة في
المنطقـة.
• ردت محكمـة العـدل العليـا االسـرائيلية
التماسـا قدمـه فلسـطينيون يطالبـون
بإعـادة أراضيهـم التـي يملكونهـا فـي
منطقـة االغوار الفلسـطينية شـرق الضفة
الغربيـة المحتلـة .وحاولـت المحكمـة
االسـرائيلية خلال جلسـة االسـتماع إقناع
الفلسـطينيين بقبول تعويـض مالي عوضا
عـن مطالبتهـم بـاألرض ،الواقعـة فـي

المنطقـة التـي صنفتهـا اسـرائيل ،عقـب
احتاللهـا لألراضـي الفلسـطينية فـي
العـام  ،1967كمنطقـة عسـكرية مغلقـة.
وتقـع االراضـي المسـتهدفة فـي المنطقـة
المعروفة محليا باسـم “عين السـاكوت” ،
بيـن السـياج االمنـي الحدودي مـع االردن
والشـارع االلتفافـي االسـرائيلي رقـم 90
وتبلـغ مسـاحتها حوالـي  5000دونمـا.
والجدير بالذكر أن السـلطات االسـرائيلية
خلال سـنوات الثمانينـات ،سـلمت
االراضـي المسـتهدفة للمنظمة الصهيونية
العالميـة والتـي بدورهـا قامـت بتسـليمها
للمستوطنين االسـرائيليين لالستفادة منها.
وكان اصحـاب االراضي الفلسـطينيين قد
تـم ابعادهـم عـن المنطقـة عقـب االحتالل
االسـرائيلي بإعالنهـا منطقـة عسـكرية
مغلقـة وبالتالـي حرمانهـم مـن االسـتفادة
منهـا بـاي شـكل مـن االشـكال.
• سـلمت سـلطات االحتلال اإلسـرائيلي
يـوم العاشـر مـن شـهر تشـرين الثاني من
العـام  ،2017أمـرا عسـكريا موقعـا مـن
قائـد قـوات جيـش االحتلال االسـرائيلي،
يقضـي باالسـتيالء علـى  582دونمـا مـن
أراضـي المواطنيـن فـي منطقتـي عيـن
الحلـوة وأم الجمـال فـي األغوار الشـمالية
وتشـريد مـا يقـارب  50عائلـة فلسـطينية
( 300فلسـطيني) تقطـن المنطقـة .وأنـذر

•אזור  .E1במרכז התמונה מטה מחוז ש”י של משטרת
ישראל .תצלום אוויר ,פברואר 2014
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جنود االحتالل االسـرائيلي سكان المنطقة
بإخالئهـا خلال ثمانيـة أيـام مشـيرين إلى
َ
وسـتوضع اليـد
أن المنطقـة عسـكرية،
عليها .
•فـي السـادس عشـر مـن شـهر تشـرين
الثانـي مـن العـام  2017سـلمت سـلطات
االحتلال اإلسـرائيلي أهالـي تجمـع جبـل
البابـا البـدوي الفلسـطيني شـرق مدينـة
القـدس المحتلـة ،إخطـارات بإخلاء 182
دونمـا من االراضي فـي المنطقة وبالتالي
اخالء مسـاكنهم ومنشـاتهم تمهيـدا لهدمها
فـي موعـد أقصـاه ثمانيـة أيام.ويقطـن
التجمـع مـا يقارب  60عائلـة بدوية ال يقل
عـدد أفرادهـا عـن  ،320أمـر االحتلال
بإخالئهـم ورحيلهـم خـارج المنطقـة
المصنفـة ضمـن مـا يعـرف بمخطـط
“إي ”1االستيطاني.
•منطقـة  .E1ويظهـر فـي قلـب الصـورة
مقـر قيـادة منطقـة ש”י التابعـة للشـرطة
اإلسـرائيلية تصوير جوي ،فبراير 2014
•ملحوظـة ( :ש”י هـي اختصـار لــ خدمة
المعلومـات (بالعبريـة :שירות ידיעות)
وهـي وحـدة االسـتخبارات فـي عصابات
الهاجانـاه الصهيونيـة المنظمـة تأسسـت
عـام  ،1940وتطـور منهـا أجهـزة
المخابـرات اإلسـرائيلية الحاليـة مثل أمان
والشـاباك).

( )iتحظـر المـادة  53مـن اتفاقيـة جنيف الرابعة للعـام  1949على دولة االحتالل
ُمتلـكات خاصـة ثابتـة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعـات ،أو بالدولة
تدميـر أي م
ٍ
أو السلطات العامة ،أو المنظمات االجتماعية أو التعاونية ،إال إذا كانت العمليات
الحربيـة تقتضي حتمـاً هذا التدمير”.
( )iiمناطـق “ا” هـي المناطـق التـي تخضـع للسـيطرة الفلسـطينية الكاملـة (أمنيا
و اداريـا).
( )iiiمناطـق “ب”]2[ :هـي المناطـق التـي تقـع فيها المسـؤولية عن النظـام العام
علـى عاتـق السـلطة الفلسـطينية و تبقـى إلسـرائيل السـلطة الكاملـة علـى االمور
األمنية.
( )ivوالجدير بالذكر انه ومنذ العام  ,1967سـعت سـلطات االحتالل االسـرائيلي
الـى فـرض واقـع اليـم فـي مختلـف مناطـق الضفـة الغربيـة المحتلـة وذلـك عـن
طريـق مصـادرة االراضـي الفلسـطينية بهدف انشـاء مواقع عسـكرية اسـرائيلية
ومسـتوطنات اسـرائيلية علـى االراضـي الفلسـطينية وتوسـيع هذه المسـتوطنات
والمعسـكرات مـع مـرور االعـوام .حيـث فـي العـام  1967عندمـا احتلـت
إسـرائيل الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة ،ثلـث األراضـي الفلسـطينية فقـط كانـت
مسـجلة بأسـماء المواطنيـن الفلسـطينيين حيـث كان بحوزتهـم شـهادات تسـجيل
يعـود تاريخهـا إلـى االنتداب البريطاني وإلى العهد العثماني ،أي ملكية فلسـطينية
خاصـة ,بينمـا الثلثيـن المتبقييـن مـن األراضـي لـم يكـن بحـوزة أصحابهـا أي
شـهادات تسـجيل رسـمية وينطبـق هـذا الوضـع أيضـا إبان فتـرة الحكـم األردني
للضفـة الغربيـة والـذي سـعى إلـى البـدء بعمليـة تسـجيل ألراضـي المواطنيـن
الفلسـطينيين لضمـان حقوقهـم ولكـن سـرعان مـا أوقـف االحتلال اإلسـرائيلي
عمليـة التسـجيل بعـد االحتلال العسـكري عـام  ،1967فقـد فرضـت إسـرائيل
الحكـم العسـكري علـى المناطـق المحتلـة واعتبـرت أن كافـة األراضـي التـي ال
يملك أصحابها الفلسـطينيين أوراق تسـجيل رسـمية لها على انها “أراضي دولة”
تعـود حريـة التصـرف فيهـا إلـى الحاكم العسـكري اإلسـرائيلي وذلـك وفقا لألمر
العسـكري اإلسـرائيلي رقـم  59الصـادر بتاريـخ  1967والـذي قامـت إسـرائيل
بموجبـه باسـتحداث منصـب فـي جيـش االحتالل اإلسـرائيلي عـرف ب” حارس
األملاك الحكوميـة “ أو “حـارس أملاك الغائبيـن” .ويقصد باألملاك الحكومية
تلـك األراضـي التـي ال يملـك أصحابهـا الفلسـطينيين أوراقـا رسـمية أو شـهادات
تسـجيل تثبـت ملكيتهـم لتلـك األراضـي وجميـع المواطنيـن الفلسـطينيين الذين ال
يملكـون مسـتندات الملكيـة يتـم مصادرة أراضيهـم وتحويل ملكيتهـا إلى الحكومة
اإلسـرائيلية حيـث يطلـق عليهـا “أراضـي دولة”
( )vالقـرار العسـكري رقـم  59للعام  :1967اإلجـازة لحارس األمالك الحكومية
والمعيـن مـن قبـل السـلطات العسـكرية اإلسـرائيلية باالسـتيالء علـى األراضـي
المملوكـة للحكومـة األردنيـة .كمـا تجيـز لحـارس األملاك الحكومية باالسـتيالء
علـى أراضـي خاصـة بأفـراد أو جماعـات بعـد االعلان عـن تلـك األراضـي
بأنهـا &;#39أراضـي عامـة& ;#39أو &;#39أراضـي دولـة& ;#39و التـي
يتـم تعريفهـا بأراضـي مملوكـة أو تحـت تصـرف أو كانـت متصلـة بجهـة عـدوة
أو شـخص مـن دولـة عـدوة خلال العـام ( .1967تـم التعديـل مـن خلال قـرار
عسـكري رقـم . )1091
M.O.1091). http://www.israellawresourcecenter.org/israelmilitaryorders/essays/israelimilitaryordersessay.htm
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النشـــاطات االســـتيطانية االســـرائيلية خـــال العـــام
 – 2017االعـــان عـــن مســـتوطنات جديـــدة
والتوســـعات االســـتيطانية
ال تدخـر دولـة االحتلال االسـرائيلي فرصـة واحـدة
إال وتحـاول فيهـا هـدر جهـود السلام وذلـك مـن خلال
االسـتمرار باإلعلان والموافقـة بال هـوادة على وحدات
اسـتيطانية جديـدة فـي المسـتوطنات اإلسـرائيلية فـي
األراضي الفلسـطينية المحتلة وخاصـة في مدينة القدس
المحتلة .وتعتبر النشـاطات االستيطانية انتهاكا واضحا
للقوانيـن واالعـراف الدولية منها قـرارات مجلس األمن
الدولـي والجمعية العامة لألمـم المتحدة و معاهدة جنيف
الرابعـة بشـأن حمايـة األشـخاص المدنييـن فـي وقـت
الحـرب الصـادرة المؤرخـة بتاريـخ  12آب مـن العـام
 1949واالتفاقيـات الموقعـة مـع الفلسـطينيين.
واخذت طبيعة التوسـعات االسـرائيلية في المسـتوطنات
االسـرائيلية فـي الضفـة الغربيـة المحتلـة منحنـاً مختلفـا
عن سابقاتها حيث تميزت بتركيز الحكومة االسرائيلية
على زيادة عدد الوحدات االسـتيطانية في المسـتوطنات
االسـرائيلية و خصوصـا تلـك الواقعـة غـرب الجـدار
(منطقـة العـزل الغربيـة -مـا بيـن الخـط االخضـر للعام
 1949ومسـار جـدار العـزل العنصـري ) وفـي محيـط
مدينـة القـدس المحتلـة و علـى وجـه التحديـد فـي قلـب
المدينة المقدسـة وايضا في التجمعات االسـتيطانية التي
تحيـط بالمدينـة مثـل تجمـع مسـتوطنات معاليـه أدوميـم
شـرق المدينة وتجمع مسـتوطنات جفعات زئيف شـمال
غـرب المدينـة وتجمـع مسـتوطنات غـوش عتصيـون
جنـوب المدينـة ،األمـر الـذي يؤكـد عـزم الحكومـة
اإلسـرائيلية علـى المضـي قدما بما كانـت قد أعلنت عنه
مـرارا و تكـرارا خلال سـنوات االحتلال االسـرائيلي
وهـو “مشـروع القـدس الكبـرى” الـذي يقضـي بضـم
التجمعـات االسـتيطانية الكبرى التي تحيـط بالمدينة هذا
باإلضافـة الـى ضـم المسـتوطنات اإلسـرائيلية الواقعـة
غـرب الجـدار واالراضـي التـي تقوم عليهـا كأمر واقع
ضمـن حـدود الدولـة اإلسـرائيلية التـي تقـوم اسـرائيل
برسـمها بشـكل احـادي الجانـب مـن خلال بنـاء جـدار
العـزل العنصري االسـرائيلي .فيما يلـي تلخيص البرز
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االحـداث التـي شـهدتها المنطقـة فيما يخص التوسـعات
االستيطانية-:
فـي الثالـث مـن شـهر شـباط مـن العـام 2017
•
أعلـن رئيـس حكومـة االحتلال اإلسـرائيلي بنياميـن
نتنياهـو قراره ببناء مسـتوطنة جديدة في الضفة الغربية
المحتلـة ،لتضـاف الـى مـا يقـارب ال  200مسـتوطنة
قائمـة فعليـا وبشـكل غيـر قانوني علـى اراضـي الضفة
الغربيـة المحتلـة بما فيها القـدس الشـرقية .وجاء اعالن
نتنياهـو بمثابـة تعهد لمسـتوطني بـؤرة “عمونـة” قرب
رام اهلل ،والتـي قـررت المحكمـة العليـا االسـرائيلية
اخالءهـا بصفتهـا قائمـة علـى أرض فلسـطينية بملكيـة
خاصـة
فـي الحـادي والثالثيـن مـن شـهر اذار مـن
•
العـام  ،2017صـادق المجلـس الـوزاري المصغر على
بنـاء مسـتوطنة جديـدة شـمال الضفـة الغربيـة إليـواء
المسـتوطنين الذيـن تـم اخالئهم مـن البؤرة االسـتيطانية
“عمونـا” .
فـي السـادس والعشـرين مـن شـهر نيسـان من
•
العـام  ،2017اعلـن وزير البناء واالسـكان االسـرائيلي
عـن تحريـك مخطـط حـي اسـتيطاني جديـد بالقـدس
المحتلـة خـاص لليهـود ،المتدينيـن ،الـذي سـيقام علـى
أرض مطـار ،قلنديـا ،المهجـور .وتـم تحضير المخطط
قبـل عـدة سـنوات ليشـمل آالف الوحـدات االسـتيطانية.
وبحسـب المخطـط االسـتيطاني ،سـوف يضـم أراض
فـي مطـار ،قلنديـا ،المهجـور وسيشـمل  15ألـف وحدة
اسـتيطانية تمتـد علـى نحـو  600دونـم فـي المنطقـة
كمـا يتضمـن المخطـط حفـر نفـق تحـت حي كفـر عقب
مـن أجـل ربـط الحـي الجديـد بتجمـع المسـتوطنات الـى
الشـرق مـن موقـع الحـي .وسـيقام الحـي قـرب حاجـز
قلنديـا الـذي يفصـل بيـن األحيـاء الفلسـطينية في شـمال
القـدس وبيـن رام اهلل ،أي فـي الطرف الشـمالي للمنطقة
التـي صادرتهـا إسـرائيل بعـد حـرب  ،67وتعتبـر هـذه
المنطقـة أكثـر المناطق كثافة سـكانية عربيـة في الضفة
الغربية.
فـي الثامـن والعشـرين مـن شـهر نيسـان مـن
•
العـام ، 2017اعلنـت الحكومـة االسـرائيلية عـن الدفـع
بمخططات لبناء  2500وحدة اسـتيطانية في مسـتوطنة
جفعـات هماتـوس االسـرائيلية المقامـة علـى أراضـي
بلـدة بيـت صفافـا .ويشـمل مخطـط جفعـات هماتـوس
بنـاء  2610وحـدة سـكنية جديـدة فـي المنطقـة مـا بيـن
موقـع المسـتوطنة و بلـدة بيـت صفافـا الفلسـطينية .و
تدعـي السـلطات االسـرائيلية بـأن المخطـط سـوف
يتضمـن بنـاء عدد مـن الوحدات السـكنية لصالـح أهالي
بلـدة بيـت صفافـا الفلسـطينية ،اال أن هـذا االدعـاء هـو
تضليـل للـرأي العـام و ذلـك إلباحـة بنـاء المسـتوطنات
علـى االراضـي الفلسـطينية التـي احتلتهـا اسـرائيل

عقـب العـام  1967و تسـتمر في توسـعتها حتـى يومنا هذا.
ويحمـل مخطـط مسـتوطنة جفعـات هماتـوس المخطط رقم
 14295وهـو مكمـل لمخطـط قديـم يحمـل رقـم ( 5834ا)
كان قـد تـم نشـره فـي الخامـس و العشـرين مـن شـهر اذار
مـن العـام  2008لبنـاء 2337وحـدة اسـتيطانية جديدة على
 411دونمـا مـن أراضـي بلـدة بيت صفافـا ،اال أن المخطط
لـم يتـم تنفيـذه بسـبب عدم توفـر مخططات هيكليـة تفصيلية
للموقـع و بالتالـي عـدم المقـدرة علـى ايـداع المخطـط
للجمهـور لالعتـراض عليـه فـي الفتـرة المخصصـة لذلك،
حيـث تـم اعـادة تجـزأه االحـواض فـي الموقـع المخصـص
للبنـاء وايـداع مخططـات هيكليـة تفصيلية جديـدة و بالتالي
ايداعهـا لمراجعـة الجمهـور مـع زيـادة فـي عـدد الوحدات
االسـتيطانية التـي سـوف يتم بنائهـا في الموقـع ،من 2337
وحـدة اسـتيطانية الـى  2610وحـدة.
• في الثامن والعشرين من شهر ايار من العام  ،2017وقع
رئيس القيادة المركزية اإلسـرائيلية أمرا عسـكريا يعين فيه
حدود المسـتوطنة اإلسـرائيلية الجديدة التي تخطط اسرائيل
انشـائها فـي الضفـة الغربية المحتلة قرب مسـتوطنة شـيلو،
والتي سيطلق عليه اسم “أميخاي” ،كتعويض للمستوطنين
الـذي تم اخالئهم من البؤرة االسـتيطانية عمونا.
• فـي الثامـن والعشـرين مـن شـهر ايـار مـن العـام ،2017
وفـي محاولـة لتغييـر معالم مدينـة القدس المحتلـة ،صادقت
الحكومـة االسـرائيلية علـى إنشـاء نظـام القطـار المعلـق
“التلفريـك” الـذي سـيعمل علـى نقـل الـزوار والسـياح
(بمعـدل  6000شـخص فـي السـاعة) مـن والـى حائـط
“البـراق”( ،حائـط المبكـى) فـي القـدس القديمـة .وسـوف
يربـط الجـزء األول مـن القطـار المعلـق “التلفريـك” بيـن
بـاب المغاربـة (أحـد أبواب البلدة القديمة فـي القدس بالقرب
مـن حائـط البـراق) وجبـل الزيتـون فـي الشـرق .أمـا الخط
الثانـي مـن القطـار المعلـق (التلفريـك) فسـيربط بيـن بـاب
المغاربـة ومسـرح الخـان فـي هينـوم ريدجـي(Hinnom
 ) Ridgeمـن الغـرب .والمخطـط هو عبارة عن مشـروع
مشـترك بيـن بلديـة القـدس اإلسـرائيلية ،وسـلطة تطويـر
القـدس ،باإلضافـة إلـى وزارة النقـل اإلسـرائيلية .هذا ومن
المفتـرض أن يمتـد التلفريـك مسـافة تصـل إلـى أكثـر مـن
 1030متـر في مسـعى من المخططات اإلسـرائيلية بشـكل
عـام ومخطـط التلفريـك بشـكل خـاص ،إلـى تغيـر شـكل
ومعالـم التجمعـات الفلسـطينية الواقعـة فـي القدس الشـرقية
والتهـام أكبـر قـدر ممكن مـن األراضي الفلسـطينية لصالح
المخططـات االسـتيطانية التوسـعية االسـرائيلية .ووافقـت
الحكومـة االسـرائيلية علـى تخصيـص  15مليـون “شـيقل
( 4.2مليـون دوالر) مـن ميزانيـة وزارة السـياحة لتخطيـط
المشـروع.
• فـي السـادس عشـر مـن شـهر تشـرين االول مـن العـام
 ،2017وافقـت الحكومـة االسـرائيلية علـى بنـاء  31وحدة

اسـتيطانية فـي مدينـة الخليـل فـي الضفـة الغربيـة المحتلة،
علـى قطعـة أرض قـام الجيـش االسـرائيلي بمصادرتها في
أعـوام سـابقة “ألهـداف عسـكرية”.
• فـي الخامـس والعشـرين مـن شـهر تشـرين االول مـن
العـام  ،2017صادقـت بلديـة االحتلال فـي القـدس علـى
منـح تراخيـص بنـاء ل  176وحـدة اسـتيطانية فـي حـي
جبـل المكبـر جنـوب شـرق القـدس المحتلـة .وسـوف يعمل
المخطـط االسـتيطاني علـى توسـيع مسـتوطنة “نـوف
زيـون” االسـرائيلية فـي بلـدة جبـل المكبـر لتصبـح واحـدة
مـن أكبـر المسـتوطنات االسـرائيلية فـي مدينـة القـدس
المحتلـة .والجديـر بالذكـر أن بلديـة القـدس االسـرائيلية قـد
خططـت لبنـاء مسـتوطنة نـوف زيـون االسـرائيلية علـى
مراحـل أربعـة ،تشـمل المرحلـة االولـى مـن البنـاء والتـي
بـدأت فـي العـام  2004و اسـتكملت فـي منتصـف العـام
 ،2008بنـاء  91وحـدة اسـتيطانية .وتـم توطيـن مـا يقارب
 60عائلـة يهودية في المسـتوطنة .و كانـت المرحلة االولى
مـن البنـاء قـد أقيمـت علـى مسـاحة قدرهـا  13.3دونمـا
مـن اراضـي بلـدة جبـل المكبـر .أمـا عـن المراحـل الثلاث
االخـرى فتنتظـر موافقة الجهات االسـرائيلية المختصة في
المدينـة ليتـم تنفيذهـا على مسـاحة بجميع مراحلهـا االربعة
 1866دونمـا و تشـمل بنـاء  475وحـدة اسـتيطانية .
• فـي الحـادي والعشـرين مـن شـهر تشـرين الثانـي
مـن العـام  ،2017أوصـت المحكمـة العليـا اإلسـرائيلية
بالسـماح لجمعيـة “العـاد” االسـتيطانية االسـرائيلية إدارة
الحدائـق التوراتيـة المالزمـة للمسـجد األقصـى المبـارك
وسـاحة البـراق ،وذلـك بموجـب تسـوية تـم التوصـل إليهـا
مـا بيـن دولـة االحتلال والجمعيـة االسـتيطانية والتـي
حظيـت بموافقـة المحكمـة االسـرائيلية .وكجـزء مـن اتفاق
التسـوية ،سـوف تقوم الجمعية االسـتيطانية باإلشراف على
إدارة مـا تسـمى الحدائـق التوراتيـة القائمـة فـوق القصـور
األمويـة جنـوب المسـجد األقصـى المبـارك وكذلـك مركـز
“دافيدسـون” جنـوب سـاحة البـراق .كمـا تمكنـت جمعيـة
العـاد االسـتيطانية ،بموجـب االتفـاق ،مـن تشـغيل الموقـع
االستيطاني “دافيدسـون” والقصور األموية وساحة البراق
خلال عـام  ،2017أي مـع نهايـة العـام المنصـرم .وتم نقل
المسـؤولية عـن مركـز “ديفيدسـون” قبـل ثلاث سـنوات
مـن قبـل مـا يسـمى بــ “شـركة تطويـر شـرق القـدس” إلى
“شـركة الحكومـة لتطويـر الحـي اليهـودي” ،التـي بدورها
نقلـت المسـؤولية إلـى الجمعيـة االسـتيطانية “العـاد”.
• فـي السـابع من شـهر كانون االول من العـام  ،2017قرر
وزيـر البنـاء واالسـكان اإلسـرائيلي يـوآف غاالنـت ،الدفـع
قدمـا بمخططات اسـتيطانية لبناء  14ألف وحدة اسـتيطانية
فـي مدينـة القـدس المحتلـة ،منهـا  7000وحـدة اسـتيطانية
في المسـتوطنات االسـرائيلية في القدس الشـرقية .وبحسب
خطـة غاالنـت االسـتيطانية ،تخطط اسـرائيل لبنـاء 5000
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وحـدة اسـتيطانية فـي مسـتوطنة “عطـاروت” الصناعية و
 2000وحـدة اسـتيطانية فـي مسـتوطنة “بسـغات زيئيـف”
شـمال مدينة القدس المحتلة وكذلك  5000وحدة اسـتيطانية
فـي حـي “القطمـون” و 2000وحـدة اسـتيطانية فـي حـي
“ريخيـس لفان” فـي القـدس الغربية.
فـي التاسـع مـن شـهر كانـون االول مـن العـام
•
 ،2017كشـفت صحيفة كول هعير االسـرائيلية االسـبوعية
أن اسـرائيل بصدد اإلعداد لمشـروع بناء اسـتيطاني ضخم
علـى اراضـي بلدة جبل المكبر شـرق مدينة القدس المحتلة،
حيـث تقـوم مجموعـة اإلخـوة نوحيمـان ،وهـي إحـدى
الشـركات الداعمـة لالسـتيطان في مدينة القـدس بالتعاقد مع
مسـتوطنة رمـات للبـدء بإقامـة مشـروع اسـتيطاني ضخـم
أراض تقـع فـي حـي األرنونـا ومتنزه قصـر المندوب
علـى
ٍ
السـامي علـى اراضـي بلـدة جبـل المكبـر بهدف بنـاء مئات
الوحدات االسـتيطانية في المنطقة وفندقين ومركز تجاري.
ووفقـاً للمخططـات الصـادرة ،سـتتم اقامـة مئـات الوحـدات
االسـتيطانية علـى األرض في حي األرنونا ،كما سـيتم بناء
فندقيـن ومركـز تجـاري ،وذلـك علـى مسـاحة  28ألف متر
مربـع علـى األرض فـي متنـزه قصـر المنـدوب السـامي.
في التاسـع عشـر من شـهر كانون االول من العام
•
 ،2017افتتـح االحتالل اإلسـرائيلي كنيسـا جديدا في رواق
داخـل األنفـاق المحاذيـة للمسـجد األقصـى المبـارك ،قبالـة
قبـة الصخـرة .ويأتـي افتتـاح الكنيـس بعـد أعمـال حفريـات
وتدعيـم للـرواق اسـتمرت نحـو  12عامـا .ويعتبـر هـذا
الكنيـس األول الـذي تُعلـن حكومـة االحتلال االسـرائيلي
رسـميا تبنيـه وتمويلـه ،وذلك من أصل أكثـر من مئة كنيس
ومدرسـة دينيـة فـي القـدس القديمـة التـي تطـوق وتحاصـر
المسـجد األقصـى وتشـرف عليهـا جمعيـات اسـتيطانية
عديـدة .ويتزامـن افتتـاح الكنيـس مـع طلـب وزيـرة الثقافـة
االسـرائيلية ميري ريغيف من رئيس الوزراء االسـرائيلي،
بنياميـن نتنياهـو ،رصد ميزانية بقيمة سـبعين مليون دوالر
لمواصلـة الحفريـات تحـت المسـجد األقصـى والتنقيب عن
أساسـات “الهيـكل” المزعـوم ،وتمويـل الخطـة الخاصـة
التي أعدتها ريغيف بالتعاون مع سـلطة اآلثار اإلسـرائيلية.
فـي العشـرين مـن شـهر كانـون االول مـن العـام
•
 ،2017نشـرت صحيفـة هآرتـس االسـرائيلية عـن نيـة
الحكومـة االسـرائيلية ممثلـة بوزيـر االسـكان االسـرائيلي،
يـؤاف غاالنـت ،اقامـة ثلاث مسـتوطنات جديـدة باألغـوار
بهـدف مضاعفـة عـدد المسـتوطنين القاطنيـن فـي منطقـة
األغـوار وفـرض السـيادة علـى المنطقة .وبحسـب صحيفة
“هآرتـس” لـم تتـم المصادقـة علـى إنشـاء المسـتوطنات أو
تخصيـص الميزانيـات الالزمـة لتنفيـذ المخطـط .وتعتـزم
حكومـة االحتلال االسـرائيلي مضاعفـة هـذا العـدد مـن
المسـتوطنين بإنشـاء ثالث مسـتوطنات جديدة هي “جفعات
سـلعيت” و”بترونـوت” و”جفعـات عيـدن” إضافـة إلـى
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توسـيع المسـتوطنات القائمـة في منطقة االغـوار من خالل
بنـاء  14حيـا اسـتيطانيا جديـدا فـي المنطقـة.
فـي الثالـث والعشـرين مـن شـهر كانـون االول
•
مـن العـام  ،2017كشـفت مصـادر “إسـرائيلية” النقـاب
عـن قيـام سـلطات االحتلال االسـرائيلية بطـرح عطـاءات
جديـدة لبنـاء  300وحـدة اسـتيطانية جديـدة فـي مسـتوطنة
جيلـو االسـرائيلية جنـوب غـرب مدينـة القـدس المحتلـة.
وبحسـب صحيفـة “كول هعير” االسـرائيلية ،فـان عمليات
البناء ستشـمل وحدات اسـتيطانية ومواقف سـيارات سـتقام
فـي خمـس مناطـق مختلفـة فـي المسـتوطنة وعلـى مسـاحة
أكثـر مـن  40دونمـا .وسـتمنح تصاريـح البنـاء إلـى ثلاث
جمعيـات اسـتيطانية وهـي :جمعية “جيلات تزيون” حيث
سـتمنح الحكومـة االسـرائيلية الجمعية تصاريـح لبناء 114
وحـدة اسـتيطانية (ثلاث أبنيـة) ،وجميعـه “أور وبرخـا”
االسـتيطانية حيـث سـتمنح الحكومـة االسـرائيلية الجمعيـة
تصاريـح لبنـاء  117وحـدة اسـتيطانية ( 3أبنيـة) وجمعيـة
“كريـات ميلـخ” االسـتيطانية حيـث سـتمنح الحكومـة
االسـرائيلية الجمعيـة تصاريـح لبنـاء  46وحـدة اسـتيطانية
(مبنيـان).
فـي الخامـس والعشـرين مـن شـهر كانـون االول
•
من العام  ،2017أعلن وزير اإلسـكان والبناء اإلسـرائيلي،
يـؤاف غاالنـت ،أن حكومتـه تخطـط لبنـاء مليـون وحـدة
اسـتيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس
الشـرقية خلال األعوام العشـرين المقبلة ،بحيث سـيتم بناء
ما نسبته  20إلى  30%من الوحدات االستيطانية في مدينة
القـدس المحتلـة ،ليشـمل البنـاء خـارج حـدود بلديـة القـدس
الحاليـة ،بـل ليصـل الـى مـا يُطلـق عليـه مـن قبل اسـرائيل
“بمشـروع القدس الكبرى والقدس الغربية” ،أي التجمعات
االسـتيطانية الكبـرى التـي تحيـط بمدينـة القـدس (تجمـع
مسـتوطنات معاليـه أدوميـم الـى الشـرق مـن مدينـة القـدس
وتجمـع مسـتوطنات غـوش عتصيون الى الجنـوب الغربي
مـن مدينـة القـدس وتجمـع مسـتوطنات جفعـات زئيـف الى
الشـمال الغربـي مـن مدينـة القـدس) وتسـعى اسـرائيل الـى
ضمهـا مـن خلال بناء جـدار العزل العنصري االسـرائيلي
لتصبـح ،وبشـكل احـادي الجانـب ،الحـدود الجديـدة لمدينـة
القدس.
فـي الخامـس والعشـرين مـن شـهر كانـون االول
•
مـن العـام  ،2017كشـفت مصـادر اسـرائيلية النقـاب عـن
مخططـات شـرطة االحتلال االسـرائيلية إقامـة  16مركزاً
شـرطياً جديداً في األحياء الفلسـطينية بمختلف أنحاء مدينة
القـدس المحتلـة ،وذلك ضمن خطتها إلحكام السـيطرة على
المدينة .وتعمل السـلطات االسـرائيلية على تنفيذ هذه الخطة
األمنيـة لتعزيـز وجودهـا فـي مدينـة القـدس وعلـى وجـه
الخصـوص فـي منطقـة “بـاب العامـود” وذلـك مـن خلال
مقـر لشـرطة وحـرس حـدود االحتالل االسـرائيلي،
إنشـاء ٍ

وبنـاء ثالثـة أبـراج متوسـطة االرتفـاع فـي المنطقـة ،سـيكون اثنـان منهـا أعلـى المـدرج فـي بـاب العامـود
بالجـزء المتصـل مـع شـارع السـلطان سـليمان .وقـد تـم االنتهـاء مـن وضع األساسـات وتشـييد بعضهـا ،أمّا
البـرج األكبـر فسـيكون فـي المرحلة المقبلة ،مكان السـقالة الحديدية المنصوبة مؤقتاً قرب باب العامود نفسـه
كمنصـة مرتفعـة خـارج الجسـر الممتـد بيـن البـاب والمـدرج ،والتي يسـتخدمها جنـود االحتالل يوميـاً لحين
االنتهـاء مـن العمـل فـي البـرج الدائـم .كما سـيتم تغييـر البنية التحتيـة لمنطقة بـاب العمود من حيـث اإلضاءة
وحركـة المـرور ،ونصـب  40كاميرا للمراقبة تُمكن عناصر الشـرطة مـن متابعة ما يحدث من كافة الجهات
فـي البـاب مـن جميـع الروافـد والجهات.
كمـا اقدمـت الحكومـة االسـرائيلية خلال العـام  2017على المصادقة على مخططات ونشـر عطـاءات لبناء
قرابـة ال  8000وحـدة اسـتيطانية في مختلف المسـتوطنات االسـرائيلية غير الشـرعية القائمـة على اراضي
الضفـة الغربيـة المحتلـة بما فيهـا مدينة القدس المحتلة .هذا وقد تركز البناء ومخططات التوسـع االسـتيطاني
خلال العـام  ،2017فـي المسـتوطنات االسـرائيلية التـي تقـع غـرب جدار العـزل العنصري وتحديـدا ما بين
مسـار الجـدار وبيـن الخـط االخضـر (خـط الهدنـة للعـام  ،)1949حيـث وصـل عـدد الوحـدات االسـتيطانية
المصـادق عليهـا ضمـن المخططـات والمنـوي بنائهـا الـى  6054وحـدة اسـتيطانية (مـا نسـبته  77%مـن
مجمـوع الوحـدات االسـتيطانية) ،أمـا المسـتوطنات االسـرائيلية القائمـة علـى الجانـب الشـرقي مـن الجدار،
فقـد نشـرت سـلطات االحتلال االسـرائيلي مخططـات لبنـاء  1805وحـدة اسـتيطانية فيهـا .فيما يلـي تفصيل
للمخططـات االسـتيطانية الصادرة-:
المخططات االستيطانية الصادرة عن االدارة المدنية االسرائيلية خالل العام 2017
عدد الوحدات االستيطانية
الموقع من الجدار
رقم المخطط
اسم المستوطنة
56
شرق
)( 203/3
حالميش
98
شرق
)( 235/2/4/1
طلمون
60
شرق
)( 516/2/10
ادورا
102
شرق
)( 521/1/A
نيجوهوت
30
شرق
)( 513/4/10
سوسيا
56
شرق
)(509/2
بني هيفير
31
شرق
الخليل
17
شرق
)(405/11
نيتف هعافوت
146
شرق
)( 411/6/4
نوكديم
86
شرق
)(250/2
ميغرون
86
شرق
(225/1/1/3، 420/1/3/52،
معاليه مخماس
)225/8
103
شرق
)( 222/1
بيساغوت
9
شرق
)( 218/18 ، 219/17
بيت ايل
255
شرق
)( 221/7/2
عوفرا
60
شرق
)( 315/2/1
بيتسائيل – فصايل
97
شرق
)(. 171
ريخاليم
12
شرق
)( 131/5
كفار تفوح
102
شرق
)( 252/1
اميحاي
1
شرق
)( 205/31
شيلو
55
شرق
)( 110/4
عناب
27
شرق
)( 303/1
مسكيوت
316
شرق
)( 235/10
كيريم رايم – بؤرة
52
غرب
)( 117/8/1
كرني شمرون
56
غرب
)( 128/3
برقان
57
غرب
)( 149/11/1
زوفيم
10
غرب
)( 170/4/7
ريفافا
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الفيه مناشيه
الكانا
شعار تيكفاه
موديعين عيليت
جفعات زئيف

هار ادار
هار صموئيل
بيتار عيليت

اليعيزر
كفار عتصيون
معاليه أدوميم

بيت ارييه

اريئيل
افنيه حيفيتس
حينانيت
نوفيم
المجموع

)( 115/8/1- 115/8/6
)( 125/14/1
)(. 122/1/3
)( 210/9/4/2
(220/3/4/7- 220/3/4/5
– 220/13/2 – 220/24/2220/10/7- 220/10/5)220/9
)( 214/3/20
)(215/2/32 – 215/2/27
( 426/7/15B،
426/1/1/3/8، 426/8/5،
426/13/11، 426/1/3،
)426/3، 426/7/AB
)( 404/1/6/5
)( 406/1/1
( 420/1/24، 420/1/33،
420/1/3/52، 420/1/33،
420/1/4/40، 420/1/3/51،
420/1/4/37، 420/1/3/50،
)420/1/7/30
( 201/3/13، 201/3/15،
201/3/14، 201/3/17،
)202/2/2
)( 130/2/3/38، 130/8
)(158/2/3 – 152/4
)( 01/3/2
)( 119/10/1

غرب
غرب
غرب
غرب
غرب

850
205
6
88
906

غرب
غرب
غرب

10
2
833

غرب
غرب
غرب

68
344
1319

غرب

55

غرب
غرب
غرب
غرب

882
135
6
170
7859

المصدر :معهد االبحاث التطبيقية – القدس (أريج) 2017
المصدر :منظمة السالم االسرائيلية2017 ،
المصدر :وزارة الداخلية االسرائيلية2017 ،
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عدد الوحدات االستيطانية الموقع من الجدار رقم
وايضـا نشـرت سـلطات االحتالل االسـرائيلية خالل العـام  2017عطاءات بناء للبـدء في تنفيذ عد ِد
من المخططات االسـتيطانية االسـرائيلية في المسـتوطنات االسـرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وتشـمل العطـاءات  3478وحـدة اسـتيطانية هذا باإلضافـة الى  62قطعة أرض سـوف يتم تأجيرها
ألغـراض سـكنية وتجاريـة وصناعيـة ومباني عامـة .وفيما يلي تفصيل للعطـاءات الصادرة –

العطاءات االسرائيلية الصادرة للبناء في المستوطنات االسرائيلية في االراضي الفلسطينية المحتلة خالل العام 2017
المخطط الرئيسي
مالحظات
عدد الوحدات االستيطانية
رقم العطاء
اسم المستوطنة
عطاء لتأجير  23قطعة ارض للبناء
240/2/14/1
———יש11/2018/
ادم – جيفع بنيامين
السكني
240/2/14/1
———60
יש15/2018/
ادم – جيفع بنيامين
عطاء لتأجير  3قطع اراضي
121/23
———יש36/2017/
اورانيت
ألغراض تجارية وصناعية
115/8/6
———22
יש19/2017/
الفيه مناشيه
115/8/1
———424
יש79/2017/
الفيه مناشيه
——————56
יש115/2017/
الفيه مناشيه
115/8/1
———218
יש80/2017/
الفيه مناشيه
410/5،
———21
יש9/2018/
افرات
410/5/1
130/8
———430
יש8/2018/
اريئيل
عطاء لتأجير  3قطع ارض ألغراض
———יש21/2017/
اريئيل
130/2/3/30
سكنية
218/18
———296
יש279/2017/
بيت ايل
202/2/2
———51
יש82/2017/
بيت ارييه – عوفاريم
202/2/2
———152
יש83/2017/
بيت ارييه – عوفاريم
عطاء لتأجير  4قطع ارض ألغراض
426/1/1/3/10
———יש13/2018/
بيتار عيليت
تجارية
عطاء لتأجير  3قطع ارض ألغراض
———יש14/2018/
بيتار عيليت
426/8
تجارية
א+ב426/7/
———143
יש23/2017/
بيتار عيليت
426/3
———405
יש73/2017/
بيتار عيليت
426/1/3،
———65
יש74/2017/
بيتار عيليت
426/13/11
426/1/1/3/9،
عطاء لتأجير  22قطعة ارض
———יש75/2017/
بيتار عيليت
426/1/1/3
ألغراض سكنية
426/8/5
———50
יש76/2017/
بيتار عيليت
426/1/1/3/13
———78
יש18/2018/
بيتار عيليت
426/1/1/3/8
———70
יש77/2017/
بيتار عيليت
426/8
———60
יש19/2018/
بيتار عيليت
عطاء لتأجير قطعة ارض ألغراض
215/2
———יש37/2017/
جفعات زئيف
خدماتية تجارية ومباني عامة
220/9
———552
יש14/2017/
جفعات زئيف
دعوة لتلقي العروض لشراء حقوق
———الملكية إلى  3قطع لألغراض
———ים192/2017/
بسغات زئيف
التجارية
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———عطاء لتلقي عروض لشراء حقوق
البيع – قطعة رقم  ،13جزء من
الحوض رقم  – 30124وادي حلوة
سلوان
———عطاء لتأجير قطعة ارض ألغراض
تجارية ومباني عامة
———-

هار حوما

ים22/2017/

130

عير دافيد

ים146/2017/

———-

هار هيبرون

יש16/2018/

31

معاليه أدوميم

יש12/2018/

معاليه أدوميم

יש17/2018/

22

معاليه أدوميم

יש16/2017/

44

———-

معاليه أدوميم

יש15/2017/

46

كرني شمرون

יש35/2017/

———عطاء لتأجير قطعة ارض ألغراض
تجارية
———-

52
יש84/2017/
كرني شمرون
3478
العدد الكلي للوحدات االستيطانية
المصدر :دائرة اراضي اسرائيل – 2017
المصدر :معهد االبحاث التطبيقية – القدس ()2017
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7509
دونما 0.179
———420/1/7/2
420/1/7/38
420/1/3/51،
420/1/4/37،
420/1/3/50
420/1/7/30
117/6
117/8/1

الـى جانـب ذلـك ،قامـت جماعـات المسـتوطنين
المتطرفـة بإقامـة العديـد مـن البـؤر االسـتيطانية
الجديـدة فـي الضفـة الغربيـة المحتلـة ،تركـز
معظمهـا فـي مناطـق ذات اهميـة اسـتراتيجية
شـأنها أن تحـدث اثـرا كبيـرا فـي المنطقـة .فيمـا
يلـي تلخيـص الهـم االحـداث فيمـا يخـص البـؤر
االسـتيطانية:
مـع انطالقـة العـام  ،2017أقدمـت
•
مجموعـة مـن المسـتوطنين االسـرائيليين القاطنين
فـي مسـتوطنة الـون موريـه علـى نصـب بيـت
متنقـل وإقامـة بـرج مراقبـة عسـكري فـي منطقـة
“رأس العيـن” شـمال قريـة ديـر الحطـب ،علـى
مسـافة ال تتعـدى 800متـر شـرق مسـتوطنة ألـون
موريـه ،علـى أراض تعـود ملكيتهـا لمجموعـة
مـن المزارعيـن الفلسـطينيين فـي القريـة .وتهـدد
البـؤرة االسـتيطانية الجديـدة باالسـتيالء علـى
االف الدونمـات مـن االراضـي فـي المنطقـة علماً
بـأن تلـك المنطقـة ال يصلهـا المـزارع الفلسـطيني
إال فـي موسـم الزيتـون ولمـدة يوميـن فقـط مـن
خلال مـا يعـرف بالتنسـيق ،حيـث تعتبـر المنطقـة
مـن المناطـق التـي تشـتهر بوفـرة أشـجار الزيتون
خاصـة المعمّـرة منهـا وتشـكل مـورد اقتصـادي
للمزارعيـن فـي القريـة.
فـي الثالـث مـن شـهر كانـون الثانـي مـن
•
العـام  ،2017قامـت مجموعـة مـن المسـتوطنين
االسـرائيليين فـي منطقـة األغـوار الفلسـطينية
شـمال الضفـة الغربيـة باقتحـام منطقـة واد المالـح
فـي االغـوار الشـمالية في الضفـة الغربيـة المحتلة
والسـيطرة علـى تلـة مطلـة علـى تجمـع “خربـة
سـمرا” البـدوي ،وتجدر االشـارة الـى ان المنطقة
التـي اسـتولى عليهـا المسـتوطنون هـي عبارة عن
أنقـاض خربـة فلسـطينية يطلـق عليها اسـم “خربة
المزوكـح” التـي تـم تشـريد أصحابهـا منهـا عشـية
حـرب العـام  ،1967ومـن ثـم قام قـوات االحتالل
االسـرائيلية بإعلان هـذه المنطقـة “كمنطقـة
عسـكرية مغلقـة” لمنـع التواجـد الفلسـطيني فيهـا
بـاي شـكل مـن االشـكال فـي خطـوة اسـتباقية
للسـيطرة علـى االراضـي ومنـع الفلسـطينيين
مـن اسـتغاللها فـي المسـتقبل .ويجـدر الذكـر ان
المسـتوطنين قامـوا بنصـب حظيـرة لألغنـام فـي
المنطقـة ووضعـوا خيـام يحرسـها جيـش االحتالل
االسـرائيلي.

فـي التاسـع مـن شـهر اذار مـن العـام
•
 ،2017شـرع المسـتوطنون القاطنـون فـي البؤرة
االسـتيطانية “ ُعـدي عـاد” باالسـتيالء علـى
أراضـي جديـدة فـي قريـة المغيـر شـمال شـرق
مدينـة رام اهلل .وقـام المسـتوطنون بنصـب خيمتين
زراعيتيـن وبركـس زراعـي باإلضافة إلى انشـاء
بيـت بالسـتيكي علـى مسـاحة  4دونمـات فـي
المنطقـة المعروفـة محليـا باسـم “القبـون” وعلـى
مسـافة ال تتعـدى  300متـرا مـن الناحيـة الجنوبية
الشـرقية مـن البـؤرة االسـتيطانية “ ُعـدي عـاد”
وغـرب الطريـق االلتفافـي االسـرائيلي رقم .458
فـي الحـادي والعشـرين مـن شـهر نيسـان
•
مـن العـام  ،2017نشـرت حركـة “السلام االن”
االسـرائيلية تقريـرا مفـاده أن بـؤرة اسـتيطانية
جديـدة يجـري العمـل علـى انشـائها شـمال
مسـتوطنة آدم (جيفـع بنياميـن) جنـوب شـرق
رام اهلل ،خـارج الجـدار الـذي يحيـط بالمسـتوطنة
(خـارج المنطقـة العمرانيـة للمسـتوطنة) ،علـى
الجانـب الشـرقي لجـدار العـزل العنصـري
االسـرائيلي .ويجـري بنـاء البـؤرة االسـتيطانية،
بحسـب مـا افـادت بـه حركـة السلام االن ،دون
الحصـول علـى الموافقـات والتصاريـح الالزمـة
مـن الجهـات االسـرائيلية المختصـة .وتقـع البـؤرة
االسـتيطانية الجديـدة علـى أراضـي تصنفهـا
اسـرائيل علـى انهـا اراضـي دولـة ،فـي إطـار
“المخطـط االسـتيطاني رقـم  .240/1وتتضمـن
البـؤرة حاليـا سـبعة كرافانـات ،بعضهـا ال يـزال
قيـد االنشـاء .كمـا تـم شـق طريـق خـاص ،يبـدأ
مـن البـؤرة االسـتيطانية ويربـط مـع البوابـة علـى
مدخـل مسـتوطنة آدم.
فـي التاسـع مـن شـهر ايـار مـن العـام
•
 ،2017شـرعت مجموعـة مـن المسـتوطنين
االسـرائيليين القاطنيـن فـي مسـتوطنة “شـدموت
ميخـوال” باالسـتيالء علـى مسـاحة مـن االراضـي
الفلسـطينية جنـوب المسـتوطنة فـي منطقـة خربـة
“السـويدة” وذلـك بهـدف إنشـاء بـؤرة اسـتيطانية
جديـدة فـي المنطقـة .وقـام المسـتوطنون بإقامـة
معرشـا ونصـب خيمـة فـي الموقع المسـتهدف هذا
باإلضافـة الـى أن قـوات االحتلال االسـرائيلي
سـاهمت بتوفيـر الميـاه للبـؤرة مـن المعسـكر
القريـب مـن البـؤرة هـذا باإلضافـة الـى توفيـر
الحمايـة للمسـتوطنين فـي الموقـع.
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فـي السـادس والعشـرين مـن شـهر
•
تشـرين الثاني من العـام  ،2017أقدمت مجموعة
مـن المسـتوطنين االسـرائيليين القاطنيـن فـي
مسـتوطنة سـلعيت االسـرائيلية جنـوب غـرب
قريـة عيـن البيضـا شـمال االغـوار بإقامـة
بـؤرة اسـتيطانية جديـدة فـي المنطقـة المعروفـة
محليـا باسـم “خلـة حمـد” المطلـة علـى تجمـع
الحمـة البـدوي الفلسـطيني .وقـام المسـتوطنون
بنصـب خيمـة سـكنية ،ووضـع خـزان للميـاه
وتثبيـت أعمـدة للكهربـاء لربـط البـؤرة الجديـدة
بمسـتوطنة “سـلعيت” القريبـة منهـا والتـي تقـع
علـى مسـافة ال تتعـدى  400متـراً منهـا.
فـي الثالثيـن مـن شـهر اب مـن العـام
•
 ،2017أقامـت مجموعـة مـن المسـتوطنين
االسـرائيليين كرفانـا متنقلا وخيمـة كبيـرة
وشـقت طريقـا لهـا تمهيـداً إلقامـة بـؤرة
اسـتيطانية جديـدة فـي المنطقـة الشـرقية مـن
أراضـي قريـة جالـود فـي محافظـة نابلـس ،فـي
الموقـع المعـروف محليـا باسـم “” شـعب خلـة
الوسـطى”  ،الى الشـمال من البؤرة االسـتيطانية
“ايـش كـودش” االسـتيطانية .وتجـدر االشـارة
الـى أن موقـع البـؤرة الجديـد ليـس بالعشـوائي
اذ انـه فـي الثانـي والعشـرين مـن شـهر نيسـان
مـن العـام  ،2016تلقـى مجلـس قريـة جالـود فـي
محافظـة نابلـس أمـرا عسـكريا يقضـي بتمديـد
مصـادرة  3.11دونمـا ( 3110متـر مربـع)
مـن االراضـي الفلسـطينية فـي القريـة تحـت
مسـمى – االمـر العسـكري رقـم ()T/17/13
– تمديـد مصـادرة -حيـث نـص القـرار علـى
تمديـد مصـادرة االراضـي الفلسـطينية جنـوب
شـرق قريـة جالـود ألسـباب امنيـة وبصفـة
اساسـية لبنـاء طريـق اسـتيطاني جديـد لخدمـة
المسـتوطنين االسـرائيليين فـي المسـتوطنات
والبـؤر االسـتيطانية القريبـة فـي المنطقـة.
وتظهـر الخرائـط المرفقـة باألمـر العسـكري ،ان
الطريـق االلتفافـي الجديـد يقـع الـى الشـمال مـن
موقـع البـؤرة الجديـد التـي اقامهـا المسـتوطنون
فـي المنطقـة ،حيـث يسـعى المسـتوطنون الـى
تعزيـز االسـتيالء علـى هـذه االراضـي وذلك من
خلال تكثيـف البنـاء االسـتيطاني فيهـا.
فـي الخامس والعشـرين من شـهر كانون
•
ُ
االول مـن العـام  ،2017كشـف النقـاب عـن
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اعمـال توسـعة تجـري فـي البـؤرة االسـتيطانية
غيـر القانونيـة “اهيـاه” القائمـة علـى أراضـي
قريـة جالـود فـي المنطقـة المعروفـة باسـم
“الـرؤوس الطـوال” مـن الحـوض رقـم ()18
مـن الجهـات الغربيـة والجنوبيـة والشـرقية لهـذه
البـؤرة االسـتيطانية .وتشـمل اعمـال التوسـعة
بنـاء أكثـر مـن  15وحـدة اسـتيطانية إضافـة الـى
شـق المزيـد مـن الطـرق االسـتيطانية الجديـدة
حـول هـذه البـؤرة ،ومواصلـة العمـل بتجريـف
اراضـي إضافيـة مـن الجهـة الشـرقية للبـؤرة
تمهيدهـا لبنـاء المزيـد من الوحدات االسـتيطانية،
وإنشـاء خطـوط الكهربـاء والمـاء لهـذه البـؤرة
والبـؤر االخـرى المحيطـة بهـا.
فـي الثالـث والعشـرين مـن شـهر اب
•
مـن العـام  ،2017كشـفت صحيفـة “هآرتـس”
االسـرائيلية عـن اسـرائيل قامـت ببنـاء قرابـة ال
 3500منـزال اسـتيطانيا علـى أراضـي فلسـطينية
خاصـة فـي الضفـة الغربيـة المحتلة وفقـا لبيانات
صـادرة عـن “اإلدارة المدنيـة االسـرائيلية”،
الـذراع التنفيـذي لسـلطات االحتلال االسـرائيلي
فـي الضفـة الغربيـة المحتلـة .وبحسـب معطيـات
االدارة المدنيـة االسـرائيلية ،فانـه يمكـن إضفـاء
الصبغـة القانونيـة علـى هـذه المبانـي غيـر
القانونيـة بموجـب قانـون المصـادرة الـذي تحـدد
شـرعيته محكمـة العـدل العليـا االسـرائيلية ،حيث
يسـمح القانـون للدولـة بمصـادرة األراضـي
الفلسـطينية التـي بُنيـت عليهـا المسـتوطنات أو
البـؤر االسـتيطانية “بحسـن نيـة أو بنـا ًء علـى
تعليمـات الدولـة” ،وحرمـان أصحابهـا مـن الحق
فـي اسـتخدام تلـك األراضـي إلى أن يتـم التوصل
إلـى حـل دبلوماسـي لوضـع األراضـي .ويوفـر
هـذا اإلجـراء آليـة لتعويـض الفلسـطينيين الذيـن
يتـم االسـتيالء علـى أراضيهـم .ووفقـا لمعلومـات
صـادرة عـن “اإلدارة المدنيـة االسـرائيلية”،
تنـدرج المبانـي االسـتيطانية ال  3455فـي ثالث
فئـات ،االولـى تشـمل  1.285مبنـي اسـتيطانيا،
وهـي المبانـي التـي تـم اقامتهـا خلال السـنوات
الــ  20الماضيـة علـى أراضـي لـم يتـم تعريفهـا
أبـدا علـى أنهـا أراضـي دولـة وجميعهـا لديهـا
أوامـر هـدم صـادرة ضدهـا .أمـا الفئـة الثانية من
المبانـي االسـتيطانية فتتألـف مـن  1048مبنـى
اسـتيطانيا اقيمـت علـى أراض خاصـة كانـت

صنفـت فـي وقـت سـابق علـى انهـا “أراضـي
قـد ُ
دولـة” ،أمـا الفئـة الثالثـة مـن المباني االسـتيطانية
فتتضمـن  1122مبنـى تـم بناؤهـا منـذ أكثـر مـن
 20عامـا ،فـي الفتـرة التـي كانـت فيهـا قوانيـن
التخطيـط بالـكاد تنفـذ فـي الضفـة الغربيـة المحتلة.
وتعتـزم سـلطات االحتلال “إضفـاء الشـرعية”
أراض فلسـطينية
علـى هـذه المنـازل المقامة علـى
ٍ
خاصـة مـن خلال “قانـون المصادرة” الذي سـنه
الكنيسـت ،ويخضـع فـي هـذه األيـام للبـت فـي
دسـتوريته فـي المحكمـة اإلسـرائيلية العليـا.
فـي االول مـن شـهر ايلـول مـن العـام
•
 ،2017أقدمـت مجموعـة مـن المسـتوطنين
االسـرائيليين علـى نصـب كرفـان (منـزل متنقـل
– موقـع اسـتيطاني جديـد) علـى تلـة بالقـرب
مـن الطريـق االلتفافـي االسـرائيلي رقـم  90مـن
الناحيـة الغربيـة ،والمحـاذي لمسـتوطنة “ نعمـا”
االسـرائيلية إلـى الشـمال الشـرقي مـن مدينـة
أريحـا .وقـام المسـتوطنون بوضـع الكرفـان
باإلضافـة إلـى تسـييج مـا يقـارب  15دونمـا مـن
االراضـي المحيطـة بالموقـع االسـتيطاني الجديـد.
كمـا وضـع المسـتوطنين لوحـة على مدخـل البؤرة
االسـتيطانية كتـب عليهـا “Rose of Jericho
“باإلشـارة الـى اسـم البـؤرة االسـتيطانية الجديـدة
والتـي بحسـب التحليـل الجغرافـي للمنطقـة ،تقـع
فـي منطقـة تُصنـف مـن قبـل الحكومة االسـرائيلية
علـى انهـا “أراضـي دولـة” ،االمـر الـذي يـدل
علـى ان الحكومـة االسـرائيلية تقـوم ومـن وراء
الكواليـس بمسـاعدة عصابـات المسـتوطنين علـى
االسـتيالء علـى االراضـي الفلسـطينية فـي الضفـة
الغربيـة المحتلـة وان عمليـة اختيـار المسـتوطنين
لألراضـي التـي يتـم االسـتيالء عليهـا ال يكـون
عشـوائيا.
خلال شـهر تشـرين الثانـي مـن العـام
•
 ،2017أقدمـت مجموعـة مـن المسـتوطنين
االسـرائيليين علـى اقامـة سـتة منـازل متنقلـة
(اسـتيطانية) باإلضافـة الـى معرشـات خشـبية
علـى سـفح تلـة فـي منطقـة “ ابـو النقـار” شـرق
بلـدة عناتـا شـمال القـدس المحتلـة علـى مسـاحة
قدرهـا  24دونمـاً مـن األراضـي فـي المنطقـة.
وقـام المسـتوطنون بربـط تلـك المنـازل الجديـدة
بشـبكة الكهربـاء فـي المنطقـة باإلضافـة الـى شـق
طريـق زراعـي يربـط البـؤرة بمسـتوطنة كفـار

ادوميـم الـى الشـمال مـن الموقـع االسـتيطاني
الجديـد.
فـي الثامـن والعشـرين مـن شـهر كانـون
•
االول مـن العـام  ،2017كشـفت صحيفـة هآرتـس
االسرائيلية أن سلطات االحتالل االسرائيلي تعمل
علـى شـرعنة البـؤر االسـتيطانية االسـرائيلية غير
القانونيـة بـدل إخالئهـا من االراضـي الفلسـطينية.
فمنـذ العـام  ،2011سـاهمت سـلطات االحتلال
االسـرائيلية فـي بنـاء  14بـؤرة اسـتيطانية علـى
األقـل مـن اصـل  17بـؤرة ،بشـكل غيـر رسـمي
وغيـر قانونـي .وتكشـف الصحيفـة طـرق بنـاء
البـؤر االسـتيطانية حيـث يتم إقامتهـا على أراضي
صادرتهـا سـلطات االحتلال االسـرائيلية وليسـت
أراضـي ذات ملكيـة خاصـة ،لتسـهيل الموافقـة
عليهـا وشـرعتنها وتوسـيعها ً
الحقـا دون مشـاكل
قضائيـة .وكشـف المصـادر االسـرائيلية أيضـا
أن سـلطات االحتلال االسـرائيلية قدمـت جملـة
مـن التسـهيالت لنقـل عناصـر منظمـة “شـبيبة
التلال” االسـتيطانية حيـث انهـا سـهلت من انشـاء
البـؤرة االسـتيطانية التابعـة لهـذه المنظمـة عـن
طريـق فحـص الصـور الجويـة واختيـار المـكان
بدقـة ،وليـس عـن طريـق الصدفـة ،إذ يتـم اختيـار
مـا يسـمى “أرض دولـة” ،ليتـم شـرعنتها ً
الحقـا،
وفـي أغلـب األحيان تكـون هذه األراضـي مهملة،
لكـن مسـاحتها كبيـرة .والجديـر بالذكـر أن ثلاث
مـن البـؤر االسـتيطانية التـي تـم ذكرهـا هـي بـؤر
مأهولـة وتشـكل أحيـاء مـن مسـتوطنات قائمـة فـي
الضفـة الغربيـة المحتلـة .وتجـدر االشـارة الـى
أن البـؤر االسـتيطانية االحـدى عشـر تـم اقامتهـا
علـى أسـاس مشـاريع وحقـول زراعية ،تبيـن فيما
بعـد أنهـا تسـتخدم للسـكن الدائـم .ومولـت حكومـة
االحتلال االسـرائيلية إقامـة بـؤر اسـتيطانية
بطـرق غيـر مباشـرة ،مثـل بـؤرة “التلـة ،387″
التـي أقامتهـا جمعيـة “هروعيـه هعيفـري” ،التـي
تهـدف ،وفـق السـجالت الرسـمية االسـرائيلية ،
إلـى تأهيـل “شـبيبة التلال” ،وتحصـل الجمعيـة
علـى تمويـل ثابـت مـن وزارة التربيـة والتعليـم
بقيمـة مئـات آالف الشـواقل سـنويًا.
اعتـداءات المسـتوطنين االسـرائيليين علـى
المواطنيـن واالراضـي والممتلـكات خلال العـام
2017
باتـت انتهـاكات المسـتوطنين االسـرائيليين تشـكل
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قلقـا يوميـا للمواطنيـن الفلسـطينيين وخاصـة أن
هـذه االعتـداءات لـم تقتصـر علـى االراضـي
والممتلـكات الفلسـطينية فقـط ،بـل امتـدت الـى
ارتـكاب اعتـداءات دمويـة علـى المدنييـن
الفلسـطينيين بذريعـة دفـع الثمـن واالنتقـام .ومـع
غيـاب الـردع االسـرائيلي لهجمـات المسـتوطنين
الهمجيـة ،ازدادت هـذه االعتـداءات عاما بعد عام
وأصبـح االمـر يبعـث علـى القلـق والخـوف مـن
أن تسـيطر جماعـات المسـتوطنين المتطرفـة على
زمـام االمـور وبالتالـي تضغـط علـى الحكومـة
اإلسـرائيلية مـن أجـل فـرض المزيـد مـن الوقائـع
المريـرة علـى االرض الفلسـطينية المحتلـة .ولـم
تعـد المسـتوطنات االسـرائيلية هـي المناطـق
الوحيـدة التـي تشـهد االحتـكاكات
بيـن المسـتوطنين والفلسـطينيين،
بـل تجاوزتهـا لمناطـق عديـدة
أخـرى فـي الضفة الغربيـة المحتلة،
وخاصـة داخـل القـرى الفلسـطينية
وعلـى الطرقـات وفـي االماكـن
المقدسـة والمقامـات االثريـة…
الـخ .كمـا أن مسلسـل االسـتخفاف
اإلسـرائيلي بحقـوق الفلسـطينيين
أصبـح دافعـا قويـا للمسـتوطنين
الرتـكاب المزيـد مـن االعتـداءات
ضـد الفلسـطينيين وممتلكاتهـم
والتـي أصبحـت تشـكل عامـل
رعـب في نفـوس الفلسـطينيين .ففي
دراسـة تحليليـة اعدهـا معهـد االبحـاث التطبيقيـة
– القـدس (أريـج) العتـداءات المسـتوطنين فـي
الضفـة الغربيـة المحتلة خالل العام  ،2017سـجل
معهـد االبحـاث التطبيقيـة – القـدس (أريـج) 395
اعتـداءا تمـت علـى أيـدي جماعـات المسـتوطنين
اذ اسـتهدفت االشـجار المثمـرة (معظمهـا اشـجار
الزيتـون) واالراضـي الزراعيـة والمفتوحـة
(أراضـي الرعـي) .وقيـام المسـتوطنين ألنفسـهم
باقتحـام االماكـن االثريـة فـي الضفـة الغربيـة
المحتلـة وممارسـة شـعائرهم الدينيـة فيهـا
فـي خـرق واضـح لحرمـة هـذه االماكـن .كمـا
شـملت اعتـداءات المسـتوطنين اقتحـام االماكـن
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الدينيـة المسـيحية واالسلامية واالعتـداء عليهـا
وكتابـة الشـعارات التحريضيـة والعنصريـة
ضـد الفلسـطينيين (المسـيحين والمسـلمين علـى
حـد سـواء) فـي محاولـة مـن المسـتوطنين بـث
الرعـب والخـوف فـي نفـوس المواطنيـن ودفعهـم
الـى الرحيـل .كمـا شـملت انتهـاكات المسـتوطنين
ايضـا االعتـداء علـى المواطنيـن المدنييـن
وشـتمهم وضربهـم واالعتـداء عليهـم بـاآلالت
الحـادة والتسـبب فـي ايذائهـم .وحدثـت معظم هذه
االنتهـاكات فـي االراضـي القريبـة مـن مواقـع
المسـتوطنات االسـرائيلية .ويبيـن الرسـم البيانـي
التالـي انتهـاكات المسـتوطنين فـي االراضـي
الفلسـطينية المحتلـة خلال العـام 2017

اسـتهداف االشـجار الفلسـطينية خلال العـام
2017
كانـت عمليـة اقتلاع االشـجار المثمـرة و تدميـر
المحاصيـل الزراعيـة مـن أشـد االنتهـاكات
االسـرائيلية التـي شـهدتها االراضـي الفلسـطينية
خلال العـام  2017سـواء علـى أيـدي قـوات
االحتالل اإلسـرائيلي أو المستوطنين االسرائيليين
القاطنيـن فـي المسـتوطنات االسـرائيلية القريبـة
مـن القـرى الفلسـطينية واالراضـي الزراعيـة.
و تبعـا لدراسـة تحليليـة أعدهـا معهـد االبحـاث
التطبيقيـة ،تبيـن انـه خلال العـام  ،2017تـم
اقتلاع ،تجريـف و مصـادرة أو حـرق مـا

يقـارب الـى  7000شـجرة مثمـرة كان معظمهـا
فـي محافظـات نابلـس وبيـت لحـم وقلقيليـة ورام
اهلل .و كان لهـذا االنتهـاك االسـرائيلي أثـر كبيـر
و واضـح علـى القطـاع الزراعـي و خصوصـا أن
معظـم االشـجار التـي تـم اقتالعها هي مـن الزيتون
و التـي تشـكل مصـدر دخـل أساسـي للعديـد مـن
العائلات الفلسـطينية .الرسـم البيانـي التالـي يظهـر
المحافظـات االكثـر تأثـرا مـن اقتلاع االشـجار في
الضفـة الغربيـة المحتلـة .

الطـرق االلتفافيـة االسـرائيلية فـي الضفـة الغربية
ا لمحتلة
ً
تمثـل الطـرق االلتفافيـة اإلسـرائيلية جـزءا ال
يتجـزأ مـن خطـة العـزل العنصريـة التـي تسـعى
إسـرائيل إلـى فرضهـا فـي األراضـي المحتلـة .و
مـع توقيـع اتفاقيـات أوسـلو فـي شـهر أيلـول مـن
العـام  ،1993بـدأ مصطلـح الطـرق االلتفافيـة
االسـرائيلية بالظهـور لإلشـارة الى ضـرورة ربط
المسـتوطنات اإلسـرائيلية بعضهـا ببعـض داخـل
أراضـي الضفـة الغربيـة و تلـك داخـل إسـرائيل و
القواعـد العسـكرية اإلسـرائيلية .و تتكـون الطـرق
االلتفافيـة اإلسـرائيلية مـن ثالثـة أنـواع:
( )1طـرق خاضعـة لالسـتخدام اإلسـرائيلي
المطلـق والتـي يمنـع الفلسـطينيون مـن اسـتخدامها

كليـاً .
( )2طـرق يسـمح للفلسـطينيين باسـتخدامها
بقيـود ،وذلـك بتصريـح صادر عـن اإلدارة المدنية
اإلسـرائيلية.
( )3يمكن للفلسـطينيين اسـتخدامها و تكون خاضعة
لقيـود نقـاط التفتيـش (الحواجـز العسـكرية) علـى
مداخلهـا مـن قبـل قـوات االحتلال اإلسـرائيلي.
وكثفـت اسـرائيل مـن جهودهـا لزيادة حجـم الطرق
االلتفافيـة فـي األراضـي الفلسـطينية المحتلـة
كجـزء مـن سياسـتها
لفـرض حقائـق علـى
أرض الواقـع والتـي
فـي النهايـة سـوف
تؤثـر علـى نتائـج
مـع
المفاوضـات
بمـا
الفلسـطينيين،
فـي ذلـك إنشـاء دولـة
متصلـة
فلسـطينية
جغرافيـا و قابلـة
للحيـاة .وحتـى يومنـا
هـذا ،تمكنـت اسـرائيل
939
شـق
مـن
كيلومتـر مـن الطـرق
لتسـهيل
االلتفافيـة
تواصـل المسـتوطنات اإلسـرائيلية غيـر القانونيـة
فـي الضفـة الغربيـة بعضهـا ببعـض .و الجديـر
بالذكـر أن إقامـة الطـرق االلتفافيـة االسـرائيلية في
األراضـي الفلسـطينية المحتلـة عملـت علـى كبـح
تنميـة المجتمعـات المحليـة الفلسـطينية فـي الضفـة
الغربيـة مـن خلال خلـق واقـع مـن العوائـق فـي
المناطـق المخصصـة للتنميـة.
وخلال العـام  ،2017دأبـت الحكومـة االسـرائيلية
علـى تنفيـذ عـدة مشـاريع لشـق طـرق اسـتيطانية
جديـدة فـي الضفـة الغربيـة المحتلـة بهـدف توسـيع
شـبكة الطـرق االسـرائيلية القائمـة فـي الضفـة
الغربيـة المحتلـة هـذا باإلضافـة الـى االعلان
عـن مخططـات لطـرق اسـتيطانية جديـدة سـوف
يتـم تنفيذهـا فـي القريـب العاجـل فـي االراضـي
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الفلسـطينية المحتلـة .فيمـا يلـي سـرد ألبـرز
االحـداث خلال العـام :2017
• مـع بدايـة العـام  ،2017اسـتأنفت سـلطات
االحتلال االسـرائيلي العمـل علـى الطريـق
االلتفافـي االسـرائيلي علـى اراضـي قريـة النبـي
اليـاس شـرق مدينـة قلقيليـة والـذي يهـدد مـا يزيـد
عـن  2000شـجرة مثمـرة فـي المنطقـة  .وكانـت
سـلطات االحتلال االسـرائيلي قـد أصـدرت فـي
الثامـن والعشـرين مـن شـهر كانـون االول مـن
العـام  ،2015أمـرا عسـكريا يقضـي باالسـتحواذ
علـى  93دونمـا مـن االراضـي الفلسـطينية فـي
قريتـي عـزون والنبـي اليـاس شـرق مدينـة قلقيليـة
بذريعـة “ االسـتمالك للمصلحـة العامـة” .ويظهـر
االمـر العسـكري االسـرائيلي والخرائـط المرفقـة
نيـة االدارة المدنيـة االسـرائيلية شـق طريـق
التفافـي جديـد لالسـتخدام المطلـق للمسـتوطنين
االسـرائيليين علـى اراضـي القريـة السـابقة الذكـر
مـن الجهـة الشـمالية ،فـي الوقـت الـذي ترفـض
فيـه االدارة المدنيـة اإلسـرائيلية اقـرار المخطـط
الهيكلـي الـذي تقـدم بـه أهالـي قريـة النبـي اليـاس
للإدارة المدنيـة والـذي يقضـي بتوسـيع الحـدود
االداريـة للقريـة بهـدف مواكبـة الزيـادة السـكانية
فـي القريـة .ويحمـل االمـر العسـكري االسـرائيلي
عنـوان” أمـر بشـأن قانـون االراضـي (اسـتمالك
للمصلحـة العامـة) (يهودا والسـامرة)(رقم ، )321
 ،1969 – 5729قـرار بشـأن اسـتمالك واخذ حق
التصـرف الفـوري( ،شـارع اجتيازي النبـي الياس
 ،) 2/927رقـم /15/01ه .وفـي تحليـل لألمـر
العسـكري االسـرائيلي الصـادر  ،فـان الطريـق
االسـتيطاني الجديـد سـوف يسـتبدل اسـتخدام
المسـتوطنين لمقطـع مـن الطريـق االلتفافـي
االسـرئيلي رقـم  55الـذي يمـر عبـر اراضـي
قريـة النبـي اليـاس ويشـقها مـن منتصفهـا ليصبـح
“الطريـق البديـل” للمسـتوطنين االسـرائيليين
فـي المسـتقبل؛ وبالتالـي تمكيـن السـفر بيـن
المسـتوطنات دون الحاجـة إلـى المـرور عبر قرية
النبـي اليـاس.
• فـي الحـادي والثالثيـن مـن شـهر كانـون الثانـي
مـن العـام  ،2017كشـف وزيـر المواصلات
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اإلسـرائيلي “يسـرائيل كاتـس” ،عـن خطـة لشـق
طـرق اسـتيطانية جديـدة وتوسـيع أخـرى ،إضافـة
إلـى بنـاء الجسـور وحفـر األنفـاق فـي الضفـة
الغربيـة المحتلـة .ويشـتمل المخطـط علـى شـق
المزيـد مـن الطـرق االلتفافيـة االسـرائيلية من أجل
وضـع حلـول أمنيـة جديـدة للمسـتوطنين ولالبتعـاد
عـن الطـرق التـي تمـر مـن القـرى الفلسـطينية
االمـر الـذي سـوف يـؤدي الـى مصـادرة المزيـد
مـن االراضـي الفلسـطينية وتقطيع أوصـال الضفة
الغربيـة المحتلـة ،والذي تصـل تكلفته إلى مليارات
الشـواقل .كمـا ويهـدف المخطـط الـى ربـط مدينـة
القـدس المحتلـة بالمسـتوطنات القريبـة المقامـة
علـى أراضـي المواطنيـن مثـل مسـتوطنات معاليه
ادوميـم ،وجفعـات زئيـف ،ومسـتوطنات بنياميـن
وغـوش عتصيـون عبـر شـبكة طـرق التفافيـة
سـريعة حيـث سـوف يتـم توسـعة طريـق النفـق
(جـزء مـن الطريـق االلتفافـي رقـم  )60جنـوب
القـدس ،باإلضافـة إلـى توسـعة الطريـق المـؤدي
إلـى مسـتوطنة معاليـه ادوميـم عبـر انشـاء طريـق
ذات مسـلكين للمركبـات بطـول  1.5كم ،وسـيكون
باإلمـكان الخـروج مـن المسـتوطنة إلـى خـط “تـل
أبيـب” غربًـا دون مؤشـرات ضوئيـة .كمـا يشـمل
المخطـط ايضـا ربـط مسـتوطنة “أريئيـل” فـي
محافظـة سـلفيت ومناطـق شـمال الضفـة الغربيـة
المحتلـة بخـط “تـل أبيـب وغـوش دان” عبـر خـط
للقطـار الخفيـف باتجـاه “رأس العيـن” غرباً ومن
ثـم إلـى مسـتوطنة “بيتـاح تكفـا” ،باإلضافـة إلـى
امتـداد الطريـق االلتفافـي رقـم  55مـن مسـتوطنة
“كرنـي شـومرون” شـرق مدينـة قلقيليـة وربطـه
بالطريـق االلتفافـي االسـرائيلي رقـم  .444كما يتم
فـي الوقـت الراهن شـق الطريق االلتفافـي المؤدي
لقريـة “النبـي صموئيـل” بتكلفـة تصـل إلـى 54
مليـون شـيقل ،كمـا يجـري التخطيـط لشـارع “قلب
يهـودا” والـذي يلتـف علـى مخيـم العـروب لربـط
مسـتوطنات الخليـل بالقـدس .هـذا ويجـري العمـل
علـى شـق طريـق التفافـي بــ “حـوارة” جنـوب
نابلـس والـذي سيسـمح بربـط مسـتوطنات الشـمال
مـع “أريئيـل” وبالتالـي “تـل أبيـب” ووسـط
فلسـطين المحتلـة .وبلـورت الـوزارة عدة مشـاريع

ومـن بينهـا توسـعة الشـارع رقـم  60وتحويلـه
لمسـلكين لـكل اتجـاه ،والـذي يصـل شـمال الضفـة
بجنوبهـا ،وذلـك مـن مقطـع حاجـز زعتـرة جنوبي
نابلـس وحتـى جنوبـي القـدس.
• فـي التاسـع والعشـرين مـن شـهر ايـار مـن
العـام  ،2017صادقـت الحكومـة اإلسـرائيلية
علـى بنـاء “تلفريـك” (قطـار معلـق) يربـط بيـن
محطـة القطـار القديمـة فـي القـدس الغربيـة ببـاب
المغاربـة ،المدخـل األقـرب إلـى حائـط البـراق،
فـي البلـدة القديمـة فـي القـدس الشـرقية المحتلـة.
وتهـدف الحكومـة االسـرائيلية مـن تنفيـذ هـذا
المشـروع االسـتيطاني الى تسـهيل وصول السـياح
والـزوار إلـى حائـط البراق .واقـر مجلس الوزراء
االسـرائيلي المرحلـة األولـى مـن المشـروع التـي
مـن المتوقـع أن تبلـغ كلفتهـا  200مليـون “شـيقل
( 50مليـون يـورو) ،ويمكـن للقطـار المعلـق البالغ
طولـه  1،4كلـم نقـل  3000شـخص فـي السـاعة
فـي االتجاهيـن بسـرعة  21كلـم فـي السـاعة،
بحسـب تقديـرات وزارة السـياحة ،ومـن المتوقـع
بـدء تشـغيله فـي العـام .2021
• فـي السـابع مـن شـهر تشـرين الثانـي مـن العـام
 ،2017قـال رئيـس الـوزراء اإلسـرائيلي بنياميـن
نتنياهـو ،إنـه بصـدد تنفيـذ مشـاريع شـق طـرق
التفافيـة لربـط المسـتوطنات اإلسـرائيلية في الضفة
الغربيـة المحتلـة بعضهـا ببعـض وتلـك داخـل
الخـط االخضـر هـذا باإلضافـة الـى نصـب أعمـدة
إنـارة وأجهـزة االسـتقبال الهواتـف الخلويـة فيهـا.
وكان نتنياهـو قـد أعلـن فـي اجتمـاع لكتلـة حـزب
« الليكـود » الـذي يتزعمـه ،تخصيـص قرابـة
 57مليـون دوالر أمريكـي لشـق شـوارعهالتفافية
جديـدة فـي الضفـة الغربيـة .وتهـدف الطـرق
االلتفافيـة التـي يتـم شـقها علـى أراضي فلسـطينية،
تتـم مصادرتهـا ،لربـط المسـتوطنات اإلسـرائيلية
بعضهـا ببعـض بمـا يكـون مـن شـأنه زيـادة اعـداد
المسـتوطنين فيهـا والتضييـق علـى الفلسـطينيين .
• في السـادس والعشـرين من شـهر تشـرين الثاني
مـن العـام  ،2017صادقـت الحكومـة االسـرائيلية
علـى خط مسـار سـياحي فـي األراضي الفلسـطينية
المحتلـة واسـرائيل ،بحيـث سـيمر بمناطـق الضفـة
الغربيـة ،وذلـك للمـرة األولـى منـذ احتاللهـا،
كمـا سـيمر بالجـوالن العربـي السـوري المحتـل.
وتأتـي مصادقـة الحكومـة علـى خـط المسـار

السـياحي بطلـب مـن وزيـر السـياحة يريـف لفيـن
الـذي صـادق علـى مسـار الخـط ليمـر مـن الضفـة
الغربيـة المحتلـة .وبعـد موافقـة الحكومـة علـى
التمويـل ،سـيتعين علـى لجنـة مؤلفـة مـن عـدد مـن
الـوزراء تقديـم المقترحـات للمشـروع الـذي تبلـغ
ميزانيتـه عشـرة مالييـن “شـيقل .وتسـعى الحكومة
اإلسـرائيلية منـذ سـنوات إلـى جـذب السـياح
األجانـب إلـى الضفـة الغربيـة عبـر وضـع اليـد
علـى مواقـع أثريـة عربيـة وإسلامية وتهويدهـا
والترويـج علـى أنهـا مـن التـراث اليهـودي.
ان حرمـان الفلسـطينيين مـن حقهـم فـي حريـة
الحركـة والتنقـل داخـل االراضـي الفلسـطينية
المحتلـة يعـد انتهـاكا لمـا جـاء فـي البنـد  13مـن
االعلان العالمـي لحقـوق االنسـان المؤرخ في 10
كانـون األول/ديسـمبر  1948و الـذي ينـص علـى
أن ،لـكل فـرد حريـة التنقـل واختيـار محـل إقامتـه
داخـل حـدود كل دولـة .،كمـا ينافـي هـذا العمـل
االسـتعماري المعاهـدة الدوليـة الخاصـة بالحقـوق
المدنيـة والسياسـية المؤرخـة فـي  16كانـون/
ديسـمبر  1966و الـذي تشـدد أيضـا علـى اهميـة
الحـق فـي حريـة الحركـة والتنقـل من خلال المادة
( 1 ) 12و التـي تنـص علـى أن ،لـكل فـرد يوجـد
علـى نحـو قانونـي داخـل إقليـم دولـة ما حـق حرية
التنقـل فيـه وحريـة اختيـار مـكان إقامتـه . ،كمـا
ان الحـق فـي حريـة الحركـة هـو ضـرورة لتحقيق
حقـوق اخـرى راسـخة فـي االتفاقيـة الدوليـة
للحقـوق االقتصاديـة ،االجتماعيـة والثقافيـة ،منهـا
الحـق فـي العمـل (المـادة  ،)6الحـق فـي ظـروف
حياتيـة مالئمـة (المـادة  ،)11الحـق فـي الصحـة
(المـادة  ،)12الحـق فـي التعليـم (المـادة  )13و
حقـوق اخـرى نصـت عليهـا االتفاقيـة الدوليـة
للحقـوق االقتصاديـة ،االجتماعيـة والثقافيـة.
جـدار العـزل العنصـري االسـرائيلي فـي الضفـة
الغربيـة المحتلـة
خلال العـام  ،2017دأبـت الحكومـة االسـرائيلية
علـى بنـاء مقاطـع جديـدة مـن جـدار العـزل
العنصـري االسـرائيلي فـي الضفـة الغربيـة
المحتلـة .وحتـى تاريـخ هـذا التقريـر ،يبلـغ طـول
جـدار العـزل العنصـري فـي الضفـة الغربيـة
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المحتلـة  771كيلومتـرا وحـال االنتهـاء مـن بنائـه،
سـيعزل الجـدار مـا مسـاحته  705كيلومتـرا مربعـا
مـن أراضـي الضفـة الغربيـة .ويوضـح الجـدول
التالـي يوضـح مراحـل بنـاء جـدار العـزل العنصـري
فـي الضفـة الغربيـة المحتلـة:
مراحل بناء جدار العزل العنصري في الضفة
الغربية المحتلة
مراحل بناء الجدار
)طول الجدار (كم
جدار قائم
500
جدار مخطط له
255.5
جدار جاري بناءه
15.5
طول الجدار الكلي
771
المصدر :وحدة نظم المعلومات الجغرافية ،معهد
االبحاث التطبيقية – القدس (أريج)2017 ،

فيمـا يلـي تلخيـص الهـم االحـداث التـي جـرت خلال
العـام  2017فيمـا يخـص جـدار العـزل العنصـري:
•فـي السـادس والعشـرين مـن شـهر اذار مـن العـام
 ،2017اسـتأنفت سـلطات االحتلال اإلسـرائيلية بناء
مقطعـا جديـدا مـن جـدار العـزل العنصـري علـى
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اراضـي مدينـة بيـت جـاال ،فـي منطقـة كريمـزان
بالقـرب مـن مستشـفى الجمعيـة العربيـة للتأهيـل،
وهـو عبـارة عـن أسلاك شـائكة علـى ارتفـاع أربعـة
أمتار.وحـال اسـتكمال بنـاءه ،سـوف يحـرم األهالـي
مـن الوصـول الـى أراضيهم الخضـراء ،ويمنع أهالي
بيـت جـاال مـن المتنفـس الوحيـد المتبقـي للمدينـة.
• فـي مطلـع شـهر حزيـران مـن العـام  ،2017اقامت
سـلطات االحتلال االسـرائيلية بوابـة حديديـة علـى
مقطـع الجـدار القـادم مـن جهـة أراضـي منطقتـي
بيـر عونـه ووادي أحمـد ،شـمال غـرب بيـت جـاال
لحيـن االقـرار بمسـار الجـدار فـي المنطقـة .وبالعودة
الـى االحـداث السـابقة فيمـا يخـص مسـار الجـدار في
المنطقـة ،عقـدت المحكمـة العليـا االسـرائيلية فـي
شـهر تشـرين الثانـي مـن العام  2014جلسـة اسـتماع
جديـدة بخصـوص بنـاء جـدار العـزل العنصـري
االسـرائيلي علـى أراضـي
منطقـة وداي كريمـزان فـي
مدينـة بيـت جـاال (جنـوب
مدينـة القـدس)ُ .
وعقـدت
الجلسـة لالسـتماع الـى رأي
جميـع األطـراف المعنييـن
بالقضيـة مـن أصحـاب
الفلسـطينيين
االراضـي
فـي مدينـة بيـت جـاال وديـر
راهبـات السـالزيان وديـر
كريمـزان للرهبـان فيمـا
يخـص المسـارات البديلـة
للجـدار التـي تقـدم بهـا
جيـش االحتلال االسـرائيلي
يـوم العشـرين مـن شـهر
اب مـن العـام  2014بنـاء
علـى طلـب المحكمـة العليـا
االسـرائيلية فـي جلسـتها
االخيـرة المنعقدة في السـابع
مـن شـهر اب مـن العـام  .2014فيمـا يلـي عـرض
للمسـارات المقدمـة مـن قبـل الحكومـة االسـرائيلية:
المسـار االول :يُظهـر المسـار الحالـي للجـدار،
بحسـب مـا جـاء فـي التعديـل االخيـر لمسـار جـدار
العـزل العنصـري الصـادر فـي الثالثيـن مـن شـهر

نيسـان مـن العـام  ،2007والـذي يختـرق حاليا جزء
مـن أراضـي منطقـة وادي كريمـزان بـأن الجـدار
سـوف يلتـف حـول ديـر راهبـات السـالزيان ومـن ثـم
يكمـل باتجـاه شـارع النفـق (وهـو جـزء مـن الشـارع
االلتفافـي رقـم  )60ليفصـل دور راهبـات السـالزيان
والمدرسـة التابعـة لهـا عـن ديـر كريمـزان للرهبـان
بحيـث يبقـى ديـر الراهبات داخـل المنطقة الفلسـطينية
المحاذيـة للجـدار بينمـا يصبـح ديـر كريمـزان
للرهبـان واالراضـي التابعـة لـه وأراضـي العائلات
الفلسـطينية فـي مدينـة بيـت جـاال ضمـن المنطقـة
التـي سـوف يضمهـا الجـدار لحـدود بلديـة القـدس
غيـر القانونيـة .كمـا يتضمـن المسـار الحالـي للجـدار
اقامـة بوابـة عنـد مدخـل ديـر راهبـات السـالزيان من
جهـة الجـدار حتـى تتمكـن الراهبـات مـن الولـوج الى
ديـر الرهبـان عنـد الحاجـة أو المغـادرة الـى مدينـة
القـدس واسـرائيل وبالعكـس مـن خلال الطريق الذي
تـم تعبيـده مؤخـرا ويصـل منطقـة وادي كريمـزان
بالقـدس .تجـدر االشـارة الـى أن مقطـع الجـدار
المخطـط اسـتكماله فـي المنطقـة سـوف يتسـبب
بقطـع مـا يقـارب  1580شـجرة مثمـرة فـي حـال تـم
تنفيـذه كمـا هـو مخطـط لـه .المسـار الثانـي :تقدمـت
الحكومـة االسـرائيلية بمقترحيـن اخريـن للجـدار فـي
المحكمـة العليـا االسـرائيلية ،حيـث يظهـر المقتـرح
االول ابقـاء المسـار الحالـي للجـدار علـى مـا هـو
عليـه مـع اضافـة مقطـع اخـر للجـدار يمتـد مـن ديـر
السـالزيان للراهبـات باتجـاه ديـر كريمـزان للرهبـان
ويتمثـل بإقامـة سـياج أمنـي علـى جانبـي الطريـق
الواصـل بيـن ديـر الراهبـات وديـر الرهبـان ليلتـف
بعـد ذلـك حـول ديـر الرهبـان ويتصل مـرة اخرى مع
السـياج االسـرائيلي مـن الجهـة السـفلية .كمـا يشـمل
هـذا المقتـرح ايضـا اقامـة بوابـة علـى السـياج االمني
المحـاذي لديـر الرهبـان مـن الجهـة الشـمالية الغربيـة
حتـى يتسـنى للرهبـان والراهبـات مـن الوصـول
الـى مدينـة القـدس واسـرائيل وبالعكـس مـن خلال
الطريـق الـذي تـم تعبيـده مؤخرا ويصـل منطقة وادي
كريمـزان بالقـدس .هـذا باإلضافـة الـى اقامـة بوابتين
اثنتيـن علـى مسـار الجـدار المحـاذي لديـر راهبـات
السـالزيان ،تحـت اسـم “بوابـة العمليـات” .وتجـدر
االشـارة الـى أن هـذا المقترح لـم يأخذ بعيـن االعتبار

أي جانـب مـن جوانـب الحيـاة فـي المنطقة ،اذ سـوف
يضـع االديـرة فـي معـزل عـن االراضـي التابعـة لهـا
وعـن مصنـع النبيـذ الـذي يعتبـر مـن أشـهر مصانـع
النبيـذ فـي فلسـطين حيـث يصنـع النبيـذ مـن العنـب
الـذي يـزرع فـي االراضـي المحيطـة بالديـر فـي
بيـت جـاال والقـرى الفلسـطينية المجـاورة .كمـا أن
مسـار الجـدار المقتـرح سـوف يتسـبب أيضـا بعـزل
العائلات الفلسـطينية فـي مدينـة بيـت جـاال عـن
اراضيهـا فـي منطقـة وادي كريمـزان هـذا باإلضافـة
الـى االراضـي التـي سـوف يتـم تدميرهـا فـي حـال
نفـذت اسـرائيل مخططهـا الحالـي .ويفشـل المقتـرح
الحالـي فـي اثبـات النظريـة االسـرائيلية التـي تزعـم
بـأن بنـاء الجـدار فـي المنطقـة سـوف يوفـر االمـن
والحمايـة إلسـرائيل ومسـتوطناتها ،اذ أن مـا ترمـي
اليـه اسـرائيل فـي نهايـة المطـاف ،هـو مصـادرة
االراضـي الفلسـطينية بـكل مـا فيهـا مـن مصـادر
طبيعيـة ومناطـق تنـوع حيـوي الـى حدودهـا التـي
تعيـد رسـمها بشـكل احـادي الجانب وغيـر قانوني في
االراضـي الفلسـطينية .المسـار الثالـث :شـمل ابقـاء
المسـار الحالـي للجـدار (المسـار االول) علـى مـا هو
عليـه مـع اقامـة سـياج أمنـي علـى جانبـي الطريـق
الواصـل بيـن ديـر الراهبـات وديـر الرهبـان مـع
اقامـة بوابـة علـى مدخـل ديـر الرهبان تسـمح بدخول
الراهبـات والرهبـان الـى القـدس واسـرائيل وبالعكس
مـن خلال الطريـق الـذي تـم تعبيـده مؤخـرا ويصـل
منطقـة وادي كريمـزان بالقـدس .هـذا باإلضافـة الـى
اقامـة بوابتيـن اثنتيـن علـى مسـار الجـدار المحـاذي
لديـر راهبـات السـالزيان ،تحـت اسـم “بوابـة
العمليـات” .وال يختلـف هـذا المقتـرح عـن سـابقه
كثيـرا اذ أن جميـع المقترحـات الصـادرة عـن دولـة
االحتلال تفشـل فشلا ذريعا فـي أن تقنع الفلسـطينيين
أن مـا تصبـو اليـه اسـرائيل فـي المنطقـة هـو االمن،
بـل المصـادرة والعـزل والحرمـان .المسـار الرابـع:
صـادر عـن مجلـس االمـن والسلام االسـرائيلي :
حيـث قـدم مسـارا معـدال لجـدار العـزل العنصري في
منطقـة وادي كريمـزان .ويظهـر المسـار كمـا جـاء
مـن المصـدر مقطعـا مـن الجـدار مـن الجهة الشـرقية
لالديـرة (ديـر الرهبـان ودير الراهبـات) يمر بموازاة
مسـتوطنة جيلـو االسـرائيلية مـن جهـة أراضي وادي
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كريمـزان ،ومـن ثـم يكمـل باتجـاه الشـمال بمـوازاة
خـط الهدنـة للعـام ( 1949الخـط االخضـر) ليكمـل
بعـد ذلـك باتجـاه قرية الولجـة ويربط مـع رأس مقطع
الجـدار القائـم حاليـا علـى الجهـة الشـرقية الشـمالية
للقريـة بحيـث يتـم الغـاء المقطـع الـذي يفصـل بيـن
قريـة الولجـة عن أحراش وادي كريمـزان .فيما يكمل
الجـدار بمحـاذاة مسـتوطنة هـار جيلـو االسـرائيلية
مـن الجهـة الشـرقية بحيـث يفصـل المسـتوطنة عـن
منطقـة وادي كريمـزان تمامـا ويلغـي المسـار الحالـي
للجيـش فـي تلـك المنطقـة لتصبـح نقطـة الوصـل
الوحيـدة للمسـتوطنة مـع المسـتوطنات المحيطـة مـن
الجهـة الغربيـة .وبالتالـي تبقـى االراضـي التابعـة
لألديـرة فـي المنطقـة واراضـي ثمانـي وخمسـين
عائلـة فلسـطينية فـي مدينـة بيـت جـاال علـى الجانـب
الفلسـطيني مـن الجـدار .وللمسـار المقتـرح مـن قبـل
مجلـس االمـن والسلام االسـرائيلي عـدة اعتبـارات
ايجابيـة منهـا (أوال) أن  90%مـن مسـاحة االراضي
المهـددة بالعـزل والمصـادرة فـي منطقـة وادي
كريمـزان (اذا تـم اعتمـاد مقتـرح مجلـس االمـن
والسلام االسـرائيلي) ،سـوف تبقـى علـى الجانـب
الفلسـطيني مـن الجـدار بحيـث يسـتطيع الفلسـطينيون
الولـوج اليهـا كمـا فـي السـابق( .ثانيـا) ،ان مسـار
جـدار العـزل العنصـري االسـرائيلي كمـا تـم اقتراحه
مـن قبـل مجلـس االمـن والسلام االسـرائيلي سـوف
يحافـظ علـى االراضـي الفلسـطينية الخضـراء فـي
المنطقـة واسـتدامتها كمنطقـة تنـوع حيـوي ومنطقـة
بيئيـة غنيـة بالثـروات الطبيعيـة فـي مدينـة بيـت
جـاال .فيمـا أفـاد المجلـس بـأن عـدد االشـجار المهددة
بالتدميـر واالقتلاع لـن تتجـاوز مائتـي شـجرة،
بينمـا ،اذا نفـذ جيـش االحتلال االسـرائيلي مقتـرح
الجـدار الخـاص بـه ،فسـوف يطـال التدميـر مـا
يقـارب  1580شـجرة . .و(ثالثـا) ،ان االضـرار التي
سـوف تلحـق باألراضـي الفلسـطينية فـي المنطقـة،
بحسـب مقتـرح مجلـس االمـن والسلام االسـرائيلي،
أقـل بكثيـر مـن تلـك التـي يحدثهـا الجـدار فـي حـال
بقـي علـى مسـاره الحالـي (بحسـب مـا تقـدم بـه جيش
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االحتلال االسـرائيلي) .و(رابعـا) ،سـوف يقلـل
المسـار المقتـرح (مقتـرح مجلـس االمـن والسلام)
مـن هجـرة الفلسـطينيين الـى الخـارج ،حيـث تعتبـر
منطقـة كريمـزان متنفسـا للفلسـطينيين فـي مدينـة بيت
جـاال والمناطـق المجـاورة ومنطقـة التوسـع الوحيـدة
لهـم فـي المسـتقبل .ان المسـار الحالـي للجـدار (كمـا
يرسـمه جيـش االحتلال االسـرائيلي) سـوف يأتـي
علـى أراضـي المنطقة برمتهـا ويحـرم اصحابها منها
ويسـاهم الـى حـد كبيـر فـي هجـرة الفلسـطينيين الـى
الخـارج بسـبب االجـراءات االحاديـة الجانـب التـي
تفرضهـا الحكومـة االسـرائيلية علـى الفلسـطينيين
وتسـلبهم حقوقهـم .كمـا ان المسـار المقتـرح يحمـي
المسـيرة التعليميـة فـي المنطقـة مـن االندثـار ويجعـل
مـن امكانيـة توسـع المدرسـة في المسـتقبل واسـتيعاب
عـدد اكبـر من الطالب واردة وبشـكل كبيـر .والجدير
بالذكـر أن مدرسـة راهبـات السـالزيان فـي المنطقـة
تسـاهم بتخفيـف العـبء علـى العائلات الفلسـطينية
ذات الدخـل المحـدود والـذي يرتـاد ابنائهـا المدرسـة
التـي تقـدم خدماتهـا لتلـك العائلات وتتقاضـى اجـرا
زهيـدا منهـم مقابـل خدماتهـا التعليميـة.
فـي الثالـث مـن شـهر اب مـن العـام ،2017
•
أعلنـت مـا يسـمى “وزارة الدفـاع اإلسـرائيلي” عـن
انتهائهـا مـن بنـاء مقطـع مـن جـدار العـزل العنصري
بيـن “إسـرائيل” والضفـة الغربيـة المحتلـة بطـول
 42كيلومتـرا ،بيـن معبـري ترقوميـا وميتـار جنـوب
الضفـة الغربيـة المحتلـة ،في إشـارة إلى بلـدة ترقوميا
شـمال غـرب الخليـل ومعبـر “ميتار” جنـوب الخليل.
والجـدار عبـارة عـن شـبكة جدران إسـمنتية وأسـيجة
وخنـادق وطـرق عسـكرية مغلقـة.
فـي السـادس عشـر مـن شـهر تشـرين الثانـي
•
مـن العـام  ،2017اعلنـت سـلطات االحتلال رسـميا
قرارهـا نقـل الحاجـز العسـكري “عيـن ياعـل” اي
حاجـز الولجـة  2.5كـم الـى الغـرب بهدف االسـتيالء
علـى مزيـد مـن اراضـي المواطنيـن الفلسـطينيين فـي
قريـة الولجـة شـمال غرب بيـت لحم .ويربـط الحاجز
االسـرائيلي الحالـي بيـن مدينـة القـدس ومسـتوطنة

“جيلـو” االسـرائيلية الجاثمـة علـى اراضـي البلـدة.
وكانـت اللجنـة اللوائيـة للتخطيـط والبنـاء االسـرائيلية
فـي بلديـة القـدس ،قـد ابلغـت اهالـي القريـة جنـوب
القـدس ،قرارهـا بنقل الحاجـز بهدف االسـتيالء عليها
االراضـي التـي مـن ضمنهـا عيـن الميـاه التاريخيـة
“عيـن الهنيـة” التـي تـم اقامـة “حديقـة وطنيـة””
عليـه وبالتالـي سـوف يصعـب علـى الفلسـطينيين
،مـع نقـل الحاجـز ،الوصـول الـى عيـن الميـاه التابعة
للقريـة واالراضـي المحيطـة بهـا التـي لطالمـا شـكلت
ارتباطـا تاريخيـا بالمنطقـة ،هـذا باإلضافـة الـى أن
الجـدار الجـاري بنـاءه علـى اراضـي القريـة سـوف
يحـرم الفلسـطينيين مـن االف الدونمـات الزراعيـة
حـال االنتهـاء مـن بنـاءه.
فـي السـابع مـن شـهر تشـرين الثانـي مـن
•
العـام  ،2017اعلنـت الحكومـة االسـرائيلية عزمهـا
تدشـين مشـروع مقطـع اضافـي مـن الجـدار األمنـي
الفاصـل علـى طـول الحدود مـع االردن حيث سـيعلن
رسـميا عـن انتهـاء العمـل بالجـدار خلال العـام
الجـاري .وسـيمتد علـى  30كلـم بيـن منتجعات إيالت
فـي أقصـى الجنـوب ووادي عربـة بتكلفـة قدرهـا 85
مليـون دوالر علـى أن تنتهـي أعمـال البناء خالل عام
 ،2018وقالـت مـا يسـمى وزارة الدفـاع اإلسـرائيلية
أن الجـدار سـيكون ارتفاعـه  30متـرا على طول 30
كيلومتـراً .
خلال شـهر كانـون االول من العـام ،2017
•
اسـتأنفت جرافـات االحتلال االسـرائيلي العمـل علـى
بنـاء المقطـع الثانـي مـن الجـدار حـول “مسـتوطنة
بيـت ايـل” شـمال مدينـة رام اهلل .ووفقـا لتعليمـات
وزيـر جيـش االحتلال االسـرائيلي “افيغـدور
ليبرمـان” فـي الحـادي والعشـرين مـن شـهر اب مـن
العـام  ،2017تقـرر بنـاء جـدار حـول مسـتوطنة
“بيـت ايـل” شـمال مدينـة رام اهلل ،وبالتحديـد علـى
طريـق رام اهلل– نابلـس القديمـة ،الـذي سـيفصل بيـن
المسـتوطنة ومخيـم الجلـزون الفلسـطيني وبعـض
االحيـاء الفلسـطينية المجـاورة .وكانـت وزارة جيـش
االحتلال االسـرائيلي قـد خصصـت  5،5مليـون

شـيقل لتنفيـذ بنـاء الجـدار حـول المسـتوطنة والـذي
يهـدف بحسـب المزاعـم االسـرائيلية “لمنـع اطلاق
النـار والزجاجـات الحارقـة مـن قبـل الفلسـطينيين
علـى المسـتوطنة”.
قـرارات حكومية اسـرائيلية خالل العام 2017
فـي السـادس مـن شـهر شـباط مـن العـام
•
 ،2017اقـر الكنيسـت اإلسـرائيلي بصفـة نهائيـة
وبأغلبيـة سـتين عضـوا داخـل الكنيسـت ومعارضـة
 ،52قانـون “التسـوية” أو قانـون “شـرعنة
االسـتيطان” بعدمـا أقـره بالقـراءة األولـى فـي شـهر
كانـون األول مـن العـام  .2016وينـص القانـون
علـى انـه يحـق للدولـة (دولـة االحتلال االسـرائيلي)
مصـادرة حـق اسـتخدام أراضـي فلسـطينية خاصـة
مـن أصحابهـا الفلسـطينيين اذا كانـت قـد اقيمـت
عليهـا مسـتوطنات او بـؤر اسـتيطانية “ بحسـن نيـة
“ مـن المسـتوطنين او بدعـم وتشـجيع مـن حكومـة
اسـرائيل .ويتـم تطبيـق قانون شـرعنة االسـتيطان في
البـؤر االسـتيطانية االسـرائيلية التـي كانـت للحكومـة
اإلسـرائيلية يـد فـي إقامتهـا خلال سـنوات االحتلال
االسـرائيلي ،مثـل بـؤرة “عمونـا” ،وعـدم تجريـم
المسـتوطنين باالسـتيالء علـى أراضـي خاصـة ،أي
أنـه َيمنـع المحاكـم اإلسـرائيلية من اتخـاذ أي قرارات
بتفكيـك تلـك المسـتوطنات .وتـم طـرح القانـون
بمبـادرة مـن عـدة أعضـاء مـن الكنيسـت اإلسـرائيلي
مـن حزبـي البيـت اليهـودي (مثـل وزيـر التعليـم
نفتالـي بينيـت زعيـم حزب البيـت اليهـودي) والليكود
بهـدف االلتفـاف علـى قـرارات المحكمـة العليـا
اإلسـرائيلية بإخلاء البـؤرة االسـتيطانية “عمونـا”
أراض فلسـطينية
غيـر الشـرعية التـي بنيـت علـى
ٍ
خاصـة .كمـا ينـص القانـون علـى تقديـم “تعويـض
مالـي كبيـر” للفلسـطينيين الذيـن يثبتـون ملكيتهـم على
األرض المقامـة عليهـا منـازل مسـتوطنين .ومـع
اقـرار هـذا القانـون ،سـوف يتـم شـرعنة  16بـؤرة
اسـتيطانية فـي الضفـة أقيمت علـى أراض ذات ملكية
فلسـطينية خاصـة ،ومنـح القانونيـة لقرابـة ال 3500
وحـدة اسـتيطانية غيـر قانونيـة فـي الضفـة الغربيـة
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المحتلـة وبالتالـي مصـادرة  8183دونمـا مـن أراض
فلسـطينية خاصـة اقيمـت عليهـا بـؤر اسـتيطانية
(حركـة “السلام اآلن” اإلسـرائيلية).
فـي السـابع مـن شـهر تشـرين الثانـي مـن
•
العـام  ،2017اعلنـت الحكومـة االسـرائيلية نيتهـا عن
تدشـين مشـروع الجـدار األمنـي الفاصـل علـى طـول
الحـدود بينهـا وبيـن األردن ،حيـث سـيعلن رسـميا
عـن انتهـاء العمـل بالجـدار مـع مطلـع العـام القـادم،
علمـا أن مسـار مـن الجـدار يقـع فـي الضفـة الغربيـة
المحتلة.وسـيمتد علـى طـول  30كـم بيـن منتجعـات
إيلات فـي أقصـى جنـوب ووادي عربـة بتكلفة قدرها
 85مليـون دوالر علـى أن تنتهـي أعمـال البنـاء خالل
العـام الجـاري ،بحيـث أن الهـدف المعلـن للمشـروع
توفيـر الحمايـة لمطـار “تمنـاع” الـذي سـيقام فـي
المنطقـة الجنوبيـة .وسـيكون ارتفـاع الجـدار 30
متـرا علـى طـول  30كيلومتـرات ،وإنـه سيشـمل
مزايـا طـورت خصيصـا لحمايـة المطـار وسيسـتند
إلـى عشـرات العواميـد” .وأتـى بنـاء الجـدار ،بادعاء
أن مـن شـأن جـدار كهـذا أن يمنـع دخـول الجئيـن
ومسـلحين ومهربيـن للبلاد .وحسـب مسـؤول أمنـي
إسـرائيلي ،فـإن الجـدار علـى الحـدود مـع األردن من
شـأنه أن يسـد الحـدود أمام طالبـي اللجوء والناشـطين
والمقاوميـن وتهريـب السلاح والمخـدرات وغيـر
ذلـك مـن الجرائـم”.
فـي التاسـع مـن شـهر تشـرين الثانـي مـن
•
العـام  ،2017منحـت سـلطات االحتلال االسـرائيلي
المسـتوطنين االسـرائيليين القاطنيـن فـي البلـدة
القديمـة فـي الخليـل ،سـلطة إدارة شـؤونهم البلديـة،
فـي خطـوة مـن شـأنها أن تعـزز مـن الفصـل
العنصـري فـي المدينـة .وكان الجيـش اإلسـرائيلي قـد
وقـع أمـرا بتعزيز سـلطات المسـتوطنين االسـرائيليين
فـي المنطقـة الذيـن كانـوا يسـيرون شـؤونهم اليوميـة
عبـر مجلـس يمثـل ادارة محليـة ولـم تكـن لـه صفـة
قانونيـة .وبموجـب هـذا األمـر ،سـيتم تشـكيل مجلـس
يمثـل سـكان الحـي االسـتيطاني فـي الخليـل ،ويوفـر
خدمـات بلديـة لهـم فـي مجـاالت مختلفـة .ويعيـش
فـي البلـدة القديمـة فـي الخليـل نحـو  800مسـتوطن
تحـت حمايـة الجيـش اإلسـرائيلي .وسـوف يعمـل هذا
القـرار القـرار االسـرائيلي علـى ترسـيخ االسـتيطان
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فـي المدينـة ويزيـد مـن الهجمـة االسـتيطانية عليهـا
وينـزع صالحيـات الفلسـطينيين باإلشـراف المدنـي
والخدماتـي عليهـا ،ويسـعى للسـيطرة علـى منطقـة
البلـدة القديمـة وعلـى وجـه الخصـوص منطقـة الحرم
االبراهيمـي.
فـي العاشـر مـن شـهر تشـرين الثانـي مـن
•
العـام  ،2017اعلـن راديـو اسـرائيل علـى لسـان
وزيـر البناء واإلسـكان اإلسـرائيلي ،يوءاف غاالنت،
عـن مخططـا جديـدا لمضاعفـة تعـداد المسـتوطنين
االسـرائيليين فـي منطقـة االغـوار الفلسـطينية شـرق
الضفـة الغربيـة المحتلـة .وبحسـب المخطـط ،الـذي
هـو فـي مراحلـه األولـى ،فـإن الهـدف االساسـي مـن
المخطـط هـو تدعيـم المشـروع االسـتيطاني فـي
منطقـة األغـوار الفلسـطينية التـي يقطنهـا قرابـة ال
 4500مسـتوطن بحسـب راديـو اسـرائيل ،علـى أن
يتـم مضاعفـة تعـداد المسـتوطنين وجذبهـم لزيـادة
االسـتيطان فـي المنطقـة .خلال السـنوات القادمـة.
كمـا يشـمل المخطـط تحفيـز المسـتوطنات الـي تبـدي
اسـتعدادا السـتيعاب عائلات جديـدة من المسـتوطنين
للعيـش فـي المنطقـة مـن خلال تخصيـص ميزانيـات
وامتيـازات وتسـهيالت ،علـى أن يتـم منـح األفضليـة
للمسـتوطنات التـي تقلـل مـن الشـروط التـي تحددهـا
السـتيعاب عائلات جديـدة.
فـي التاسـع عشـر مـن شـهر تشـرين الثانـي
•
من العام  ،2017صرح رئيس الوزراء االسـرائيلي
بنياميـن نتانياهـو إن إسـرائيل لـن تتخلـى أبـدا عـن
المسـتوطنات االسـرائيلية فـي غـور األردن .وقـال
فـي كلمـة القاهـا فـي احتفال بمناسـبة مـرور  50عاما
علـى االحتلال االسـرائيلي لألراضـي الفلسـطينية
ان “وادي االردن سـيبقى دائمـا جـزءا مـن اسـرائيل
وسـنواصل العيـش فيه واالسـتثمار فـي البنيـة التحتية
والسـياحة” .وفيمـا يتعلـق بمسـتوطنات غـور االردن
قـال نتانياهـو ان اسـرائيل لـن تتخلى عنهـا ابدا “ألنها
ذات اهميـة امنيـة إلسـرائيل” ،مضيفـا “ان منطقـة
الشـرق االوسـط غيـر مسـتقرة ومليئـة بالعنـف .يعـد
الـوادي حزامـا دفاعيـا اسـتراتيجيا للبلاد ،وبدونـه،
يمكـن للجماعـات األصوليـة أن تصـل إلـى المناطـق
الداخليـة فـي اسـرائيل ،حتـى غـوش دان .وهكـذا،
يبـدأ خطنـا الدفاعـي الشـرقي فـي هـذا المـكان .وإذا

لـم نكـن هنـا ،فـإن طهـران وحماسـتان سـتكونان هنا.
واضـاف “ان هـذه المنطقـة كلهـا يجـب ان تكـون
قاعـدة للتعـاون الدولـي” ،مضيفـا “انهـا منطقة سلام
ونمـو وازدهـار لجميـع شـعوب المنطقـة”.
فـي السـادس مـن شـهر كانـون االول مـن
•
العـام  ،2017أعلـن الرئيـس األميركـي دونالـد
ترامـب رسـميا اعتـراف إدارتـه بالقـدس المحتلـة
عاصمـة لدولـة إلسـرائيل ونقـل السـفارة األميركيـة
مـن تـل أبيـب إلـى القـدس.
فـي السـادس مـن شـهر كانـون األول مـن
•
العـام  ، 2017اقـر مجلـس النـواب االمريكـي مقترح
قانـون تقـوم بموجبـه الواليـات المتحـدة االمريكيـة
بتجميـد امـوال الدعـم للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية
وقدرهـا  300مليـون دوالر امريكـي مـا لـم تتخـذ
خطـوات لوقـف مدفوعـات وصفهـا مشـرعون
أمريكيـون “بالمكافـأة” علـى مـا اسـموه “بأعمـال
العنـف”” فـي اشـارة الـى االمـوال التي تدفـع ألهالي
االسـرى و مـا تدعيـه اسـرائيل “بمرتكبـي اعمـال
عدائيـة تجـاه المدنييـن االسـرائيليين”.
في الحادي عشـر من شـهر كانون االول من
•
العـام  ،2017اقـرت اللجنـة الماليـة التابعـة للكنيسـت
االسـرائيلي تخصيـص ميزانيـة خاصـة بقيمـة 45
مليـون شـيقل من اجـل تمنيع وتوفيـر الحماية الالزمة
للمواصلات العامـة ما بين المسـتوطنات االسـرائيلية
فـي االراضـي الفلسـطينية المحتلـة ،بذريعـة انقـاذ
حيـاة المسـتوطنين االسـرائيليين خصوصـا فـي ظـل
االوضـاع السياسـية التـي تشـهدها المنطقـة .ويشـمل
المبلـغ الـذي صادقـت عليـه الحكومـة علـى “منحـة
أمنيـة” بقيمـة  34.5مليـون شـيقل للسـلطات المحليـة
للمسـتوطنات المقامـة علـى أراضـي الضفـة الغربيـة
المحتلـة ،يضـاف إليهـا  5.5مليـون شـيقل إلقامـة
مراكـز إسـعاف أولـي.
فـي السـابع والعشـرين مـن شـهر كانـون
•
االول مـن العـام  ،2017صـادق وزيـر المواصلات
االسـرائيلي ،يسـرائيل كاتـس ،علـى توصيـات لجنـة
األسـماء فـي شـركة القطـارات ،بإطلاق اسـم رئيـس
الواليـات المتحـدة االمريكيـة ،دونالـد ترامـب ،علـى
مشـروع اسـتيطاني ضخـم في مدينـة القـدس المحتلة،
حيـث سـيتم اطلاق اسـم ترامـب علـى محطـة القطار

األرضـي والهوائـي الـذي سـيربط مدينـة القـدس
المحتلـة بالقـدس القديمـة ومنطقـة سـاحة البـراق
والمسـجد األقصى.وسيشـمل المخطـط نفـق تحـت
األرض بطـول ثالثـة كيلومتـرات يربـط محطـة
“هأومـا” بسـاحة البـراق حيـث سـيتم بنـاء محطتيـن
علـى عمـق  52متـرا تحـت سـطح األرض ،محطـة
“سـيتي سـنتر” التي سـيتم بناؤها عند تقاطع شـارعي
الملـك جـورج ويافـا ،والتـي سـيتم بناؤهـا بالقرب من
“كاردو” فـي “الحـي اليهـودي” بالقـدس القديمـة.
وسـيكون النفـق والمحطتـان الجديـدان اسـتمرارا
لخـط القطـار السـريع بيـن تـل أبيـب والقـدس ،الـذي
سيسـتغرق  28دقيقـة فقـط ،مـن خلال مطـار بـن
غوريـون ومحطـة مسـتوطنة “مودعيـن” ومحطـة
“حومـة” بجـوار “مبانـي األمـة” بمدخـل مدينـة
القـدس.
• فـي السـابع والعشـرين مـن شـهر كانـون االول مـن
العـام  ،2017ذكـرت صحيفـة “تايمز اوف إسـرائيل
االسـرائيلية بـان سـفير الواليـات المتحـدة لـدى
إسـرائيل ،ديفيـد فريدمـان ،طالـب وزارة الخارجيـة
األمريكيـة التوقـف عـن اسـتخدام كلمـة “محتلـة” فـي
الوثائـق الرسـمية لإلشـارة إلـى إسـرائيل والضفـة
الغربيـة .والجديـر بالذكـر أن وزارة الخارجيـة
األمريكيـة رفضـت طلـب فريدمـان ،اال انـه وبسـبب
ضغـوط مـن مسـتويات عليـا ،وافقـت علـى مناقشـة
القضيـة فـي المسـتقبل القريـب.
• فـي الثالثيـن مـن شـهر كانـون االول مـن العـام
 ،2017أعلنـت منظمـة األمـم المتحـدة للتربيـة
والعلـوم والثقافـة (اليونسـكو) تلقيهـا بالغـا رسـميا
مـن حكومـة االحتلال اإلسـرائيلية بشـأن انسـحابها
مـن المنظمـة اعتبـارا مـن تاريـخ الحـادي والثالثيـن
مـن شـهر كانـون االول من العـام  2018وفقا للقرار
الـذي اُتخـذ فـي الثانـي عشـر من شـهر تشـرين األول
مـن العـام  .2017وكان التوتـر بيـن دولـة االحتلال
االسـرائيلية ومنظمـة اليونسـكو قـد بـدأ منـذ أعـوام
علـى خلفيـة مواقـف منظمـة اليونيسـكو بشـأن مدينتي
القـدس والخليـل وادراج وخاصـة مصادقـة المنظمـة
فـي شـهر أيـار مـن العـام  2017علـى قـرار ينـص
علـى أن إسـرائيل هـي قـوة احتالليـة فـي القدس وأن
إسـرائيل ال تتمتـع بحـق السـيادة علـى هـذه المدينـة،
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وايضـا قـرار المنظمـة فـي السـابع مـن شـهر تمـوز من
العـام  2017أن الحـرم اإلبراهيمـي والبلـدة القديمـة في
الخليـل جـزء مـن التـراث العالمـي وأن السـيادة عليهمـا
لفلسـطين ،وكذلـك مصادقـة المنظمـة علـى انضمـام
فلسـطين إلـى المنظمـة فـي العـام .2011
• صـادق المجلـس المركزي لحزب الليكود االسـرائيلي
فـي اجتمـاع  31كانـون اول ( 2017الـذى يرأسـه
وينوبـه رئيـس الـوزراء اإلسـرائيلي نتانياهـو وممثـل
الحـزب فـي حكومـة االحتلال) علـى قـرار غيـر ملـزم
لنتنياهـو “ضـم الضفـة الغربيـة” ،وتطبيـق القانـون
االسـرائيلي علـى المسـتوطنات ،وهـو امـر يعكـس
توجهـات اسـرائيل فـي تعاملهـم مـع الفلسـطينيين و
عمليـة السلام برمتهـا فـي المسـتقبل.
الخالصة
مـا زالـت اسـرائيل تمـارس حملـة شرسـة علـى
الفلسـطينيين فـي دولـة فلسـطين المحتلـة فـي محاولـة
منهـا القتلاع الشـعب الفلسـطيني مـن أرضـه وترحيله.
فعمليـات إخلاء وهـدم المنشـئات الفلسـطينية وطـرد
السـكان األصلييـن مـن اماكـن سـكناهم فـي وقـت
تكثـف فيـه البنـاء االسـتيطاني فـي المسـتوطنات
والبـؤر االسـتيطانية االسـرائيلية وتعـزز مـن وجـود
هـذه المسـتوطنات علـى االراضـي الفلسـطينية المحتلـة
ليسـت إال عمليـة اسـتكماليه للمشـروع االحتاللـي
اإلسـرائيلي لتقطيـع أوصـال الضفـة الغربيـة وتكثيـف
الوجـود اليهـودي فيهـا مـن اجـل منع أي فرصـة إلقامة
دولـة فلسـطينية متصلـة جغرافيـا فـي المسـتقبل.
كمـا أن الحكومات اإلسـرائيلية المتعاقبـة دفعت بقطعان
المسـتوطنين لالسـتيالء علـى التلال الفلسـطينية لتشـييد
بـؤر اسـتيطانية جديـدة بهـدف زيـادة رقعـة مسـاحة
المسـتوطنات القائمـة فـي الجـوار (المسـتوطنات االم)
أو لتكويـن نـواة جديـدة لمسـتوطنات مزمـع إقامتهـا،
عـن طريـق تأميـن الحمايـة العسـكرية لهـا وتزويدهـا
بخدمـات البنيـة التحتيـة هـذا باإلضافـة الى تقديـم الدعم
المالـي لهـا فـي مناسـبات عـدة.
ان هـذه السياسـات التـي تنتهجهـا اسـرائيل بحـق الدولـة
الفلسـطينية المحتلـة ومواطنيهـا فـي كل مـن الضفـة
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الغربيـة والقـدس ،يشـكل خرقـا واضحـا للمواثيـق
واالعـراف الدوليـة التـي تديـن مثـل هـذه السياسـات،
فيمـا يلـي عـرض لبعـض المعاهـدات والقوانيـن التـي
تنـص علـى ذلـك:
• اإلعلان العالمـي لحقـوق اإلنسـان ،المـادة )1(:17
لـكل فـرد حـق فـي التملـك ،بمفـرده أو باالشـتراك مـع
غيـره )2( .ال يجـوز تجريـد أحـد مـن ملكـه تعسـفا.
• اتفاقيـة جنيـف الرابعـة بشـأن حمايـة األشـخاص
المدنييـن فـي وقـت الحـرب المؤرخـة فـي  12آب/
أغسـطس 1949م :المـــادة ، :47ال يحرم األشـخاص
المحميـون الذيـن يوجـدون فـي أي إقليـم محتـل بـأي
حـال وال بأيـة كيفيـة مـن االنتفاع بهـذه االتفاقية ،سـواء
بسـبب أي تغييـر يطـرأ نتيجـة الحتلال األراضـي على
مؤسسـات اإلقليـم المذكـور أو حكومتـه ،أو بسـبب
أي اتفـاق يعقـد بيـن سـلطات اإلقليـم المحتـل ودولـة
االحتلال ،أو كذلـك بسـبب قيـام هـذه الدولـة بضـم كل
أو جـزء مـن األراضـي المحتلـة .،وأيضا المـــادة :53
،يحظـر علـى دولـة االحتلال أن تدمـر أي ممتلـكات
خاصـة ثابتـة أو منقولـة تتعلـق بأفـراد أو جماعـات ،أو
بالدولـة أو السـلطات العامـة ،أو المنظمـات االجتماعية
أو التعاونيـة ،إال إذا كانـت العمليـات الحربيـة تقتضـي
حتمـاً هـذا التدميـر ،.كذلـك المـــادة ، :147المخالفـات
الجسـيمة التـي تشـير إليهـا المـادة السـابقة هـي التـي
تتضمـن أحـد األفعـال التاليـة إذا اقترفـت ضد أشـخاص
محمييـن أو ممتلـكات محميـة باالتفاقيـة  :القتـل العمـد،
والتعذيـب أو المعاملـة الالإنسـانية ،بمـا فـي ذلـك
التجـارب الخاصـة بعلـم الحيـاة ،وتعمـد إحـداث آالم
شـديدة أو اإلضـرار الخطيـر بالسلامة البدنيـة أو
بالصحـة ،والنفـي أو النقـل غيـر المشـروع ،والحجـز
غير المشـروع ،وإكراه الشـخص المحمـي على الخدمة
فـي القـوات المسـلحة بالدولـة المعاديـة ،أو حرمانـه من
حقـه فـي أن يحاكـم بصـورة قانونية وغيـر متحيزة وفقاً
للتعليمـات الـواردة فـي هـذه االتفاقيـة ،وأخـذ الرهائـن،
وتدميـر واغتصـاب الممتلـكات علـى نحـو ال تبـرره
ضـرورات حربيـة وعلـى نطـاق كبيـر بطريقـة غيـر
مشـروعة وتعسـفية، .

االتفاقيـة الخاصـة باحتـرام قوانيـن وأعـراف
•
الحـرب البريـة – معاهـدات الهـاي –  18أكتوبـر/
تشـرين األول 1907م المـــادة  – 23ز، :يمنـع تدميـر
ممتلـكات العـدو أو حجزهـا ،إال إذا كانـت ضـرورات
الحـرب تقتضـي حتمـاً هـذا التدميـر أو الحجـز .،كذلـك
المـــادة ، :46ينبغـي احتـرام شـرف األسـرة وحقوقها،
وحيـاة األشـخاص والملكية الخاصـة ،وكذلك المعتقدات
والشـعائر الدينيـة .ال تجوز مصـادرة الملكية الخاصة،.
_________________________________
 1تحظـر المـادة  53مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة للعـامُمتلـكات
 1949علـى دولـة االحتلال تدميـر أي م
ٍ
خاصـة ثابتـة أو منقولـة تتعلـق بأفـراد أو جماعـات ،أو
بالدولـة أو السـلطات العامـة ،أو المنظمـات االجتماعية
أو التعاونيـة ،إال إذا كانـت العمليـات الحربيـة تقتضـي
حتمـاً هـذا التدميـر”.
 2مناطـق “ا” هـي المناطـق التـي تخضـع للسـيطرةالفلسـطينية الكاملـة (أمنيـا و اداريـا)
 3مناطـق “ب”]2[ :هـي المناطـق التـي تقـع فيهـاالمسـؤولية عـن النظـام العـام علـى عاتـق السـلطة
الفلسـطينية و تبقـى إلسـرائيل السـلطة الكاملـة علـى
االمـور األمنيـة
 4والجيـدر بالذكـر انـه ومنـذ العـام  ،1967سـعتسـلطات االحتلال االسـرائيلي الـى فـرض واقـع اليـم
فـي مختلـف مناطـق الضفـة الغربيـة المحتلـة وذلك عن
طريـق مصـادرة االراضـي الفلسـطينية بهـدف انشـاء
مواقـع عسـكرية اسـرائيلية ومسـتوطنات اسـرائيلية
علـى االراضـي الفلسـطينية وتوسـيع هذه المسـتوطنات
والمعسـكرات مـع مـرور االعـوام .حيـث فـي العـام
 1967عندمـا احتلـت إسـرائيل الضفـة الغربيـة وقطاع
غـزة ،ثلـث األراضـي الفلسـطينية فقـط كانـت مسـجلة
بأسـماء المواطنيـن الفلسـطينيين حيـث كان بحوزتهـم
شـهادات تسـجيل يعـود تاريخهـا إلـى االنتـداب
البريطانـي وإلـى العهـد العثمانـي ،أي ملكيـة فلسـطينية
خاصـة ،بينمـا الثلثيـن المتبقييـن مـن األراضـي لـم يكن
بحـوزة أصحابهـا أي شـهادات تسـجيل رسـمية وينطبق

هـذا الوضـع أيضـا إبـان فتـرة الحكـم األردنـي للضفـة
الغربية والذي سـعى إلى البدء بعملية تسـجيل ألراضي
المواطنيـن الفلسـطينيين لضمـان حقوقهم ولكن سـرعان
مـا أوقـف االحتلال اإلسـرائيلي عمليـة التسـجيل بعـد
االحتلال العسـكري عـام  ،1967فقد فرضت إسـرائيل
الحكـم العسـكري علـى المناطـق المحتلـة واعتبـرت أن
كافـة األراضـي التـي ال يملـك أصحابهـا الفلسـطينيين
أوراق تسـجيل رسـمية لهـا علـى انهـا ،أراضـي دولـة،
تعـود حريـة التصـرف فيهـا إلـى الحاكـم العسـكري
اإلسـرائيلي وذلـك وفقـا لألمـر العسـكري اإلسـرائيلي
رقـم  59الصـادر بتاريـخ  1967والذي قامت إسـرائيل
بموجبـه باسـتحداث منصـب فـي جيـش االحتلال
اإلسـرائيلي عـرف ب ،حـارس األملاك الحكومية  ،أو
،حـارس أملاك الغائبيـن .،ويقصد باألملاك الحكومية
تلـك األراضـي التـي ال يملـك أصحابهـا الفلسـطينيين
أوراقـا رسـمية أو شـهادات تسـجيل تثبـت ملكيتهـم
لتلـك األراضـي وجميـع المواطنيـن الفلسـطينيين الذيـن
ال يملكـون مسـتندات الملكيـة يتـم مصـادرة أراضيهـم
وتحويـل ملكيتهـا إلـى الحكومـة اإلسـرائيلية حيـث
يطلـق عليهـا ،أراضـي دولـة.،
 5القـرار العسـكري رقـم  59للعـام  :1967اإلجـازةلحـارس األملاك الحكوميـة والمعيـن مـن قبـل
السـلطات العسـكرية اإلسـرائيلية باالسـتيالء علـى
األراضـي المملوكـة للحكومـة األردنيـة .كمـا تجيـز
لحـارس األملاك الحكوميـة باالسـتيالء علـى أراضـي
خاصـة بأفـراد أو جماعـات بعـد االعلان عـن تلـك
األراضـي بأنهـا &;#39أراضـي عامـة& ;#39أو
&;#39أراضـي دولـة& ;#39و التـي يتـم تعريفهـا
بأراضـي مملوكـة أو تحـت تصـرف أو كانـت متصلـة
بجهـة عـدوة أو شـخص مـن دولـة عـدوة خلال العـام
( .1967تـم التعديـل مـن خلال قـرار عسـكري رقـم
)1091
M.O.1091).
http://www.israellawresourcecenter.org/israelmilitaryorders/essays/israelimilitaryordersessay.htm
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جنى جهاد هي طفلة لم تتجاوز العاشرة من عمرها،
اشتهر اسمها عبر االنترنت بعدما سلطت عليها
المواقع اإلخبارية األجنبية الضوء كونها أصغر
مراسلة صحفية في العالم ،تنقل مآسي االحتالل
بالنص والصورة والفيديو.
تعيش جنى في قرية النبي صالح في الضفة
الغربية المحتلة ،وتشارك بانتظام في مظاهرات
ضد االحتالل اإلسرائيلي مع العديد من األطفال
اآلخرين .بدأت بتصوير أحداث المظاهرات التي
تحدث في قريتها بالفيديو عندما كانت في السابعة
من العمر ،وتقوم بنشرها عبر المواقع االجتماعية
حتى تنقل معاناة شعبها في رسالة من فلسطين إلى
العالم.
في عائلة جنى ال يوجد صحافيين تتعلم منهم،
ولكن عمها بالل تميمي ،مصور يوثق العنف الذي
يمارسه الجنود اإلسرائيليين في قرية النبي صالح،
واستوحت جنى أفكارها من خالله.
الدافع اآلخر الذي شجعها على توثيق معاناة شعبها،
هي األساليب التي يتبناها االحتالل إلجبار األهالي
على الرحيل ،إضافة إلى مقتل رجلين من قريتها -
وابن عمها ،مصطفى التميمي بقنبلة غاز ،وعمها
رشدي التميمي برصاصة قاتلة في كليته .فرأت
أنه من الضروري التحرك لنقل رسالة إغاثة من
فلسطين إلى العالم.

ومنذ ذلك الحين ،وسعت جنى نطاق عملها
ونشاطها ،إذ تتنقل مع عائلتها لتصوير فيديوهات
في القدس والخليل ونابلس باستخدام هاتف
والدتها .وتظهر مقاطع الفيديو التي تصورها جنى
وتنشرها على حسابها في فيسبوك ويوتيوب
وسناب تشات ،مختلف المآسي التي يعيشها
سكان قطاع غزة ،بداية من االحتجاز عند نقاط
التفتيش ،ومسيرات االحتجاج والعنف الذي
يمارسه االحتالل ضد األطفال الفلسطينيين.
وتقول جنى أن صغر سنها يميزها عن الصحافيين
الكبار كونها تنهي عملها دون أن يتم القبض عليها أو
تحتجز كاميرتهما مثلما يحدث معهم في كل مرة.
وجذبت فيديوهات جنى أكثر من  22ألف متابع على
صفحتها في فيسبوك ،وتظهر الفيديوهات المنشورة
مشاركاتها في المظاهرات ومواجهتها للجنود
اإلسرائيليين وتقدم تقارير باللغتين العربية واإلنجليزية.
وقالت جنى في مقابلة إعالمية مع (رويترز) ،أن
سالحها هو الكاميرا ،بل أن سالح الكاميرا أقوى من
البندقية بحد ذاتها ،فهي توصل رسالة شعب مغلوب
عليه ،إلى العالم.
أما والدتها نوال تميمي ،فهي من جانب تشعر بالخوف
على ابنتها وفخورة بما تفعله من جهة أخرى ،ال سيما
وأنها تنقل معاناة األطفال والمشاكل التي تواجههم يوميا
في طريقهم إلى المدرسة.
ويقول بالل ،عم جنى ،أنه في البداية ،كان من الصعب
عليه تقبل العمل الذي تقوم به الطفلة ،ففي سنها “نتوقع
منها اللعب والدراسة فحسب ،ولكن في حياتنا ليس لدينا
خيارا” ،مشيرا إلى أن عائلة لديها تاريخ من النضال
يعود إلى عام .1948
ويقول “يجب أن نعلم أطفالنا بأن ال يقبلوا الذل وأال
يكونوا جبناء تحت ظل االحتالل ،ال يمكن أن نعلم
أوالدنا الصمت؛ بل عليها أن نكافح من أجل حريتهم “.
وتحلم جنى أن تدرس الصحافة في جامعة مرموقة مثل
هارفارد وتصبح عندما تكبر مراسلة صحفية لقناة (سي
إن إن) وفوكس نيوز ألنهما وفق تعبيرها “ال يتحدثان
عن فلسطين”.

