


السيدات والسادة،

يأتي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 
العامة  الجمعية  أقّرته  الذي  الفلسطيني 
 1977 لسنة  قرارها  في  الُمتحدة  لألمم 
استثنائية  ظروف  ظل  في  العام  هذا 
جائحة  جراء  بأسره  العالم  يعيشها 
كورونا التي فرضت تحدياً جديداً إضافياً 
على األسرة الدولية يتطلب تضافر كافة 
وحماية  لها  التصدي  أجل  من  الجهود 
البشر في ُمختلف أنحاء العالم من تبعاتها 
واالجتماعية  واالقتصادية  الصحية 
العالمي  االنشغال  ورغم  الكارثية. 
أبرز  أحد  أن  إال  الُمستجد  الخطر  بهذا 
والدولية  واإلقليمية  العربية  الشواغل 
هو استمرار التبعات الكارثية الستمرار 
الشعب  وحرمان  اإلسرائيلي  االحتالل 
غير  المشروعة  حقوقه  من  الفلسطيني 

المواثيق  أقرتها  التي  للتصّرف  القابلة 
ُمعاناة  لتتضاعف  الدولية،  والقرارات 
يبقى  الذي  العام  الفلسطيني هذا  الشعب 
بوحشيته  االحتالل  مطرقة  بين  أسيراً 
الُعنصرية  وُممارساته  وانتهاكاته 
البيوت  وهدم  واالستيطان  والتهويد 
وابتالع  والضم  والحصار  والتشريد 
الصحية  الجائحة  وسندان  األراضي، 
في  وتتفاقم  تنتشر  التي  العالمية 
ظل  في  الُمحتلة  الفلسطينية  األراضي 
حرمان  على  االحتالل  سلطات  إصرار 
الفلسطينيين من أبسط حقوقهم اإلنسانية 
في الرعاية الصحية الالزمة والحصول 

على األجهزة الطبية الالزمة.

على  العربية  الدول  جامعة  وتحرص 
إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 
مركزية  على  تأكيداً  سنوياً  الفلسطيني 

لألمة  بالنسبة  الفلسطينية  القضية 
تُعطي  تضاُمٍن  رسالة  وتوجيه  العربية، 
وقع  الذي  الظلم  بأن  أمالً  الفلسطينيين 
منذ  عاماً،  سبعين  من  أكثر  منذ  عليهم 
التقسيم  قرار  صدر  حين   1947 عام 
نكبة  من  عنه  نتج  وما  نوفمبر   29 في 
فجر  وأن  يدوم  لن  الفلسطيني،  الشعب 
على  تقع  مسؤولية  وهذه  آٍت،  الحرية 
)القوة  إسرائيل  بإلزام  الدولي  الُمجتمع 
للقوانين  باالنصياع  باالحتالل(  القائمة 
احتاللها،  وإنهاء  الدولية  والقرارات 
الُمستقلة  الفلسطينية  الدولة  وإقامة 
حدود  على  الشرقية  القدس  وعاصمتها 

عام 1967.

مجاالً  يدع  ال  وبما  التجارب،  أثبتت  لقد 
لالنقضاض  محاوالت  أية  أن  للشك، 
الفلسطيني وتجاهل  على حقوق الشعب 
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وقرارات  الدولي  القانون  مبادئ 
أي  وأن  الفشل  مآلها  الدولية  الشرعية 
طرح  أو  واقع  أمٍر  فرض  نحو  توّجه 
هذه  مع  تتماشى  ال  وُخطط  ُمبادرات 
الدولية  والمرجعيات  واألسس  المبادئ 
لعملية السالم، القائمة على مبدأ األرض 
ُمقابل السالم ووفق رؤية حل الدولتين، 
ستنتهي وتُصبح من الماضي، وسيبقى 
بالتقادم  ال يسقط  ثابتاً  الفلسطيني  الحق 

أو بأي وسيلة أُخرى.

السيدات والسادة،

علينا جميعاً أن نتحّمل مسؤولياتنا تجاه 
الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأن 
أمام  االحتالل  سلطات  وضع  إلى  نُبادر 
لُمتـطلبات  االستجابة  في  مسؤولياتها 
حداً  يضع  الذي  العادل  السالم  تحقيق 
الشعب  وتمكين  الطويل،  االحتالل  لهذا 
غير  حقوقه  ُممارسة  من  الفلسطيني 
حقه  ُمقدمتها  وفي  للتصّرف  القابلة 
الُمبادرة  علينا  واالستقالل،  العودة  في 
واتخاذ المزيد من التدابير الكفيلة بوقف 
ُممارسات االحتالل وانتهاكاته الجسيمة 
الشرعية  وقرارات  الدولي  للقانون 
القرارات  إنفاذ  أجل  والعمل من  الدولية 
األراضي  في  الدولية  والمواثيق 
ُمقدمتها  وفي  الُمحتلة  الفلسطينية 
اتفاقيات جنيف وتوفير الحماية الدولية 
للشعب الفلسطيني واالستمرار في تقديم 
المالية  والُمساندة  الدعم  أشكال  كافة 
والسياسية والقانونية للشعب الفلسطيني 
دعم  في  االستمرار  عن  وقيادته، فضالً 
مجال  في  العاملة  الدولية  المؤسسات 
األونروا  وكالة  ُمقدمتها  وفي  اإلغاثة 
التي تُقدم خدماتها االنسانية في الرعاية 
الصحية واالغاثة والتعليم ألكثر من 5.5 

مليون الجئ فلسطيني.

السالم  تحقيق  هو  جميعاً  هدفنا  ويبقى 
المنطقة  في  والشامل  والدائم  العادل 

استئناف  السياسي من خالل  الحل  عبر 
وبإطار  مصداقية  ذات  جادة  مفاوضات 
ُمتعدد  دولي  بإشراف  ُمحدد  زمني 
الُمتحدة،  األمم  مظلة  تحت  األطراف، 
استناداً إلى القوانين والقرارات الدولية 
العربية،  السالم  وُمبادرة  الصلة  ذات 
عباس،  محمود  الرئيس  دعوة  ولعل 
رئيس دولة فلسطين، لعقد مؤتمر دولي 
2021 والتجاوب  بداية عام  للسالم مع 
ينبغي  فرصة  يمثل  معها  الكبير  الدولي 
واستقرار  أمن  أجل  من  اغتنامها 

المنطقة.

السيدات والسادة،

الشعب  مع  للتضامن  العالمي  اليوم  في 
وإجالل  إعزاز  تحية  نوّجه  الفلسطيني 
الُمناضل  الفلسطيني  الشعب  إلى  وإكبار 
الذي يضرب أروع األمثلة في الصمود، 
الُحّرة واإلصرار على  وفي قوة اإلرادة 
دولته  في  المشروعة  حقوقه  استعادة 
وعاصمتها  السيادة  ذات  الُمستقلة 
القدس الشرقية، كما نوّجه تحية تقدير 
إلى كل الدول والشعوب التي وقفت إلى 
جانب النضال العادل للشعب الفلسطيني 
في وجه ُممارسات االحتالل االستيطانية 
التوسعية، وخاصةً وقفة العالم الُمشّرفة 
نوّجه  اإلسرائيلية،  الضم  ُمخططات  من 
الشعب  مع  المتُضامنين  كل  إلى  التحية 
الفلسطيني وعدالة قضيته في كافة أنحاء 
العالم، على شجاعتهم وانتصارهم للحق 
الفلسطيني ونُبل ما يقومون به من عمل 
إعالًء للقيم النبيلة في الحرية والعدالة..

شكراً لكم 
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 



والكرامة  واالستقالل  الحرية  في  بعد 
اإلنسانية أسوة بباقي شعوب األرض.

 
فإلى متى أيها السيدات والسادة سوف 
عادل  حل  بال  الفلسطينية  القضية  تظل 
إلى  الدولية وتحميه؟  الشرعية  تضمنه 
الفلسطيني  الشعب  يبقى  سوف  متى 
يرزح تحت االحتالل اإلسرائيلي وتبقى 
الفلسطينيين،  الالجئين  ماليين  قضية 
األمم  أقرته  ما  وفق  عادل  حل  بال 

المتحدة منذ أكثر من سبعين عاًما؟ 
 

السيدات  أيها  الفلسطيني،  شعبنا 
وطنه  أرض  على  موجود  والسادة، 
منذ  وأجداده،  آبائه  أرض  فلسطين، 
وسوف  سنة،  آالف  ستة  من  أكثر 
يواصل البقاء والحياة في هذه األرض، 
وجه  في  الصمود  يواصل  وسوف 
ينال  والخذالن حتى  والعدوان  االحتالل 

حقوقه.

وبرغم كل ما تعرض ويتعرض له، 

بسم هللا الرحمن الرحيم

معالي السيد فولكان بوزكير، رئيس الجمعية العامة،  
معالي السيد أنطونيو غوتيريس، األمين العام،

السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود الكرام،

أن  يمكن  ماذا  هذه،  كلمتي  أعد  وأنا  أتساءل،  كنت  كم 
أقول لكم مجدًدا؟ بعد كل ما قلته في مرات سابقة، عن 
يشاهدها  التي  آالمه  عن  المتواصلة،  شعبي  مأساة 
العالم كل يوم، عن آماله المشروعة التي لم تتحقق 

نص كلمة سيادة الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة 
لألمم المتحدة في الذكرى الخامسة والسبعين إلنشاء األمم 

المتحدة
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وشعبنا،  أرضنا  على  االستعماري 
للسالم،  العربية  للمبادرة  وتجاهلها 
فرصة  آخر  قتل  على  اآلن  وعملها  بل 
أحادية  إجراءات  خالل  من  للسالم 

هوجاء.
 

بين  تطبيع  اتفاقات  تعلن  وأخيراً 
في  والبحرين،  واإلمارات  إسرائيل 
للسالم،  العربية  للمبادرة  مخالفة 
الدائم  الشامل  الحل  وركائز  وأسس 

والعادل وفقاً للقانون الدولي.
 

تفوض  لم  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
للحديث أو التفاوض باسم الشعب  أحداً 
للسالم  الوحيد  والطريق  الفلسطيني. 
منطقتنا  في  والعادل  والشامل  الدائم 
يتمثل بإنهاء االحتالل وتجسيد استقالل 
 1967 حدود  على  فلسطين  دولة 

بعاصمتها القدس الشرقية.
 

يبدأ  أن  أدعو  فإنني  الصدد،  هذا  وفي 
وبالتعاون  المتحدة  لألمم  العام  األمين 
األمن  ومجلس  الدولية  الرباعية  مع 
كامل  دولي  مؤتمر  عقد  ترتيبات  في 
األطراف  وبمشاركة  الصالحيات، 
العام  مطلع  من  ابتداء  كافة  المعنية 
عملية  في  االنخراط  بهدف  القادم، 
القانون  أساس  على  حقيقية  سالم 
الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات 
إنهاء  إلى  يؤدي  وبما  المحددة، 
االحتالل ونيل الشعب الفلسطيني حريته 
القدس  بعاصمتها  دولته  في  واستقالله 
الشرقية على حدود العام 1967، وحل 
وعلى  كافة،  النهائي  الوضع  قضايا 
للقرار  استناداً  الالجئين  قضية  رأسها 
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أيتها السيدات أيها السادة،

الفلسطيني  الشعب  بأن  يظن  من  واهم 
يمكن أن يتعايش مع االحتالل أو يخضع 
يظن  من  وواهم  واإلمالءات،  للضغوط 
الذي  الشعب،  هذا  تجاوز  يستطيع  أنه 
الوحيد،  وعنوانه  القضية  صاحب  هو 
وال  سالم  يكون  لن  أنه  الجميع  وليعلم 
أمن وال استقرار وال تعايش في منطقتنا 

العادل  الحل  ودون  االحتالل  بقاء  مع 
والشامل للقضية الفلسطينية، التي هي 

أساس الصراع وعنوانه.
 

 في فلسطين، أيتها السيدات أيها السادة، 
محب  متحضر،  مبدع،  حي،  شعب 
استطاع  للحرية؛ شعب  للسالم، عاشق 
حياته،  يحاصر  الذي  االحتالل  برغم 
يحتكم  وعصريًا  فعااًل  مجتمًعا  يبني  أن 
القانون، وأن  الديمقراطية وسيادة  إلى 
الوطنية  وهويته  كينونتة  على  يحافظ 
رغم كل االختالفات السياسية والفكرية 
نحن،  وها  المتعددة،  مكوناته  بين 
التي  والمعيقات  العقبات  كل  وبرغم 
االنتخابات  إلجراء  نستعد  تعرفونها، 
كل  وبمشاركة  الرئاسية،  ثم  البرلمانية 

القوى واألحزاب والفعاليات الوطنية.
 

وبناء  الحياة  صناعة  نواصل  وسوف 
الوطنية  الوحدة  راية  تحت  األمل 
لمحاوالت  والتصدي  والديمقراطية، 
وسوف  وإلغائنا،  شطبنا  ومخططات 
نستمر في انتزاع مكانتنا الطبيعية بين 
األمم، وفي ممارسة حقوقنا التي كفلتها 
بما في ذلك حقنا في  الدولية،  الشرائع 
الدولي،  للقانون  االحتالل وفقًا  مقاومة 
دولتنا  مؤسسات  بناء  سنواصل  كما 
القانون،  سيادة  أساس  على  وتدعيمها 
وسنستمر في محاربة اإلرهاب الدولي، 
الماضية،  السنوات  كل  خالل  كنا  كما 
والعدل  للسالم  األوفياء  نبقى  وسوف 
مهما  والوطنية  اإلنسانية  والكرامة 

كانت الظروف.

العظيم  الفلسطيني  للشعب  تحية 
واستقالله،  حريته  أجل  من  المكافح 
وجرحاه،  وأسراه  لشهدائه  تحية 
في  المرابطين  وأهلها  للقدس  تحية 
مقدساتها، وتحية ألهلنا في قطاع غزة 
مخيمات  في  ألهلنا  وتحية  المحاصر، 
من  لكل  وتحية  مكان،  كل  في  اللجوء 
العالم  وقف معنا ومع حقوقنا من دول 

المختلفة. وشعوبه ومنظماته 

والسالم عليكم.

يستهدف  الذي  الظالم  الحصار  وبرغم 
قرارنا الوطني، لن نركع ولن نستسلم، 
ننتصر  وسوف  ثوابتنا،  عن  نحيد  ولن 

بإذن هللا.
 

السيدات والسادة،

الدولية  للشرعية  باالحتكام  قبلنا  لقد 
الذي  التاريخي  والظلم  اإلجحاف  رغم 
اليوم،  وإلى   1917 عام  منذ  بنا  لحق 
لم  الدولية،  الشرعية  هذه  أن  ورغم 
منذ  المحتلة  األرض  سوى  لنا  تبق 
االحتالل  سلطة  أن  إال   ،1967 العام 
اإلدارة  خلفها  ومن  اإلسرائيلي، 
األمريكية الحالية، قد استبدلتها بصفقة 
 33% من  ألكثر  الضم  وخطط  القرن 
إلى  إضافة  فلسطين،  دولة  أرض  من 
فيها  بما  المحتلة  الشرقية  القدس  ضم 
القيامة، وهو  المسجد األقصى وكنيسة 
أجمع،  العالم  معنا  ورفضه  رفضناه  ما 
الدولية،  الشرعية  لقرارات  لمخالفته 
العام  في  فلسطين  بدولة  اعترفت  التي 

2012 كجزء من النظام الدولي.
 

لقد كنا دائًما مع السالم العادل والشامل 
التي  المبادرات  بجميع  وقبلنا  والدائم، 
حياتي  كرست  ولقد  علينا،  عرضت 
المنشود،  السالم  هذا  لتحقيق  شخصيًا 
ومروراً   1988 عام  منذ  وبالذات 
العام  أوسلو في  واتفاق  بمؤتمر مدريد 
1993، وإلى يومنا هذا؛ وقبلنا وتمسكنا 
وبما  للسالم،  العربية  بالمبادرة  أيًضا 
تكفله من سلم وأمن وتعايش بعد زوال 
االحتالل؛ نحن فعلنا ذلك وحافظنا عليه 
سلطة  فعلت  فماذا  السالم،  أجل  من 

االحتالل اإلسرائيلي بالمقابل؟.
 

الموقعة  االتفاقات  جميع  من  تنصلت 
من  الدولتين  حل  وقوضت  معها، 
قتل،  من  العدوانية  ممارساتها  خالل 
وخنق  للمنازل  وتدمير  واعتقاالت، 
القدس  لمدينة  وانتهاك  لالقتصاد، 
طابعها  لتغيير  ممنهج  وعمل  المحتلة 
مقدساتها  على  واعتداء  وهويتها 
وبخاصة  والمسيحية،  اإلسالمية 
المسجد األقصى، واستمرار لالستيطان 
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على الرغم من أن عام 2020 قد مرَّ على 
العالم بظروٍف اســتثنائيٍة بسبب جائحة 
كورونا، غير أنَّ الثابت فيه هو استمرار 
تضامن العالم مع الشــعب الفلســطيني، 
والــذي تجلّــى فــي المواقــف والــردود 
الدوليّــة مــن تصريحــات للمســؤولين 
اإلســرائيليين باعتزامهــم اإلقــدام على 
األراضــي  مــن  أجــزاٍء  ضــم  عمليــة 
الفلســطينية المحتلة بداية شــهر يوليو 

2020، خاصــةً بعــد حصــول الحكومة 
اإلســرائيلية الجديدة، التي تم تشــكيلها 
نتيجة اتفاق نتنياهو وغانتس على الثقة 
من قِبَل الكنيست، بتاريخ 17/5/2020، 
حيث صــرح نتنياهــو، في كلمــٍة ألقاها 
أمام الكنيست، “أنَّه وغانتس الذي تولى 
وزارة الدفــاع، علــى أن يُصبح رئيســاً 
للــوزراء بتاريــخ 17 نوفمبــر 2021، 
علــى ثقة تامــة بأنّهما ســيقومان بعمٍل 

جيــٍد في إطار حكومة الوحدة لصالح ُكِل 
اإلسرائيليين”، وأضاف “أنّه آن األوان 
لفــرض الســيادة اإلســرائيلية علــى كل 
أنحاء إســرائيل”، ُمعتبراً أنّها ســتكون 
عمليــة تاريخية. وأكــد أنه لن يتم إجالء 
أيُّ مســتوطن إســرائيلي مــن الضفــة 
الغربيــة، زاعمــاً أن ضم المســتوطنات 
تحــت الســيادة اإلســرائيلية يعمل على 

تقريب فرص السالم وليس العكس.

المواقف الدولية  بشأن  ُمخططات االحتالل اإلسرائيلي
بضم أجزاٍء من األراضي الفلسطينية المحتلة 

صور من التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني لعام 2020

إعداد: شريفة شودار
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ورداً على هذه التصريحات، تبلور موقٌف 
فلســطينٌي مدعوم عربيــاً ودولياً رافضاً 
لضــم األراضــي الفلســطينية المحتلــة، 
باعتباره انتهــاكاً صارخاً للقانون الدولي 
وقــرارات الشــرعية الدوليــة، ونظــراً 
لتداعياته الســلبية والكارثية على فرص 
تحقيــق الســام وحــلِّ الدولتيــن الُمتبنى 
دولياً، وقد تمثلت هذه المواقف فيما يلي:

أوال: الموقف الفلسطيني

اتســاقاً مع االســتراتيجية الفلسطينية في 
مواجهــة سياســات االحتــال، بمــا فيها 
مشــروع الضم، تبنت القيادة الفلسطينية 
موقفاً صارماً رافضاً للضم، عبرت عنه 
الفلسطينية  الرســمية  المؤسســات  جميع 
وعلى رأســها فخامة الرئيس الفلسطيني 
محمود عبــاس، كأرضيــٍة لتكوين جبهٍة 
دوليٍة واسعٍة رافضٍة لهذا القرار، وعزل 
الموقف اإلســرائيلي واألمريكي، والذي 

تمثل فيما يلي:

“محمــود 	  الرئيــس  فخامــة  أعلــن 
عباس” رئيس دولة فلسطين بتاريخ 
19 مايو2020، أن منظمة التحرير 
قــد  فلســطين  ودولــة  الفلســطينية 
أصبحتــا في ِحٍل من جميع االتفاقات 
والتفاهمات مع الحكومتين األمريكية 
واإلسرائيلية، ومن جميع االلتزامات 
المترتبــة عليهــا، بما فيهــا األمنية. 
وأضاف “أنّه على ســلطة االحتال 
المســؤوليات  جمــع  تتحمــل  أن 
وااللتزامــات أمام المجتمــع الدولي 
كقوة احتال في أرض دولة فلسطين 
المحتلة، وبكل مــا يترتب على ذلك 
من آثاٍر وتبعاٍت وتداعياٍت، اســتناداً 
إلــى القانون الدولي والقانون الدولي 
اإلنســاني، وبخاصــةً اتفاقية جنيف 
وحّمــل   .”1949 لعــام  الرابعــة 
اإلدارة األمريكية المسؤولية الكاملة 

عــن الظلــم الواقــع علــى الشــعب 
الفلسطيني، واعتبرها شريكاً أساسياً 
مــع حكومــة االحتــال فــي جميع 
القــرارات واإلجــراءات العدوانيّــة 
الُمجحفة بحقوق شعبنا. ورحب بكل 
مواقف األطراف األمريكية األخرى 
الرافضة لسياسات اإلدارة األمريكية 
الفلســطيني  للشــعب  الُمعاديــة 
التزام  المشــروعة. وجــدد  وحقوقه 
دولــة فلســطين بالشــرعيّة الدولية، 
العربيــة واإلســامية  وبالقــرارات 
واإلقليمية ذات الصلة، بَحِل الصراع 
الفلسطيني - اإلسرائيلي على أساس 
َحــلِّ الدولتيــن، واســتعدادنا للقبول 
بتواجــد طــرٍف ثالٍث علــى الحدود 
بيننــا، على أن تجــري المفاوضات 
لتحقيــق ذلــك تحــت رعايــة دولية 
متعددة، وعبر ُمؤتمٍر دولي للسام، 

وفق الشرعيّة الدولية. 
إلى جانب ذلك، أكد المجلس الوطني 	 

الفلســطيني أن القرارات التي أعلّنها 
الرئيــس “محمود عبــاس” بالتحلل 
مــن االتفاقيات مع “إســرائيل” بكل 
التزاماتها، تُؤسس لمرحلٍة جديدٍة من 
المواجهة مع االحتال اإلســرائيلي، 
األمر الذي يُحتم على الجميع الوقوف 
خلف الرئيس وُمســاندته في تنفيذها. 
وَذّكــَر المجلس أن تنفيــذ القرارات 
تجــاه االحتال يأتي في إطار الدفاع 
عن الحقــوق الفلســطينية في تقرير 
المصيــر والعــودة وإقامــة الدولــة 
الفلســطينية ذات السيادة وعاصمتها 
مدينة القدس وفقاً لقرارات الشرعيّة 
الدولية ذات الصلة، ألن ُخطط الضم 
الُمنبثقة عن ما بات يُعرف بـ”صفقة 
القرن” هدفها ُمصادرة تلك الحقوق. 

صرح د. “صائــب عريقات” أمين 	 
ِسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
القيــادة  قــرار  “أن  الفلســطينية، 
الفلســطينية بــأن تكون فــي ِحٍل من 
التزاماتها مع الحكومة اإلســرائيلية 

واإلدارة األمريكية، دخل حيّز التنفيذ 
بشــكٍل فوري بمجرد إعان الرئيس 
محمــود عبــاس عنــه”.  وأضــاف 
“أنــه يجب على “إســرائيل” تحّمل 
مسؤولياتها كافةً وفقاً للقانون الدولي 
والقانــون الدولي اإلنســاني واتفاقية 
دعــوة  وجــدد  الرابعــة”،.  جنيــف 
الســيد الرئيــس “محمــود عبــاس” 
إلــى عقد ُمؤتمٍر دولي للســام كامل 
الصاحيــات بتحديد ســقٍف زمني، 
وتحديد األهداف بحل قضايا الوضع 
النهائــي وإقامــة الدولة الفلســطينية 

المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
بمناســبة الذكــرى الـــ 56 لتأســيس 	 

منظمــة التحرير الفلســطينية، دعت 
اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية، إلى عقــد مؤتمر دولي 
للســام كامل الصاحيــات، برعاية 
ذلــك  فــي  بمــا  الدوليــة  الرباعيّــة 
األعضــاء الدائمين في مجلس األمن 
استناداً على هذه األسس، بما يضمن 
إنهاء االحتال اإلســرائيلي، وإنجاز 
فلســطين  لدولة  الوطني  االســتقال 
وعاصمتهــا القــدس الشــرقية على 
حدود 1967 وَحلِّ قضية الاجئين، 
للقــرار األممي رقــم/194/،  وفقــاً 
األســرى.  جميــع  عــن  واإلفــراج 
العربيــة  للــدول  الدعــوة  وجــددت 
القمــم العربية،  للتمســك بقــرارات 
ورفض التغيير على ُمبادرة الســام 
العربيــة، والعمــل علــى مراجعــة 
األميركيــة  اإلدارة  مــع  عاقاتهــا 
و”إسرائيل”، في ضوء إعان الضم 
األخير، والمحافظــة على التزاماتها 
تجــاه شــعبنا الفلســطيني.. وأكــدت 
مجدداً على التوجــه الذي أعلن عنه 
الرئيــس محمود عبــاس والذي قال 
فيــه: “إن المنظمة في ِحٍل من جميع 
االتفاقيــات والتفاهمــات مع كل من 
دولة “إســرائيل” والواليات المتحدة 

األمريكية”.
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بتاريــخ 7 يوليــو2020، عقد الوفد 	 
الوزاري العربــي الُمنبثق عن لجنة 
مبادرة الســام العربية اجتماعاً عبر 
تقنية الفيديو كونفرنس، ضم وزراء 
خارجيــة  كل مــن دولــة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة، المملكــة العربية 
السعودية، جمهورية مصر العربية، 
المملكة المغربية، ودولة فلســطين، 
ومعالــي الســيد أحمــد أبــو الغيط، 
األميــن العام لجامعة الدول العربية، 
وُمشــاركة الجمهوريــة التونســية ، 
العضــو العربــي في مجلــس األمن 
وسلطنة عمان رئيس الدورة الحالية 
لمجلس جامعة الــدول العربية على 
المســتوى الوزاري، ودولة الكويت 
العضــو العربي الســابق في مجلس 
األمــن، حيث أكــد االجتمــاع على 
الرفض المجــدد لُمخطط الضم، كما 
دعا المجتمــع الدولي التخاذ مواقف 
وإجــراءات واضحة وُمؤثــرة لمنع 
تنفيــذ قرار الضــم، حمايــةً للقانون 
الدولــي وحمايةً للســام، وأكد على 
ضرورة العودة إلــى مباحثات جادة 
وفاعلة لحــل الصراع على أســاس 
قــرارات  ووفــق  الدولتيــن،  َحــلِّ 
الصلــة،  ذات  الدوليــة  الشــرعيّة 
واالستعداد لبذل كل جهٍد ُممكٍن لدعم 
هــذه المفاوضات، بما في ذلك إطار 
اللجنــة الرباعيــة الدوليــة، وصوالً 
إلــى اتفــاق ســاٍم يقود إلى الســام 
الشــامل الذي يضمن حقوق الشعب 
الفلســطيني كاملــةً، ويضمــن أمــن 

“إسرائيل”.

على صعيد األمانة العامة:. 2

حــذر 	   ،2020 مايــو   14 بتاريــخ 
معالــي الســيد أحمــد أبــو الغيــط، 
األمين العام لجامعــة الدول العربية 
من تســارع الُمخططات اإلسرائيلية 

رئيــس 	  اشــتية”  “محمــد  د.  أكــد 
الحكومة الفلســطينية دعــم حكومته 
الكامل للقــرار الذي أعلنــه الرئيس 
محمود عبــاس والقيادة الفلســطينية 
“بأنهما في ِحٍل من جميع االتفاقيات 
والتفاهمــات الموقعــة مــع الجانــب 
اإلســرائيلي واألمريكــي”، مشــدداً 
على “أننا ســنعمل على ترجمة هذا 
القــرار على أرض الواقــع”. وَذّكر 
“بأن إعان الضم ألراٍض فلسطينية 
وفــرض الســيادة اإلســرائيلية على 
المســتوطنات، هو خرٌق لاتفاقيات 
بيننــا وبيــن “إســرائيل”، وضرٌب 
الدولية  الدولي والشــرعية  للقانــون 
وتهديــٌد لألمــن اإلقليمــي والدولي، 
ويعكس برنامــج االئتاف الحكومي 
“بــأن  وأضــاف  إســرائيل”.  فــي 
الموقــف الدولــي الرافــض للضــم 
و“صفقــة القــرن”، يدعم فلســطين 
وبنــاء المؤسســات الفلســطينية من 
أجل تجســيد الدولة الفلسطينية على 

األرض وعاصمتها القدس”.
أدانــت وزارة الخارجية والمغتربين 	 

بأشد العبارات المواقف االستعمارية 
العنصرية التي أطلقها رئيس الوزراء 
اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهو خال 
جلســة تنصيب الحكومة اإلسرائيلية 
الجديــدة، والتــي كرر فيهــا مواقفه 
وتهديداته بفرض السيادة اإلسرائيلية 
علــى الضفة الغربيــة المحتلة وضم 
أجــزاٍء واســعٍة منها. وأكــدت “أن 
اســتخفاف “نتنياهو” بــردود الفعل 
الدوليــة الواضحــة والُمعلنة برفض 
ضم أيّــة أجزاٍء من الضفــة الغربية 
المحتلة، واستهتاره باإلجماع الدولي 
الحاصــل علــى رفض أيّــة عمليات 
ضــٍم للضفة الغربيــة، يتطلب موقفاً 
دولياً حازماً إلجبــار دولة االحتال 
على التراجع عن تهديداتها من خال 
التلويــح بجملة عقوبــاٍت رادعٍة في 

وجها”.

ثانيًا: الموقف العربي

باعتبار الجامعة العربية والموقف العربي 
ظهيراً للفلسطينيين ولقضيتهم المركزية، 
فقــد تبنت الجامعــة العربيــة عن طريق 
مجلس الجامعة على المســتوى الوزاري 
موقفــاً رافضاً للضم، كمــا لعبت أذرعها 
مــن األمانــة العامــة واللجــان الوزارية 
ومجالس الســفراء العرب وبعثاتها دوراً 
في حشــد الدعم الدولي له، وفيما يلي أهم 

ما صدر على المستوى العربي:
مجلــس . 1 مســتوى  علــى 

الجامعة:

عقــد مجلــس جامعة الــدول العربية 	 
اجتماعــه على المســتوى الوزاري 
في دورته االســتثنائية عبر خاصية 
الفيديو كونفيرنس بتاريخ 30 ابريل 
2020، حيــث أكــد في قــراره رقم 
8522 علــى رفــض خطــة الضــم 
اإلســرائيلية بشكٍل كامٍل، واعتبر أن 
إقــدام حكومة االحتال اإلســرائيلي 
على تنفيذ ُمخططاتها بضم أّي جزٍء 
مــن األراض الفلســطينية المحتلــة 
عــام 1967، بما فيهــا غور األردن 
وشــمال البحــر الميــت واألراضي 
المســتوطنات  عليهــا  الُمقامــة 
اإلســرائيلية وُمحيطها، يُمثل جريمة 
حــرٍب جديــدٍة تُضاف إلى الســجل 
اإلســرائيلي الحافــل بالجرائــم بحق 
واالنتهــاكات  الفلســطيني  الشــعب 
الواضحــة لميثــاق وقــرارات األمم 
المتحــدة والقانــون الدولي، مشــيراً 
إلى أن المجلس سيدعم بكل الوسائل 
والقانونية  والدبلوماســية  السياســية 
والماليــة أّي قــرارات أو خطــوات 
تتخذهــا دولــة فلســطين لمواجهــة 
الرتكاب  اإلســرائيلية  المخططــات 
جريمة الضم والتوســع االستيطاني 

االستعماري.
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بضم األراضي الفلســطينية الُمحتلة 
السيادة اإلســرائيلية عليها.  وإعان 
وأكــد أن المواقــف األمريكيــة التي 
ظهرت خال زيارة وزير الخارجية 
األمريكيــة “بومبيو” لـ“إســرائيل” 
يُمكــن أن تُفســر بأنّهــا تدعــم هــذا 
الُمخطط الذي من شــأنه زرع بذور 
االضطراب فــي المنطقة بأســرها. 
وشــدد على ضرورة تحمل المجتمع 
الدولي مســؤولياته بإرســال رسالة 
اإلســرائيلية  للحكومــة  واضحــة 
الجديــدة، بخطورة ما تنوي القيام به 
وما يُمكن أن تقود إليه سياســاتها من 
تبعاٍت ونتائَج خطيــرة تنعكس على 
األمن اإلقليمي واســتقرار المنطقة. 
كمــا اتفق خال اتصــال هاتفي تلقاه 
من “نيكوالي ميادنوف” المبعوث 
األممي  لعملية الســام في الشــرق 
األوســط، على خطورة اإلجراءات 
الحكومة اإلســرائيلية  تنــوي  التــي 
الجديــدة اتخاذهــا فــي شــأن ضــم 
األراضي الفلســطينية المحتلة، وما 
يُمكــن أن تُؤدي إليه هــذه الخطوات 
مــن تدميٍر لفــرص تحقيق الســام 

وفرص َحلِّ الدولتين في المستقبل.
أعــرب معالــي الســيد “أحمــد أبو 	 

الغيــط” األمين العــام لجامعة الدول 
العربيــة، بتاريــخ 20 مايو 2020، 

عــن مســاندته الكاملــة لمــا طرحه 
الرئيس الفلســطيني محمــود عباس 
والخطــوات التــي ينــوي اتخاذهــا 
للتصدي للُمخطط اإلســرائيلي بضم 
أجزاٍء من الضفــة الغربية المحتلة، 
بما في ذلــك التحلل مــن االتفاقيات 
الموقعة مع “إسرائيل” في السابق.. 
وأكد أن الخطوة اإلسرائيلية تضرب 
كل أُفٍق ُمستقبلي للسام في مقتل، فمن 
واجب المجتمع الدولي كله التصدي 
لهــذه الخطة المشــؤومة، والمخالفة 
الدولــي،  القانــون  مبــادئ  لكافــة 
ولألســاس الذي قامت عليــه عملية 
الســام. ولفــت إلى أن علــى العالم 
أن يســتمع بإمعاٍن لخطــاب الرئيس 
الفلســطيني “محمود عباس”، الذي 
يُعــد بمثابة جرس إنذاٍر جدي، حيث 
حذر من مغبة التماشــي مع رغبات 
بعض السياسيين اإلسرائيليين، الذين 
ال يعرفون ســوى حسابات المصالح 

الذاتية والبقاء في السلطة.
لجامعــة 	  العامــة  األمانــة  أعلنــت 

الــدول العربية خال بيــاٍن صحفي 
بتاريخ 21 مايــو 2020 عن دعمها 
وتأييدها لمواقف الرئيس الفلسطيني 
بالتصدي لُمخططات  محمود عباس 
الضم اإلســرائيلي. وأكد “د. ســعيد 
أبــو علــي” األميــن العام المســاعد 

لقطاع فلســطين واألراضي العربية 
المحتلــة، “أنّــه آن األوان أن يتخــذ 
المجتمع الدولي خطوات عملية على 
طريق إنهــاء االحتال، واالعتراف 
بالدولــة الفلســطينية المســتقلة على 
حــدود الرابع من حزيــران 1967، 
الشــريف،  القــدس  وعاصمتهــا 
ســيادتها  ُممارســة  مــن  وتمكينهــا 
واســتقالها على أرضها، وذلك من 
خال تنظيم آليٍة للتحرك عبر اللجنة 
الرباعيــة الدوليــة، وعقــد مؤتمــٍر 
دولي للســام في الشــرق األوسط، 
الشــرعية  قــرارات  أســاس  علــى 
الدولية وُمباردة الســام العربية لعام 
2002”، ُمؤكــداً “ترحيــب جامعة 
الــدول العربيــة وتثمينهــا للمواقف 
الدوليــة الرافضــة لسياســة الضــم 

واالستيطان اإلسرائيلي”.
وجه السيد “أحمد أبو الغيط” األمين 	 

العام لجامعة الدول العربية رســائل 
إلــى األميــن العــام لألمــم المتحدة، 
ولــوزراء خارجيــة الــدول دائمــة 
العضوية في مجلس األمن وألمانيا، 
والممثل األعلى للشــؤون الخارجية 
والسياســية واألمنيــة فــي االتحــاد 
األوروبــي، حذر فيها مــن خطورة 
السياســات اإلســرائيلية، وباألخص 
االتجــاه نحو إعان ضــِم أجزاٍء من 

األراضي الفلسطينية الُمحتلة.
بتاريخ 21 مايو2020، تلقى معالي 	 

الســيد أحمد أبو الغيط، األمين العام 
لجامعة الدول العربية اتصاالً هاتفياً 
من معالي الدكتــور رياض المالكي 
وزيــر الخارجيــة والمغتربين بدولة 
فلســطين، وتبــادال األفــكار حــول 
اآلليــات المناســبة لُمواجهــة خطر 
الضــم، وُمتابعة ُمخرجات االجتماع 
االفتراضي لــوزراء خارجية الدول 
العربية فــي ُمواجهة سياســة الضم 
اإلســرائيلية لألراضي الفلســطينية، 
وفــي تعزيز الدعــم العربــي للجهد 
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فلســطين،  دولـــة  إلــى  باإلضافــة 
وجـامـــعة الـــدول العربيــة، وعدٍد 
من الــدول العربية، بما فيها المملكة 
األردنية الهاشمية، وجمهورية مصر 
اللبنانيــة،  والجمهوريــة  العربيــة، 
سلسلة اجتماعاٍت مع ُكٍل من األمين 
العــام لألمم المتحدة، ورئيس مجلس 
األمن )إستونيا في شهر مايو، فرنسا 
في شــهر يونيــو( ورئيــس الجمعية 
العامــة لألمــم المتحدة. كمــا عقدت 
الترويكا العربية اجتماعات ثنائية مع 
الدائم لاتحــاد األوروبي،  المندوب 
والمندوب الدائم لروســيا االتحادية، 
والمندوبة الدائمــة للواليات المتحدة 
لدى األمم المتحدة، بصفتهم أعضاء 
في اللجنــة الرباعية الدولية، وكذلك 
مــع المنــدوب الدائم لفرنســا والقائم 
باألعمــال للمملكــة المتحــدة، حيث 
أكــدت المجموعــة العربيــة خالها 
عـــلى عـــدم شرعية السياسة الـتي 
تـــنتهجها “إسرائيل”، فـي فلسطين 
الـــمحتلة، بـما فيها الـقدس الشرقية، 
لـضم مـناطـــق واسـعة مـن الـضفة 
الغربية، بـما فـي ذلـك غور األردن، 
شـــمال البحـــر الميت، واألراضـي 
الـتي بُنيت عليها مستوطناتها بـشكٍل 
غير قانـــوني، فـــي انتهاٍك صـارٍخ 
للقانون الدولي، ولـــقرارات األمـــم 
المتحـــدة وميثاقهــا الـــذي يُحظــر 
االســتياء عـــلى أراضـــي الغيــر 
بالقوة. وأكدت أن هذه السياسة تـُدمر 
إمكانية َحـلِّ الدولتين عـلى حـدود ما 
قـــبل عـام 1967، ُمحـــذرة مـن أن 
تـلك اإلجـــراءات اإلسرائيلية غـير 
قانونية، إذا لـــم تـتوقـف، فـإنّها لـن 
تُــؤدي إال إلى المزيد مــن الصراع 
والمعانــاة وتدميــر فــرص الســام 

واألمن في المنطقة بأسرها. 
إلــى جانب ذلك، عقد وفـــد الترويكا 	 

العربيــة فـــي نيويورك لقــاءاً عبر 
تقنية االتصــال المرئي مع ســفراء 

الفلســطيني في تلــك المواجهة، بما 
فيهــا تفعيــل شــبكة األمــان المالية 
العربيــة، لتعزيــز صمــود الشــعب 
الفلســطيني وقيادته بعد قرار القيادة 
الفلســطينية تحللها من كل االتفاقيات 
والمعاهــدات الموقعة مع الحكومتين 
األمريكيــة واإلســرائيلية ومــن أيّة 
لتلــك  نتيجــة  مســتحقة  التزامــات 

االتفاقيات.
بتاريخ 20 مايو2020، تلقى معالي 	 

الســيد أحمد أبو الغيط، األمين العام 
اتصــاالً  العربيــة  الــدول  لجامعــة 
هاتفيــاً مــن وزيرة خارجية إســبانيا 
“ارنشــا جونزاليس” تنــاوال خاله 
عــدداً مــن القضايــا اإلقليميــة ذات 
االهتمــام المشــترك، وفــي ُمقدمتها 
كيفيــة التصدي للخطة اإلســرائيلية 
بضــم أراٍض فلســطينية ُمحتلة، وقد 
شــرح معاليــه للوزيــرة اإلســبانية 
الخطــورة البالغة التي تنطوي عليها 
خطة الضم اإلســرائيلية، وما يُمكن 
أن تُــؤدي لــه مــن إشــعاٍل للموقف 
فــي األراضي الفلســطينية، بل وفي 
أهميــة  مؤكــداً  بأســرها،  المنطقــة 
الموقــف األوروبــي فــي التصــدي 
لهذه الخطة المشــؤومة، سواء على 
مســتوى االتحــاد األووربي أو على 
مســتوى الدول،  ودعا السيد األمين 
العام الوزيرة اإلسبانية إلى اإلسراع 
الفلســطينية  بالدولــة  باالعتــراف 
باعتبار ذلك وســيلةً لتحقيق نوٍع من 
التوازن المفقــود ُكلياً في النزاع بين 

الفلسطينيين واإلسرائيليين.
بتاريــخ 24 يونيــو 2020، شــارك 	 

معالــي الســيد أحمــد أبــو الغيــط، 
األميــن العام لجامعــة الدول العربية 
فــي الجلســة التــي عقدهــا مجلــس 
األمن لمناقشــة تطــورات األوضاع 
الفلسطينية، خاصةً في ضوِء احتمال 
تطبيــق خطــة الضــم اإلســرائيلية، 
حيــث أكد معاليــه أن َحــلَّ الدولتين 

يظــل النمــوذج الوحيــد المقبول من 
الطرفيــن، والــذي يتبنــاه المجتمــع 
الدولــي، ُمضيفاً أن ُمبادرة الســام 
العربيــة، التــي تم إطاقهــا في عام 
2002، تبنت ذات المحددات كسبيٍل 
لتحقيق السام اإلقليمي والتطبيع مع 
“إســرائيل”، ُمشــدداً على أن ُخطط 
الضم اإلســرائيلية لن تُؤدي للقضاء 
على الســام اليــوم فحســب، وإنّما 
ســتُجهز علــى أي احتمــال إلقامــة 
الســام فــي المســتقبل، موضحاً أن 
الفلســطينيين ســوف يفقدون إيمانهم 
بمنطــق التســوية، كمــا أن العــرب 
ســيفقدون اهتمامهم بتحقيق الســام 

اإلقليمي.
وفي ضوء متابعــة تنفيذ القرار رقم 	 

8522 الصادر عــن اجتماع مجلس 
الجامعــة علــى المســتوى الوزاري 
في دورته االســتثنائية عبر خاصية 
الفيديو كونفيرنس بتاريخ 30 أبريل 
2020، بشأن إدانة ُمخططات الضم 
اإلســرائيلية والتحذير من عواقبها، 
وخاصةً فيمــا يتعلق منــه بالبند 11 
الذي نص علــى “تكليف المجموعة 
بمباشــرة  نيويــورك  فــي  العربيــة 
اإلجــراءات والمشــاورات الازمة 
لمواجهة ُمخططات الضم والتوســع 
االســتعماري اإلســرائيلي، وتكليف 
الســفراء  الجامعة ومجالس  بعثــات 
العــرب بنقل مقتضى هذا القرار إلى 
العواصــم والحكومــات والمنظمات 
اإلقليميــة والدوليــة حــول العالــم، 
وحثهــا على اتخاذ اجــراءاٍت عمليٍة 
لردع حكومــة االحتال عــن القيام 
بمخططاتها المذكــورة في القرار”، 

تجدر اإلشارة إلى ما يلي:
أجــرى وفـــد الترويكا العربية فـــي 	 

نيويــورك خــال الفتــرة الواقعة ما 
بيــن 7 مايو إلــى 13 يونيو 2020، 
بـرئاســـة سـلطنةُ عـُــمان وعضوية 
كـُــٍل من دولة قطر، ودولة الكويت، 
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دول حركة عدم االنحياز، األعضاء 
في مجلــس األمن وهــم )جمهورية 
النيجــر،  أندونســيا،  الدومينيــكان، 
ســانت فنســنت وغرينادين، جنوب 
فيتنــام، وأذربيجان  إفريقيا، تونس، 
بوصفها رئيس حركة عدم االنحياز(.

في إطــار جهــود مجالس الســفراء 	 
للمخططــات  للتصــدي  العــرب 
مــن  أجــزاٍء  لضــم  اإلســرائيلية 
األراضــي الفلســطينية المحتلة منذ 
عــام 1967، بعث مجلس الســفراء 
العــرب ببكيــن بتاريــخ 13 مايــو 
2020 رســالةً إلى وزيــر خارجية 
الصيــن قــدم فيهــا عرضــاً لنتائــج 
االجتماع الطــارئ لمجلس الجامعة 
علــى المســتوى الــوزاري، ودعــا 
جمهورية الصين الشــعبية بوصفها 
عضــواً دائماً في مجلــس األمن إلى 
دعــم التحرك العربــي بالطرق التي 
تراها ُمناســبةً، بينما أرســل مجلس 
السفراء العرب في بروكسل برسالة 
لرئيــس المجلــس األوروبــي حول 
الُمخططات اإلسرائيلية لضم أجزاٍء 
من األراض الفلسطينية المحتلة عام 
1967، فيمــا قــام مجلس الســفراء 
العــرب في موســكو أيضــاً بتوجيه 
رسالةً إلى وزير الخارجية الروسي 
ســيرجي الفروف، كما التقى خال 
الفتــرة األخيــرة عدداً من الســفراء 
العــرب مــع نائب وزيــر الخارجية 
الروسي الســيد ميخائيل بوغدانوف 

لبحث الموضوع.
في ذات السياق، ُعقد اجتماٌع طارٌئ 	 

لمجلس الســفراء العــرب بالبرازيل 
يــوم 18 يونيــو2020، عبــر تقنية 
آليــة  لبحــث  المرئــي،  االتصــال 
تحــرك المجلس في إطــار ُمواصلة 
الجهود الهادفة لثني “إسرائيل” عن 
المضــي في ُمخططــات الضم، وتم 
االتفــاق على عدة توصيــاٍت أهمها: 
توجيه رســالٍة إلى وزيــر الخارجية 

البرازيلي لشــرح التداعيات السلبية 
بضــم  اإلســرائيلية  للمخططــات 
المحتلــة،  الفلســطينية  األراضــي 
والطلــب بــأن يصدر مــن البرازيل 
موقفــاً رافضــاً لتلــك المخططــات 
والسياســات بما يتــواءم مع الرفض 
الدولي المتنامــي لها. كما تم االتفاق 
على طلــب عقــد لقــاٍء للمجلس مع 
وزير خارجية البرازيل. أما مجلس 
السفراء العرب في برلين، فقد شكل 
في اجتماعه يوم 2 يونيو 2020 وفداً 
من أصحاب السعادة السفراء العرب 
لعقــد لقاٍء مع وزير الدولة للشــؤون 
الخارجيــة األلماني، ُعقب الرســالة 
التــي وجههــا المجلــس إلــى وزير 
الخارجيــة األلماني، وقد تم عقد هذا 
اللقــاء، حيــث أكد الجانــب األلماني 
الدولتيــن  بَحــلِّ  المتمســك  موقفــه 
والمرجعيــات القانونية الدولية، كما 
أشــار لعــدم وضــوح الرؤيــة حتى 
اآلن مــن وجود قــراٍر قطعي حول 
الضــم وإجراءاتــه أو مراحله رغم 
التصريحــات اإلســرائيلية، مؤكــداً 
أن ألمانيــا تُواصــل مســاعيها على 
الســاحة الدوليــة من خــال موقعها 
كرئيس لاتحــاد األوروبي ومجلس 
األمن لشــهر يوليو للتباحث في هذا 

الموضوع.
بدوره، أرسل مجلس السفراء العرب 	 

في لندن رسالةً بشأن موضوع الضم 
إلــى الســيد دومنيــك راب، وزيــر 
المتحــدة، وكذلك  المملكة  خارجيــة 
السيد ديفيد كواري مستشار الشؤون 
الدوليــة لرئيــس الــوزراء ونائــب 
مستشــار األمن القومي فــي وزارة 
الخارجيــة البريطانيــة، وفيما التقى 
مجلس الســفراء العــرب قي باريس 
مع مدير الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيا بالخارجية الفرنسية للتباحث 
حــول هــذا الموضوع، قــام مجلس 
الســفراء العــرب في رومــا بتاريخ 

15 يونيــو 2020، بتوجيه رســائل 
إلــى شــخصياٍت فاعلٍة فــي إيطاليا، 
تجــاه  العربــي  الموقــف  ُمتضمنــة 
القضية الفلســطينية، وُمعززة بقرار 
مجلس الجامعــة، وذلك إلى كل من: 
وزيــر الخارجية والتعــاون الدولي 
في إيطاليا، رئيســة مجلس الشــيوخ 
النواب  اإليطالــي، رئيــس مجلــس 
اإليطالــي، رئيــس لجنــة الشــؤون 
الخارجية بالبرلمــان اإليطالي، كما 
تــم عقد لقاٍء لمجموعة من الســفراء 
العــرب مع نائبــة وزيــر الخارجية 

اإليطالية بتاريخ 23 يونيو2020.

العربية . 3 الــدول  مواقــف 
ُمنفردة:

تُعد القضية الفلسطينية القضية المركزية، 
ليــس فقط على مســتوى العمــل العربي 
المشــترك، وإنّمــا أيضــاً على مســتوى 
السياســات الوطنية للدول العربية، ولهذا 
فقــد توالــت ردود فعــل الــدول العربية 
منفردةً رافضةً لعملية الضم، والتي نذكر 

منها:
أكــد العاهل األردنــي “جالة الملك 	 

عبــد هللا الثانــي”، في ُمقابلــٍة له مع 
مجلة دير شــبيغل األلمانيــة بتاريخ 
15 يونيو2020 بلغــٍة واضحٍة، أنّه 
“إذا مــا ضّمت “إســرائيل” بالفعل 
أجزاٍء من الضفــة الغربية في يوليو 
المقبل، فإن ذلك ســيؤدي إلى ِصدام 
كبير مع المملكة األردنية الهاشمة”. 
كمــا أكد رئيــس الــوزراء األردني 
عمر الــرزاز “أن المملكــة لن تقبل 
األحادية  اإلســرائيلية  باإلجــراءات 
فلســطينية  أراٍض  لضــم  الجانــب 
بالضفــة الغربية المحتلة، وســتكون 
ُمضطــرة إلعــادة النظــر بالعاقــة 
مع إســرائيل”، فيما حــّذرت وزارة 
الخارجية األردنية، في بيانها بتاريخ 
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شــكري”، من اتخاِذ أيّــة إجراءاٍت 
فــرص  تُقــوض  الجانــب  أُحاديــة 
التوصل للتسوية الســلمية المنشودة 
في القضية الفلسطينية، حيث صرح 
خال المشــاركة في اجتمــاع لجنة 
االتصال المعنية بتنسيق المساعدات 
الشــعب  إلــى  المقدمــة  الدوليــة 
الفلســطيني “AHLC”، وذلك عبر 
تقنية “الفيديو كونفرانس” بتاريخ 2 
يونيو 2020، “أنه يجب تحقيق حٍل 
شــامٍل وعادٍل للقضية الفلســطينية، 
عبر دعــم كافــة المســاعي الرامية 
إلــى إعــادة إحيــاء عملية الســام، 
والتحذيــر من أية إجــراءاٍت أُحادية 
الجانــب تُقــوض فــرص التوصــل 
للتسوية الســلمية المنشودة في إطار 
َحــلِّ الدولتيــن بمــا فيهــا أي خطوة 
لضــم أراٍض في الضفــة الغربية”، 
في حين حذر معالي وزير الشــؤون 
الخارجيــة التونســي “نــور الّديــن 
الــرّي”، خال كلمة لــه في اجتماع 
بتنســيق  المعنيــة  االتصــال  لجنــة 
المســاعدات الدوليــة المقدمــة إلــى 
الشعب الفلســطيني “AHLC” من 
المســتمرة  اإلســرائيلية  التهديــدات 
بتنفيــذ خططها غيــر القانونية بضّم 
الفلســطينية،  أجزاٍء مــن األراضي 
داعيــاً المجموعــة الدوليــة للتحرك 
العاجل للتصدي لهــذه الخطوة التي 
تُشكل تهديداً جديّاً للحقوق الفلسطينية 
ومبــدأ َحلِّ الّدولتيــن، وتُقّوض آفاق 

تحقيق الّسام العادل والشامل.
من جانبــه، أكد معالي الســيد “نبيه 	 

بري” رئيس مجلس النواب اللبناني 
نصــرة لبنــان للشــعب الفلســطيني 
فــي مقاومتــه المشــروعة لـ“صفقة 
القــرن”، وفــي نضالــه المشــروع 
لتحقيــق أمانيه بالعــودة الى أرضه، 
ورفضــه للتوطيــن، وإقامــة دولته 

المستقلة.
الفلســطيني 	  التحــرك  ويتواصــل 

29 مايــو 2020، الواليات المتحدة 
األمريكيــة، وبريطانيــا من خطورة 
المخططات اإلسرائيلية بضم أراٍض 
فلسطينية واسعة من الضفة الغربية، 
الخارجيــة  وزيــر  معالــي  أكــد  إذ 
األردنــي “أيمن الصفــدي” وخال 
ُمكالمــٍة لــه مــع وزيــر الخارجيــة 
البريطانــي “دونيميــك راب”، على 
ضــرورة تحــرك المجتمــع الدولي 
بشــكٍل فاعٍل وســريٍع لحماية فرص 
الســام مــن الخطر غير المســبوق 
الذي سيمثله تنفيذ “إسرائيل” قرارها 
ضــم المســتوطنات وغــور األردن 
وشــمال البحــر الميت في فلســطين 
المحتلــة. وفي االتصال مــع نظيره 
األمريكــي “مايــك بومبيو”، أعرب 
معالي وزير الخارجية األردني عن 
رفــض المملكة الهاشــمية ألي ضم 
ألراٍض فلسطينية، باعتباره تقويضاً 
لفرص الســام، ُمذكراً بموقف باده 
الداعي إلى تكاتــف الجهود إلطاق 
ُمفاوضــاٍت ُمباشــرة وجــادٍة لحــل 
الصراع على أســاس َحلِّ الدولتين. 
وهو ما دعا إليه أيضاً خال مداخلته 
الُمخصصة  لمؤتمر لجنة االتصــال 
لتنسيق المســاعدات الدولية المقدمة 
 ”AHLC“  إلى الشعب الفلسطيني
الــذي ُعقــد بتاريــخ 2 يونيو 2020 
وفي كل التحــركات الدولية للمملكة 

في هذا الشأن.
وبينمــا أكد فخامة الرئيــس العراقى 	 

“برهم صالح”، خال اتصاٍل هاتفي 
مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
عــن دعمــه للمواقــف والقــرارات 
التــي أعلنها ُعقــب اجتمــاع القيادة 
الفلســطينية في ظل ُمخططات الضم 
اإلســرائيلية، والتــي تُــؤدي لحماية 
المشــروع الوطني الفلســطيني وفق 
الشــرعية الدولية والقانــون الدولي، 
كمــا أعربت وزارة خارجية المملكة 
العربية السعودية، عن رفض المملكة 
لخطط وإجراءات “إســرائيل” لضم 
أراٍض فــي الضفــة الغربية وفرض 
السيادة اإلســرائيلية عليها. وشددت 
على التنديــد بأّي إجــراءات أُحادية 
الجانــب، وألّي انتهــاكاٍت لقرارات 
الشرعية الدولية، ولكل ما قد يُقوض 
فرص استئناف عملية السام لتحقيق 
األمن واالســتقرار في المنطقة. فيما 
أكــد معالي وزيــر الدولة للشــؤون 
“أنــور  باإلمــارات،  الخارجيــة 
قرقاش” على أن أّي تحرٍك إسرائيلي 
أُحــادي الجانــب بضــم األراضــي 
الفلسطينية سيشــكل انتكاسة خطيرة 
لعملية الســام، ويجــب عليها وقف 

حديثها المستمر عن ذلك.
إلــى ذلــك، حــذر معالــي 	  إضافــةً 

وزيــر الخارجية المصري “ســامح 
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والعربــي علــى المســتويات كافة، 
الطــاع جميــع دول العالــم علــى 
مخاطــر وأبعــاد وتداعيــات إقــدام 
دولــة االحتال على خطــوة الضم، 
وتأثيراتهــا الكارثيــة علــى فــرص 
فيهــا  وتُطالــب  الســام،  تحقيــق 
أيضــاً بتحرٍك دولي عاجــٍل إلجبار 
“إســرائيل” التراجع عــن تنفيذ هذه 

الخطوة.

ثالثًا: على المستوى الدولي

متعــدد . 1 مســتوى  علــى 
األطراف:

منظمــة التعاون اإلســالمي: أكدت 	 
أُحاديــة  إجــراءاٍت  أليــة  رفضهــا 
الجانب تقــوم بها “إســرائيل” تجاه 
ضــم األراضــي العربيــة ألنهــا ال 
تخدم عملية الســام، وتتعارض مع 
قــرارات الشــرعيّة الدولية. ودعت 
المجتمــع الدولــي خاصــةً الجمعية 
العامة لألمم المتحدة، ومجلس األمن 
التخــاذ إجــراءاٍت عمليــٍة وعاجلٍة 
لمنع تنفيذ خطط الضم واالســتيطان 
كمــا  اإلســرائيلي،  االســتعماري 
أجــرى معالــي الدكتــور “يوســف 
بن أحمــد العثيميــن” األميــن العام 
للمنظمة،اتصــاالً هاتفيــاً مع معالي 
فلســطين،  دولــة  خارجيــة  وزيــر 
تــم  المالكــي”  “ريــاض  الدكتــور 
خاله بحث التطورات التي تشهدها 
الســاحة الفلســطينية وعلى رأســها 
اإلجــراءات األحاديــة الجانب التي 
تنــوي “إســرائيل” القيــام بها لضم 
أراٍض عربية، حيث أكدا على أهمية 
بــذل الجهــود علــى كافــة األصعدة 
لمنــع تنفيــذ خطــط الضــم وأهمية 
عقــد اجتماٍع طارٍئ للجنــة التنفيذية 
على المســتوى الوزاري لبحث هذه 

التطــورات في أقرب وقــٍت ممكٍن. 
هذا وســيواصل معالي األمين العام 
مشــاوراته مع الدول المعنية لتحديد 

موعد االجتماع.
األمم المتحدة:	 

أجرى “أنطونيو غوتيريش” األمين . 1
العام لألمم المتحدة اتصاالً هاتفياً مع 
رئيس دولة فلسطين  محمود عباس، 
جــدد خالــه، التأكيد علــى الموقف 
الثابــت لألمــم المتحدة مــن القضية 
الفلســطينية المســتند للقانون الدولي 
وقرارات الشــرعيّة الدولية. وأشار 
إلى أنه دعا الجتماٍع للرباعية الدولية 
على مستوى المندوبين لمناقشة ُسبل 
عقد اجتماٍع وزاري ناجٍح لها، لبحث 

القضية الفلسطينية. 
عقــد مجلس األمــن الدولــي بتاريخ . 2

20 مايو 2020، جلســته الشــهرية 
حــول الحالة في الشــرق األوســط، 
بمــا في ذلــك القضية الفلســطينية،. 
األعضــاء  الــدول  ممثلــو  وحــثَّ 
لاتحــاد األوروبي في مجلس األمن 
الدولي )بلجيكا، وأستونيا، وفرنسا، 
وألمانيا، وبولندا(، “إسرائيل” بشدة 
علــى االمتناع عــن أّي قراٍر أُحادي 
الجانب من شــأنّه أن يُؤدي إلى ضم 
أّي أرٍض فلسطينية محتلة. وأضافوا 
أن أّي قــراٍر على هــذا النحو يكون 
خافــاً للقانون الدولــي، ويُؤثر على 
والعالم..  المنطقــة  فــي  االســتقرار 
أكــد “نيكــوالي ميادينوف”  كمــا 
المتحــدة  لألمــم  الخــاص  المنســق 
لعملية الســام في الشــرق األوسط 
في إحاطته، أن قرار الضم ســيضر 
بآفاق السام، ويُشجع على التطرف 
وعدم االســتقرار في المنطقة. ودعا 
“إســرائيل” إلى التخلي عن تهديدها 
بضــم أجزاء مــن الضفــة الغربية، 
ألنه يُشــكل انتهاكاً خطيــراً للقانون 
الدولي، ويُوجــه ضربةً ُمدمرة لَحلِّ 

الدولتيــن، ويُغلق البــاب أمام تجديد 
القــرار  أن  ورأى  المفاوضــات. 
الفلســطيني المتمثل بإعــان القيادة 
الفلســطينية أنّهــا أصبحت فــي ِحلِّ 
من جميع االتفاقيات والتفاهمات مع 
واألمريكية،  اإلسرائيلية  الحكومتين 
وجميــع االلتزامات التــي تقوم على 
هــذه التفاهمــات واالتفاقيــات، ومن 
بينهــا األمنية، بمثابة صرخة ودعوة 

إلى العمل الفوري.
اجتماع مجموعــة المانحين: أكدت 	 

  ”AHLC“ المانحيــن  مجموعــة 
خــال اجتماعهــا علــى المســتوى 
الوزاري، الذي شــارك فيه أكثر من 
40 دولــة ومؤسســة دولية بحضوٍر 
عالــي المســتوى ضــم 21 وزيراً، 
عبر تقنية الفيديــو كونفرنس بتاريخ 
رفــض  علــى   ،2020 يونيــو   2
باعتبارها  الضم اإلســرائيلية  خطط 
الدولــي وتهديــداً  للقانــون  انتهــاكاً 
لَحــلِّ الدولتيــن والســام بالمنطقة، 
داعين إلســتئناف المفاوضات، دون 
تأخير، من أجل إيجاد تسويٍة سياسيٍة 
شــاملٍة لَحلِّ الدولتين. يُشــار إلى أن 
اللجنــة  تضم 15 عضواً هم األردن 
ومصر والســعودية وتونس وروسيا 
والواليات المتحدة األمريكية واليابان 
وكندا والســلطة الوطنية الفلسطينية 
واالتحــاد األوروبــي و”إســرائيل” 
النقــد  المتحــدة وصنــدوق  واألمــم 
الدولــي والبنك الدولــي. وقد وجهت 
وزيرة الخارجية النرويجية رئيســة 
ضــد  واضحــاً  تحذيــراً  االجتمــاع 
ضم “إســرائيل” أجــزاًء من الضفة 
الغربيــة، معتبــرةً أن أّي خطوة في 
هــذا الســياق حال تنفيذها ســتقوض 
الجهود للوصــول إلى َحلِّ الدولتين، 
وتضــر بالســلم واألمــن، وتُشــكل 
انتهــاكاً للقانــون الدولــي. وأضافت 
أنها “تحدثــت مع وزيــر الخارجية 
اإلســرائيلي جابــي أشــكنازي لحث 
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اجتماع عبر الفيديو كونفرنس، حول 
التســوية في الشــرق األوسط، على 
مســتوى الممثليــن الخاصين بتاريخ 
22 مايــو 2020، لبحــث الوضــع 
الحالــي والتوافق علــى آلية التحرك 

ُمستقباً. 
الصين: أكد وزيــر خارجية الصين 	 

“وانــج يــي”، رفض بــاده لخطة 
مــن  ألجــزاٍء  اإلســرائيلية  الضــم 
األراضي الفلســطينية، ألنها تُخالف 
القانــون الدولــي وقــرارات مجلس 
األمن الدولــي ذات الصلة. وأوضح 
في رسالة بعثها إلى وزير الخارجية 
المالكي”،  والمغتربين د. “ريــاض 
رداً على رســالته بشأن إعان دولة 
االحتال عــن قرارها ضــم أجزاٍء 
واســعٍة من الضفة الغربية المحتلة، 
أن بــاده تحث الجانب اإلســرائيلي 
علــى االمتناع عن اتخــاذ أيّة خطوة 
من شأنها تصعيد الصراع الفلسطيني 
- اإلســرائيلي، كمــا تحــث أيضــاً 
الواليــات المتحدة على اتخاذ موقٍف 
مســؤوٍل تجــاه التاريــخ والمصالح 
الفلسطيني  للشــعبين  الطويلة األجل 
بــاده  واإلســرائيلي. وأضــاف أن 
تدعم المقترح الفلســطيني حول عقد 
ُمؤتمٍر دولي للســام من أجل توفير 

قُوٍة دافعٍة ألزمة ُمفاوضات السام.
كندا: شــجب رئيس الوزراء الكندي 	 

“جاســتن ترودو”، خطــة الحكومة 
اإلســرائيلية ضم أجــزاٍء من الضفة 
الغربية المحتلة، وعبر عن قلق كندا 
وُمعارضتها بشــأن ُمخطــط الضم، 
بصــورة مباشــرة لرئيــس الحكومة 
اإلســرائيلية بنياميــن نتنياهو ونائبه 
بينــي غانتــس، الــذي من شــأنه أن 
يُقّوض ُمفاوضات الســام وسيكون 
ُمخالفــاً للقانون الدولــي. وأن يُؤدي 
األمــن  انعــدام  زيــادة  إلــى  ذلــك 
لإلسرائيليين والفلسطينيين في وقت 
مهّم للسام واالستقرار في المنطقة. 

“إسرائيل” على استئناف المحادثات 
الفلســطينيين وتفادي  المباشــرة مع 
التحــركات المنفردة التي ســتُقوض 
احتمــال التوصــل لَِحــٍل يقــوم على 
أســاس وجــود دولتيــن”. بدورهــا 
دعت “سويسرا” التي تُشارك ألول 
مرٍة في االجتمــاع أطراف الصراع 
إلى إفســاح المجال الستئناف حواٍر 
مصداقيــة،  ذي  األطــراف  متعــدد 
وعدم اتخــاذ تدابير من جانٍب واحٍد. 
إذ أن من شــأن احتمــال ضم الضفة 
الغربية جزئيــاً أن يزيد من صعوبة 
العــودة إلى طاولة المفاوضات، وأن 
يتعارض مع القانون الدولي، ُمؤكدةً 
علــى أن سويســرا ســتواصل تقديم 
المســاعي الحميــدة لدعم اســتئناف 
المحادثــات ذات المصداقية والحفاظ 

على آفاق السام.
حركة عدم االنحياز: نددت بالخطط 	 

التــي أعلنتها “إســرائيل”، والهادفة 
لضــم أجــزاٍء كبيــرٍة مــن الضفــة 
الغربيــة المحتلة، بمــا في ذلك غور 
األردن واألراضي التي أقامت عليها 
واعتبرت  والجــدار.  المســتوطنات 
ذلك انتهــاكاً خطيراً للقانون الدولي، 
ولميثــاق األمــم المتحــدة، واتفاقيــة 
جنيف الرابعــة والعديد من قرارات 
مجلس األمــن والجمعية العامة ذات 
الصلــة. وطالبــت المجتمــع الدولي 
بتطبيــق إجــراءاٍت جديٍة للمســاءلة 
في ضوء اســتمرار “إسرائيل” عدم 
االمتثــال لقواعــد وأحــكام القانــون 
الدولــي، وكررت دعوتهــا لمجلس 
األمن للوفاء بواجباته وتنفيذ قراراته 
إزاء قضيــة فلســطين، والعمل على 
وجه الســرعة لمعالجة خطط الضم 
اإلسرائيلية التي تُهدد السام واألمن 

اإلقليميين والدوليين.
االتحاد األوروبــي: طالب في البيان 	 

الصــادر عن الممثــل األعلى لألمن 
والسياســة الخارجيــة فــي االتحــاد 

األوروبــي جوزيب بوريــل، عقب 
الــدول  خارجيــة  وزراء  اجتمــاع 
األعضــاء في االتحــاد، بتاريخ 19 
مايــو 2020، والــذي وافقــت عليه 
اإلســرائيلية  الحكومــة  دولــة،   25
الجديــدة بالتخلــي عــن خطــط ضم 
أراٍض في الضفــة الغربية المحتلة، 
كما أشــار بوريل عشــيّة اجتماٍع في 
األمــم المتحدة لألمن الدولي، بتاريخ 
23 ابريــل 2020، إلــى أن “موقف 
االتحاد مــن وضع األراضــي التي 
احتلتها “إســرائيل” في العام 1967 
لــم يتغيــر”، مؤكــداً أن االتحــاد ال 
بالســيادة اإلســرائيلية على  يعترف 
المحتلة، وســينظر  الغربيــة  الضفة 
إلى أيِّ ضٍم علــى أنه انتهاٌك خطيٌر 

للقانون الدولي.

ردود الدول منفردة:. 3

روســيا: أعربــت وزارة الخارجية 	 
الروســية، عــن قلقها مــن األعمال 
التوســعية التي تقوم بها “إسرائيل”، 
وقالــت: “أنها يُمكــن أن تُثير دوامةً 
خطيــرةً مــن العنف فــي األراضي 
الفلســطينية، فضــاً عــن زعزعــة 
اســتقرار الوضع في منطقة الشرق 
أطــراف  ودعــت  ككل”.  األوســط 
الصراع الفلســطيني - اإلســرائيلي 
إلى عدم اتخاذ خطوات قد تُؤدي إلى 
تصعيــٍد خطيــٍر جديٍد فــي المنطقة، 
ُمؤكدةً موقف روســيا الداعم لتسوية 
شــاملة وُمســتدامة للصــراع علــى 
أساس مبدأ َحلِّ الدولتين.. كما أعلنت 
وزارة الخارجية الروسية عن اقتراح 
موسكو عقد اجتماٍع للرباعية الدولية 
الخاصة بالشــرق األوسط التي تضم 
األمم المتحــدة واالتحــاد األوروبي 
وروسيا والواليات المتحدة في أقرب 
وقٍت ممكٍن. وفي هذا اإلطار تم عقد 
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وكان أكثر من 50 دبلوماســياً كندياً 
ُمتقاعداً ووزراء ليبراليون ســابقون 
قــد وقّعــوا علــى رســالٍة تطلب من 
تــرودو، اتخاذ موقــٍف واضٍح ضد 

ُمخططات الضم اإلسرائيلية..
أندونســيا: أكــدت رفضهــا بشــدٍة 	 

لمخطــط الضــم اإلســرائيلي غيــر 
القانوني ، جاء ذلك في رسالٍة تلقاها 
وزير الخارجية والمغتربين رياض 
المالكــي مــن نظيرته األندونيســية 
“ريتنو مارســودي”،  وانطاقاً من 
عضويتهــا غير الدائمــة في مجلس 
األمــن ســتعمل على حــثِّ أعضاء 
مجلــس األمــن والمجتمــع الدولــي 
لرفــض المخطط اإلســرائيلي غير 
القانوني، واالســتمرار فــي التعبير 
عــن الموقــف الدولــي الداعــم لَحلِّ 
الدولتين وفقاً لقرارات األمم المتحدة 

والشرعيّة الدولية.
ســلوفانيا: أكــد وزيــر الخارجيــة 	 

الســلوفيني رفض باده لخطة الضم 
التي أعلنت عنهــا حكومة االحتال 
اإلســرائيلي، وعلــى موقــف باده 
الثابت من القضية الفلســطينية، وإن 
أّي َحــٍل يجــب أن يُبنى علــى نظاٍم 
دولٍي يحكمه القانون الدولي، وشــدد 
على ضرورة اتخاذ إجراءاٍت دوليٍة 

حازمٍة ضد هذه الخطة.
قبرص: أكد انيكوس كريستودليدس 	 

وزيــر خارجية قبرص ألمين ســر 
اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير 
الفلسطينية الدكتور صائب عريقات 
رفــض بــاده للضــم، وأن موقــف 
بــاده واضــٌح وثابٌت تجــاه القضية 
الفلسطينية، وأن أيُّ َحٍل سلمي يجب 
أن يكون مبني باألســاس على نظاٍم 
دولٍي يحكمه القانون الدولي، ويُنهي 
االحتال، ويُفضي إلى إقامة دولتين 

على حدود 1967.
وفيمــا أدانت الــدول األوربية باســتثناء 

المجر والنمسا، وحذرت “إسرائيل” من 
ضم األراضي الفلســطينية، فسيتم رصد 
مواقفها بإســهاٍب في تقريٍر آخر منفصل 

وُمفصل عنها.

رابعًا: مواقف المؤسسات 
الدينية

الفاتيــكان: أعــرب عن قلقــه على 	 
الســام في الشــرق األوسط، بسبب 
عــزم “إســرائيل” ضم أجــزاٍء من 
الضفــة الغربيــة المحتلــة، ُمؤكــداً 
أن هــذا القــرار يُعرض الســام في 
المنطقــة للخطــر. وأن َحلِّ الصراع 
الفلســطيني - اإلســرائيلي يكون من 
خال الحل القائم على أساس دولتين 
فلســطينية وإســرائيلية، مــن أجــل 
إحال السام في األراضي المقدسة. 
وجدد التأكيد على أن احترام القانون 
الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات 
الصلة هو عامٌل أساســٌي لكي يعيش 
الشــعبان جنباً إلى جنب في دولتين، 
ضمن الحــدود المعترف بهــا دولياً 

قبل عام 1967.
مشــيخة األزهر الشــريف: طالبت 	 

العالم بأسره بتحمل المسؤولية الكاملة 
عن إنهاء االحتال اإلسرائيلي الغاشم 
على أرض فلســطين المباركة، وردِّ 
الحقــوق إلــى أصحابهــا، وُمحاكمة 
المحتل الغاصــب على جرائمه ضد 
اإلنســانية بحق الشــعب الفلسطيني، 
وأرضه ومقدســاته.. وَذّكر األزهر 
العالــم بمــا أقدم عليــه االحتال من 
تََعــٍد علــى الفلســطينيين وأراضيهم 
بغيــر حــٍق وبقــوة الســاح، ومــن 
انتهاٍك لحقوق األسرى في السجون، 
وعمليات التهجير والتطهير العرقي 
ضد الفلســطينيين، والتوسع في بناء 
المســتوطنات، واســتغال الوضــع 
الحالــي من تفشــي جائحــة كورونا 

فــي فــرض ســيطرته علــى القدس 
الشــرقية وضــم مناطــق وأجــزاء 
مــن الضفــة الغربيــة، وهو مــا يُعد 
تعديــاً صارخاً علــى أراضي الدولة 
الفلســطينية المحتلة. وشــدد على أنَّ 
هــذه الخطوات التي تأتــي في إطار 
سياســة فرض األمر الواقع لن تُغيِّر 

من حقيقة عروبة األرض.
الرئيس 	  انتقد  النرويجيين:  األساقفة 

الجديد لألســاقفة، خطة “إســرائيل” 
األراضــي  مــن  المزيــد  لضــم 
الفلسطينية، واعتبرها انتهاكاً للقانون 
الدولــي. وأعــرب فــي رســالٍة إلى 
وزارة الخارجيــة والمغتربيــن، عن 
خشــيته من أن التصعيد اإلسرائيلي 
ســيؤدي إلى تدمير عملية السام في 
المنطقة. وطالب الحكومة النرويجية 
الدبلوماســية  قنواتهــا  باســتخدام 
والسياسية بفعالية للحفاظ على طبيعة 
السياسة النرويجية ودورها في عدم 
تصعيد الصراع. وأكد كبير األساقفة 
أن موقف الكنيســة النرويجية أصبح 
أكثــر انتقاداً للسياســة اإلســرائيلية، 
وأن النجاح في صنع السام ال يُمكن 

أن يستند إلى حق األقوياء.
توالــت ردود الفعــل الدوليــة مــن خال 
التصريحات والبيانات التي تُدين ُمخطط 
الضــم اإلســرائيلي في ُمحاولــٍة للضغط 
على “إسرائيل” ومنعها من اإلقدام على 
هــذه الخطوة والتــي أفضت إلى كســب 
المزيــد من الوقــت لتأجيــل الموضوع، 
وكذلــك تعميــق الخــاف فــي الداخــل 
اإلســرائيلي، غيــر أن موضــوع الضــم 
اليزال تحديــاً أمام العالــم أجمع، والذي 
ســيبقى مرهوناً بمتغيرات ُمستجدة، غير 
أنه تبقى مســؤولية منع حدوثه ملقاةٌ على 
عاتق المجتمع الدولي من خال مؤسساته 
الدوليــة، ليــس باعتبــاره تهديــداً لعملية 
الســام في المنطقة وحســب، بل تهديداً 
للنظــام الدولي ككل الذي تحكمه قرارات 

الشرعيّة الدولية.
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المخططات العدوانية اإلسرائيلية لضم أجزاء من األرض 
 1967الفلسطينية المحتلة عام 

 7الخمتيس عقد مجلس جامعة الدول العربية على المستتى  التىرارد رورغ ريتر عاربتة يتتار   
يرئاستة ستلطنة عامتان، بطلت  متن رولتة فلستطين  م،30/4/2020هت المىافت  1441رمضان 

، وذلك عبر االتصال المرئي، التزامًا بإجراءات السالمة والىقابتة فتي  ت  وتأييد الدول األعضاء
 يروس كىرونا المستجد،الناجم عن فالىباء العالمي 

بعددا العه ددى  ذددة اددانة  العامةددو الدعماددوا  لعددا العادد دم  داذدددو اعددمد       ددم  الددددمدا   -
دعدم   الدطدم   الدداز ال   ز ة الدخم جيو  الددغ ةلين دا ددو لذطدنينا  اداال هع اعدمد  العادين ال

   ؤام  الدالا ا
   أجداال  ادن العدضد  الدعا الةيو دحكااو العحد ه  السادةالليذ   دخننمع بحث الددجذس الد -

ان هكًو  ذة ةحا لمضح الدقمةان الدا د   قةال الع الدشة يو  ا1967 م   دح ذوالدفذطنينيو الد
د اجددددى السةطددددمة  الدا ديددددوا اطدددد غذًو الةشددددغم  الدعددددمد  بداالجهددددو جملحددددو نا  ةددددما  ا جم ذددددو ال

 الدعمدد  داقف الدعا الن  الدحةب  الدحصم  ل   اه الدظدة   السةطدمةيو الدعصدياو الد د   هدا  
 الداشة و جدعم ا

 إذ يؤنددا الددجذددس اجددا اًل  ذددة اةنا ددو الدقضدديو الدفذطددنينيو بمدنطدداو دءاددو الدعةليددو جدعددم ا  -
 قيو الددح ذوا  مصدو   دو لذطنينا  ذة الدها و الدعةليو دذقاس الدشة 

يؤنددددا الددجذددددس  ذددددة جديددددق قةال ال ددددى الدد عذقددددو بمدقضدددديو الدفذطددددنينيو  الدصددددةال  الدعةلدددد   إذ  -
الساةالليذ ا بدم ليهم قةال الع الدقد ين الع ية ين قدو الدقاس الد د   قداع لد  الدددذادو الدعةليدو 

(ا  قةال الع اجذس الدجماعو  ذة الددطد ا  الددازال   2019(  قدو  اةس )2018الدطعا يو )
     ى غية الدعم يو بشأن  لض  نو صفقو الدقةنا(   153ل      ى الع ية  )

 
 يقــــرر:

 

الد أكيا  ذة أن إقاال  حكااو العح ه  الساةالليذ   ذة  نفيا اخننم هم بضد  أ  جدا  ادن  -1
ا بدددددم ليهددددم غددددا  الع  ن  لدددددم  الداحددددة الدديدددد  1967الع   الدفذطددددنينيو الددح ذددددو  ددددم  

حينهدددما يدجدددة جة ددددو حدددةب جايدددا   الع الضددد  الددقمادددو  ذيهدددم الددطددد اعنمع السادددةالليذيو  ا
 ضددددددم  إدددددددة الدطددددددجة الساددددددةالليذ  الدحملددددددة بددددددمدجةالل  الدغملدددددددو بحدددددد  الدشددددددع  الدفذطددددددنين  

  العة همكمع الدفمضحو دديجمق  قةال الع العا  الدد حا   الدقمةان الدا د  
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انمداددو الس ال   العاة كيددو بددمعد اال  بديجددمق العادد  الدد حددا   قةال ال هددم ذالع الدصددذو بمدصددةال  لدد   -2
الدشددةق الع اددبا  لداددم ا  أحكددم  الدقددمةان الدددا د ا  لددمد ةالجق  ددن   دد  اخننددمع  اننقددو

  دددةاللب حكاادددو العحددد ه  السادددةالليذ  الد ددد   احدددمى  حددد  غندددم  ادددم ياطددددة بصدددفقو الدقدددةن 
العاة كيو الساةالليذيوا   ها  دض  أ الٍ  لذطنينيو اح ذدو  العاد يه   ذيهدم بدمدقا ا   هدا  

شددا  لدد  الددننقددوا   حديددة حكااددو العحدد ه  الساددةالليذ  ب ددااية أاددس  لددةم الدطدده  الددن
  الس ال   العاة كيو  اعمع  نفيا  اه الددخننمع  ذة العا قةال   العان  الدطذ  الدا ديين 

الد أكيا  ذة أن الدا   الدعةليو ا ا   بكة الدااملة الدطيمايو  الدابذاامايو  الدقمةاةيدو  الددمديدو  -3
ن دداالجهدددو الددخنندددمع السادددةالليذيو ع  ادددمب أ  قدددةال الع أ   نددداالع   خدددا م   ددددو لذطدددني

 جة دو الدض   الد ااق العا ينمة  العا عدم   
الد أكيا  ذة أن الدطه  الدشماة  الدعم    ذة أامس الدقمةان الدا د   قةال الع الدشدة يو الدا ديدو  -4

 اام    الدطه  الدعةليوا  الدقمل   ذة حة الدا د ين بدم يضدن  جطيا   دو لذطدنين الددطد قذو 
ا   مصدددد هم الدقددداس الدشدددةقيوا 1967حا ةالن ياةيدددا طددديم    ذدددة  ندددام الدةالبدددق ادددن ذالع الد

د عدددديم بددددأان  ادددده ا  ددددا  يددددم  إادددد ةال يج   ةلدددد ا  ضددددة    دءاددددن  الدطددددذ  السقذيديددددين 
 الدددا ديينا  الد أكيدددا  ذدددة ضدددة    إعدددهق افم ضدددمع جدددم    لم ذدددو لددد  إعدددم  زانددد  احدددا  

فمقيددددمع  لة ميدددو   ديددددوا  ذددددة أاددددمس قددددةال الع الدشدددة يو الدا ديددددو  الددةجعيددددمع الددع دددددا   الع 
 الدداقعو دحة الدصةال ا   حقي  الدطه  الدا   قاذى الدشعاب 

  ددا  الدذجنددو الدةلم يددو الدا ديددو إدددة  قددا الج دددم   مجددة سةقددمذ لددةم الدطدده   حددة الدددا د ينا  -5
 ال خمذ ااقف   د  انطج  اق الدقةال الع الدا ديو  اةجعيمع  دذيدو الدطده ا بددم ليهدم  م عدو 

اال  حكاادددو العحددد ه  السادددةالليذ  بدددمد اقف  دددن  نفيدددا الدنة ددد   اادددم    الدطددده  الدعةليدددوا سدددد 
اخننم هم العاد عدم  وا بددم ليهدم الدضد   الد اادق العاد ينمة ا  إةهدم  العحد ه  السادةالليذ  

  1967الدا  باأ  م  
  ددا  الددج دددق الدددا د   العادد  الدد حددا  بدددم ليهددم اجذددس العاددنا إدددة  حدددة اطددؤ ديو حفدد   -6

فددمذ الدقددمةان الدددا د   قددةال الع الدشددة يو الدا ديددو لدد  الع   العاددن  الدطددذ  الدددا ديينا  ضدددمن ة
 الدفذطنينيو الددح ذوا  الدحيذادو   ن  نفيا حكااو العح ه  الساةالليذ  ددخننم هم الددانا   

  ا      الع حم  الع   ل  إدة ادم او الدضغب  ذدة حكاادو العحد ه  داقدف اخننم هدم  -7
ا إةقددمذاًل عادددة 1967ن  ذددة  نددام  ددم  الددددانا  ا  إدددة الع  ددةال  الدعمجددة با دددو لذطدددني

 الدطه   حة الدا د ين 
الس الةددو الدشددايا  دذطيماددمع  الدددم اددمع الساددةالليذيو ضددا الدشددع  الدفذطددنين   اقااددم ىا بدددم  -8

لد  ذددم اددم يجدة  لد  ااينددو الدقداس الدشددةقيو الددح ذدوا  الدعدا الن الساددةالليذ  الع يدة الدهددم   
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الدحة  السبةال يد  الدشدة   لد  اايندو الدخذيدة  دذطينة   ذة أ الض  الع قم  الساهايو حا 
 الددح ذوا  حصم  قنم  غا  

  دددا  الددج ددددق الددددا د   انظددددو الدصدددحو الدعمدديدددوا  الدذجندددو الدا ديدددو دذصدددذي  العحددددةا إددددة  -9
ادم او الدضغب  ذة اذنمع العح ه  الساةالليذ  سعهق ادةال  العادة  الدفذطدنينيين لد  

ا حدميًو ده  ان  فش   الععفم   الدنطم  ام  الدطنالدطجان الساةالليذيوا   مصو الددةضة  ن
ليددة س نا  ةددما   حديددة اددذنمع العحدد ه  الساددةالليذ  الددطددؤ ديو الداماذددو  ددن أ   اعددمع 

   عذ  بصحو العاة  الدفذطنينيين ل  الدطجان الساةالليذيو 
  دا  الددا   الع ضدم  إددة ااملددة   حا دة  لعدمع ادن اطددم دمع الددا   الع ضدم  لد    دد   -10

  ددو لذطدنين  لداكو العادمن الددمديدو الدعةليدوا الد االادًم بقدةال الع الدقدد  الدعةليدو الدد عمقادو  ااالزةدو
ا  ذدددم نشددكة اددن ألددكم  الدددا   2019 3 31ب ددم     749قددةال  قدددو  دداةس  قدد   آ ة ددم 

الدعةلددد  دصددددا  الدشدددع  الدفذطدددنين  لددد   جدددى اخنندددمع  ادم ادددمع العحددد ه  السادددةالليذ  
      دو لذطنين  جملحو نا  ةم الدعمدديو  ذة أ

بداملدددة  الددشدددم  الع  السجدددةال الع الدهزادددو دداالجهدددو  اذيدددف الددجدا دددو الدعةليدددو لددد  ةيا دددا ى  -11
  اذيف بعجمع الدجماعو  اجمدس الدطفةال   اخننمع الدض   الد ااق العا عدم   الساةالليذيوا

الدعدددةب بنقدددة اق ضدددة  ددداال الدقدددةال  إددددة الدعاالصددد   الدحكاادددمع  الددنظددددمع الدا ديدددو  السقذيديدددو 
  الدعددددمد ا  حجهددددم  ذددددة ال خددددمذ إجددددةال الع  دذيددددو دددددة   حكااددددو العحدددد ه   ددددن الدقيددددم  حددددا 

 بدخننم هم الددانا   ل  الدقةال  
إبقدددم  الددجذدددس لددد  حمددددو الةعقدددم   اللددد  دد مبعدددو  ندددا الع الددخنندددمع الدعا الةيدددو السادددةالليذيو  -12

قة ددة بددادم الددددانا  ا   اذيددف العاددين الدعددم  بم خددمذ الدددهز  دد مبعددو  نفيددا  دداال الدقددةال    قدداي   
 دذا    الدقم او دذدجذس 

 
 (30/4/2020 - 1 ج -  ع.غ.ر - 8522 رقم: ق)
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إن االجتمــاع االســتثنائي االفتراضــي مفتــوح 
العضوية للجنة التنفيذية على مســتوى وزراء 
خارجيــة الدول األعضــاء في منظمــة التعاون 
اإلســالمي المنعقــد يــوم األربعــاء 18 شــوال 
1441هــ الموافق 10 يونيو/حزيران 2020م، 
بنــاًء علــى طلب دولة فلســطين، بشــأن تهديد 
حكومــة االحتالل اإلســرائيلي بضــم أجزاٍء من 

األرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م.

إذ يُؤكــد علــى مبادئ وأهــداف ميثــاق منظمة 
التعــاون اإلســامي؛ وإذ يســتند إلــى القرارات 
الصــادرة عن القمم اإلســامية ومجالس وزراء 
الخارجية المتعاقبة بشأن قضية فلسطين والقدس 
الشــريف؛ وإذ ينطلق من المســؤولية التاريخية 
واألخاقية والقانونية لألمة اإلســامية وواجب 
التضامــن الكامــل مــع فلســطين وشــعبها؛ وإذ 
يسترشــد بمبادئ ومقاصد ميثاق األمم المتحدة، 
وعلى رأســها مبدأ عــدم جواز االســتياء على 

أراضي الغير بالقوة.

وإذ يســتذكر أيضاً قرارات األمــم المتحدة ذات 
الصلــة والفتوى التــي أصدرتهــا محكمة العدل 
الدولية في 9 يوليو 2004 بشــأن اآلثار القانونية 
الناشئة عن تشــييد جداٍر في األرض الفلسطينية 
المحتلــة؛ وإذ يُجــدد الدعــم المبدئــي للشــعب 
الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل 
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، في السعي 
إلــى نيّل ُحقوقه الوطنية غيــر القابلة للتصرف، 
بمــا في ذلك حقــه في تقرير مصيره واســتقال 
دولــة فلســطين على خطــوط 4 يونيــو 1967، 
وعاصمتهــا القــدس الشــريف، وحــق العــودة 
والتعويــض لاجئين وفق ما نــص عليه القرار 
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وإذ يُدين السياســات والممارسات والمخططات 
االســتعمارية لســلطة االحتال اإلســرائيلي في 
األرض الفلســطينية المحتلة، وجميع المحاوالت 
الراميــة لتغييــر التركيبــة الديمغرافيــة وطابع 
ووضــع األرض الفلســطينية المحتلــة منذ العام 
1967، بمــا فيهــا القدس الشــريف، بما يشــمل 
بناء وتوســيع المســتوطنات ونقل المســتوطنين 
اإلسرائيليين وُمصادرة وضم األرض والترحيل 
القســري للمدنييــن الفلســطينيين، فــي انتهــاٍك 

للقانون اإلنساني الدولي والقرارات ذات الصلة، 
ويعتبرها جرائم تُعرض الســلم واألمن الدوليين 
للخطــر، وتعمل علــى زعزعة االســتقرار في 
منطقة الشــرق األوســط وفي العالم بأسره؛ وإذ 
يستذكر القرار الصادر عن االجتماع االستثنائي 
للــدول األعضــاء  الخارجيــة  لمجلــس وزراء 
المنعقــد في 15 ســبتمبر 2019 والذي أعلن فيه 
مجلس الوزراء رفضه المطلق وإدانته الشــديدة 
إلعــان رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي عزمــه 
“فرض الســيادة االســرائيلية على جميع مناطق 
غور األردن وشمال البحر الميت والمستوطنات 
بالضفــة الغربية في حال إعادة انتخابه”، والذي 
قــرر مــن خالــه المجلس التصــدي بقــوٍة لهذا 
اإلعــان، واتخاذ كافة اإلجــراءات والخطوات 
السياســية والقانونيــة الممكنــة لمواجهــة هــذه 

السياسة االستعمارية والتوسعية.

وقــد حــذر المجلس مــن أن تنفيذ هــذا اإلعان 
الخطير ســيقوض الجهود التــي يبذلها المجتمع 
الدولي من أجل تحقيق ساٍم عادٍل ودائٍم وشامٍل 
وفقاً لرؤية َحلِّ الدولتين، وينســف أُســس السام 
ويدفــع المنطقــة برمتهــا نحو مزيٍد مــن العنف 
وعدم االســتقرار؛ وإذ يرحب بالمواقف المعلنة 
عــن األمين العــام لألمم المتحــدة وجميع الدول 
الرافضــة لتهديــد حكومة االحتال اإلســرائيلي 
بضم أجزاٍء من األرض الفلسطينية المحتلة عام 
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القضيــة . 1 مركزيــة  علــى  تأكيــده  يُجــدد 

الفلســطينية والقدس الشريف بالنسبة لألمة 
اإلسامية.

يُحــذر مــن إقــدام “إســرائيل”، )الســلطة . 2
القائمــة باالحتــال(، على ضــم أّي جزٍء 
من األرض الفلســطينية المحتلــة، ويعتبر 
تهديدهــا بضم أجــزاٍء من الضفــة الغربية 
المحتلة، بما في ذلك غور األردن وشــمال 
البحــر الميت واألرض التــي أقامت عليها 
المســتعمرات والجــدار، إعانــاً رســمياً 
بإلغاء كافة االتفاقيــات الموقعة من طرفها 
وإنهاًء للتسوية التفاوضية وتصعيداً خطيراً 
االســتعمارية،  وإجراءاتهــا  لسياســاتها 
واعتداًء ســافراً علــى الحقــوق التاريخية 
الفلسطيني  للشــعب  والقانونية والسياســية 
وانتهــاكاً صارخــاً لميثــاق األمــم المتحدة 
ومبــادئ القانــون الدولي وقــرارات األمم 

المتحدة ذات الصلة وقواعد القانون الدولي.
اإلســرائيلي . 3 االحتــال  حكومــة  يُحمــل 

المســؤولية الكاملــة عن تبعات سياســاتها 
وإجراءاتها االســتعمارية فــي أرض دولة 
فلســطين المحتلــة، بما فيها نتائــج إعانها 
الخطيــر عــن ضم أجزاٍء مــن أرض دولة 
فلســطين المحتلــة، والذي يتعمــد تقويض 
الجهــود الدولية إلحال ســاٍم عادٍل ودائٍم 
وشــامٍل قائٍم علــى َحلِّ الدولتين، وينســف 
أُســس الســام ويدفع المنطقة برمتها نحو 
مزيٍد مــن العنف وعدم االســتقرار، األمر 
الــذي ســتكون لــه عواقــب وخيمــة على 

استقرار وأمن العالم ككل.
يُقرر التصدي بقوة لتهديدات “إســرائيل”، . 4

)الســلطة القائمــة باالحتــال(، العدوانيــة 
اإلجــراءات  كافــة  واتخــاذ  والخطيــرة 
والقانونيــة  السياســية  والخطــوات 
والدبلوماسية الممكنة، بما في ذلك التحرك 
فــي مجلس األمن الدولــي والجمعية العامة 
لألمــم المتحــدة ومجلــس حقوق اإلنســان 
والمحاكــم الدوليــة، وأّي مــن المنظمــات 
والهيئــات الدوليــة األخــرى ذات الصلة، 
لمواجهــة وعــزل المنظومة االســتعمارية 
والتوســعية اإلســرائيلية، ويُديــن، في هذا 
الصــدد، أّي طــرٍف يُســاند أو يدعــم هذه 
الخطوات العدوانية بأّي شكٍل من األشكال.

يُؤكد سيادة دولة فلسطين على كافة األرض . 5
الفلسطينية التي اُحتلت عام 1967، بما فيها 
القدس الشــرقية ومجالها الجــوي ومياهها 
اإلقليميــة وحدودها مــع دول الجوار، وإن 
إقــدام االحتال اإلســرائيلي علــى ضم أّي 
جــزٍء مــن األرض الفلســطينية المحتلــة 
بمــا فيها القدس الشــريف وجميــع التدابير 
واإلجــراءات التشــريعية واإلداريــة التي 
تســعى لتغييــر طابع ومركــز أرض دولة 
فلســطين المحتلة، الغية وباطلة وليس لها 
أيُّ أثــٍر قانوني ويجب ُمواجهتها على كافة 

المستويات.
كمــا يُؤكــد علــى المســؤولية التاريخيــة . 6

والقانونيــة لألمــم المتحــدة تجــاه القضية 
الفلســطينية إلــى أن تحل بكافــة جوانبها، 
ويُطالــب مجلــس األمــن بالوقــوف عنــد 
الشــعب  بتمكيــن  القانونيــة  مســؤولياته 
القابلــة  غيــر  حقوقــه  مــن  الفلســطيني 

اجتماع منظمة التعاون اإلسالمي بشأن تهديد حكومة االحتالل اإلسرائيلي 
بضم أجزاٍء من أرِض دولة فلسطين المحتلة عام 1967م
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للتصــرف، وعدم االعتراف أو القبول بأّي 
تغييــراٍت علــى حدود ما قبــل 1967، بما 
فيها ما يتعلق بالقــدس، واتخاذ ما يلزم من 
إجراءاٍت للتصدي لخطط الضم اإلسرائيلية 
بإلزام االحتال بوقف جميع إجراءاته غير 
القانونيــة واالمتثــال الكامــل لمســؤولياته 
بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ووفقاً لفتوى 
محكمــة العدل الدولية لعام 2004، والعمل 
علــى تنفيــذ قــرارات األمم المتحــدة ذات 
الصلــة، بما فــي ذلك قــرار مجلس األمن 

)2016(. 2334
يدعــو المجتمع الدولــي لمواجهة االحتال . 7

االســتعمارية  وممارســاته  اإلســرائيلي 
التــي تُزعزع أُســس النظام الدولــي القائم 
علــى القانــون، وعدم االعتــراف بالوضع 
غيــر القانوني الذي أقامته “إســرائيل” في 
األرض الفلســطينية المحتلــة، بما في ذلك 
القدس الشــرقية، وعدم تقديم أّي مســاعدة 
فــي اســتمراره، واتخاذ كافــة اإلجراءات 
القانونيــة الواجبة لمواجهتــه، بما في ذلك 
عدم التعامل مع أّي حكومة إسرائيلية على 
أجندتهــا الضم، وفرض عقوبات اقتصادية 
وسياســية ومقاطعــة منظومة االســتعمار 
اإلســرائيلي والمســتعمرات غير القانونية 
وحظــر منتجاتهــا، فضــاً علــى تدابيــر 
المســاءلة األخــرى، وصــوالً إلــى إنهاء 
االحتال االســتعماري وإنجاز االســتقال 
الوطني في دولة فلسطين القائمة على حدود 

العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
يُعلن تأييــده لقــرارات القيادة الفلســطينية . 8

الُمعلــن عنهــا بتاريــخ 19 مايــو 2020، 
ويُؤكد من جديد على أن السام واألمن في 
منطقة الشرق األوسط، كخيار استراتيجي، 
االحتــال  بإنهــاء  إال  تحقيقــه  يُمكــن  ال 
القانوني  االســتعماري اإلســرائيلي غيــر 
لدولة فلسطين، بما في ذلك القدس الشريف 
ولألراضــي العربية األخــرى المحتلة منذ 
يونيــو 1967، ويدعــو المجتمــع الدولــي 
إلــى بذل كل الجهــود الازمــة إلنهاء هذا 
االحتال غير القانوني ومســاعدة الشــعب 
الفلســطيني على تحقيق حقوقه غير القابلة 
للتصــرف وتطلعاته الوطنية المشــروعة، 
بما في ذلك ممارســة حق تقرير المصير، 
وحق الســيادة علــى أرض دولة فلســطين 
المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــريف، 
وإيجاد َحٍل عادٍل لاجئين الفلسطينيين على 
أساس القانون الدولي وجميع قرارات األمم 
المتحدة ذات الصلة ومبادرة السام العربية 

التي أقرتها القمة اإلســامية االستثنائية في 
مكة عام 2005.

يُكرر رفضه ألّي ُمقترٍح من أّي جهٍة كانت . 9
ال يُلبي حق الشــعب الفلسطيني باالستقال 
والحرية والسيادة على أرض دولة فلسطين 
المحتلة منــذ عام 1967، بمــا فيها الخطة 
التــي تقدمت بها اإلدارة األمريكية الحالية، 
ويُســاند الجهود الفلسطينية الرامية لتوسيع 
االعتــراف الدولــي بدولــة فلســطين على 
حدود الرابع من يونيو لعام 1967، ويدعو 
الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن 

تقوم بذلك في أقرب وقت.
ويكــرر دعمه لمبادرة الرئيس الفلســطيني . 10

التي أطلقهــا في مجلس األمــن في فبراير 
2018، ويُعــرب فــي هــذا الصــدد عــن 
عزمه مواصلة العمــل مع المجتمع الدولي 
إلطــاق عمليــة سياســية ذات مصداقيــة 
وبجــدوٍل زمنــي محــدٍد وبرعايــة دوليــة 
ُمتعددة األطراف لَحِل القضية الفلســطينية 
علــى أســاس القانــون الدولي والشــرعيّة 
الدولية والمرجعيات المتفق عليها، بما فيها 
ُمبادرة الســام العربية التي اعتمدتها القمة 
اإلســامية عام 2005 ومبدأ َحلِّ الدولتين 
على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967.

يدعو اللجنة الرباعية إلى عقد اجتماٍع عاجٍل . 11
إلنقاذ فُرص السام وَحلِّ الدولتين، واتخاذ 
موقــف دولــي ُمنســجم مع قــرارات األمم 
المتحــدة ومرجعيات عملية الســام المتفق 
عليهــا، بما فيها خارطــة الطريق وُمبادرة 
الســام العربية، وإلــزام حكومة االحتال 
بالتوقف عن تنفيذ ُمخططاتها االستعمارية، 
بما فيها الضم والتوسع االستيطاني وإنهاء 

احتالها لألرض الفلسطينية المحتلة.
ويدعو الدول األعضاء بالمنظمة إلى:. 12

 أ. القيــام بالخطــوات السياســية والقانونيــة 
التهديــد  لمواجهــة  الازمــة  واالقتصاديــة 
اإلســرائيلي بضم أّي جــزٍء من أرض دولة 

فلسطين المحتلة وفق ما جاء بالقرار.
 ب. اتخــاذ إجــراءات رادعــة بحــق الدول 
والمســؤولين والبرلمانييــن واألفــراد التي 
االســتعماري  النظــام  دعــم  فــي  تتــورط 
اإلســرائيلي وفــي انتهــاك قــرارات األمم 
المتحــدة والقانــون الدولــي المتعلقة بقضية 

فلسطين.
 ج. التنديــد بأّي ُمحــاوالت أو تصريحات أو 
مواقف تصدر من أّي جهٍة كانت تهدف إلى 
دعم ضم االســتعمار اإلســرائيلي ألي جزٍء 

من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967. 
د. تقديم كافة أشكال الدعم السياسي والقانوني 
والفنــي والمــادي الازم إلنجاح المســاعي 
والخطوات السياسية والقانونية التي تقوم بها 
دولة فلســطين في الهيئات الدولية المختصة 
والهادفة إلى مساءلة “إســرائيل”، )السلطة 
القائمــة باالحتــال(، عــن جرائمهــا بحق 

الشعب الفلسطيني.
 هـ. ســرعة حظــر أعمال الشــركات الوارد 
اســمها في قاعدة البيانات للشركات التي لها 
عاقات تجارية مع المستعمرات اإلسرائيلية 
في األراضي الفلســطينية المحتلة الصادرة 

عن مجلس حقوق اإلنسان.
القمــم  قــرارات  تنفيــذ  علــى  العمــل   و. 
واالجتماعــات الوزاريــة الســابقة المتعلقة 
بقضية فلســطين والقدس الشــريف، بما في 
ذلــك التصويــت لصالح القــرارات المتعلقة 

بالقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
 ز. تقديم الدعم المادي والمساندة االقتصادية 
للشــعب الفلســطيني في ُمواجهــة الحصار 
المالي الذي تفرضه “إســرائيل”، )الســلطة 
القائمــة باالحتال(، وحلفاؤها ضد الشــعب 
الفلســطيني وضــد وكالــة غــوث وتشــغيل 

الاجئين الفلسطينيين )األونروا(.
يُكلــف المجموعة اإلســامية في نيويورك . 13

واتخــاذ  واســعٍة  مشــاوراٍت  بمباشــرة 
اإلجــراءات الازمة لمواجهــة ُمخططات 
الضم والتوســع االســتعماري اإلسرائيلي، 
ويُكلف مجموعة ســفراء الــدول األعضاء 
بالتحــرك من أجل نقل مضمون هذا القرار 
إلــى العواصــم والحكومــات والبرلمانات 
والمنظمات الدوليــة واإلقليمية حول العالم 
لحثهــا على اتخــاذ إجــراءاٍت عمليٍة لردع 
حكومــة االحتال اإلســرائيلي عــن القيام 

بتنفيذ إجراءاتها غير القانونية.
يدعــو الــدول كافة إلــى ُممارســة الضغط . 14

على سلطات االحتال اإلسرائيلي لضمان 
الفلســطينيين،  األســرى  ســراح  إطــاق 
وخاصــةً المرضى وكبار الســن واألطفال 
والنســاء، حمايــةً لهــم من تفشــي فيروس 
كوفيــد19-، وتحميــل ســلطات االحتــال 
اإلســرائيلي المســؤولية الكاملــة عــن أّي 
تبعاٍت تتعلق بصحة األســرى في السجون 

اإلسرائيلية.
يُكلــف األمين العام بمتابعــة تنفيذ مضمون . 15

هــذا القــرار وتقديــم تقريــر بشــأن تنفيذه 
الجتماع وزراء الخارجية القادم.
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تمتــد على الحدود الشــرقية مــع األردن 
بشــريِط عــرٍض يتــراوح بيــن 10 إلى 
15 كــم، ثم توافق شــارون مع مشــروع 
ألــون فــي هــذه الجزئيــة، إذ كان يدعو 
لعدم الســماح بإنشــاء دولة بيــن األردن 
و“إســرائيل” وهذا ما تم تطبيقه فعاً من 
قِبَل حكومــات االحتال المتعاقبة، والتي 
قامــت في ســبيل تحقيــق هــذا التصور 
ببناء شــارع 90 الذي ربط مســتوطنات 
األغــوار مــع بعضها البعض، واســتمر 
حتى اتفاق أوســلو الــذي كان يتطلب في 
تطبيق مرحلته األولى “غزة أريحا أوالً” 
أن تنتقــل مناطــق واســعة مــن أراضي 
األغوار إلى الفلســطينيين، لذا، فإن فكرة 
التفاوض على مصيــر أراضي األغوار 
طُرحــت للمــرة األولى مــن قِبَل حكومة 
رابين عام 1993م، ولكن ذلك لم يكتمل، 
حيــث قُتل رابيــن على يــد متطرٍف من 
أحد أعضاء األحزاب اليمينية المتشــددة، 

رئيــس  وتعهــدات  مواقــف  أثــارت 
الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهو 
ُعقــب االنتخابات الثالثــة التي جرت في 
“إســرائيل” ومنافســه السياســي بيني 
غانتــس، وبعــد أن تــم تشــكيل حكومة 
ائتالفية جــدالً كبيراً حيــث تضمنت هذه 
الصفقــة اتفاقــاً مــن شــأنه أن يســمح 
لحكومة “إســرائيل” بالبــدء في عملية 
“ضــم” أجــزاٍء مــن الضفــة الغربيــة 
المحتلــة، والتي تتضمن المســتوطنات 
اإلسرائيلية ومنطقة غور األردن، وتأتي 
ُخطط “إســرائيل” “بالضم” في أعقاب 
إعالن الرئيس األمريكي الســابق دونالد 
ترامب عن ما يسمى بـ“صفقة القرن”، 
والذي يقترح فيها ضم مناطق من الضفة 
الغربية المحتلة إلى “إســرائيل”، وهذا 
ما ســيؤثر بشــكٍل كبيٍر على المســاعي 
لَحــِل الصــراع الفلســطيني -  الهادفــة 

اإلسرائيلي.
فمن خــال إعان الســيادة اإلســرائيلية 
علــى األغوار، تقضي “إســرائيل” على 
حق تقرير المصير للشــعب الفلسطيني، 
الذي تُؤكد عليه المواثيق الدولية، كميثاق 
األمــم المتحــدة، والعهــد الدولي الخاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والعهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة 

واالجتماعية والثقافية.

أوال: نبذة تاريخية عن الضم، 
بين الضم القانوني وضم 

ُحكم األمر الواقع

لألراضــي  “إســرائيل”  احتــال  منــذ 

الفلســطينية عام 1967 تــم التعامل معها 
وخاصــةً الضفة الغربيــة على أنَّها ورقة 
مســاومة الســتخدامها كورقــة سياســية 
ضاغطة في التعامــل مع الدول العربية، 
كما أن “إســرائيل” نظــرت إلى مصادر 
الميــاه فــي األغــوار والضفــة الغربيــة 
بكونهــا مســتودعاً أمنيــاً حيويــاً لها، لذا 
اتبعت سياســة متناقضة، فمن جهة بدأت 
في بناء المستوطنات فيها وشقِّ الشوارع 
والســيطرة على المزيد مــن األراضي، 
لكنهــا لــم تقم بضــم هــذه المناطــق مع 
ســكانها، بمعنى أنها سعت لحسم العاقة 
مع الفلسطيني وليس مع أرضه، وأوجدت 
بذلك صيغة بينية جديدة تســمح لها بفعل 

األمر وعكسه.
ويُعــد الوزير اإلســرائيلي “يغال ألون” 
أول من طالب بضرورة فرض الســيادة 
اإلســرائيلية وذلــك عــام 1967م، حيث 
دعــا إلى ضــرورة وجــود منطقــة آمنة 

خطة الضم بين القانون الدولي وفرض الواقع القسري..

إعداد: صالح الشميري
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وقد مثــل وصــول نتنياهو إلى الســلطة 
)1996 – 1999م( بداية مرحلة جديدة، 
تجسدت في عدم إلغاء ما تم االتفاق عليه 
في أوســلو، ولكن في نفــس الوقت، عدم 
تطبيقه، وإنما تعزيز الوجود االستيطاني 
في األغوار. أمــا حكومة باراك )1999 
2001-م( فقــد وضعــت ملــف األغوار 
علــى طاولة المفاوضــات للمرة األولى، 
ولكــن الرأي العام اإلســرائيلي الضاغط 
علــى بــاراك والــذي تزامن مــع اندالع 
انتفاضــة األقصــى عــام 2000م، جعله 
يتراجع فــي التفاوض على هــذا الملف، 
أما اســتراتيجية حكومة شارون )2001 
األغــوار  ملــف  بخصــوص  2006-م( 
فكانت قريبة من سياســة نتنياهو، إال أنه 
قدم مشــاريع توسعية استيطانية أكبر من 
ســابقاتها، وبالرغــم من ذلــك، واجهت 
الحكومة اإلســرائيلية تحديــاً مهماً تمثل 
فــي انخفــاض رغبــة المســتوطنين في 
العيش في منطقــة األغوار، أما أولمرت 
)2006 – 2009(، فقــد جــاء باقتــراح 
يخص المستوطنات المنتشرة في أراضي 
الضفة، داعياً إلى إزالة بعضها، واإلبقاء 

على المراكز الكبرى.
وقد شــكل فوز نتنياهو في انتخابات عام 
2009 ورئاســته للحكومة مــرةً أُخرى، 
مرحلــة أكثر تعقيداً في التعامل مع قضية 
غور األردن. فقد صادق مجلس الوزراء 
فــي 12/12/2009 علــى  اإلســرائيلي 
خريطة جديدة تُمثــل األولويات الوطنية 
لـــ “إســرائيل” في التعامــل مع أراضي 
الضفــة الغربية، وبموجب ذلــك تم منح 
اعتماداٍت إضافيٍة لمستوطنات األغوار، 

وإقرار بناء 32 بُؤرة استيطانية جديدة.
مناطــق  2012، شــهدت  عــام  وحتــى 
األغــوار بنــاء مــا يُقــارب 133 موقعاً 
وحتــى   2012 عــام  ومنــذ  عســكرياً. 
2017، قامت حكومة نتنياهو بهدم 806 
مباٍن، وما يُقارب 700 منزٍل، في منطقة 

األغوار وحدها.

ثانيًا:الدوافع اإلسرائيلية من 
عملية الضم

كان ضــم أراضي الضفة الغربية خاصةً 
تلك التي تقع تحت تصنيف مناطق “ج”، 
حلماً لدى عدٍد من الساســة اإلسرائيليين 
منذ زمــٍن طويٍل، هذا الحلُم أصبح قريب 
المنــال بعــد تصريــح رئيــس الــوزراء 
اإلســرائيلي بنيامين نتنياهــو عن عزمه 
وشــمال  األردن  غــور  أراضــي  ضــم 
البحــر الميت، وقد واجــه ذلك التصريح 
حالةً مــن االســتنكار والتنديد فلســطينياً 
وعربياً وعالميــاً، األمر الذي طرح أمام 
المتابعين ســؤاالً ُملحاً حول أهمية منطقة 
األغوار بالنســبة إلى “إســرائيل”، التي 
تبلغ مســاحتها ما يُقارب 1600 كيلومتر 
مربــع، أّي ما يُقارب %29 من مســاحة 
%87 منهــا تُصنــف  الغربيــة  الضفــة 
لســيطرة  تخضــع  أّي  “ج”،  كمناطــق 
االحتال اإلسرائيلي أمنياً وإدارياً، وذلك 
طبقاً التفاقية أوســلو، وتمتد هذه المنطقة 
مــن “عيــن جدي” قــرب البحــر الميت 
جنوباً إلى منطقة “عين البيضاء” القريبة 

من بيسان شماالً.
وفــي هذا اإلطار يُمكــن تصنيف الدوافع 
اإلســرائيلية من خلف خطــوة الضم إلى 

عدة أسباٍب منها:
دوافــع أمنيــة: يُعد المحــدد األمني . 1

لمنطقــة األغــوار ذو أهميــة بالغــة 
بالنســبة لـ”إســرائيل”، مفاده وجود 
حــدود قابلــة للدفاع عنهــا من أجل 
الحفــاظ على العمق اإلســتراتيجي، 
لذا فــإن منطقة األغوار تُشــكل كما 
يراهــا اإلســرائيليون حصنــاً منيعاً 
أمــام أّي هجــوٍم قد يحــدث من جهة 
األردن، وتــرى بأنهــا خــط الدفاع 
األول عــن “إســرائيل”، وبالتالــي 
الدافــع اإلســرائيلي مــن الســيطرة 
عليهــا تنبع من نظرية عدم الســماح 

لتكرار مخاطر ســابقة كالتي حدثت 
فــي حرب 1948، حينمــا تم توحيد 
“إســرائيل”  ضــد  شــرقية  جبهــة 
بقــواٍت أُردنيــة - عراقيــة وأُخرى 
عربيــة، ومــع أن طبيعــة الحروب 
وآلياتها تغيرت، حيث أصبح بإمكان 
الهجمــات الصاروخية أن تصل إلى 
األراضي “اإلســرائيلية”، وخاصةً 
مــن المنطقــة الشــمالية للغــور، إال 
أن منطقــة األغوار ما زالت تُشــكل 
منطقــة عازلــة جغرافيــاً وزمانيــاً، 
بين األردن من جهة، و”إســرائيل” 
ومســتوطناتها من جهٍة أخرى، وبما 
أن منطق الحروب التقليدية يفترض 
أهمية وجود إنذاٍر ُمبكٍر ألي اعتداٍء، 
فإن الســيطرة على مناطق األغوار 

تُحقق ذلك.
دوافع جيوسياسية: ترى “إسرائيل” . 2

بــأن منطقة األغــوار ســتُمثل قيمةً 
كبرى في حال قيام دولة فلســطينية، 
لكــون المنطقة تحتــوي على أراٍض 
زراعيــٍة خصبٍة شاســعٍة ومخزوٍن 
كبيٍر من المياه، وبالتالي، فإن أهمية 
فرض الســيطرة على هذه المنطقة، 
تكمن في منــع إقامــة أيُّ حكٍم ذاتي 
فلســطيني فيها، كذلك تتمتع المنطقة 
بموقٍع اســتراتيجي هام كونها تُشكل 
امتــداداً طبيعياً لتوســع مدينة القدس 
المحاذيــة لهــا، مــا يعنــي الســماح 
ُمخططاتهــا  بتنفيــذ  لـ”إســرائيل” 
مشــروع  وأهمهــا  االســتيطانية، 
القدس الكبرى، كمــا أن التخلي عن 
بالضــرورة،  المنطقــة، يعني  هــذه 
تقلص المشروع االســتيطاني الُكلي 
فــي الضفة الغربيــة، وبالتالي زيادة 
المخاطر على دولة االحتال نفسها. 
فوفقــاً لمركز اإلحصاء الفلســطيني 
لعــام 2017، يُقــدر عــدد الســكان 
في هــذه المنطقــة حوالــي 80 ألف 
فلســطيني، منهــم 15 ألفــاً يُقيمــون 
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في األراضي الفلســطينية المحتلة نتيجةً 
لاحتــال، بما في ذلك الحرمان الممنهج 
للحقوق المدنية والسياســية للفلسطينيين، 
وكذلــك انتهــاكاٍت لحقوٍق أُخــرى مثل: 

حرية التنقل، والمساواة، وعدم التمييز.

رابعًا: الضم وموقف القانون 
والقرارات الدولية

بشــأن  الدوليــة  القــرارات  موقــف  إن 
المســتوطنات اإلســرائيلية في األراضي 
الفلســطينية المحتلة كان واضحاً وُمؤكداً 
على عدم جواز االســتياء على األرض 
بالقــوة وعلى عدم شــرعية االســتيطان 
اإلسرائيلي، وهو ما أشار إليه قرار مجلس 
األمن رقم 2334 بتاريخ 2016، بشــأن 
المســتوطنات في األراضي الفلســطينية 
نهايــٍة  وضــع  علــى  وحــثَّ  المحتلــة، 
للمســتوطنات اإلســرائيلية في األراضي 
الفلسطينية الذي طالب “إسرائيل” بوقف 
االســتيطان في الضفة الغربيــة بما فيها 
القدس الشــرقية، وعدم شــرعية إنشــاء 
“إســرائيل” للمســتوطنات فــي األرض 
المحتلــة منذ عام 1967، وقد أكدت على 
هــذا المبدأ جميع قــرارات مجلس األمن 
الســابقة منها القرار رقم 242 )1967(، 
 452  ،)1979(  446  ،)1973(  338
 476  ،)1980(  465  ،)1979(
 1397  ،)1980(  478  ،)1980(
و1850   ،)  2003(  1515  ،)2002(
 2334 القــرار  وأخرهــا   ،)2008(
)2016(، كمــا نصــت اتفاقيــات جنيف 
الرابعة في المادة 49 منها على أن سلطة 
االحتــال “ال يجوز لها ترحيــل أو نقل 
ُجزٍء من ســكانها المدنيين إلى األراضي 
التــي تحتلهــا”، أّي أنــه يُحظــر إقامــة 
المستوطنات اإلسرائيلية في أّي ُجزٍء من 
األراضي الفلسطينية المحتلة، من جهتها 
أشــارت محكمة العدل الدولية في 2004 
بأغلبية 14 صوت، عدم مشــروعية بناء 

فــي تجمعات بدويــة ُمتفرقــة، بينما 
يبلــغ عدد المســتوطنين فــي منطقة 
األغوار حوالي 7 آالف مســتوطن، 
يعيشــون فــي 28 مســتوطنة، هــذا 
يعني أن متوســط عدد المســتوطنين 
في المســتوطنة الواحــدة في منطقة 
األغوار، يبلغ حوالي 285 مستوطناً 
بينما يبلغ متوســط عدد المستوطنين 
في مســتوطنات القدس، حوالي 10 
آالف مستوطن للمستوطنة الواحدة، 
بما يُوضح أن االهتمام اإلســرائيلي 
فــي منطقــة األغــوار، هــو اهتماٌم 
جيوسياســي بالدرجة األولى، ُمقابل 
اهتمام ديمغرافي في منطقة القدس. 

دوافع اقتصادية: تنظر “إســرائيل” . 3
ذات  أرٌض  كونهــا  األغــوار  إلــى 
اســتراتيجية  اقتصاديــة  أهميــة 
الطبيعيــة  المــوارد  بســبب  كبيــرة 
التــي تحويها هــذه المنطقــة، حيث 
تتميــز منطقــة األغــوار بأراضيها 
الزراعيــة الخصبة الشاســعة، تقوم 
لتوفيــر  باســتغالها  “إســرائيل” 
احتياجاتهــا الزراعيــة، كذلك تتميز 
المنطقة بمناخها المناسب للكثير من 
الطبيعية  وبالمحميــات  المزروعات 
التي تُشكل حوالي %27 من منطقة 
األغــوار، لذلك منعت “إســرائيل” 
الفلســطينيين من استخدامها أو البناء 
فيهــا، أيضــاً فــإن المنطقــة تحتوي 
علــى مخــزوٍن وفيٍر مــن المياه، إذ 
تحتوي علــى العديد من ينابيع المياه 
في الســفوح الجبلية، وعلــى الكثير 
مــن اآلبــار الجوفيــة التــي تُســاهم 
باستخراج ما يُقارب 16 مليون متر 
مكعب، مــا يعني أن منطقة األغوار 
تربــض علــى بحيــرٍة مــن الميــاه، 
تُشكل ما يُقارب ثلث احتياطي المياه 
الجوفيــة فــي الضفــة الغربيــة، من 
جهة أخرى يتمتع المســتوطنون في 
منطقة األغــوار، بمزايــا كبيرة في 

اســتخدام مــوارد الميــاه، حيث تبلغ 
حصــة المســتوطن 18 مــرة أكبــر 
ُمقارنةً بحصة الفلسطيني في الضفة 
الغربيــة، وأكبــر بمرتيــن ونصف 
ُمقارنــة بباقــي مســتوطني الضفة، 
كما يتم ســنوياً تخصيــص ما يُقارب 
10 ماييــن متــر مكعب مــن المياه 
للمســتوطنين فــي منطقــة األغوار، 
وهو ما يُســاوي حوالــي %30 من 
استخدام جميع سكان الضفة الغربية.

ثالثًا: مصير الفلسطينيين في 
مناطق الضم

على عكس سكان القدس الشرقية والجوالن 
الســوري المحتل، فإن الفلســطينيين في 
األراضــي التي تضمها “إســرائيل” من 
الضفة الغربية لن يحصلوا على الجنسية 
اإلســرائيلية أو اإلقامــة الدائمة، وهو ما 
صرح بــه رئيس الــوزراء اإلســرائيلي 
نتنياهو “بأن الفلســطينيين في األراضي 
التي يشملها الضم سيعيشون في تجمعاٍت 
معزولــٍة تحكمهــا الســلطة الفلســطينية، 
وتُحيط بها أراٍض إســرائيلية”، وبالتالي 
حرمانهم من التمتع بأّي حقوق ُمتســاوية 
مع اإلســرائيليين، وهو ما يعني التخلص 
التدريجي من األهالي الفلسطينيين، وذلك 
عن طريق التضييق على حياتهم اليومية، 
وهي السياسة التي لم تتوقف “إسرائيل” 
عــن اتباعهــا منــذ احتالهــا لفلســطين، 
وشــروع “إســرائيل” في طــرٍد ُممنهٍج 

للسكان الفلسطينيين.
بموجــب القانــون اإلســرائيلي الداخلي، 
فــإن التحــرك نحــو المزيد مــن “ضم” 
األراضــي الفلســطينية يعنــي اســتمرار 
التوســع االســتيطاني اإلســرائيلي، كما 
أنها ستُرسخ سياســات التمييز المؤسسي 
الُمجحف، واالنتهاكات الجماعية لحقوق 
اإلنســان، التــي يُواجههــا الفلســطينيون 
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المســتوطنات اإلســرائيلية على األرض 
المحتلــة، كما أكــدت قــرارات الجمعية 
العامــة ومجلــس األمــن ذات الصلة بأن 
المســتوطنات اإلســرائيلية فــي الضفــة 
الغربيــة، والقدس الشــرقية، ومرتفعات 
الجــوالن، تُمثــل خرقاً للقانــون الدولي، 
وطالبت جميعها “إســرائيل” بالكفِّ عن 
تحويل ســكانها نحــو تلــك المناطق، أو 

تغيير التكوين الديموغرافي لها.
مــن   100 أكــد  اإلطــار  هــذا  وفــي 
خبــراء القانــون الدولي والذيــن ينتمون 
لجامعــات في جميع أنحــاء العالم بتاريخ 
11/6/2020 في رســالٍة مفتوحٍة نُشرت 
علــى مدونــة OpinioJuris أن الخطط 
اإلســرائيلية لضــم أجــزاٍء مــن الضفــة 
الغربيــة يُشــكل انتهاكاً صارخــاً لقواعد 
القانون الدولي األساسية، وتهديداً خطيراً 

لاستقرار الدولي في منطقٍة ُمضطربٍة.

خامسًا: سيناريوهات الضم

تُعتبر فكرة الضــم اليمينية بمثابة إجماعاً 
صهيونيــاً بين اليمين واليســار، غير أن 
الخاف بينهما هو على الحجم والتوقيت 
وبعض الشــروط الفرعية فقــط، ويُمكن 
القــول بأن شــكل الضــم وحجمــه يُمكن 
أن  يكون ضمن الســيناريوهات الواقعية 
الرئيســية التاليــة، مــع إمكانيــة وجــود 

سيناريوهات فرعية وثانوية متعددة.

السيناريو األول: الضم الُكلي 
والمباشر

ويقصد بذلك قيام نتنياهو وبشــكٍل أُحادي 
الجانــب بضم %30 مــن مناطق الضفة 
الغربية وفق خطة ترامب، أو بشكٍل أدق 
قيامــه بضم %20.5 من مســاحة الضفة 
الغربية، أّي ضم 1,200 كم من أراضي 
الضفــة الغربية، منهــا 271 ألف دونم، 

أّي %23 منها أراضي ملكية فلســطينية 
خاصــة، ُمســتغلة ما يُســمى إســرائيلياً 
اللحظة التاريخية المتمثلة بوجود الرئيس 
دونالــد ترامب وإدارتــه، المنحازة تماماً 
لليمين، ويُعد هذا الســيناريو هو األقرب 
إلــى مطالب المســتوطنين بالضم الكامل 
والفــوري علــى الرغم مــن تحفظهم بل 
ورفضهــم خطة ترامب، التي تُشــير إلى 
إمكانيــة إقامــة الدولة الفلســطينية، وهو 
بالنســبة  الســيناريو األخطــر واألســوأ 
للفلسطينيين والمنطقة، من حيث تداعياته 
المتوقعة سياسياً وأمنياً واقتصادياً، خاصةً 
إذا نفذ نتنياهو تعهده بأن الفلسطينيين في 
غــور األردن لن يتــم منحهــم المواطنة 
اإلسرائيلية بعد الضم، غير أن احتماالت 

حدوث هذا السيناريو ضعيفةً جداً.

السيناريو الثاني: الضم 
التدريجي أو الضم على دفعات

والمقصــود هنا هــو البدء بضــٍم جزئي 
ومحدوٍد لحين الوصول إلى كامل الجزء 
المطلــوب ضّمــه وفــق خطــة ترامب، 
وهــو نحــو %30. وقد ذكــرت صحيفة 
“إســرائيل هيوم” بتاريــخ 17/6/2020 
أن نتنياهو ســيقوم بفرض الســيادة على 
%10 من أراضي الضفة، والتي تشــمل 
مســتوطنات خــارج الكتل االســتيطانية 
الكبرى، وهذا ما يتعارض على األرجح 

مع التوافق الحكومي.
والضم على دفعات يسمح لنتنياهو بهامٍش 
كبيــٍر من المناورة، لكنه قد يُفّوت ما يراه 
الفرصة التاريخية بوجود ترامب في سدة 
الرئاســة األمريكية. ومن جهــٍة أخرى، 
قــد ينــال موافقة شــركائه فــي االئتاف 
وهــم حــزب “أزرق - أبيــض” وقادته 
 Gabiبنــي جانتــس وجابــي أشــكنازي
Ashkenazi  علــى الدفعــة األولى، إذ 
يرغب حزب “أزرق - أبيض” أن يكون 

الضم ُمقلصاً ألبعد حٍد ُممكٍن، وال يشتمل 
على عدٍد كبيٍر من الفلســطينيين، وأن يتم 

إعطائهم اإلقامة اإلسرائيلية.
يتمتع هذا السيناريو باالحتماالت األعلى، 
فمن خاله يُمكــن للطرفين وهما نتنياهو 
وجانتــس االدعاء بأنهمــا حققا ما يُريدان 
ُمؤقتــاً حتى الدفعــة الثانية، كمــا أن هذا 
الســيناريو ســيخفف إن لــم يقــِض على 
المعارضــة األمريكيــة أو األوروبية أو 
اإلقليمية للضم، وســيتم تسويقه إسرائيلياً 
علــى أنــه اســتجابةً للمطالــب الدوليــة 
يســمح  ســيناريو  أنــه  أّي  واإلقليميــة، 

لألطراف باالحتفاء به.

السيناريو الثالث: الضم 
المحدود

ويتمثــل في قيام نتنياهو بالضم التدريجي 
ثم يكتفــي بالدفعة األولى من الضم نتيجة 
للتفاعــات الداخليــة اإلســرائيلية وتلك 
 - “أزرق  حــزب  ويســعى  الخارجيــة. 
أبيــض”؛ أن يكــون الضم لبعــض الكتل 
الكبــرى، وليــس خارجها  االســتيطانية 
والتــي وافــق عليهــا الفلســطينيون فــي 
مفاوضــات “كامب ديفيــد” ضمن اتفاق 
تبــادل األراضــي، وليس بشــكٍل أُحادي 
الجانب؛ وهي تُســمى إســرائيلياً مناطق 

اإلجماع. 

وفــي الختــام يمكــن القول أن ما ســاعد 
نتنياهــو علــى التصريــح بخطتــه لضم 
أجــزاٍء مــن الضفــة الغربية هــو وجود 
إدارة ترامــب المنحازة لــه باعتبار ذلك 
يُعــُد فرصــةً تاريخيــةً، غيــر أن جهود 
الدبلوماســية الفلســطينية وردود الفعــل 
الدوليــة الرافضة للضم أثــرت على هذا 
القــرار وأفضت إلى تأجيــل الموضوع، 
ويبقــى تنفيذه مرهونــاً بالنتائــج واآلثار 

األمنية واالقتصادية والسياسية الدولية.
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مقاطعة “إسرائيل” )القوة القائمة باالحتالل(
ركيزة التضامن العربي والدولي مع الحق الفلسطيني

إعداد: نوال بولصنام - زينب محمد عبد المجيد - معتصم الشوا

فــي ظــل تغــّول االحتــالل اإلســرائيلي 
الشــعب  تجــاه  انتهاكاتــه  وتصعيــد 
الفلســطيني، وســعيه لتصفيــة القضية 
الفلســطينية ضمــن الخطّــة األمريكية-

اإلســرائيلية التي أُطلــق عليها “صفقة 
القرن”، تتضاعف أهمية تكاتف الجهود 
وتصعيــد النضال مــن أجل إحبــاط هذه 

المحاوالت االستعمارية. 

ويأتــي كّل هــذا فــي ظــّل المحــاوالت 
اإلســرائيلية الســتغال جائحــة كورونا 
التي ضربت العالم لتمرير ُمخطّط الضم، 
وُمصادرة المزيد من األرض الفلسطينية 

المحتلة في الضفة الغربية.
وفــي ُمواجهة الممارســات التي تنتهجها 
“إســرائيل” )القــوة القائمــة باالحتال( 
التــي تجمع بيــن انتهاك حقوق الشــعب 
االســتيطاني  واالســتعمار  الفلســطيني 
والفصل العنصــري )األبارتهايد(، تأتي 
حركــة المقاطعة الدوليــة )BDS( كرٍد 
علــى هــذه الممارســات وكســاٍح فعاٍل 
وُمؤثــٍر بقيــادٍة فلســطينية، وبدعــٍم من 
المتضامنيــن مع القضية الفلســطينية في 

جميع أنحاء العالم.

الدوليــة  المقاطعــة  حركــة  عزمــت  إذ 
)BDS( منــذ انطاقها فــي عام 2005، 
على فرض العزلة على نظام االســتعمار 
االســتيطاني واألبارتهايــد اإلســرائيلي، 
وذلك من أجل ُمساندة الحقوق الفلسطينية 
غير القابلــة للتصّرف، وأهمهــا التحّرر 
الوطنــي وعــودة الاجئين وحــق تقرير 
المصيــر. حيث أقــرت حكومة االحتال 

عــام 2013 بشــكٍل رســمي أن الحركة 
العالمية لمقاطعة “إسرائيل” باتت تُشكل 
تهديداً اســتراتيجياً للنظام اإلسرائيلي من 
خــال مقاطعــة المنتجات اإلســرائيلية، 
وقطــع العاقــات األكاديميــة والعلميــة 
والبحثيــة مع “إســرائيل” ووقف التبادل 
التجاري والصناعــي معها، وعلى مدى 
الخمســة عشــرة ســنة الماضيــة، تنامى 
 )BDS( ”تأثير حركة مقاطعة “إسرائيل
وفــرض  منهــا  االســتثمارات  وســحب 
العقوبات عليها علــى مختلف األصعدة، 
وتمّكنت الحركة من استحداث آلياٍت فّعالٍة 
ومســتدامة للتضامن الدولــي مع القضية 
الفلســطينية وحقوق الشــعب الفلسطيني، 
مما حدا بـ”إســرائيل” اعتبــار حركة الـ 
BDS “خطــراً اســتراتيجياً” يُهّدد نظام 

االستعمار واألبارتهايد اإلسرائيلي.

ويرصــد الجــزء األول من هــذا التقرير 
أبــرز فعاليــات حركة المقاطعــة الدولية 
إلسرائيل )القوة القائمة باالحتال( خال 
عام 2020 في دوٍل عدة، أما الجزء الثاني 
من التقرير فيركــز على أهمية المقاطعة 

العربية لـ”إسرائيل” ومستجداتها.

أوال: إنجازات حركة المقاطعة 
 )BDS(”الدولية لـ“إسرائيل

خالل عام 2020

ماليزيــة  جامعــة  أكبــر   ،1/3/2020
“بومــا”  شــركة  مــع  عقدهــا  تُنهــي 
لرعايتهــا االتحــاد اإلســرائيلي: أنهــت 
جامعــة)UiTM( الماليزيــة، وهي أكبر 

جامعة فــي ماليزيــا، اتفاقيــة رعاية مع 
العامة التجارية الرياضية “بوما” بسبب 
رعايتهــا التحاد كــرة القدم اإلســرائيلي 
فــي  أنديــة  يضــم  والــذي   ،)IFA(
مستوطناٍت إســرائيلية مبنية على أراٍض 
فلســطينية مســلّوبة، وكانــت الجامعة قد 
أبرمت عقداً مع “بوما” مدته 3 ســنوات 
كجهــة راعية لفريق كرة القدم التابع لها، 
لتُؤكد على أنه لن يتّم تجديد العقد بســبب 
توّرط الشــركة األلمانية فــي االنتهاكات 
اإلســرائيلية لحقوق اإلنسان. وقد رحبت 
حركــة المقاطعة في ماليزيا بالقرار الذي 
اتخذتــه الجامعــة. وكان مجلــس حقوق 
اإلنســان التابــع لألمم المتحــدة قد أدرج 
شــركة  )Delta Galil( الحاصلة على 
الترخيص اإلســرائيلي الحصري لشركة 
“بومــا”، فــي قاعــدة البيانــات الخاصة 
بالشــركات المتوّرطة في المســتوطنات 

اإلسرائيلية غير القانونية.

تُخطــر  دوليــة  نقابــات   ،4/3/2020
شــركة “أمازون” األمريكيــة وتدعوها 
للتراجع عن إجراءاتهــا التمييزية بحق 
الفلســطينيين: خاطبــت األمينــة العامة 
لشبكة النقابات العالمية “كرستي هوفمان” 
شــركة “أمــازون” األمريكيــة وطالبتها 
بالتراجــع عن إجراءاتهــا التمييزية التي 
تتبعها الشــركة في األرض الفلســطينية 
المســتوطنات  لدعــم  الهادفــة  المحتلــة 
اإلســرائيلية غير الشــرعية في فلسطين. 
وجــاء في نــص الخطاب “أنهــا بصفتها 
كممثٍل لعشــرين مليون عامل، وتضامناً 
مــع عمال البريد الفلســطينيين والشــعب 
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الفلســطيني تُطالــب شــركة “أمــازون” 
بااللتزام بالقــرارات الدولية ذات العاقة 
باالســتيطان غير الشــرعي في فلسطين. 
 )CLC( الكنــدي العمــال  اتحــاد  وكان 
قد طالــب شــركة “أمــازون” بالتراجع 
عــن إجراءاتهــا التمييزية تجاه الشــعب 
الفلسطيني. فقد عمدت شركة “أمازون” 
على نشــر إعان طالبت فيه الفلسطينيين 
بتغيير عنوانهم البريدي إلى “إســرائيل” 
لتمنحهم شحناً مجانياً لبضائعهم في إطار 
حملــة عنصريــة نفذتهــا الشــركة لدعم 

المستوطنات اإلسرائيلية غير الشرعية.

12/3/2020، لجنــة بجامعة “براون” 
األمريكية تُوصي بســحب االستثمار من 
أّي شــركة تســتفيد من احتــالل األرض 
الفلسطينية: أصدرت لجنة جامعة بروان 
االستشــارية توصية رســمية بأن تسحب 
الجامعــة المرموقة اســتثماراتها من أّي 
شــركة تســتفيد من االحتال اإلسرائيلي 
لــألرض الفلســطينية، ووردت التوصية 
في تقرير رسمي قدمته اللجنة إلى رئيس 
الجامعة وهيئتها اإلدارية العليا، ُمرفق به 
قائمة بأسماء شركات محددة سيتم وضعها 
على الئحة المقاطعة، ُمسترشــدة في ذلك 
بتقرير مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 
المتحدة الذي يحتوي على قائمة الشركات 
المســتوطنات اإلسرائيلية  المتورطة في 
غير الشــرعية. وتُعد جامعة براون، من 
أهم ســبع جامعات فــي الواليات المتحدة 
إلى جانب جامعة هارفارد، وجامعة ييل، 
وجامعة برينســتون، وجامعة كولومبيا، 

وجامعة بنسلفانيا وجامعة كورنيل.

1/4/2020، حركة المقاطعة في اليابان 
تُرحــب بتخلــي “مايكروســوفت” عــن 
شركة “آني فيجن” اإلسرائيلية: رحبت 
حركة المقاطعة في اليابان بإنهاء شــركة 
مايكروســوفت اســتثماراتها في شــركة 
“آنــي فيجن” اإلســرائيلية المتواطئة مع 

جيــش االحتــال فــي مراقبــة وماحقة 
الفلسطينيين من خال تقنيات التعرف على 
الوجــوه. واعتبرت الحركة قرار شــركة 
مايكروســوفت إنجــازاً كبيــراً لدعــوات 
شــركة  وأكــدت  المقاطعــة.  وحمــات 
“مايكروســوفت” في بياٍن لهــا على أنه 
“بعد دراسٍة متأنيٍة، اتفقت مايكروسوفت 
وآنــي فيجــن علــى أنــه مــن مصلحــة 
الشــركتين أن تتنازل مايكروسوفت عن 
حصتها في “آني فيجن”. وكانت قناة “إن 
بي ســي نيوز” األمريكية قد كشــفت في 
أُكتوبــر 2019، أن “آنــي فيجن” قامت 
بدعم مشروع مراقبة عسكرية سرية كان 
يُراقب الفلســطينيين في الضفــة الغربية 
المحتلة. وقد فازت الشركة بجائزة الدفاع 
اإلســرائيلية األولــى عــام 2018 لمنــع 
مئــات الهجمات باســتخدام كميات كبيرة 
مــن البيانــات، وفقــاً لســلطات االحتال 
اإلسرائيلي. وتأسست شركة “آني فيجن” 
عــام 2015، واتخــذت مكتباً لها في “تل 
أبيــب”، وحصلــت فــور تأسيســها على 
العقود والمشاريع المشــتركة مع الجيش 

اإلسرائيلي.

فــي  المقاطعــة  حركــة   ،4/4/2020
بروكســل تُحــّذر مــن شــراء المنتجات 
اإلسرائيلية عبر اإلنترنت: حذرت حركة 
المقاطعة في بلجيكا من شــراء المنتجات 
اإلســرائيلية عبــر اإلنترنــت، فــي ظل 
تفشــي فيروس كورونا، وأكــدت حركة 
المقاطعة على أنه رغم قيود الحرية على 
األفراد بســبب انتشــار فيروس كورونا، 
إال أن هنــاك مــا يُمكن القيــام به من أجل 
فلســطين، داعيةً األشخاص إلى االمتناع 
عن شراء المنتجات اإلسرائيلية. وذّكرت 
الحركة بكيفيــة معرفة منتجات االحتال 
اإلســرائيلي، بأنهــا تحمل رمــزاً يبدأ في 
أول 3 أرقام من اليســار منه بــــــ 729، 
وأشارت الحركة إلى أن ُمقاطعة االحتال 
تُؤذي الفصل العنصري اإلسرائيلي بعدة 

طــرق، حيــث تُقلــل من دخــِل االحتال 
مع توقف الشــركات عن االستثمار لدى 

نظامه العنصري.

فــي  المقاطعــة  حركــة   ،5/4/2020
بلفاســت تُشــيد بدعوة النرويج لتكثيف 
أشــادت  للفلســطينيين:  المســاعدات 
حركــة المقاطعــة فــي بلفاســت بدعــوة 
النرويــج التي تــرأس مجموعة المانحين 
الدوليين لفلسطين إلى تكثيف المساعدات 
للفلســطينيين، داعيــةً للعمــل علــى دعم 
الفلســطينيين لمواجهة فيــروس كورونا 
في ظــل الحصار اإلســرائيلي. ووجهت 
النرويج هذه الدعوة ُمذّكرةً بأنه تم تأجيل 
اللقــاء الربيعي لمجموعــة المانحين التي 
ترأســها، إلى أجٍل غير ُمسمى بعدما كان 
يُفتــرض أن ينعقــد بتاريــخ 8/4/2020 
في بروكســل. وأكدت وزيــرة الخارجية 
النروجية “ايني ايريكســون ســوريدي” 
فــي بيان أنهــا “قلقة خاصة من انتشــار 
فيــروس كورونــا المســتجد فــي غــزة 
ومخيمات الاجئين الفلســطينيين، ويجب 
على المجتمع الدولي تقديم الدعم لتخفيف 
أثر أزمة كورونا المســتجد على السكان 

الذين يُعانون وضعاً هشاً أصاً”.

6/4/2020، حركة المقاطعة في بلجيكا 
 )G4S( تُجدد دعوتها للعمل ضد شركة
األمنية: دعت حركة المقاطعة في بلجيكا 
لمقاطعــة شــركة )G4S( األمنية، وهي 
أكبر شركة أمنية في العالم، بسبب تدريبها 
لقوات االحتال اإلسرائيلي على أساليب 
القمــع المســتخدمة ضــد الفلســطينيين، 
باإلضافــة إلى توفير كاميــرات المراقبة 
الذكية التي تُثبتها ســلطات االحتال على 
أبواب المسجد األقصى. كما تقوم بتدريب 
شــرطة االحتال على التكتيكات القمعية 
التي تســتهدف الفلســطينيين فــي الضفة 
الغربيــة، وأكدت حركــة المقاطعة على 
أن قمع االحتــال المتصاعد بما في ذلك 
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الهجمــات المنهجية التي تشــنها شــرطة 
االحتال وشــركات األمن الخاصة على 
الفلسطينيين في المســجد األقصى، يزيد 
  )G4S( الحاجــة الُملّحــة للضغط علــى
إلنهــاء تواطؤها في انتهــاكات االحتال 
للقانون الدولي. وكانت حركة )BDS( قد 
نجحت بعد سنواٍت من حمات االحتجاج 
والمقاطعــة، فــي الضغط على الشــركة 
  )G4S(األمنيــة الدانماركية - البريطانية
لتقرر االنسحاب من عقودها مع مصلحة 
السجون اإلســرائيلية بعد انتهاء العقد في 

.2017

وبــذات التاريــخ، حركــة المقاطعــة في 
نيودلهــي تدعو باحثة هنديــة إلى رفض 
اســتام جائــزة إســرائيلية: دعت حركة 
المقاطعة في الهنــد الباحثة الهندية “جيتا 
ســن” إلــى رفض اســتام جائــزة “دان 
ديفيد” اإلســرائيلية، ُمطالبــةً بعدم تلميع 
االحتال اإلسرائيلي الذي يرتكب جرائم 
ونشــرت  الفلســطينيات.  النســاء  بحــق 
الحركة عريضــةً لمجموعة من الباحثين 
الفلسطينيين والعرب  والعلماء والنشطاء 
والعالميين، عبّرت عن اإلعجاب بأعمال 
الباحثــة الهندية، لكنها أكــدت على القلق 
الكبيــر من قبــول الباحثة لجائــزة “دان 

ديفيد” للعام 2020.

وأكدت العريضة أن “هذه الجائزة تمنحها 
مؤسسة دان ديفيد، التي تُشارك مع سلطة 
اآلثار اإلســرائيلية، في ترســيخ مشاريع 
االحتال االســتعمارية، كما تســتضيفها 
جامعة تل أبيب، وهي مؤسسة استثمرت 
بعمق في دعم مشروع الفصل العنصري 
فــي األرض المحتلة”، ودعت العريضة 
الباحثــة الهندية إلى التأكيــد على أهدافها 
في ضــرورة تحقيق المطالب األساســية 
للعدالة بين الجنســين والصحة اإلنجابية 
وجعلهــا ملموســة، مــن خــال رفــض 
الجائزة اإلسرائيلية التي تجعلها ُمتواطئة 

مــع االحتال. وكانت المؤرخة النســوية 
البريطانيــة “كاثرين هــول” قد رفضت 
جائــزة “دان ديفيــد” ألســباب سياســية 

أيضاً، عام 2016.

11/4/2020، حملة التضامن اإليرلندي 
- الفلســطيني تُرحب بالدعــم اإليرلندي 
التضامــن  حملــة  رحبــت  لألونــروا: 
اإليرلنــدي- الفلســطيني بإعــان إيرلندا 
توفيــر مبلغ 6 مايين يــورو لدعم وكالة 
األونــروا، داعيةً الحكومة إلى ممارســة 
المزيــد مــن الضغــوط مــن أجــل إنهاء 
الحصار اإلســرائيلي غير القانوني على 
قطــاع غــزة، فــي ظــل مخاطر تفشــي 
فيروس كورونا. ودعت الحملة، الحكومة 
اإليرلنديــة إلــى بذل المزيد مــن الجهود 
للمساعدة في إنهاء الحصار غير القانوني 
الذي يفرضه االحتال على غزة، والذي 
يُعرض الفلسطينيين للخطر خال جائحة 
كورونا. كما دعت إلى المزيد من الضغط 
على االحتال اإلســرائيلي لضمان وفائه 
بالتزاماتــه القانونية لتوفيــر ما يكفي من 

الرعاية الصحية للشعب الفلسطيني.

12/4/2020، ُمطالبة شبكة “المنظمات 
الفرنسية من أجل فلسطين” فرنسا بتقديم 
الفلسطيني: طالب  للشــعب  المساعدات 
الدكتور “فرانســوا لورو” رئيس شــبكة 
“المنظمات الفرنسية من أجل فلسطين”، 
الرئيس الفرنســي، “إيمانويل ماكرون” 
ووزير خارجيته، باستخدام كافة الوسائل 
المتاحــة، للضغط على “إســرائيل” من 
أجل تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، 
في ظــل أزمة فيــروس كورونــا. ودعا 
“لورو”، في رسالة شبكته التي تضم في 
عضويتهــا 40 منظمة فرنســية لـ”تذكير 
دولــة  بصفتهــا  بواجبهــا،  “إســرائيل” 
احتال، باتخــاذ التدابير الوقائية الازمة 
المعديــة  األمــراض  انتشــار  لمكافحــة 
واألوبئة، بموجب المــادة 56 من اتفاقية 

جنيف الرابعة”. كما طالب بالضغط على 
االحتال لنقل المرضى الفلسطينيين إلى 
المستشفيات اإلسرائيلية، عندما تستدعي 
الحاجة، وحماية األسرى وإطاق سراح 
األكثــر ضعفاً منهــم، وهم “كبار الســن 
والمرضــى واألطفــال والنســاء”. وأكد 
“لورو” في رســالته على ضرورة تقديم 
مساعدات طارئة للمؤسسات والمنظمات 
الصحية العاملة في غــزة. وقد أصدرت 
األمانة العامة بياناً رحبت بجهود “شبكة 
المنظمات الفرنســية من أجل فلسطين”، 

الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

15/4/2020، حركــة المقاطعــة تُديــن 
اســتيراد الهند لألســلحة اإلســرائيلية: 
أدانــت حركــة المقاطعــة شــراء الهنــد 
مــا يُقــارب نصف صــادرات األســلحة 
اإلسرائيلية من معدات وأسلحة عسكرية 
علــى  والمجربــة  دفاعيــة  وتكنولوجيــا 
الفلســطينيين، معتبرةً ذلك تموياً لجرائم 
االحتال بحق الشعب الفلسطيني. وأكدت 
الحركة أنــه “في اآلونة األخيرة، خاصةً 
بعد قــدوم حكومــة مودي عــام 2014، 
امتدت العاقات الهندية - اإلسرائيلية إلى 
مناطق مثل: األمن الداخلي، والمناورات 
العسكرية المشــتركة، ومجاالت التجارة 
األخــرى”، وأشــارت الحركــة إلــى أن 
الهند أصبحت تدعم االحتال اإلسرائيلي 
على المســتوى الدبلوماســي، حيث تقوم 
بالتصويــت لصالــح االحتــال في األمم 
المتحدة، رغم زعمهــا أن “العاقات مع 
“إســرائيل” ال تعني التخلي عن القضية 

الفلسطينية”.

30/4/2020، حركــة المقاطعة الدولية 
)BDS( تقــود حملــة لمقاطعة شــركة 
حركــة  قــادت  الفرنســية:   )AXA(
المقاطعة الدولية )BDS( لـ“إســرائيل” 
حملــةً دوليــةً لمقاطعــة شــركة التأميــن 
الفرنسية )AXA( بسبب استثماراتها في 
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أكبر خمســة بنوٍك إسرائيلية تُمول بشكٍل 
ُمباشــٍر المســتوطنات غيــر القانونية في 
األرض الفلســطينية المحتلة، وشــركات 
أســلحة تدعم قتل الفلسطينيين. وقد انضم 
لهــذه الحملة كل من: حركة المقاطعة في 
اليابان، حركة المقاطعة في بلجيكا، حركة 
المقاطعة في إيطاليا، حركة المقاطعة في 
تشيلي. وجاءت هذه الحملة بعد أن نشرت 
 )SumOfUs( األمريكيــة  المنظمــة 
لمراقبة الشركات، تقريراً بيّن أن الشركة 
الفرنســية )AXA( تســتثمر أكثــر مــن 
 Elbit( 91 مليــون دوالر أمريكي فــي
Systems( التي تُعد أكبر شركة للتسليح 
االحتــال  لــدى  العســكرية  والمعــدات 
اإلسرائيلي، حيث تُنتج ما يُقارب 85 % 
من الطائرات دون طيار التي يســتخدمها 
جيش االحتال اإلســرائيلي في عمليات 
قتل الفلسطينيين، كما تُزّود جدار الفصل 
العنصــري بتقنيات المراقبــة والمعدات 
اإللكترونية. والجدير بالذكر أن ُمفوضية 
األمم المتحدة لحقوق اإلنســان، نشــرت 
القائمــة  فبرايــر2020،   12 بتاريــخ 
الســوداء الخاصة بالشــركات العاملة في 
المســتوطنات، من ضمنها شركة التأمين 

.)AXA( الفرنسية

29/4/2020، القضــاء البريطاني يُؤيد 
قرار بلديات محلية سحب استثماراتها من 
شركات إسرائيلية: أكدت حملة التضامن 
مع فلســطين )PSC( فــي بريطانيا، أنها 
انتصــرت علــى الحكومة أمــام محكمة 
العدل العليا، بشــأن اللوائح التي فرضتها 
الحكومــة البريطانيــة عــام 2016 على 
صناديق التقاعد في البلديات بعدم ســحب 
استثماراتها في الشــركات المتواطئة في 
قمع االحتال للشعب الفلسطيني. وكانت 
حركــة التضامن قد قامــت برفع دعوى 
علــى الحكومــة عام 2017 وفــازت بها 
لصالــح حركــة التضامن مع فلســطين، 
اســتأنفت  البريطانيــة  الحكومــة  ولكــن 

علــى قــرار المحكمــة وحكمــت محكمة 
االســتئناف لصالح الحكومة، لكن حركة 
التضامن اســتأنفت مرة أخــرى لمحكمة 
العــدل العليــا التــي قــررت أن تعليمات 
الحكومــة المركزية للحكومــات المحلية 
باطلــة، وأن مــن حق البلديــات أن تُقرر 
بشــأن اســتثمارات صناديــق التقاعد بما 
يراه مالكي تلك الصناديق )المتقاعدون(. 
وكانت “إسرائيل” وحلفاؤها في بريطانيا 
قــد انخرطوا لســنوات فــي معركة لنزع 
الشــرعية عــن النشــاط الداعــم لحقوق 
الفلســطينيين، وعلى وجــه الخصوص، 
ُمحاولــة تجريــم العمل الداعــم لحمات 
المقاطعة )BDS( وســحب االستثمارات 

وفرض العقوبات على “إسرائيل”.

فــي  المقاطعــة  حركــة   ،30/4/2020
 WhatsApp بروكسل تُرحب بمالحقة
مجموعــة NSO اإلســرائيلية: رحبت 
حركــة المقاطعة في بلجيكا برفع شــركة 
)WhatsApp( دعــوى قضائيــة جديدة 
اإلســرائيلية   )NSO( مجموعــة  ضــد 
التجســس  تكنولوجيــا  ببيــع  المتهمــة 
لمراقبــة  تســتخدمها  التــي  للحكومــات 
المعارضين والناشــطين في مجال حقوق 
أن  إلــى  الحركــة  وأشــارت  اإلنســان. 
)WhatsApp( تتهم الشركة اإلسرائيلية 
المتحــدة  الواليــات  خــوادم  باســتخدام 
األمريكية، والمشــاركة في تنفيذ عمليات 
اختراق هواتف محمولة ألكثر من 1400 
مســتخدم للتطبيق. وقالت: “إن الشــركة 
قامــت باختراق هواتف أشــخاٍص، بينهم 
مســؤولين حكوميين ونشطاء وصحفيين 
اإلنســان”.  حقــوق  عــن  ومدافعيــن 
وأوضحت أن الشركة اإلسرائيلية تتحمل 
المســؤولية عن القيام بانتهــاكاٍت خطيرٍة 

لحقوق اإلنسان.

بريطانيــون  سياســيون   ،3/5/2020
يُطالبــون بمعاقبــة االحتــالل فــي حــال 

تنفيــذ سياســة الضم: طالــب 130 نائباً 
وسياســياً بريطانياً من مختلف األحزاب، 
رئيــس الــوزراء “بوريس جونســون”، 
بفرض عقوبات اقتصادية على االحتال 
اإلســرائيلي في حال قيامــه بضم مناطق 
مــن الضفة الغربيــة، من خال رســالة 
بادر إليها مجلس “تعزيز التفاهم العربي 
- البريطانــي”، ضّمــت وزراًء ســابقين 
عن حــزب المحافظيــن، ورئيس حزب 
المحافظين السابق “لورد باتين”، ووزيرة 
التطوير الدولي السابقة “أندرو ميتشل”، 
“مارغريــت  منهــم  آخريــن  ووزراء 
هــودج”. وعبّرت الرســالة عن غضب 
الموقّعيــن مــن إعان حكومــة االحتال 
نيتها ضم أجزاٍء من الضفة، معتبرةً ذلك 
“ضربة قاتلة لفرص الســام استناداً إلى 
َحلِّ الدولتين”. وشددت الرسالة أنه على 
بريطانيــا أن ال تترّدد في فرض عقوباٍت 
على االحتال كما حصل مع روســيا بعد 
ضم جزيرة “القرم”. ودعت الرسالة إلى 
“التوضيــح، علناً، لـ“إســرائيل” أن أّي 
ضٍم سيُواجه بعواقب وخيمٍة، منها فرض 

العقوبات”.

“فلســطين  رابطــة   ،8/5/2020
ســتنتصر” تدعــو إلــى ُمقاطعــة متاجر 
دعــت  الفرنســية:   Intermarché
رابطة “فلســطين ستنتصر” إلى ُمقاطعة 
 ”Intermarché“ متاجــر  ُمنتجــات 
الفرنسية الستيرادها المنتجات الزراعية 
اإلســرائيلية، معتبــرةً ذلــك تواطــؤاً مع 
الفلســطينيين.  بحــق  االحتــال  جرائــم 
الفرنســي  للمســتهلك  الرابطــة  وقالــت 
“ال تشــتري الحمضيــات اإلســرائيلية، 
ألنها تُعد مســاهمةً فــي دعم نظام الفصل 
العنصــري اإلســرائيلي، لذلــك دعونــا 
ال نُمولــه، ونُقاطعــه”. وقام نشــطاء من 
الرابطة في وقٍت ســابق بوضع ملصقات 
تدعو إلى ُمقاطعة االحتال اإلســرائيلي، 
علــى مجموعة من المنتجــات الزراعية 
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في المتجر الفرنسي، والتي تم استيرادها 
من المســتوطنات. ويُذكر أنه في نوفمبر 
2019، قــّررت المحكمــة العليا لاتحاد 
األوروبي بوجوب أن تضع دول االتحاد 
وسماً على المواد الغذائية اإلسرائيلية التي 
يتّم إنتاجها علــى أراضي الضفة الغربية 
المحتلــة والجــوالن الســوري المحتــل، 
بأنهــا منتجات “مســتوطنات  لتوضيــح 

إسرائيلية”.

لمهرجــان  دعــوات   ،10/5/2020
“Burning Man” األميركــي إلنهاء 
تعاونــه مع شــريكه اإلســرائيلي: دعت 
إدارة  للمقاطعــة  الفلســطينية  الحملــة 
 Burning”األميركــي الفنون  مهرجان 
Man”  إلــى إنهاء ارتباطه مع شــريكه 
لتورطه في    ”Midburn”اإلســرائيلي
انتهــاكات االحتــال بحــق المجتمعــات 
البدوية الفلسطينية التي تتعرض للتطهير 
العرقــي في النقــب. وقالــت الحملة “إن 
)بيرننج مان( ال تكتفي بتنظيم مناســبات 
ومهرجاناٍت في التجمعــات البدوية التي 
تتعــرض للتطهير العرقي المســتمر من 
االحتال اإلسرائيلي لصحراء النقب، بل 
تُحاول تنظيم مهرجاناٍت في معســكرات 
تدريــب الجيــش اإلســرائيلي المجرم”. 
وأشــارت إلــى أن المهرجــان أعلن عن 
نســخة جديــدة منه فــي الضفــة الغربية 

المحتلة.

وشــددت الحملة الفلســطينية على أنه ال 
يُمكــن تحقيــق قيّم المهرجــان األميركي 
المتمثلــة فــي “االندماج الجــذري” من 
خال مهرجاٍن يُعزز بفعالية خطة ترامب 
العنصريــة لضم األراضي الفلســطينية. 
وقالــت إن “بيرننج مان” يجب أن يُدينوا 
هذا االنتهــاك الفاضح لعاماتها التجارية 
وقيّمهــا، وأن تُنهــي عاقتهــا بشــريكها 
اإلسرائيلي الرســمي لوضع حٍد لتواطئه 
فــي انتهــاكات حقوق اإلنســان المنهجية 

والفصل العنصري ضد الفلسطينيين.
وأحــزاٍب  ُمنظمــاٍت  التاريــخ،  وبــذات 
نرويجية يُطالبــون بادهم إلنهاء العقاب 
الجماعي للفلســطينين: طالبت عشــرات 
المنظمــات واألحــزاب النرويجيــة فــي 
رسالٍة مشــتركٍة حكومة بادهم بالضغط 
إلنهــاء  اإلســرائيلي  االحتــال  علــى 
الحصــار المفــروض على قطــاع غزة، 
وإدخال المواد الطبيــة الازمة لمواجهة 
مخاطــر تفشــي فيــروس كورونــا. وتم 
تسليم الرسالة إلى وزير الخارجية “إيني 
إريكسن سوريدي”، والتي جاء في نصها 
“بالنسبة للناس في الضفة الغربية وشرق 
القدس وقطاع غزة، فإن فيروس كورونا 
له آثار اقتصادية واجتماعية صعبة، إلى 
جانب إجراءات االحتال اإلسرائيلي”. 

أن  النرويجيــة  المنظمــات  وأوضحــت 
ســلطات االحتال هدمــت 69 مبنى في 
الضفة الغربية وشــرق القدس، من بينها 
7 آالت لميــاه الصــرف الصحــي، ومن 
بينها منشــآت ممولة دولياً. كما أشــارت 
إلــى زيــادٍة فــي الهجمــات التي يشــنها 
واالعتداءات  اإلسرائيليون  المستوطنون 
من قِبَل الجنود اإلســرائيليين، باإلضافة 
لتخطيــط حكومة االحتــال لضم مناطق 

واسعة من الضفة الغربية.

كمــا ورد فــي الرســالة أن “الحكومــة 
النرويجيــة تحدثت عــن مركزية حقوق 
القانون  اإلنســان والديمقراطية وســيادة 
في السياســة الخارجية النرويجية، ومن 
هذا، تتحمل النرويج مسؤولية واضحة”. 
وحثــت الرســالة وزيــر الخارجية على 
اتخــاذ ُمبــادرة فــي األمم المتحــدة وفي 
الهيئــات الدولية األخــرى من أجل وقف 

العقاب الجماعي للفلسطينيين.

وبذات التاريخ أيضاً، 66 نائباً في تشيلي 
يُطالبــون حكومتهــم بإدانة خطــة الضم 

اإلسرائيلية: رحبت “الفدرالية الفلسطينية 
فــي تشــيلي” بمطالبة أكثر مــن 66 نائباً 
برلمانيــاً من جميع االتجاهات السياســية 
بإدانة مساعي االحتال اإلسرائيلي لضم 
أراٍض جديــدة بالضفــة الغربية المحتلة، 
من خال توقيع رســالة ُسلمت إلى وزير 
الخارجية التشــيلي “تيــودورو ريبيرا”، 
وقد أبدى النواب عدم ارتياحهم للخطوات 
اإلســرائيلية، وقالــوا في الرســالة: “في 
تشــيلي هنــاك وعٌي كبيٌر بمــا يحدث في 
فلسطين، وسافر الكثير منا ممن اشتركوا 
في هذه الرسالة إلى المنطقة وكانوا شهود 
عياٍن على عدم االســتقرار الذي يفرضه 
الشــعب  علــى  اإلســرائيلي  االحتــال 

الفلسطيني”.

وأضــاف النــواب فــي رســالتهم “قمنــا 
بزيارة أقارب وسجناء سياسيين سابقين، 
والحظنا البناء العشــوائي للمســتوطنات 
غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، 
ورأينا تمديد وتعســف بناء جدار الفصل 
العنصري في قلب األراضي الفلسطينية، 
ُمضايقــات  مــن  البعــض  يُعانــي  كمــا 
المستوطنين وجنود االحتال”. كما أكدوا 
مجــدداً موقف بادهم “بعــدم االعتراف 
بأي سيادة لـ”إســرائيل” على األراضي 
المحتلــة منــذ 1967”، ُمعتبريــن أن أّي 
خطواٍت لتنفيذ الضم، تُعد انتهاكاً خطيراً 

للقانون الدولي.

تديــن  كنديــة  منظمــة   ،11/5/2020
للمحتــوى  “فيســبوك”  مالحقــة 
الفلســطيني: أدانــت منظمــة “كنديــون 
من أجل العدالة والســام” حذف شــركة 
“فيســبوك” المحتــوى التضامنــي مــع 
الشعب الفلسطيني بذريعة ُمخالفة معايير 
النشــر. بعد أن قدمت حكومــة االحتال 
158 طلباً إلى”فيســبوك” خــال أربعة 
أشــهٍر، حيث طلبت منها إزالة المحتوى 
الذي تعتبره “تحريضاً”. واتخذت شركة 
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“فيســبوك” إجراءاٍت ضد 200 حساٍب 
فلســطيني، كما أزالت مئات المنشورات 
والصــور، فــي الحــرب التــي تُواصلها 
بحق الفلســطينيين. وقالت المنظمة: “إن 
“فيســبوك” لم تتخذ مثل هذه اإلجراءات 
ضــد عشــرات الحســابات والصفحــات 
المؤيدة لاحتال اإلسرائيلي، والمعروفة 
بالتحريض على العنصرية والعنف ضد 
الفلسطينيين وممتلكاتهم”. وكانت حركة 
المقاطعة في بلجيكا، بتاريخ 7/5/2020، 
قد اســتنكرت إزالة شــركة “فيســبوك” 
عشرات الحســابات الخاصة بالصحفيين 
والنشــطاء الفلســطينيين، معتبــرةً ذلــك 
ُمســاهمة منها في قمع حرية التعبير التي 

يستهدفها االحتال اإلسرائيلي.

12/5/2020، حملــة التضامــن تدعــو 
للعمل ضد صندوق المعاشــات التقاعدية 
االســكتلندي: دعت حملة “التضامن مع 
فلســطين” في اســكتلندا إلــى العمل ضد 
صندوق المعاشات التقاعدية االسكتلندي 
بسبب استثماراته في البنوك اإلسرائيلية، 
معتبرةً ذلك دعماً لنظام الفصل العنصري 
ضــد الفلســطينيين. وقالــت الحملة: “إن 
صنــدوق تقاعــد “لوثيان” االســكتنلدي 
يســتثمر في بنك “هبوعليم” اإلسرائيلي 
منذ عدة ســنوات، والذي تــم تغريمه في 
الواليات المتحدة بسبب “سلوٍك إجرامي” 
يتعلق بقضية فســاٍد كبيرٍة. وأوضحت أن 
البنك تعّرض لحمات مقاطعة واســعة، 
العام 2019، بسبب تمويله للمستوطنات 
غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، 
بينما جرى إدراجه على القائمة الســوداء 

من قِبَل األمم المتحدة.

وأرســلت حملــة التضامــن رســالةً إلى 
صندوق التقاعد، أكدت فيها على أن “بنك 
هبوعليم” متواطٌئ في انتهاكات االحتال 
وانتهاكات  الدولــي  للقانون  اإلســرائيلي 
حقوق اإلنســان في األراضي الفلسطينية 

صنــدوق  أن  وأوضحــت  المحتلــة”، 
التقاعد االســكتلندي أعلن ســابقاً التزامه 
بما يُسمى “االســتثمار المسؤول”، الذي 
يُؤكد من خاله االســتثمار مع الشركات 
فــي الجوانب البيئيــة واالجتماعية، بعيداً 
عــن االنتهــاكات أو التجــاوزات. وجاء 
في الرســالة أنه “كان لــدى 11 صندوق 
تقاعــد في اســكتلندا اســتثماراٍت في بنك 
)هبوعليــم( ولكــن العديــد منهــا باعــت 
أســهُمها، ليبقى صندوق )لوثيان( الوحيد 
في اســكتلندا الذي يُواصل االستثمار في 

البنك اإلسرائيلي”.
وبذات التاريخ، حركة المقاطعة تدعو إلى 
إدراج شــركة “هايدلبــرغ” األلمانية إلى 
القائمة الســوداء: دعت حركة المقاطعة، 
األمم المتحدة إلى إدراج الشركة األلمانية 
“هايدلبــرغ ســيمنت” لمــواد البناء، إلى 
القائمــة الســوداء للشــركات العاملة في 
المســتوطنات، وذلك لتورطها في جرائم 
االحتــال اإلســرائيلي ونظــام الفصــل 
العنصري. وأكدت الحركة على أن العديد 
مــن الشــركات المتعددة الجنســيات التي 
تســتغل األراضي الفلسطينية المسروقة، 
لم تُــدرج في قائمة األمم المتحدة، ودعت 
الحركة إلى العمل ضد الشركة األلمانية، 
حتــى تُوقــف تورطهــا وُمشــاركتها في 
ونهــب  اإلســرائيلي  االحتــال  جرائــم 

الموارد الفلسطينية.

وتعمــل شــركة “هايدلبــرغ” في محجر 
“ناحال رابــا” االســتيطاني، والذي يقع 
في منطقــة مجلس “الســامرة” اإلقليمي 
وجــرى  اإلســرائيلية،  للمســتوطنات 
اســتغال المحجــر ألول مــرة فــي عام 
 Pioneer  “ شــركة  قِبَــل  مــن   1986
التــي  األســترالية،   ”International
وهــي   ،”Hanson“ شــركة  اشــترتها 
شــركة بريطانية لمواد البنــاء، وفي عام 
 Hanson“  1999 أصبح المحجر في يد
Israel” حتى عام 2007، عندما اشترته 

الشركة األلمانية وقامت بتوسعته.
25/5/2020، حركــة المقاطعــة تُديــن 
عودة رحالت شــركة العال اإلســرائيلية 
إلــى تركيا: اســتنكرت حركــة المقاطعة 
في تركيا تسيير شــركة “طيران العال” 
اإلسرائيلية رحلة إلى إسطنبول بعد قطيعٍة 
استمرت ســنوات، مؤكدةً على ضرورة 
إنهــاء جميع أنواع العاقات مع االحتال 
اإلســرائيلي. وأكدت الحركة في بياٍن لها 
على أن “االحتال اإلسرائيلي يقوم على 
التمييــز العنصــري، ويضــع األراضي 
الفلســطينية تحت االحتــال.. ومن أجل 
ذلك يجب إنهاء العاقات معه”. والجدير 
بالذكر أن الطائرة اإلســرائيلية ُحملت في 
إســطنبول بنحو 24 طناً من مواد اإلغاثة 
الموجهــة للواليــات المتحدة لمســاعدتها 
فــي معركتها ضد وباء كورونا. وتقدمت 
شركة “العال” للســلطات التركية بطلٍب 
للحصول على إذن الســتئناف الرحات 
الجويــة المنتظمة إلى تركيــا، بعد قطيعٍة 
منذ عام 2010 بعد أحداث ســفينة “مافي 

مرمرة”.

26/5/2020، رفــٌض لمالحقــة مجلس 
مدينــة “مونبيلييــه” الفرنســية حمالت 
التضامن مع القضية الفلسطينية: رفضت 
جمعية “التضامن الفرنسي - الفلسطيني” 
“مونبيلييــه”  مدينــة  مجلــس  ُماحقــة 
لحمات التضامن مع القضية الفلسطينية، 
داعيــةً إلى اســتمرار عمــل المتضامنين 
فــي المدينــة لفضــح جرائــم االحتــال 
اإلســرائيلي. ودعت الجمعية إلى رفض 
سياســات مدينة “مونبيلييــه” التي قامت 
بحظر مجموعة من النشاطات التضامنية 
مع الشعب الفلســطيني في ذكرى النكبة. 
وشــددت على أن حظر ومنع نشــاطات 
التضامنية،  المقاطعة والفعاليــات  حركة 
يُعد انتهاكاً لحرية التعبير والرأي، ودعماً 
لاحتــال اإلســرائيلي وجرائمــه بحــق 
الفلســطينيين. وأكدت الجمعية أن حركة 
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المقاطعة في فرنسا جهةٌ ُمستقلةٌ ال تسعى 
للحصــول على تمويــل أّي ُمؤسســة أو 
جهة، وقالت إن حملة المقاطعة في مدينة 
“مونبلييه” عضٌو في حركة المقاطعة في 
فرنســا، وهي جزٌء مــن حركة المقاطعة 
الدولية )BDS( تحت القيادة الفلســطينية 
التــي أُطلقــت عام 2005 مــن قبل 372 

منظمة فلسطينية.

وبــذات التاريخ، حركــة المقاطعة تدعو 
إلى تكثيف العمل من أجل إنهاء الحصار 
علــى غزة: دعــت حركــة المقاطعة إلى 
تكثيــف العمل مــن أجل إنهــاء الحصار 
اإلســرائيلي على قطــاع غــزة، ُمطالبةً 
بإدخال المعدات الطبية الازمة لمواجهة 

فيروس كورونا. 

وقالــت الحركة في بياٍن لهــا أن “النظام 
الصحي في غزة يُعاني من وطأة األزمة 
التي خلفها الحصار اإلســرائيلي القاسي 
على مدى ثاثة عشر عاماً، بينما يضيف 
فيــروس كورونا أزمةً جديــدةً للقطاع”، 
وذكرت الحركة فــي بيانها أنه يُوجد 56 
جهــاز تنفــس صناعي و40 ســريراً في 
وحــدات العناية المركزة في قطاع غزة، 
وهي ليســت كافية لرعاية نحــو مليونّي 
فلسطيني يعيشون في القطاع. ويأتي بيان 
حركــة المقاطعــة الدولية لـ“إســرائيل” 
)BDS(، بعــد حملــة المطالبــة العالمية 
بإنهــاء الحصار اإلســرائيلي على قطاع 
غّزة، والتي شــارك فيهــا أكثر من 500 

فناناً حول العالم.

حيث وقّع فنانون على عريضٍة تدعو إلى 
ممارســة ضغوٍط دولية من خال الحظر 
العســكري علــى االحتال اإلســرائيلي، 
إلجباره علــى رفع الحصــار عن قطاع 
غــّزة، وســط مخــاوف انتشــار فيروس 
كورونــا. ونُشــرت العريضــة يــوم 13 
مايــو2020، بالتزامن مــع ذكرى النكبة 

الفلسطينية.

30/5/2020، محكمة إســبانية ترفض 
اعتبــار التضامن مع فلســطين “جريمة 
اإلقليميــة  المحكمــة  أيــدت  كراهيــة”: 
اإلســبانية الحكــم القاضي بعــدم اعتبار 
أعمال التضامن مع الشــعب الفلســطيني 
“جريمــة كراهيــة”، بعد دعــوى ُرفعت 
“غــادس”  مدينــة  مجلــس  مــن  بدعــٍم 
اإلســبانية ومنظمــات مواليــة لاحتال 
اإلقليمية  المحكمة  اإلسرائيلي. ورفضت 
القضية بعد أن تم اســتئنافها من المنظمة 
الُمســماة “أسيون”،  الموالية للصهيونية 
أعمــال  اعتبــار  علــى  أصــرت  التــي 
التضامن مع الشــعب الفلسطيني “جرائم 
كراهيــة”، ولقي قرار المحكمــة ترحيباً 
واســعاً حيــث اعتبــره المتضامنون مع 
القضية الفلسطينية إنجازاً جديداً لحركات 

ُمقاطعة االحتال اإلسرائيلي.

وجــاء هــذا القــرار بعــد نجــاح حركة 
 )BDS( ”المقاطعة الدولية لـ”إســرائيل
في إلغاء إقامة دورة الســينما اإلسرائيلية 
في المرافق البلدية اإلسبانية عام 2017. 
برغــم رفع عدد مــن أعضــاء المجالس 
الحكوميــة المحلية االســبانية قضية أمام 
المحكمــة، عــام 2019، رفضــاً إللغاء 
ُمشــاركة األفــام اإلســرائيلية في دورة 

السينما.

وبــذات التاريــخ، حركــة المقاطعــة في 
ماليزيــا تُدين تعامل مؤسســات حكومية 
أدانــت  إســرائيلية:  أمنيــة  مــع شــركة 
حركــة المقاطعــة فــي ماليزيــا تعامــل 
مؤسســات حكوميــة ماليزية مع شــركة 
 ”Calcalist Tech “ األمن الســيبراني
اإلسرائيلية داعيةً إلى إنهاء هذا التعاون. 

وأشــارت الحركة إلى تقريــٍر إلكتروني 
يُشــير إلــى توقيــع الحكومــة الماليزية، 

عــام 2018، برئاســة “نجيــب تون عبد 
الــرازق” صفقة بقيمة 1.5 مليون دوالر 
أمريكي، تحمل اســم “مشروع ماغنوم” 
القتنــاء نظــاٍم لجمــع المعلومــات عــن 
المعارضيــن وُمراقبــة النشــاط المدني، 
وقد تــم التوقيع علــى االتفاقية من خال 
شــركة ذات واجهة قبرصية تم إنشــاؤها 
 Kohai خصيصــاً  لهذا الغرض تُســمى
Corp Ltd””، وتعمــل هــذه األخيــرة 
علــى إقامة عاقــات مع الــدول التي ال 
تملك عاقاٍت رســمية مع االحتال. كما 
أكــد التقرير المذكــور أن حكومة تحالف 
“باكاتــان هارابــان” التــي جــاءت إلى 
الســلطة مع هزيمة تحالــف “نجيب عبد 
الــرازق” في مايــو 2018، أقامت عقداً 
جديــداً مع تعديــاٍت على أهــداف العقد 

األول مع الشركة اإلسرائيلية.

وأكد بيان حركة المقاطعة في ماليزيا على 
أنــه “في ضــوء موقف حكومتــه المعلن 
الداعم للفلسطينيين والقضية الفلسطينية، 
واالنتهاك المحتمل لألمن الســيبراني في 
ماليزيا من قِبَل الكيان اإلســرائيلي، فإننا 
ندعو الحكومة للرد علناً على االدعاءات 
الخطيــرة للغايــة الــواردة فــي التقريــر 

المذكور”.

31/5/2020، حركــة المقاطعــة تدعــو 
الالعب “رحيم سترلينج” لوقف التعاون 
مــع “بوما”: دعت حركــة المقاطعة في 
جيرونا )إسبانيا( إلى الضغط على العب 
كرة القــدم “رحيم ســترلينج” نجم فريق 
“مانشســتر ســيتي” اإلنجليــزي، لوقف 
توقيــع عقد تعــاون مع شــركة “بوما”، 
بســبب تواطؤها مع االحتال اإلسرائيلي 
من خال دعم المســتوطنات اإلسرائيلية 
غيــر القانونيــة التــي تُجبــر العائــات 
الفلســطينية على تــرك منازلهم. وأكدت 
الحركــة أن الشــركة بصــدد التعاقد مع 
نجم كرة القدم “رحيم” في صفقة قياســية 
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تجاوزت الـ 100 مليون يورو. 

مواقــف  لــه  “رحيــم”  أن  وأوضحــت 
ُمناهضــة للعنصريــة، ودعــا فــي وقت 
سابق الســتخدام الضغط االقتصادي من 
أجل إحداث التغييــرات. والجدير بالذكر 
أن شركة “بوما” وشركة “دلتا” صاحبة 
االمتياز الحصري لـ”بوما” لدى االحتال 
اإلسرائيلي، قد ورد اسمهما بشكٍل رسمي 
فــي القائمة الســوداء للشــركات العاملة 
بالمســتوطنات التي أعلنها مجلس حقوق 
اإلنســان التابع لألمم المتحدة. ويُشار إلى 
أن أكبــر جامعــة في ماليزيــا تخلّت عن 
“بومــا” كراٍع لفريقها الكروي اســتجابةً 
لدعــوات المقاطعة، كما قــرر نادي كرة 
القــدم البريطانــي”Chester FC” عدم 
تجديد عقده مع الشركة، بينما اختار نادي 
ليفربــول لكــرة القدم، الــذي كان يجري 

ُمحادثات مع بوما، راعياً آخر.

10/6/2020، مدينــة أميركيــة تُحظــر 
تدريب شــرطتها من قِبَل جيش االحتالل 
اإلســرائيلي: حظرت مدينــة “دورهام” 
األميركية في والية “كارولينا الشمالية”، 
تدريب قواتها من الشــرطة من قِبَل جيش 
االحتال اإلســرائيلي، وذلــك ُعقب قتل 
الشــرطة األمريكية للمواطــن األميركي 
مــن أصــول إفريقيــة “جــورج فلويد”، 
وصــّوت مجلس المدينــة باإلجماع على 
اعتمــاد المنع. وذلك بعــد عريضٍة قدمها 
عدٌد من الناشطين تحمل أكثر من 1400 
التأكيــد  العريضــة  وتضمنــت  توقيــع، 
على أن “للجيش اإلســرائيلي والشــرطة 
اإلســرائيلية تاريــٌخ طويــٌل مــن العنف 
واالنتهــاكات ضــد الشــعب الفلســطيني 
واليهــود مــن أصــوٍل إفريقيــة”. وجاء 
فيها أيضــاً أن أّي تدريبات على يد جيش 
االحتال اإلســرائيلي “تزيد من عسكرة 
قوات الشرطة األمريكية، وهذا التدريب 
يدفع الشــرطة إلــى ترويــع المجتمعات 

الســوداء في الواليات المتحدة”. وتعتبر 
“دورهــام” أول مدينــة أميركيــة تُحظر 
تدريب قواتها من الشــرطة على يد جيش 

االحتال اإلسرائيلي.

األوروبيــة  المحكمــة   ،11/6/2020
تُديــن فرنســا لمعاقبتها ناشــطين دعوا 
لمقاطعــة االحتــالل اإلســرائيلي: أدانت 
المحكمــة األوروبيــة لحقوق اإلنســان، 
فرنسا النتهاكها حرية التعبير التي يتمتع 
بها ناشــطون مؤيدون لفلسطين، كانوا قد 
أدينوا في عام 2013 بســبب دعوتهم إلى 
مقاطعة منتجات ُمســتوردة من االحتال 

اإلسرائيلي.

وأكــدت الهيئة القضائيــة التابعة لاتحاد 
األوروبــي في بياٍن لها أنهــا “تُاحظ أن 
األفعال واألقوال المنســوبة إلى أصحاب 
الشكوى تندرج في إطار التعبير السياسي 
مرتبطــة  بمســألة  وتتعلــق  والكفاحــي 
بالمصلحــة العامة”، كمــا أكدت أن إدانة 
الناشــطين عــام 2013 من قِبَــل محكمة 
االســتئناف في مدينة “كولمار” الفرنسية 

“ال تستند إلى دوافع واضحة كافية”.

ورحبت المنظمــات الحقوقية حول العالم 
بهذا القرار) منها منظمة العفو الدولية في 
فرنسا، رابطة فلســطين ستنتصر، حملة 
أصدقاء األقصــى(، من جهتها أوضحت 
حركــة المقاطعــة الدولية لـ”إســرائيل” 
)BDS( أن هــذا القرار يأتي ُمتّســقاً مع 
موقف االتحاد األوروبي في عام 2016، 
الذي أّكد أّن الدعوة إلى مقاطعة االحتال 
وفــرض  منــه  االســتثمارات  وســحب 

العقوبات عليه هي حقٌّ مكفوٌل.

وبــذات التاريخ، إســبانيا تُوقف صفقات 
تجاريــة مــع “إســرائيل” منعــاً النتهاك 
حقوق اإلنسان: منعت الحكومة اإلسبانية 
إتمــام ثاث صفقات تجاريــة لبيع أجهزة 

إلكترونيــة ومعدات لألمان الرقمي ونُظم 
حماية المعلومات مع “إســرائيل”، وذلك 
لتجنب اســتخدامها في انتهــاكاٍت حقوقية 

من قِبَل حكومة االحتال.

وتضمنت الصفقة األولى بيع 550 وحدة 
من أنظمــة القياس والمعدات اإللكترونية 
للمركبات ذاتية القيــادة، في صفقة بلغت 
قيمتهــا 95 ألــف يــورو، وذلــك منعــاً 
الستخدامها ألغراٍض عسكريٍة، والصفقة 
الثانيــة بيــع أصفــاد )ألفا قطعــة( لجهاز 
الشرطة اإلسرائيلي، تبلغ قيمتها نحو 17 
ألــف يورو، والصفقة الثالثة تضمنت بيع 
معدات أمن إلكتروني لحماية المعلومات 
بقيمة 10 مايين يورو، بســبب الشكوك 

حول استخداماتها.

وكانــت إســبانيا قد صــّدرت عام 2019 
مواد عسكرية بقيمة 2.1 مليون يورو إلى 
“إســرائيل”، بما في ذلك معدات الرؤية 
الليلية ومســاعدات إطاق النار ومقاطع 
الذخيرة. وتســتخدم القوات اإلســرائيلية 
األصفــاد واألشــرطة الباســتيكية، ضد 
الفلســطينيين، أثناء حمــات االعتقاالت 
المتواصلــة، وغالبــاً مــا تنتقــد الحكومة 
اإلســبانية االنتهــاكات اإلســرائيلية ضد 

الفلسطينيين في األراضي المحتلة.

المعاشــات  صنــدوق   ،15/6/2020
الهولنــدي يتخلــى عن اســتثماراته في 
حركــة  رّحبــت  إســرائيليين:  بنكيــن 
المقاطعــة بتخلــي صنــدوق المعاشــات 
الهولنــدي عــن اســتثماراته فــي بنكيــن 
إســرائيليين “هبوعليــم” و”ليومــي لــو 
إســرائيل” بســبب عــدم انتهاج سياســة 
تتبنى حماية حقوق اإلنســان، وتمويلهما 
للمستوطنات اإلســرائيلية غير القانونية. 
وأكــد صنــدوق المعاشــات الهولندي أن 
مســتثمرو الصندوق قامــوا بإجراء تقييم 
حول البنــوك اإلســرائيلية وخلصوا إلى 
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أنــه لم يكن لــدى كا البنكين، حتى نهاية 
عام 2019، موقٌف تجاه انتهاكات حقوق 
اإلنسان. وكانت منظمات حقوقية ُمختلفة 
قــد قامت بحملــة إلقناع الصنــدوق للحد 
مــن االســتثمارات فــي الشــركات التي 
تدعــم االحتال، ومــن ضمنهــا البنكين 
المذكوريــن لدورهمــا فــي تمويــل بناء 

المستوطنات غير القانونية.

2/8/2020، ترحيــٌب بتضامــن الممثل 
الكنــدي األمريكــي “ســيث روغن” مع 
فلســطين: رحبــت الحملــة الفلســطينية 
للمقاطعة األكاديمية والثقافية بتصريحات 
الممثل الكوميدي الكندي األمريكي “سيث 
روغــن”، والتــي أشــار فيها إلــى حجم 
األكاذيب اإلســرائيلية ضد الفلسطينيين. 
“اشــتراكيان  بأنهمــا  والديــه  واصفــاً 
يهوديان ُمتشــددان” أطعمــوه قدراً كبيراً 
من األكاذيب أثناء نشــأته كشاٍب يهودي. 
حيث أكــد “روغن” أثنــاء ظهوره على 
بودكاست “WTF” أن فكرة “إسرائيل” 
قديمة وال معنى لها في عالم اليوم. مضيفاً 
أنــه تم تلقينه الكثير من األكاذيب من قِبَل 
والديــه حول “إســرائيل” التي يرى أنها 

فكرة تُخالف المنطق وليس لها معنى.

تــاون”  “لوتــون  نــادي   ،3/8/2020
البريطانــي يســتجيب لدعــوات مقاطعة 
شــركة “بوما”: رحبت حركة المقاطعة 
الدولية )BDS( باســتجابة نادي “لوتون 
حملــة  لدعــوات  البريطانــي  تــاون” 
مقاطعــة شــركة “PUMA” للمابــس 
مــع  المتواطئــة  الرياضيــة  والمعــدات 
االحتــال اإلســرائيلي كونهــا الراعــي 
الرســمي لاتحاد اإلســرائيلي لكرة القدم 
)IFA( الذي يضم فرقاً في المستوطنات 
اإلســرائيلية غير الشرعية على األرض 
الفلســطينية المحتلة. وقــرر النادي عدم 
تجديــد العقــد مع الشــركة هذا الموســم، 
وأعلن عن شــراكة جديدة له مع العامة 

التجارية الرياضية “أمبرو”.

7/8/2020، محكمة إيطالية تُؤيد الحكم 
الصــادر بــأن القــدس ليســت عاصمــة 
“إسرائيل”: رحبت حركة المقاطعة في 
“بلفاســت” بالحكم الصادر عن المحكمة 
اإليطالية فــي القضية التي رفعها التجمع 
الفلســطيني فــي إيطاليا ضــد التلفزيون 
الرســمي اإليطالي، والتي أكدت على أن 
القدس عاصمــة “إســرائيل” خال أحد 
البرامج الشــهيرة. وجاء حكــم المحكمة 
ليســت عاصمــة  “القــدس”  إن  ليقــول 
“إســرائيل” وهذا يتعارض مــع القانون 
الدولــي وقــرارات األمم المتحــدة. وقال 
رئيس التجمع الفلسطيني في إيطاليا: “إن 
التلفزيون اإليطالي يُقدم معلوماٍت خاطئٍة 
وُمضللٍة وينحاز لاحتال على حســاب 

الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.
مــع  “التضامــن  حملــة   ،9/8/2020
فلســطين” تُرحب بســحب مليوني جنيه 
من الشــركات المتواطئة مــع االحتالل: 
رحبت حملــة “التضامن مع فلســطين” 
بســحب جامعة مانشســتر مــا يقرب من 
مليوني جنيه إســترليني من اســتثماراتها 
و  Booking.com شــركات  مــن 

Caterpillar وCEMEX، بعد حمات 
ودعوات مكثفة من أجل المقاطعة بسبب 
التواطؤ مع االحتال اإلسرائيلي. وتعمل 
 )Caterpillar Inc( شــركة كاتربيلــر
علــى تصميــم وتصنيــع وتســويق وبيع 
المعدات الثقيلة والمحركات حول العالم، 
وقد ظهر جيش االحتال اإلسرائيلي أكثر 
من مرة وهو يستخدم معداتها وجرافاتها 

في انتهاكاته ضد الفلسطينيين

 Booking.com بينمــا تقــدم شــركة 
خدمــات الســفر لصالــح المســتوطنات 
األراضــي  علــى  المقامــة  اإلســرائيلية 
المســروقة من الفلســطينيين فــي الضفة 
الحملــة  وطالبــت  المحتلــة.  الغربيــة 

المؤسسات األخرى أن تحذو حذو جامعة 
مانشســتر، وتُنهــي تواطؤهــا فــي قمع 

االحتال للشعب الفلسطيني.

11/8/2020، علماء فلسطينيون يدعون 
لمقاطعة ورشــة عمل لشركة إسرائيلية 
في مؤتمر أوروبــي تقني: دعت الحملة 
الفلســطينية للمقاطعة األكاديمية والثقافية 
إلى االســتجابة لدعوة علماء فلســطينيين 
يحثــون زمائهــم علــى االنســحاب من 
 ”Any Vision“ ورشــة عمل لشــركة
فــي المؤتمر األوروبي الســادس عشــر 
بعنوان “رؤيــة الكمبيوتــر”، المعروف 
اختصــاراً بـــــECCV2020#، وتُوفر 
للجيــش   ”Any Vision“ شــركة 
اإلســرائيلي تكنولوجيــا التعــرف علــى 
الوجــوه عند نقاط التفتيش العســكرية في 
األرض الفلســطينية المحتلة، ويســتخدم 
االحتال هذه التكنولوجيا للتجســس على 
الفلسطينيين ولتمكين جيش االحتال من 
اســتهداف المدنيين الذين يعيشــون تحت 
نظــام الفصــل العنصري القمعي بشــكل 

غير قانوني. 

فــي  المقاطعــة  حركــة   ،29/8/2020
فرنســا تُندد بمشــاركة فريق إســرائيلي 
في “طواف فرنســا”: اســتنكرت حركة 
المقاطعــة فــي فرنســا ُمشــاركة فريــق 
إسرائيلي يُطلق عليه اسم “دولة إسرائيل 
الناشــئة”، والــذي يتــم تمويله مــن قِبَل 
المليارديــر اإلســرائيلي الكندي ســيلفان 
 Tour de France““ آدامز، في ســباق
2020 فــي الفترة من 29 أغســطس إلى 
20 ســبتمبر ألول مرة. وقالــت الحركة 
“إن وجــود هــذا الفريق اإلســرائيلي في 
سباق فرنســا للدراجات مدفوعاً بأهداٍف 
سياسية تُؤدي إلى تحويل انتباه الجمهور 
عن سياســة الفصل العنصري من خال 
إظهــار صــورة وديــة وســخية للنظــام 
اإلســرائيلي وتبييــض سياســات الفصل 
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التي يُمارسها  العنصري واالســتعماري 
االحتــال ضــد الفلســطينيين منــذ عــام 

.”1948

30/8/2020، تجــّدد الدعوات لمقاطعة 
شــركات بريطانية ُمدرجــٍة على القائمة 
الســوداء: دعت حركة المقاطعة الدولية 
الشــركات  العمــل ضــد  إلــى   )BDS(
 opodoو  JCBmachines البريطانية 
علــى  المدرجــة   Greenkote PLCو
أصدرتهــا  التــي  الســوداء”  “القائمــة 
األمــم المتحدة، بســبب تورطها في دعم 
كياناٍت غيــر قانونية. وحــذرت الحركة 
هــذه الشــركات مــن أن االســتمرار في 
هذه النشــاطات التجارية بالمستوطنات، 
يُعرضهم للمخاطر والمســؤولية الكبيرة، 
واإلضرار بســمعتهم. وطالبت أصحاب 
هــذه الشــركات، إلــى االنســحاب على 
الفــور من النشــاطات في المســتوطنات 
اإلســرائيلية غيــر القانونيــة، مؤكدةً أن 
“كل عمٍل في األرض المحتلة يرقى إلى 
جريمة حرٍب بموجب القانون الدولي”. 

وبــذات التاريــخ، حملــة “التضامن مع 
فلسطين” في بريطانيا PSC تُدين ُمحاكمة 
الفلســطينيين والمعاملة الســيئة  األطفال 
للمعتقليــن: دعــت حملــة “التضامن مع 
فلسطين” إلى التوقيع على عريضة سيتم 
إرســالها إلى وزير الخارجية البريطاني 
مــن أجــل التحــرك لوقــف العنصريــة 
وُمحاكمة األطفال الفلسطينيين، مستنكرةً 
اســتمرار المعاملــة الســيئة فــي نظــام 
االعتقال العســكري اإلسرائيلي. وأدانت 
الحملة استمرار االحتال اإلسرائيلي في 
اعتقال األطفال الفلســطينيين وُمحاكمتهم 

في محاكم عسكرية وتعذيبهم.

وأكــدت أن %28 فقــط مــن األطفــال 
الفلســطينيين المحتجزيــن فــي ســجون 
االحتــال كانوا يقضــون عقوبــاٍت بعد 

المحاكمــة، بينمــا أكثر مــن 60 %، أّي 
117 من أصل 194 طفاً أســيراً، كانوا 
ُمحتجزيــن رهــن الحبــس االحتياطــي. 
ودعــت الحملة المجتمــع الدولي للتحّرك 
الفــوري لحمايــة األطفــال األســرى في 
ســجون االحتــال، مــن خطــر تفشــي 
فيروس كورونا، وإلى وقف االعتداءات 

بحق األطفال الفلسطينيين.

31/8/2020، حركــة المقاطعــة تُجــدد 
 )CEMEX( دعوتها للعمل ضد شركة
المقاطعــة  حركــة  دعــت  المكســيكية: 
)BDS( وحركــة المقاطعــة في تشــيلي 
 ”StopCemex#“ لحملــة  لانضمــام 
للعمــل ضــد شــركة البنــاء المكســيكية 
“CEMEX” لوقف مشــاركتها في بناء 
جــدار الفصــل العنصري اإلســرائيلي، 
أراضــي  علــى  المســتوطنات  وإقامــة 
الفلســطينيين. ومنــذ عــام 2005، تمتلك 
الشــركة المكسيكية الشــركة اإلسرائيلية 
التــي   ،“  Readymix Industries  “
تنتــج وتزود المســتوطنات اإلســرائيلية 
بالمــواد الازمة للبناء والتشــييد، ولديها 
مصانع في المســتوطنات، وبشكٍل خاٍص 
فــي “ميفــو حــورون” و”عطــاروت” 
و”ميشور أدوميم”، والمناطق الصناعية 
المحتلة في الضفة الغربية، و”كاتزرين” 
في مرتفعات الجوالن. كما قدمت الشركة 
الخرســانة لبناء الســكك الحديدية الخفيفة 
في القــدس المحتلــة، التي تــم تصميمها 
لربط المدينة بالمستوطنات غير القانونية 
حولهــا، على طول جســر “جيلــو” في 
الضفــة الغربيــة المحتلــة، كمــا وفّرت 
الخرســانة لبناء نقاط التفتيش العســكرية 
في الضفــة الغربية، بما فــي ذلك حاجز 

حوارة و”آزون عتمة”.

المقاطعــة  حركــة   ،1/9/2020
الدوليــة)BDS(  تدعو لمقاطعة شــركة 
بالقائمــة  المدرجــة  ميلــز”  “جنــرال 

 )BDS( السوداء: دعت حركة المقاطعة
شــركة الصناعــات الغذائيّــة األمريكية 
“جنرال ميلز” للتوقف عن صنع منتجات 
شركة بيلســبري Pillsbury العاملة في 
المســتوطنات اإلســرائيلية، المقامة على 
األرض الفلســطينية المحتلة وُمقاطعتها. 
وصنفت األمــم المتحــدة )مجلس حقوق 
اإلنســان( “جنــرال ميلــز” كواحدة من 
112 شــركة تنتهــك القانــون اإلنســاني 
الدولي وقانون حقوق اإلنســان من خال 
العمل فــي األرض الفلســطينية المحتلة، 
وهــي ُمتواطئة في تشــريد الفلســطينيين 

وُمراقبتهم وتجريمهم.
ونــددت الحركــة بتواطــؤ الشــركة مع 
يُقيــم  الــذي  اإلســرائيلي،  االحتــال 
منــازل  أنقــاض  علــى  ُمســتوطناته 

الفلسطينيين المهّجرين من أراضيهم.

15/9/2020، دعوة حركة )BDS( إلى 
مقاطعــة برنامــج “ناس ديلــي”: دعت 
حركــة المقاطعــة الدوليــة )BDS( إلى 
مقاطعة برنامج “ناس ديلي” الذي يهدف 
لتوريــط صانعــي المحتــوى والمؤثرين 
فــي المنطقــة العربيــة فــي التطبيــع مع 

“إسرائيل” والتغطية على جرائمها. 
وأكــدت الحركة في بياٍن لها أن البرنامج 
الذي تدعو إلى ُمقاطعته يهدف إلى تدريب 
80 صانع/ة محتــوى عربي/ة من خال 
“أكاديميــة ناس” التي تضّم إســرائيليين 
من ضمن طاقم اإلشراف والتدريب الذي 
يرأسه اإلسرائيلي جوناثان بيليك، ويقود 
البرنامج صانع المحتوى نصير ياســين، 
الذي يُنتج ويبث محتــوى تطبيعي ناعم، 
ينتــزع “إســرائيل” من ســياقها الحقيقي 
وطبيعتها القائمة على اإلجرام والتطهير 
الوطنيــة  اللجنــة  وحيّــت  العرقــي… 
الفلســطينية لمقاطعة “إســرائيل” صناع 
المحتــوى الذيــن رفضوا االنخــراط في 
هذا المشــروع، ُمطالبة كافة المشــاركين 

باالنسحاب فوراً.
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21/9/2020، اتحــاد نقابــات بريطانيــا 
يُؤكد رفضه لخطوة الضم اإلســرائيلية: 
أعلــن كونجــرس االتحاد العــام لنقابات 
بريطانيا، الذي يضــم في عضويته أكثر 
من 12 مليــون عضو، من بينهم اعضاء 
اتحاد الصحفيين البريطاني واإليرلندي، 
الحكومــة  لنيــة  الكاملــة  ُمعارضتــه 
اإلسرائيلية المعلنة لضم مساحات شاسعة 
من الضفة الغربية. وقرر “الكونجرس” 
بحســب البيــان الصادر عــن مؤتمره الـ 
“66” تقديم الدعــم الكامل والقيام بحملة 
دولية واســعة للتضامن مع فلسطين ضد 
الضــم اإلســرائيلي المقتــرح، وإرســال 
رســالة إلــى رئيــس الــوزراء تُطالــب 
المملكــة المتحدة باتخاذ إجراءات حازمة 
وحاسمة، لضمان أن تُوقف “إسرائيل” أو 
تُلغي الضم غير القانوني، وتُنهي احتال 
الضفة الغربية والحصار المفروض على 
غزة، وتحترم حق الاجئين الفلسطينيين 
فــي العودة، ونقــل موقــف المؤتمر إلى 
جميع المراكز النقابيــة الوطنية األخرى 
في االتحادات النقابية الدولية واألوروبية 
وحثها على االنضمام إلى الحملة الدولية 

لوقف الضم وإنهاء الفصل العنصري. 

11/10/2020، وقفــةٌ احتجاجيــة فــي 
 HP ليون الفرنســية للعمل ضد شــركة
لدعمهــا االحتــالل: قام عدد من نشــطاء 
حقــوق اإلنســان بوقفــة احتجاجيــة في 
مدينــة “ليــون” الفرنســية ضد شــركة 
“HP” وذلــك لدعمها الفصل العنصري 
اإلســرائيلي من خــال تزويد ســلطات 
االحتال اإلسرائيلي بمعدات وتكنولوجيا 
تُساعد على القمع واضطهاد الفلسطينيين، 
 )BDS( وكانت حركة المقاطعة الدولية
 Hewlett Packard قد أكدت أن شركة
تُطــور تقنيــة مهمــة ُمصممــة خصيصاً 
لاحتال اإلســرائيلي، كمــا تُوفر أجهزة 
وتقــوم  االحتــال،  لجيــش  الكمبيوتــر 
بالحفاظ على مراكــز البيانات من خال 

خــوادم خاّصــة للشــرطة اإلســرائيلية، 
عــدا عن توفير خــوادم لقاعــدة البيانات 
المحوســبة لهيئــة الســكان والهجرة لدى 
االحتال، التي تُشّكل عموداً فقرياً لنظام 

الفصل العنصري واالستيطان.

المقاطعــة  حركــة   ،11/6/2020
مــن  أكثــر  بمقاطعــة  تُشــيد   )BDS(
150 مخــرج ســينمائي لمهرجــان تــل 
أبيــب الســينمائي”TLVFest”: تعهد 
العشــرات مــن صانعــي األفــام بعــدم 
المشاركة في مهرجان تل أبيب السينمائي 
“TLVFest” الــذي ترعــاه الحكومــة 
اإلســرائيلية، والــذي أُقيــم بتاريــخ 12 
نوفمبر 2020، وذلك اســتجابةً لدعوات 
حركــة المقاطعة ورفضاً للمســاهمة في 
تبييــض جرائم االحتال المســتمرة بحق 
لنضاالتهم ودعت  الفلســطينيين ودعمــاً 
الحركــة إلــى حضــور نــدوة إلكترونية 
نظمتها بالتزامن مــع انطاق المهرجان 
بمشــاركة عــدٍد مــن صانعــي األفــام 
الرافضين للمشاركة فيه، لتوضيح أهمية 
ُمقاطعتــه وتأثيــر ذلــك علــى االحتال. 
ويُشــارك في الندوة ُكٍل من إيلي فاندرز 
وهي ُمخرجــة أفام وُمصــورة تُقيم في 
تورنتــو، وجــون غريســون وهو صانع 
أفاٍم وفنان فيديو وكاتٌب وناشــطٌ ومعلٌم 
نالــت إنتاجاته جوائــز بالمهرجانات في 

جميع أنحاء العالم.

ثانيًا: مقاطعة “إسرائيل” 
)القوة القائمة باالحتالل( على 

المستوى العربي

لـ”إســرائيل”  العربيــة  المقاطعــة  إن 
)القــوة القائمــة باالحتــال( أداة مقاومٍة 
ســلميٍة تهدف إلى الضغط على االحتال 
اإلسرائيلي لاستجابة لمقررات الشرعية 
الدوليــة، وتُــؤدي دوراً محوريــاً ضــد 
عنصرية االحتــال وعدوانه المتواصل 

على الشعب الفلســطيني، وتفسح المجال 
لــكّل الراغبيــن فــي التعبير ســلمياً عن 
تضامنهــم مــع الفلســطينيين مــن خال 
المقاطعــة الشــعبية للشــركات الداعمــة 
لاحتال اإلســرائيلي، واالحتجاج على 
المعاملــة التفضيليــة التــي تحظــى بهــا 
“إسرائيل” )القوة القائمة باالحتال( من 
قبل بعض أطراف المجتمع الدولي، رغم 

انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي.

وكان مجلــس الجامعة قد أصــدر القرار 
رقــم )357( فــي دورتــه )14( المنعقدة 
بتاريخ 19/5/1951-14، والذي يقضي 
بإنشــاء جهــاٍز يتولــى تنســيق الخطــط 
والتدابيــر الازمة لمقاطعة “إســرائيل” 
والعمــل علــى تحقيقهــا، ويكــون مقــر 
المكتب الرئيســي بدمشــق ومهمته تأمين 
االتصــال بالمكاتــب المختصة بشــؤون 
المقاطعــة في كل دولة لتنســيق تدابيرها 
وأعمالها، وتكون تلك المكاتب )المكاتب 
اإلقليميــة في الدول العربيــة( على صلة 
بالمكتب الرئيســي لتزويدها بالمعلومات 
الازمة، وتقــوم بأعمالها وفقاً لتوجيهات 
المفــوض العام وتحت إشــرافه. وبتاريخ 
11/12/1954 صدر عن مجلس الجامعة 
في دورته )22( القانون الموحد لمقاطعة 
“إسرائيل” والذي يُحظر على األشخاص 
الطبيعيين واالعتباريين التعامل مع الكيان 
الصهيونــي وينص على عقوبــاٍت بحق 
المخالفيــن لهذا القانون. كما وافق مجلس 
الجامعــة بموجــب قراره رقــم )1800( 
الصادر في دورته )36( المنعقدة بتاريخ 
19/9/1961 علــى تحديد اختصاصات 

جهاز المقاطعة بما يلي:

المقاطعة السلبية وتشمل ما يلي:. 1
منــع التعامــل أو التهريب المباشــر 	 

بين الدول العربية و”إســرائيل” وما 
يتبعه من إجراءات.

غيــر 	  التهريــب  أو  التعامــل  منــع 
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المباشــر من أو إلى “إسرائيل” عن 
طريــق الدول األجنبية وما يتبعه من 

إجراءات.

المقاطعة اإليجابية وتشمل ما يلي:. 2
 منع تدفق رؤوس األموال أو الخبرة 	 

الفنية إلى “إســرائيل”، وبصفٍة أعم 
الحيلولــة دون تدعيــم اقتصاديــات 
“إســرائيل” ومجهودهــا الحربــي، 
مــع  التعامــل  حظــر  هــذا  ويتبــع 
الشــركات والمؤسسات التي ترتكب 
أحــد األفعال التي تُــؤدي إلى تحقيق 
منافع لـ”إســرائيل” مما سبق ذكره، 
وكذلــك القواعــد الخاصــة بالقوائم 
للبواخر األجنبية والممثلين  السوداء 
والشركات الســينمائية األجنبية التي 
تُخالف مبادئ المقاطعة وما يتبع ذلك 

من تحريات وإجراءات.
 ُمراقبة تطور االقتصاد اإلســرائيلي 	 

وصناعاته ووضع الخطط التي تُؤدي 
إلى عدم تحقيق آمال “إسرائيل”.

متابعة نشاط “إسرائيل” االقتصادي 	 
والتجــاري والصناعــي فــي الدول 
األجنبيــة، وبصفة خاصة اآلســيوية 
منهــا واألفريقيــة، ووضــع الخطط 
الازمة إلحباط هذا النشاط، وأهمها 
ُمنافســتها فــي أســواق صادراتهــا 

ووارداتها.
اإلســرائيلية 	  الدعايــات  ُماحقــة 

المضللة فيما يتعلق بشؤون المقاطعة 
وُمحاولــة دحضهــا والكشــف عــن 
حقيقة أغراض المقاطعة ومبرراتها.

التصرفــات أو األعمــال التي تُعتبر 	 
من قبيل الدعم القتصاد “إسرائيل”.

وبالفعل ُعقــد أول مؤتمٍر لضباط اتصال 
المكاتــب اإلقليمية لمقاطعة “إســرائيل” 
بتاريــخ 3 نوفمبر 1951 باإلســكندرية، 
بمشــاركة الدول التالية: المملكة األردنية 
الهاشــمية، الجمهورية السورية، المملكة 

المملكــة العربية الســعودية،  العراقيــة، 
الجمهورية اللبنانية، المملكة المصرية.

وإلــى يومنــا هــذا، ال زالــت مقاطعــة 
“إســرائيل” )القــوة القائمــة باالحتال( 
تحظى بتأييد عربي على المستوى الرسمي 
والشــعبي، من خال منظمــات المجتمع 
المدنــي العربية من جهة، وقرارات القمم 
العربيــة والمجالــس الوزاريــة من جهٍة 
أُخــرى، حيث أكدت قمــة تونس األخيرة 
التي ُعقدت في شــهر مارس عام 2019 
علــى أن “ُمقاطعة االحتال اإلســرائيلي 
ونظامه االســتعماري، هي أحد الوسائل 
الناجعــة والمشــروعة لمقاومتــه وإنهائه 
وإنقاذ َحلِّ الدولتين وعملية السام”، كما 
دعت ُمختلف القــرارات الوزارية جميع 
الدول والمؤسســات والشركات واألفراد 
إلى وقف جميع أشــكال التعامل الُمباشــر 
وغير الُمباشــر مــع منظومــة االحتال 
االســتعماري اإلســرائيلي ومســتوطناته 
الُمخالفة للقانون الدولي بما يشــمل حظر 
دخــول المســتوطنين اإلســرائيليين غير 

الشرعيين إلى الدول.

كما أكد آخر مؤتمر لضباط اتصال المكاتب 
اإلقليمية للمقاطعة العربية لـ”إســرائيل” 
المنعقــد بتاريــخ 12/8/2020-11 عبر 
تقنية الفيديو كونفرنس، على أهمية متابعة 
وتعزيز عمــل أجهزة المقاطعــة العربية 
وجهودهــا وأنشــطتها في تطبيــق أحكام 
المقاطعــة العربيــة، وثّمن التنســيق بين 
ضبــاط االتصال في المكاتــب اإلقليمية، 
التواصــل  تعزيــز  بضــرورة  منوهــاً 
والمتابعة مع المكتب الرئيســي للمقاطعة 
فيما يتعلق بتنفيذ القــرارات والتوصيات 
وفــي إطار جهــود ضبــاط االتصال في 
متابعة المســتجدات ذات الصلــة بأحكام 

المقاطعة العربية.
وعبّــر المؤتمــر عــن تقديره لمــا تُحققه 
 )BDS( ”المقاطعة الدولية لـ“إســرائيل

مــن تقــدٍم واتســاٍع وتأثيٍر فــي ُمواجهة 
االســتيطاني  واالســتعمار  االحتــال 
واألبارتهايد اإلســرائيلي من أجل تحقيق 
الحريــة والعدالة فــي فلســطين وتمكين 
الشعب الفلســطيني من ُممارسة حقه في 
تقريــر المصيــر وإقامة دولته المســتقلة 

وعاصمتها القدس الشريف.

وأشــاد المؤتمر بمواقف بعــض الهيئات 
انتصــرت  التــي  الدوليــة  والشــركات 
للعدالة وحقوق الشعب الفلسطيني رفضاً 
االســتعمارية  والمشــاريع  لاســتيطان 
الفلســطينية  األرض  فــي  االســتيطانية 
المحتلة، والتــي تضمنها التقرير الخاص 
بمتابعة وتوثيق أنشطة وإنجازات حركة 

.)BDS( المقاطعة الدولية

ورحــب المؤتمر بصــدور تقرير مكتب 
ُمفوضيــة األمم المتحدة الســامية لحقوق 
اإلنســان، بتاريــخ 12/2/2020، والذي 
تضمــن قاعــدة البيانات القائمة الســوداء 
الخاصة بالشركات العالمية واإلسرائيلية 
التي تعمل بمشــاريع المستعمرات وتُقدم 
خدماتها للمستوطنات اإلسرائيلية المقامة 
على األراضي العربيــة المحتلة )الضفة 
الغربيــة والجــوالن العربي الســوري(، 
ُمؤكــداً ضــرورة التــزام تلك الشــركات 
بقواعد القانــون الدولي والتوقف الفوري 
عــن العمــل والتعامل مع المســتوطنات 
الفلســطينية  األرض  فــي  االســتعمارية 

المحتلة.

واستنكر المؤتمر أيضاً ُمحاوالت تجريم 
حركــة المقاطعــة الدولية لـ”إســرائيل” 
)BDS(، خاصــةً وأن القانــون الدولــي 
كفل للشــعوب التي ترزح تحت االحتال 
ُمقاومته بكل الســبل المتاحة، واعتبر أن 
حركــة المقاطعــة  )BDS( هــي جــزٌء 
مــن المقاومة الســلمية المشــروعة ضد 

االحتال واالستعمار اإلسرائيلي.
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المستوطنات،  بين  جغرافيّاً  تواصالً 
بين  فصلت  ذلك  من  العكس  وعلى 
عشرات  إلى  بهم  وزّجت  الفلسطينيّين 

الُمكتظّة. المعازل 

التي  السام  باتفاقيات  تتعلُّق  وألسباٍب 
السابقة،  الفترة  في  “إسرائيل”  أبرمتها 
اإلسرائيلي  االحتال  سلطات  فضلت 

ضمِّ  عن  األقّل  على  حاليّاً  تتراجع  أن 
بواقع  واالكتفاء  رسميّاً  الغربيّة  الضفة 
أّن  هو  عمليّاً  ذلك  معنى  الفعلّي.  الضّم 
تنفّس  الرسمّي  الضمِّ  مع مرور عاصفة 
المجتمع الدولّي الّصعداء مع أنّه في نهاية 
يرزحون  الفلسطينيّون  زال  ما  المطاف 
تحت نير االحتال و“إسرائيل” تُواصل 
دون  األرض  على  الحقائق  فرض 

المناطق  في  “إسرائيل”  خلقت 
شكٍل  بأّي  يُمكن  ال  واقعاً  المحتلّة 
أمٌر  وهذا  مؤقّت،  بأنّه  وصفهُ 
لقد  االحتالل.  لقوانين  ُمخالٌف 
هندسة  عبر  “إسرائيل”  تمّكنت 
خريطة  مالمح  تغيير  من  الحيّز 
وعلى  بعيد  حدٍّ  إلى  الغربيّة  الضفة 
أنشأت  لقد  مصالحها،  يخدم  نحٍو 

الضم كان وال يزال
كيف حّولت “إسرائيل” أراِضَي فلسطينية خاصة إلى أراِضي دولة

بقلم: د. دعاء الشريف
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حسيٍب أو رقيٍب.
في  الرسمّي  الضمِّ  سيناريو  نجح  لقد 
أنّه  حتى  الدولّي  المجتمع  استنهاض 
ضّد  عينيّة  خطوات  إلى  باللّجوء  هّدد 
“إسرائيل”  اختارت  لذلك  “إسرائيل”. 
تضع  أن  بها  تتعلّق  ألسباٍب  ظاهرياً 

الضّم الرسمّي جانباً حاليّاً.

جميع  فوراً  عنها  ُرفعت  المقابل  في 
المجتمع  حضن  إلى  وعادت  الضغوط 
إتاحة  يعني  مّما  الدافئ،  الدولّي 
والّسلب  النّهب  سياسات  في  االستمرار 

مع اإلفات من المحاسبة والمساءلة.

لذلك فإّن إزالة موضوع الضمِّ عن جدول 
ينبغي  ال  الحالّي  “إسرائيل”  أعمال 
الوضع  على  التصديق  منه  يُستنتج  أن 
فوريٍّة ضّد  اتّخاذ خطواٍت  وإنّما  القائم، 
مستقبٍل  ألجل  الفعلّي  والضّم  االحتال 
لجميع  والمساواة  الحّرية  على  قائٍم 

القاطنين بين النهر والبحر.

فبعد أن أُزيلت مسألة الضمِّ ظاهرياً من 
جدول أعمال سلطات االحتال، تم نشر 
الرسمية  الحكومة  مواقع  على  إعان 
تُعلن فيه عن سعيّها في بناء نحو 5000 
الضفة  مستوطنات  في  سكنية  وحدة 

الغربية.

أنَّ  العدد  هذا  قضية  تُبيّن  وسوف 
ومنذ  الرسمّي  الضّم  بدون  “إسرائيل” 
زمٍن تتصّرف في الضفة الغربيّة وكأنَّها 
من أراضيها وضمن حدودها السياديّة، 
وأنَّها تعمل من جانٍب واحٍد ومنذ عشرات 
سيطرتها  وإدامة  ترسيخ  على  الّسنين 
هناك. وكيف حّولت “إسرائيل” أراضَي 
دولة،  أراِضي  إلى  خاصٍة  فلسطينية 
وسوف تشرح القضية األوجه المختلفة 
التي  واآلليات  الطرق  وشتّى  للضم 
لجأت إليها سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
التي بواسطتها جعلت الضّم الفعلّي أمراً 
عن  وذلك  الغربيّة،  الضفة  في  واقعاً 

طريق تناول المحاور التالية:
مقدمة: تواريٌخ من الضمِّ الُمسبق.

جداً  واسعٍة  مساحاٍت  إغالق  أوالً: 
دائٍم  بشكٍل  الغربية  الضفة  من 

ومستمٍر.
إلنشاء  األراضي  سلّب  ثانياً: 

المستوطنات.
وحدائق  طبيعيّة  محميّات  ثالثاً: 
األحياء  لحصر  كأداٍة  وطنيّة 

الفلسطينيّة في القدس الشرقية.
“إسرائيل”  حّولت  كيف  رابعاً: 
إلى  خاصة  فلسطينية  أراضَي 

أراِضي دولة؟

مقدمة: تواريٌخ من الضمِّ 
الُمسبق

عام 1967

“إسرائيل”  احتلّت   1967 يونيو  في 
أجرت  غّزة.  وقطاع  الغربيّة  الّضفة 
األّولين  الشهرين  خال  “إسرائيل” 
لاحتال تعداداً للسّكان تُحّدد بموجبه أنَّ 
المحتلّة  األراضي  في  الفلسطينيّين  عدد 
في ذلك الوقت يبلغ قرابة المليون نسمة: 
الغربيّة  الّضفة  660000 منهم في  نحو 
ال  غّزة.  قطاع  في   350000 ونحو 
تشمل هذه األرقام الّاجئين الفلسطينيّين 

الحرب  أثناء  “إسرائيل”  هّجرتهم  الذين 
وبعدها.

وقطاع  الغربيّة  الّضفة  احتال  وفور 
غّزة ضّمت “إسرائيل” إلى مسطّح بلدية 
أراضي  من  دونٍم   70000 نحو  القدس 
الّضفة الغربيّة في خطوٍة ُمخالفٍة للقانون 
البلدية  الحدود  ترسيم  جرى  الدولي. 
المصالح  يُائم  بما  للمدينة  الجديدة 
واالقتصاديّة  والديموغرافيّة  السياسيّة 
ُصّممت  والتي  اإلسرائيلي  لاحتال 
في  اليهودية  األغلبية  يضمن  نحٍو  على 

القدس. 

تْرك  خال  من  عمليّاً  ذلك  تحقق  لقد 
الفلسطينيّين  بالسّكان  المكتظّة  المناطق 
خارج حدود المدينة ودمج المناطق ذات 

الضئيلة. الفلسطينية  السّكانية  الكثافة 

القدس  لمدينة  الحضري  المسطح  إّن 
سوى  يُشّكل  لم  األردنيّة  الحقبة  في 
جرى  التي  األراضي  من  ضئيٍل  ُجزٍء 
ُمعظم  أما  دونم(،   6000 )نحو  ضّمها 
األراضي التي ضّمتها “إسرائيل” )نحو 
القدس  ريف  من  فكانت  دونم(   64000
وضاحية  قرية  لـ28  تعود  أراٍض  وهي 

فلسطينية تقع بالقرب منها.

قضايا العدد

خريطة حرب 1967
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ضمُّ القدس الشرقية

إلى  الشرقية  القدس  “إسرائيل”  ضّمت 
للقانون.  ُمخالفٍة  خطوٍة  في  حدودها 
االحتال  سلطات  تتعامل  الضمِّ  ومنذ 
هناك  الفلسطينيين  مع  اإلسرائيلي 
كمهاجرين غير مرغوٍب فيهم رغم أنَّها 
هي  المحتلة الدخيلة عليهم، حيث تُطبّق 
عن  ترحيلهم  غايتها  منهجيّةً  سياسةً 

ومدينتهم. منازلهم 

احتال  بعد  ُمباشرة   1967 يونيو  في 
نحو  “إسرائيل”  ضّمت  الغربية  الضفة 
إلى  الضفة  أراضي  من  دونم  ألف   70
فيها  وطبّقت  القدس  بلدية  نفوذ  مسطح 
القانون  بذلك  القانون اإلسرائيلي ُمخالفةً 

الدولي.

ضّمتها  التي  األراضي  تجاوزت 
القدس  شرقّي  مساحة  بكثير  “إسرائيل” 
دونم   6000 نحو  على  امتّدت  )التي 
من  يُقارب  ما  على  اشتملت  إذ  فقط(، 
أراٍض  ُمعظمها  إضافية  دونم   64000
تتبع لـ28 قرية فلسطينية تقع في الضفة 
نفوذ  مسطّح  يتبع  وبعضها  الغربية، 
يعيش  جاال.  وبيت  لحم  بيت  بلديّتي 
اليوم في المناطق المضمومة 370 ألف 

209 آالف  فلسطيني على األقّل وقرابة 
ُمستوطن يهودي. 

للمدينة  الجديدة  الحدود  ترسيم  جرى 
أساساً  ديمغرافيٍة  اعتباراٍت  وفق 
مناطق  ضمِّ  عن  االمتناع  رأسها  وعلى 
أغلبية  لضمان  بكثافة  مأهولة  فلسطينية 
لذلك ضّمت  المدينة.  يهوديّة حاسمة في 
من  جزءاً  انتقائّي  بشكٍل  “إسرائيل” 
ُمبقيةً  للقدس  الُمجاورة  القُرى  أراضي 
أصحابها من الجهة األخرى من الحدود.

بيت  في  المثال  سبيل  على  فعلت  هكذا 
وفي  شماالً  الواقعتين  والبيرة  إكسا 
الواقعة  قليلة  بنسبة  المأهولة  المناطق 
لحم  بيت  بلديّتي  نفوذ  مسطّح  ضمن 
نزعت  وبذلك  جنوباً.  ساحور  وبيت 
وأحياًء  قرًى  من  أجزاًء  “إسرائيل” 

فلسطينية وضّمتها إلى حدودها.

أوال: إغالق مساحاٍت واسعٍة 
جدًا من الضفة الغربية بشكٍل 

دائٍم ومستمٍر

تُعتبر هذه الظاهرة هي الوسيلة اإلدارية 
حركة  تقييد  حيث  من  تأثيراً  األكثر 
السكان الفلسطينيين هناك وكل ما يتعلق 
بقدرة استخدامهم لألرض كمورٍد أساس.

1967 - 1975 مناطق 
عسكرّية ُمغلقة: الموجة 

األولى

من  أقل  وبعد   ،1967 يوليو   8 بتاريخ 
المنطقة  قائد  وقع  الحرب،  على  شهٍر 
“جنرال  الميجور  حينه،  في  الوسطى 
رقم  المرسوم  على  نركيس”  عوزي 
الضفة  أن  خاله  من  أعلن  الذي   /34/
منذ  و  ُمغلقةٌ،  عسكريةٌ  منطقةٌ  الغربية 
االحتال  جيش  قادة  وقع  الحين  ذلك 
اإلغاق  أوامر  آالف  على  المتعاقبون 
الغربية،  الضفة  أراضي  داخل 
أصدر  المؤقتة  األوامر  لهذه  وباإلضافة 
من  العديد  العسكريون  االحتال  قادة 
أوامر اإلغاق الدائمة لمساحاٍت شاسعٍة 

ألغراض متنوعة أهمها:
1 . – الغربية  الضفة  حدود  إغاق 

ومنطقة  شرقاً  األردن  مع  الحدود 
إغاق  الحقاً،  ثم  غرباً.  اللطرون 
كبيٍر  جزٍء  )أّي  التماس”  “منطقة 
جدار  غرب  الواقعة  المنطقة  من 

العنصري(. الفصل 
التدريب . 2 أجل  من  مناطق  إغاق 

العسكري.
إغاق مناطق نفوذ المستوطنات.. 3
جيش . 4 عّرفها  مناطق  إغاق 

ضروريةً  أنَّها  على  االحتال 
لمختلف األغراض العسكرية.

ببعض . 5 تُحيط  أمنيّة  مناطق  إغاق 
المستوطنات.

 1967 أغسطس  بين  الواقعة  الفترة  في 
عن  “إسرائيل”  أعلنت   1975 ومايو 
تُشكل  والتي  المليون  ونصف  مليون 
الغربيّة  الّضفة  أراضي  ُربع  من  أكثر 
ُمغلقٍة  عسكريٍّة  كمناطق   )%  26.6(
دخولها  الفلسطينيّين  على  يُحظر  والتي 
المنع  يُطبّق هذا  لم   . بتصريٍح خاصٍّ إاّل 
ُمباشرةً أو على نحو متساٍو ولكّن اتّساع 
نطاق األراضي التي أُغلقت وتوزيعاتها 
“إسرائيل”  أنَّ  على  يداّلن  الجغرافيّة 
أغراضها  خدمة  في  إلى وضعها  ترمي 

الخاصة.

خريطة ضمُّ القدس الشرقية
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في  مناطق  إغاق  عن  اإلعان  بدأ  لقد 
معدودٍة  أسابيع  خال  الغربية  الضفة 
1967، إذ  انتهاء الحرب في يونيو  بعد 
يوم  الغربية  للضفة  العسكري  القائد  قام 
أمر  على  بالتوقيع   1967 أغسطس   1
القطاع  طول  على  مناطق  لتسع  إغاٍق 
شمال  من  الجبل،  متن  شرقي  الواقع 
أريحا، كانت  الغربية حتى غور  الضفة 
فيها  يُعلن  التي  األولى  المرة  هي  هذه 
الضفة  داخل  الدونمات  مئات آالف  عن 

الغربية “مناطق مغلقة”.

االحتال  سلطات  أنَّ  من  الرغم  وعلى 
العسكرية أعلنت أنَّ الهدف من اإلغاق 
هو ألغراض التدريب العسكري، إال أن 
إغاق “مناطق التدريب” هذه التي تمت 
كانت مثلما ذكرنا أعاه بعد أسابيع قليلة 
هذا  وبالطبع  الحرب،  إنتهاء  من  فقط 
ُمباشرةً  متعلقاً  يكون  أن  يُمكنه  ال  األمر 
لجيش  الفورية  التدريبية  باألغراض 
جداً  بسيٍط  لسبٍب  اإلسرائيلي،  االحتال 
العسكرية  التدريبية  المنظومة  أن  وهو 
الوقت  ذلك  في  كانت  االحتال  لجيش 

موجودةً داخل حدود “إسرائيل”.

العام  من  ونوفمبر  أكتوبر  شهري  في 
لمنطقة  إغاٍق  أوامر  صدرت   1967

يونيو  حتى  فيها  كان  والتي  اللطرون 
1967 ثاث قرى فلسطينية، تم تخريبها 
 ،1967 آب  مطلع  ففي  أهلها،  وطرد 
االحتال  على  بَعُد  شهران  يمِض  ولّما 
مناطق  تسع  عن  “إسرائيل”  أعلنت 
ُمغلقٍة  عسكريٍّة  كمناطق  األغوار  في 
)منطقة أُغلقت بالمرسوم رقم 151( أّي 
أواخر  المناطق،  أعقاب إغاق هذه  في 
ألف   685 نحو  شمل  تم   1967 العام 

دونم ضمن المناطق المغلقة.

الثانية الموجه 

القرن  من  السبعين  سنوات  أوائل  في 
من  الثانية  الموجة  بدأت  الماضي، 
اإلعان عن مناطق مغلقة، كان معظمها 
الغربية،  للضفة  الشرقي  القطاع  إغاق 
الجنوبية.  الضفة  حدود  حتى  أريحا  من 
 700 أكثر من  تم اإلعان عن  خالها، 
عسكرية  كمناطق  إضافية  دونم  ألف 

ُمغلقة ألغراض التدريب. 

والجدير بالذكر هنا أنَّهُ مع انتهاء موجة 
ديسمبر   25 بتاريخ   الثانية  اإلعانات 
1972 تداخلت بشكٍل شبه كامٍل خارطة 
“خطة  خارطة  مع  التدريب  مناطق 
“إسرائيل”  كانت ستواصل  التي  ألون” 

على  أيضاً  األمنية  سيطرتها  بموجبها 
وحدود  الجبل  متن  بين  الواقعة  المنطقة 

نهر األردن.

بأن  ادعاء “إسرائيل”  الرغم من  وعلى 
األراضي  تشمل  ال  التدريب  مناطق 
وأن  الفلسطينيين،  قِبَل  من  المأهولة 
اإلعان عن إغاقها ال يمس نسيج حياة 
السكان الفلسطينيين، إالّ أن صوراً  من 
سكانية  تجمعات  تُظهر  تاريخية  الجو 
في  وتعتمد  هناك  تعيش  كانت  فلسطينية 
وفاحة  المواشي  رعّي  على  معيشتها 

األرض.

لقد مّس إغاق هذه المناطق وبشكٍل  إذاً 
السكانية  التجمعات  هذه  أفراد  قُدرة  بالٍغ 
فوق  الحياة  ُمواصلة  على  الفلسطينية 

أراضيهم.

في  التدريب  مناطق  إغاق  مع  تزامناً 
العديد  إصدار  تم  الغربية،  الضفة  شرق 
ألراٍض  األخرى  اإلغاق  أوامر  من 
وكانت  تدريب”،  “كمناطق  ُحددت 
أُعلنت  التي  التدريب  لمناطق  ُماصقة 
في خمسينات القرن الماضي في الجانب 
هكذا  األخضر.  الخط  من  اإلسرائيلي 
تم  السبعينات،  سنوات  منتصف  وحتى 
اإلعان عن أكثر من  1.5 مليون دونم 

ُمغلقٍة. كمناطق 

على  الرئيسية  التعديات  جرت  لقد 
األعوام  خال  التدريب  مناطق  خرائط 
والتي   1995 إلى   1993 من  الممتدة 
اإلسرائيلي  االحتال  جيش  قيام  أعقبها 
 /C/ أراضي  داخل  تموضعه  بإعادة 
أوائل  حتى  التسعين  سنوات  أوائل  منذ 
العام 2015، ومع إلغاء منطقة التدريب 
تم إبطال إغاق  رقم911 شمال أريحا، 
300 ألف  364 ألف دونم، نحو  حوالي 
دونم منها كانت ضمن مناطق تدريب تم 
األراضي  بقية  أما  إبطالها،  أو  تقليصها 
باألمر  المغلقة  المنطقة  ضمن  فكانت 
عند   2002 سنة  قُلّصت  والتي   151
شرق  فعلياً  المسيّجة  للمنطقة  ُماءمتها 

قضايا العدد
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شارع  90. إن مناطق التدريب بحدودها 
السلطة  مناطق  حدود  تُحاذي  الجديدة، 
نتيجةً   ،)Bو  A )المنطقتان  الفلسطينية 
العيش  حيّز  وسد  تضييق  جرى  لذلك، 
للعديد من التجمعات السكانية الفلسطينية 
 /C/ المنطقة  داخل  أراضيها  بقيت  التي 
بل وُشملّت ضمن مناطق تدريب مغلقٍة.

هذه  رغم  أنَّه  إلى  هنا  اإلشارة  تجدر 
اإلجمالي  الحجم  زاد  التقليصات، 
لألراضي المغلقة بالضفة الغربية زيادةً 
الماضي  القرن  تسعينات  في  كبيرةً 
جميع  نفوذ  مناطق  عن  اإلعان  عند 
المستوطنات منطقة عسكرية مغلقة أمام 
حوالي  تبلغ  مساحة  وهي  الفلسطينيين. 
540 ألف دونم وتُشكل نحو %9.7 من 

أراضي الضفة الغربية.

بالمساحة  جداً  كبيرٍة  أُخرى  زيادٍة  ثمة 
الغربية  الضفة  ألراضي  اإلجمالية 
التي  السنوات  في  طرأت  المغلقة، 
عند  الثانية،  االنتفاضة  اندالع  أعقبت 
إعان االحتال اإلسرائيلي عن “منطقة 
الخاصة”  األمنية  و“المناطق  التماس” 
المستوطنات،  ببعض  المحيطة  )شبام( 
رفعت  وبهذا،  مغلقة.  عسكرية  منطقة 
أوامر اإلغاق هذه حجم المنطقة المغلقة 

بنحو  180 ألف دونم أخرى.

والنتيجة كانت:
دونم 	  مليون   1.765 يُقارب  ما  أنَّ 

مساحة  ثلث  تقريباً  تُشكل  والتي 
من  وأكثر  برمتها  الغربية  الضفة 
نصف مساحة المنطقة C المعروفة 
ُمغلقٍة  عسكريٍة  كمناطق  اليوم 

لمختلف األهداف.
األراضي 	  ُمجمل  من   78% نحو 

بهدف  مغلقة  منطقة  عنها  الُمعلن 
أيُّ  الجيش  يجري  ال  التدريب، 
تتوزع  بينما  التدريبات،  من  نوٍع 
بين  تقريباً،  بالتساوي  األرض  بقية 
االحتال  جيش  يستخدمها  مناطق 
مراراً )أكثر من تدريب واحد كل 3 
أشهر( وأُخرى يستخدمها قلياً )أقل 

من تدريٍب واحٍد كل 3 أشهر(.
مناطق 	  خرائط  ُمقارنة  تُبين 

نفوذ  مناطق  خرائط  مع  التدريب 
الكبير  التناسق  ذلك  المستوطنات، 
اللذين  المناطق  هذه  “نوعّي”  بين 
يُشكان معاً نحو  82 % من إجمالي 
الغربية،  بالضفة  المغلقة  المنطقة 
بهذا  المقصود  أن  إذاً  الواضح  من 
كبيرٍة  مساحاٍت  إغاق  هو  التناسق 

من األرض أمام الفلسطينيين.
حوالي 348 ألف دونم من المساحات 	 

“أراضي  “إسرائيل”  أعلنتها  التي 
داخل  تقع  الغربية،  بالضفة  دولة” 
 %  43.5 وتُشكل  تدريب،  مناطق 
“إسرائيل”  أعلنته  ما  ُمجمل  من 

أراضي دولة في كل الضفة. 
ال يُوجد تطبيٌق حقيقٌي للقانون على 	 

البناء اإلسرائيلي بمناطق التدريب، 
بنيت بعشرة أماكن ومستوطنات  إذ 
ومرافق  بيوت  استيطانية،  وبؤر 
مغلقة. تدريب  مناطق  داخل  عامة 
وعلى الرغم من أن سلطات فرض 
هدٍم  أوامر  أصدرت  قد  القانون 
إسرائيلي  مبنى   170 من  ألكثر 
)هذا  التدريب  بمناطق  ُشيّد  مما 
في  بُنّي  مما  جزٌء  فقط  هو  العدد 
كون  ورغم  أنه  إالّ  المناطق(،  هذه 
المدني داخل هذه  البناء اإلسرائيلي 
تمتنع  قانوني شرعاً،  غير  المناطق 
عن  اإلسرائيلي  االحتال  سلطات 

تنفيذ اإلخاء.
وبحالتين، 	  األخيرة  السنوات  في 

أراٍض  “إسرائيل”  اقتطعت 
وحولتها  تدريب  مناطق  من 

مناطق مغلقة بحسب الهدف من إغالقها

حجم مناطق التدريب الفاعلة بحسب وتيرة استخدامها )بالدونمات(
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قضايا العدد

تجدر  توسيعها.  بُغيّة  للمستوطنات 
اإلشارة هنا إلى أنه في يناير 2015 
على  الوسطى  المنطقة  قائد  وقع 
التدريب  منطقة  كلّية  يُلغي  مرسوٍم 
بُغيّة تنفيذ خطة  911 شمال أريحا، 
اليوم  القاطنين  البدو  أهلها  ترحيل 
القدس  شرق  الواقعة  األراضي  في 

ورام هللا.
إسرائيليون 	  مستوطنون  اليوم  يقوم 

دونم  ألف   14 عن  يزيد  ما  بفاحة 
يشمل  )ال  العسكرية  المناطق  من 
الزراعية  األراضي  الرقم  هذا 
المستوطنات،  نفوذ  مناطق  ضمن 
بوجه  فقط  ُمغلقٍة  أراٍض  وهي 
الفلسطينيين(، غالبية هذه األراضي 
الزراعية )73 %( قامت السلطات 
مناطق  في  للمستوطنين  بتحويلها 
فقط  فعلياً  إغاقها  تم  حدودية 
طول  على  إما  الفلسطينيين،  بوجه 
مع  الغربية  للضفة  الشرقية  الحدود 
بمنطقة  أو   )151 )المنطقة  األردن 
يقوم  ذاته،  الوقت  في  اللطرون. 
زراعياً  باالستياء  مستوطنون 
وبطريقة غير رسمية على مساحاٍت 
التدريب.  مناطق  داخل  ُمعيّنٍة 
لمنظمة  اإلسرائيلية  للتقارير  وطبقاً 
إسرائيلية  )منظمة  نافوت”  “قرم 
على  وتعمل   2012 سنة  تأسست 
متابعة ودراسة السياسة اإلسرائيلية 
الغربية(  الضفة  بأراضي  المتعلقة 
يفلحون اليوم أكثر من 3000 دونم 

الموجودة  الزراعية  األراضي  من 
داخل مناطق التدريب.

 
من   60% حوالي  أن  من  الرغم  وعلى 
من  المفلوحة  الزراعية  األرض  عموم 
عسكرية  مناطق  داخل  مستوطنين  قِبَل 
األرض  ُعموم  من  و76%  مغلقة 
إسرائيليون  يفلحها  التي  الزراعية 
داخل مناطق تدريب، هي أراٍض ُملكية 
أّي  يتم  ال  أنَّه  إال  فلسطينية،  خاصة 
تطبيق للقانون ضد عمليات الغزو هذه، 
بل على العكس، تقوم سلطات االحتال 
عليها،  والتغطية  بدعمها  اإلسرائيلية 
من  يتجزأ  ال  جزءاً  أيضاً  وتعتبرها 
العجلة االقتصادية والمكانية في صناعة 

االستيطان.

ثانيًا: سّلب األراضي إلنشاء 
المستوطنات

تأثيراً  األكثر  العامل  هي  المستوطنات 
الغربية  الضفة  في  الحياة  واقع  على 
اإلنسان  حقوق  على  وإسقاطاتها 
أبعد  هو  ما  وتطال  ُمدّمرةً  الفلسطيني 
التي  الدونمات  آالف  مئات  من  بكثير 
في  بما  إقامتها،  ألجل  منهم  ُسلّبت 
الزراعية:  واألراضي  المراعي  ذلك 
مئات  شقِّ  ألجل  أراٍض  ُصودرت 
االلتفافية  الشوارع  من  الكيلومترات 
الحواجز  للمستوطنين؛  المخّصصة 
حركة  لتقييد  األخرى  والوسائل 

لمواقع  تبعاً  وأُقيمت  فقط،  الفلسطينيين 
وصول  مجال  إغاق  المستوطنات؛ 
أراضيهم  من  كثيٍر  إلى  الفلسطينيين 
نطاق  داخل  الواقعة  تلك  الزراعية 
المستوطنات أو خارجها؛ ترسيم المسار 
يمّس  والذي  الفاصل  للجدار  الملتوي 
الفلسطينيين  بحقوق  خطيٍر  نحٍو  على 
أراضي  داخل  ُمحاذاته،  في  القاطنين 
لـ“إسرائيل”  األساسي  والهدف  الضفة، 
من ذلك أن تُبقي إلى الغرب من الجدار 
واألراضي  المستوطنات  من  أمكن  ما 

التي تُعّدها لتوسيع المستوطنات.

1967 عملت “اسرائيل” على  منذ عام 
من  سواء  المستوطنات،  وتوسيع  بناء 
حيث توسيع رقعتها أو زيادة عدد سكانها. 
ونتيجة هذه السياسة، يعيش اليوم حوالي 
يحملون  إسرائيلي  مستوطن   380000
مستوطنات  في  االسرائيلية،  الجنسية 
الضفة الغربية وشرقي القدس، في العقد 
األول لاحتال، عملت حكومات حزب 
العمل )المعراخ( بموجب “خطة ألون”، 
التي تُوصي ببناء مستوطنات في مناطق 
كثافةً  فيها  والتي  أمنية”  “أهمية  ذات 
غور  مثل:  ُمنخفضةً،  فلسطينيةً  سكانيةً 
األردن، أجزاء من جبال الخليل، القدس 

وضواحيها.

مع اعتاء حزب التكتل )الليكود( للحكم 
ببناء  الحكومة  بدأت   ،1977 عام  في 
الضفة  أنحاء  جميع  في  مستوطنات 
الغربية، خاصةً في المناطق التي يتركز 
فيها الفلسطينيون، على قمم الجبال وفي 
هللا- رام  خط  غربي  الواقعة  المناطق 
نابلس. هذه السياسة تنبع من دوافع أمنيٍة 

وأيديولوجيٍة معاً.

لاحتال  األول  العقد  خال  ففي  لذلك 
الغربيّة  الضفّة  في  “إسرائيل”  أقامت 
ثاثين  نحو  الشرقيّة(  القدس  يشمل  )ال 
اإلجمالي  سّكانها  عدد  بلغ  مستوطنة 
كما  إسرائيلي.  مستوطن   4500 قرابة 
أصبح  ما  برئاسة  “إسرائيل”  أنشأت 
الحقاً “حزب العمل” في سبتمبر 1967 

توزيع مناطق المستوطنين الزراعية داخل مناطق عسكرية ُمغلقة بحسب الهدف من إغالقها )بالدونمات(
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الخطوة  هذه  مثل  “إسرائيل”  تتّخذ  لم 
بداية  في  فقط  الضفة.  مناطق  بقيّة  في 
خرائط  القدس  بلدية  أعّدت  الثمانينات 
الفلسطينية  األحياء  لجميع  هيكلية 
ميزتها  وكانت  المدينة  شرقّي  في 
جرى  التي  الشاسعة  المساحات  األبرز 
إطالة”  ذات  كـ“أراٍض  تخصيصها 

يُمنع فيها البناء.

بعد  بأنّه   2014 العام  ُمعطيات  تُفيد 
الخرائط  على  التعديات  بعض  إجراء 
في  المساحات  هذه  نسبة  بلغت  الهيكلية 

األحياء الفلسطينية نحو 30%.

فقط  للسكن  الخرائط  هذه  وتُخصَّص 
القدس  شرقّي  مساحة  من   15% نسبة 
إجمالي  من   8.5% نحو  )وتُشّكل 
أّن نسبة السكان  البلدي(، علماً  المسطّح 
المدينة  سّكان  ُمجمل  إلى  الفلسطينيين 

تبلغ نحو 40%.

 2019 نهاية  وحتى   1967 العام  منذ 
أُقيمت في أنحاء الضفة الغربية أكثر من 
كما  “أنماطها”  تتوّزع  مستوطنة   200

يلي:
131 مستوطنة اعترفت بها وزارة 	 

الداخلية كبلدات؛
أُقيمت 	  مستوطنة   110 نحو 

)“بؤر  رسمية  ُمصادقة  دون 
بدعم ومساعدة  ولكن  استيطانية”(، 

وزارات حكومية؛
الجيوب 	  من  عدد  الخليل  في 

االستيطانية داخل المدينة؛
في القدس الشرقية 11 حيّاً أُقيم على 	 

ضّمتها  الغربية  الضفة  في  أراٍض 
“إسرائيل” إلى منطقة نفوذ القدس، 
وكذلك عدد من الجيوب االستيطانية 
في  الفلسطينية  األحياء  قلب  في 

القدس الشرقية.
أُقيمت 	  أُخرى  16 مستوطنة  وهناك 

مستوطنات  وأربع  غّزة،  قطاع  في 
في شمال الضفة الغربية تّم تفكيكها 
“خطّة  تطبيق  ضمن   ،2005 عام 

االنفصال”.

أُطلق  والتي  هناك  المستوطنات  أُولى 
عليها اسم “كفار عتسيون”.

مناطق  في  المستوطنات  أُقيمت  بعدها 
المستوى  على  أهمية  ذات  اُعتبرت 
كثافة  ذات  مناطق  وكانت  “األمني” 
شملت  نسبياً.  ضئيلة  فلسطينية  سّكانية 
مساحة  بنصف  تُقّدر  التي  المناطق  هذه 
ومناطق  األردن  غور  الغربيّة  الّضفة 
القدس  بريّة  ومعظم  القدس  ُمحيط  في 
وشريطاً اُقتُطع من تال جنوب الخليل.

معظم  فيها  بُنيت  التي  المنطقة  ُحّدت 
المستوطنات خال العقد األّول بشريانَّي 
ألون”  “شارع  رئيسيّين:  مرور 
امتداد  على  السبعينيّات  في  ُشقَّ  الذي 
الجبال  لسلسلة  الشرقيّة  المنحدرات 
الوسطى، وشارع 90 الذي أضافت إليه 
منطقة  في  يمرُّ  جديداً  “إسرائيل” جزءاً 
بين  التنقل  لتسهيل  الميت  البحر  شمال 

و”إسرائيل”. المستوطنات 
 

للقدس الشرقيّة فقد صادرت  بالنسبة  أما 
المساحة  ثلّث  من  أكثر  “إسرائيل” 
خاّصة  ُملكيّة  ُمعظمها  ضّمتها،  التي 
المستوطنات  عليها  وبنت  للفلسطينيّين، 

اإلسرائيلية  الّسلطات  تُسّميها  والتي 
في  “إسرائيل”  أقامت  حيث  “أحياء”. 
سنوات االحتال األولى ثماني “أحياء”.

وتوظيف  النطاق  واسع  البناء  ُمقابل 
المخّصصة  األحياء  في  الطائلة  األموال 
االستيطان  كتل  وفي  فقط،  لليهود 
تبذل  الكبرى”،  “القدس  تُشّكل  التي 
التطوير  لمنع  كبيرةً  جهوداً  “إسرائيل” 
الفلسطينيين.  للسّكان  والبناء المخّصص 

صادرت  السياسة  هذه  إطار  في 
ثُلّث   1967 العام  منذ  “إسرائيل” 
 - القدس  إلى  ضّمتها  التي  األراضي 
بملكيّة  أراٍض  ُمعظمها  دونم،   24500

خاّصة. فلسطينية 
األراضي  هذه  على  “إسرائيل”  بنت 
فقط  اليهود  للسّكان  ُمخّصصة  حيّاً   11
عن  مكانتها  تختلف  ال  األحياء  وهذه   -
مناطق  بقيّة  في  المستوطنات  مكانة 

الغربية. الضفة 

جميع  “إسرائيل”  ألغت  الضّم  فور 
كانت  التي  األردنيّة  الهيكليّة  الخرائط 
وأنشأت  المضمومة  المناطق  في  ساريّة 
تدريجيّاً،  فقط  امتأل  تخطيطيّاً  فراغاً 

خريطة المستوطنات - العقد األّول )1967 - 1977(
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قضايا العدد

التخطيط  هذا  وراء  الكامن  المنطق  كان 
فرض واقٍع ديمغرافّي وجغرافّي يُعرقل 
على  لاعتراض  سعٍي  أّي  مستقباً 

الهيمنة اإلسرائيلية هناك.

الغربيّة  الضفة  المستوطنات  قطعت 
المياه  تصريف  خطّ  امتداد  على  طوليّاً 
)ظهر سلسلة الجبال الوسطى( والمناطق 
“ممّرات  أقامت  كما  له،  المتاخمة 
الغربيّة  التال  استيطانيّة” والتي قطّعت 

أُفقيّاً.

التواصل  المستوطنات  كسرت  وهكذا 
من  وحّدت  الفلسطيني  الحضرّي 
الفلسطينية  والقرى  المدن  تنمية  إمكانية 
واستولت على مناطق واسعة من الّريف 

الفلسطيني.

بعضها  المستوطنات  ربط  أجل  من 
المستوطنات  بين  التنقّل  وتسهيل  ببعٍض 
خمسة  الحكومة  شقّت  و“إسرائيل” 
الضفة  شرق  من  تمر  سريعٍة  شوارع 
هذه  توصل  إْذ  غربها،  إلى  الغربية 
الشوارع بين مناطق الخط األخضر إلى 
من  بها  وتمر  الغربيّة  الّضفة  شوارع 

شمالها إلى جنوبها.

الثمانينيّات  في  “إسرائيل”  شقّت 
والتسعينيّات عشرات الشوارع االلتفافية 
المستوطنات  إلى  الّسفر  إلتاحة  الجديدة 
المدن  عبر  المرور  إلى  الحاجة  دون 

الفلسطينية.  والقرى 

خال الفترة المذكورة أقامت “إسرائيل” 
قطاع  في  جديدة  مستوطنة   12 أيضاً 
أخرى  استيطانية  “أحياء”  وثاثة  غّزة 

في القدس الشرقيّة.

2020 أعلى عام على اإلطالق 
في االستيطان 

 
التابع  للتخطيط  األعلى  المجلس  وافق 
 4948 على  اإلسرائيلية  المدنية  لإلدارة 
من  عشرات  بضع  في  استيطانية  وحدة 

في  يسكنون  الذين  المستوطنين  عدد 
أكثر  أعاه  المذكورة  المستوطنات 
في   413400 منهم  ألف:   620 من 
شرق  باستثناء  الضفة  مستوطنات 
اإلحصاء  دائرة  لمعطيات  )وفقاً  القدس 
 )2017 نهاية عام  ُمحّدثة في  المركزية 
الضفة  أراضي  في   209270 ونحو 
بلدية  مسطح  إلى  ُضّمت  التي  الغربية 
القدس  معهد  لمعطيات  )وفقاً  القدس 

نهاية  في  ُمحّدثة  “إسرائيل”،  ألبحاث 
.)2016

المناطق  في  “اللّيكود”  أقامت حكومات 
عاَمي  )بين  دولة  كأراضي  المعلنة 
ما  مع  ائتافها  في   1988  -  1984
أصبح الحقاً “حزب العمل”( نحو 100 
مكتظة  فلسطينية  مناطق  في  مستوطنة 

بالسّكان. 

خريطة مستوطنات القدس الشرقية - العقد األّول )1967 - 1977(
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وتمت  األولى(  الرئيسية  )المرحلة 
الموافقة على 2688 للمصادقة )المرحلة 

الرئيسية الثانية واألخيرة غالباً(.

)باستثناء  تقريباً  الوحدات  ستكون جميع 
“إسرائيل”  تضطر  قد  مناطق  في   )2
الدولتين  َحلِّ  سياق  في  إخاؤها  إلى 
ُمبادرة  اتفاقية  أساس  على  )الحساب 

جنيف(.

هو  اآلن  حتى  الوحدات  عدد  وبلغ 
في  عليها  الموافقة  تمت  وحدة   12159
اجتماٍع  عقد  إمكانية  مع   ،2020 عام 
قبل  الموافقات  من  أُخرى  لجولة  آخر 

نهاية العام.
وبالفعل، إنّه يُمثل ارتفاعاً في الموافقات 

المخططات في 14 و15 أكتوبر 2020. 
وهذه الموافقات تجعل عام 2020 أعلى 
الوحدات  حيث  من  اإلطاق  على  عاٍم 
في الخطط االستيطانية التي تم الترويج 

لها منذ بدء تسجيل حركة “السام اآلن” 
في عام 2012.

عددها  البالغ  الوحدات  هذه  بين  من 
4948، تمت الموافقة على إيداع 2260 

ً الخطط التي يتم الترويج لها في مستوطنات الضفة الغربية سنويا

تتعامل “إسرائيل” مع آالف الفلسطينيين المقيمين في القدس وكأنهم ُمهاجرين غير مرغوب فيهم، كما تُطبّق سياساٍت تهدف إلى إبعادهم عن منازلهم وعن مدينتهم. وهذه خريطة القدس 
الكبرى 2020 مع سهٍم يُشير إلى جفعات همتوس وهار حوما إي على طول المحيط الجنوبي للقدس تثبت ذلك
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قضايا العدد

قائمة الُمخططات المعتمدة 
يوم 15 ُأكتوبر 2020

 
عيناف - 179 وحدة.	 
بركان - 10 وحدات )تمت إضافتها 	 

 24 إجمالي   - المعتمدة   14 الـ  إلى 
وحدة(.

)تمت 	  وحدات    Peduel - 7
 - المعتمدة   13 الـ  إلى  إضافتها 

إجمالي 20 وحدة(.
ياكير - 74 وحدة.	 
معاليه شومرون - 106 وحدة.	 
يزهار - 211 وحدة.	 
إيلي - 629 وحدة.	 
كفر ادوميم - 52 وحدة.	 
معاليه مخماش - 14 وحدة.	 
جيفا بنيامين )آدم( - 357 وحدة.	 
شيلو - 213 وحدة )في خطتين(.	 
نيلي - 354 وحدة.	 
كوخاف يعقوب - 160 وحدة.	 
بساجوت - 18 وحدة.	 
وحدة 	    Pnei Kedem - 120

غير  استيطانية  بُؤرة  )تقنين 
قانونية(.

براشا - 286 وحدة.	 
)إضفاء 	  وحدة   133  - تبواه  غرب 

استيطانية غير  بُؤرة  الشرعية على 

النشاط  زاد  عندما  ترامب،  حقبة  خال 
منذ  كبيٍر  بشكٍل  اإلسرائيلي  االستيطاني 
ضغوطاً  األمريكية  اإلدارة  أظهرت  أن 
ودفعت  االستيطاني  التوسع  على  أقل 
في  اإلسرائيلية  الداخلية  السياسات 

المقابل لمزيٍد من النشاط.

سنوياً،  المعتمدة  الوحدات  حساب  عند 
التي  الوحدات  اآلن”  “السام  تطرح 
مراحل  في  بالفعل  عليها  الموافقة  تمت 

سابقة في وقٍت سابٍق من العام.

تتجنب هذه الممارسة الحساب المزدوج 
اإلجمالي  للمبلغ  دقة  أكثر  قراءةً  وتُوفر 

للوحدات المتقدمة سنوياً.

حركة  موافقات  عدد  فإن  وبالتالي، 
من  قلياً  أقل  أُكتوبر  “السام اآلن” في 

تلك التي أصدرتها اإلدارة المدنية.

بعض الخطط الجديرة بالمالحظة:

على 	  رجعي  بأثٍر  الشرعية  إضفاء 
وحدة(   133( الغربية  تبواخ  بؤرة 
تبواش  كفار  مستوطنة  من  بالقرب 
كيدم  بني  وبؤرة  نابلس،  جنوب 
)120 وحدة( بالقرب من مستوطنة 

ميتزاد شمال شرق الخليل.
في 	  وحدة   629 على  الموافقة  تمت 

بأثٍر  التصديق  ذلك  في  بما  إيلي، 
بشكٍل  مبنية  61 وحدة  رجعي على 

غير قانوني.
في 	  وحدة   560 على  الموافقة  تمت 

مستوطنة  أجل  من   - جيلو  هار 
الطريق  عن  وُمنفصلة  غرباً  جديدة 

السريع الرئيسي بين المدن.
األخرى 	  الموافقات  من  العديد 

الكبيرة نسبياً للمستوطنات الصغيرة 
نسبياً.

هار جيلو
 

كٍل  وراء  تقع  مستوطنة  هي  جيلو  هار 
الضفة  ُمبادرة جنيف وأراضي  من خط 
إلى  “إسرائيل”  ضمتها  التي  الغربية 

ُمتواصلة  تقع على طول سلسلة  القدس. 
غير ُمكتملة من االستيطان الذين عملوا 
القدس  ربط  على  طويلة  فترة  منذ 
بمستوطنات غوش عتصيون على طول 

الطريق 60.

هار  قطعت  فقد  للفلسطينيين،  بالنسبة 
بيت  بين  بالفعل االتصال اإلقليمي  جيلو 
الغربي،  الشمال  إلى  الولجة  وقرية  لحم 
الضفة  في  العازل  الجدار  عززها 

الغربية.

ستعمل الخطة الحالية المكونة من 560 
وحدة سكنية على إنشاء حي جديٍد تماماً 
الحالية،  المستوطنة  من  أكبر  سيكون 
المقطوعة  األرض  تستغل  وسوف 
لمزيٍد  الغربية  الضفة  جدار  بواسطة 
بيت  الغربية  العاصمة  تفتيت منطقة  من 
لحم، بما في ذلك األرض التي تربط بين 
آل- الولجة وبلدة بتير وكذلك بتير وبيت 

لحم.

من  بعضاً  أيضاً  األرض  هذه  وتُشكل 
غير  الخصبة  األراضي  احتياطيات 
والتي  لحم،  بيت  في  الوحيدة  المأهولة 
إلى  الغربية  الضفة  جدار  حالياً  يعزلها 

شمالها وغربها.
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إضافي )إجمالي 11 وحدة(.
بيت إيل - 382 وحدة في ُمخططين.	 
هار جيلو - 560 وحدة.	 
في 	  وحدة   205  - الداد  كفر 

ُمخططين.
أسفار - 215 وحدة.	 
كفر ادوميم - 132 وحدة.	 
كيرم ريم - 140 وحدة.	 
جديد جيفون - 2 وحدة.	 
كوخاف يعقوب - المحات التجارية 	 

والخدمات.
 	 64 )إضافة  Telem - 64  وحدة 

إجمالي   - المعتمدة   93 إلى  وحدة 
157 وحدة(.

ثالثًا: محمّيات طبيعّية 
وحدائق وطنّية كأداة لحصر 

األحياء الفلسطينّية في 
القدس الشرقية

 
من عام 1969 إلى عام 1997 سيما في 
اإلسرائيلية  السلطات  أعلنت  الثمانينيات 
 6 )نحو  دونم   340000 يُقارب  ما  عن 
% من مساحة الّضفة الغربيّة( كمحميّات 

طبيعيّة.

حّدت  البيئة  حماية  غطاء  وتحت 
الفلسطيني  التطوير  رسميّاً  “إسرائيل” 
وتربية  البناء  ومنعت  المناطق  هذه  في 

الماشية والزراعة الحديثة.

“إسرائيل”  قلّصت  نفسه  الغرار  على 
للتنمية  المتاحة  األراضي  مساحة 
ضّمتها  التي  المناطق  في  الفلسطينية 
إلى مسطّح بلديّة القدس من خال إنشاء 
عام  في  أُقيمت  هناك  وطنيّة  حديقة 
1974 وأُطلق عليها اسم حديقة “أسوار 

القدس” الوطنية.

 1100 نحو  الحديقة  هذه  مساحة  تبلغ 
القدس  داخل  نصفها  من  أكثر  يقع  دونم 
البلدة  بأسوار  تُحيط  وهي  الشرقيّة 
ومأهولةً  واسعةً  أجزاًء  وتشمل  القديمة 

من حّي سلوان الفلسطينّي.

قانونية(.
ريمونيم - 148 وحدة.	 

في جلسة يوم 14 أكتوبر 2020:

أدوميم 	  لتوسيع منطقة ميشور  خطة 
الصناعية.

كارني شومرون - 82 وحدة.	 

 	 37 )إضافة  وحدة   37  - إفرات 
وحدة إلى 156 وحدة تمت الموافقة 
عليها بالفعل - إجمالي 193 وحدة(.

خطتين 	  في  وحدة   75  - شيماء 
معتمدة   29 إلى  وحدة   75 )إضافة 

- إجمالي 104 وحدة(.
حديقة باتزيل موتور.	 
ُمخطط 	  يُوجد  ال   - افرايم  معاليه 
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خريطة المحميات الطبيعية في الثمانينيات

خريطة المحميات الطبيعية في القدس الشرقية

حي وادي حلوة في سلوان والذي تشمله الحديقة الوطنية

أعلنتها  التي  األراضي  ضمن  من 
في  طبيعية”  “محميات  “إسرائيل” 
نحو  يقع  الماضي،  في  الغربية  الضفة 
C وما  300000 دونم منها في مناطق 
 A يُقارب 40000 دونم منها في مناطق

.Bو

 2000 عامي  بين  الواقعة  الفترة  وفي 
وطنيّة  حدائق  ثاث  عن  أُعلن  و2013 
أُخرى في القدس الشرقيّة داخل المسطّح 
البلدّي لمدينة القدس. تشمل هذه الحدائق 
أو  خاّصة  بملكيّة  فلسطينية  أراٍض 
في  العمرانيّة  المناطق  داخل  أراٍض 
ُمتاخمة  أو  الفلسطينية  والقرى  األحياء 

لها مانعة بذلك تطويرها وتوّسعها.

رابعًا: كيف حّولت “إسرائيل” 
أراضَي فلسطينية خاصة إلى 

أراِضي دولة؟
 

العليا  العدل  محكمة  قرار  صدور  منذ 
المسمى “ألون موريه” )1979(، الذي 
فلسطينية  أراٍض  على  االستياء  حظر 
بملكية خاصية من أجل إقامة مستوطنات 
االستيطاني  المشروع  تأسس  مدنيّة، 

على استخدام أراضي الدولة.

إال أّن األراضي التي ُسجلت في السجل 
أراضي  أنَّها  على  )الطابو(  العقاري 
عام  اإلسرائيلي  االحتال  قبل  دولة 
مساحتها  وبلغت  محدودة  كانت   ،1967
من   9% يقرب  ما  أّي  دونم،   527000
القدس  تشمل  الغربية، ال  الضفة  مساحة 

الشرقية.

وتركزت غالبية هذه األراضي في غور 
“منصة  تشتمل  لم  حين  في  األردن، 
القدس  بين  الجبال  )سلسلة  الجبل” 

والخليل( تقريباً، على أراضي دولة.

قضية  في  الحكم  قرار  أعقاب  في 
ببناء  الّسماح  أجل  ومن  موريه”  “ألون 
الضفة  أرجاء  جميع  في  المستوطنات 
الجبل”،  “منصة  ذلك  في  بما  الغربية، 
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المستصلحة أقّل من 50 % فإنّه يجري 
أنَّها  على  بأكملها  القسيمة  عن  اإلعان 
جميع  المزارع  وسيخسر  دولة  أراضي 

حقوقه عليها.

أشهرت  الوسيلة،  هذه  على  وبناًء 
ممتلكات  أنَّها  على  أراضَي  “إسرائيل” 
فلسطينية  أراٍض  أنَّها  رغم  حكومية، 

بملكية خاصة وفق القوانين المحلية.

مطلب استصالح األراضي 
المتواصل

قّررت المحكمة العليا في فترة االنتداب 
أراضي  استصلح  الذي  المزارع  أّن 
أنه  إال  أعوام،  عشرة  خال  “ميري” 
الفترة،  هذه  بعد  استصاحها  توقف عن 
اكتسبها  التي  الملكية  حقوق  يخسر  ال 
على قطعة األرض، حتى لو لم يُسّجلها 
على اسمه في السجل العقاري )الطابو(. 
وقد ُعمل بهذا التفسير في الضفة الغربية 

أثناء الحكم األردنّي أيضاً.

سياسة  إطار  في  “إسرائيل”  وتبنّت 
قالت  حيث  معكوساً،  تفسيراً  اإلشهار 
اُستصلحت  التي  “الميري”  األرض  إّن 
لعشرة أعوام وأكثر، إال أّن استصاحها 
توقف في مرحلة معينة من دون تسجيلها 
اإلعان  ويُمكن  حكومية  ممتلكات  تُعّد 

عنها على أنها أراضي دولة.

“إسرائيل”  أشهرت  الطريقة  وبهذه 
الغربية  الضفة  في  واسعة  مناطق 
كأراضي دولة، رغم أّن القوانين المحلية 
بملكية  أنَّها أراٍض فلسطينية  تنّص على 

خاصة.

تجاهل حقوق المجموعات 
الّسكانية على أراضي الّرعي

ينّص قانون األراضي على أّن األراضي 
التي  العامة  األراضي  هي  “المتروكة” 

تنقسم إلى نوعْين:
بأكمله  الجمهور  تخدم  أراٍض  أ( 

من  أكثر  عن  “إسرائيل”  أعلنت 
900000 دونم على أنَّها أراضي دولة. 

التي  اإلشهار  عمليات  غالبية  كانت 
من  بأراٍض  تتعلق  “إسرائيل”  نفذتها 
هذا  ويتعلق  )الميري(.  الَمشاع  فئة 
الموجودة  األراضي  بغالبية  المصطلح 
المبنية  المنطقة  حول  كلم   2.5 قطر  في 
في القرية، كما كانت عام 1858، سواًء 

أكانت مستصلحة أم ال.

كما جرت عمليات إشهار على أراضي 
رعيٍّ من فئة “متروكة”. ويُشير تقرير 
الشرعية”(  غطاء  )“تحت  سيلم  بيت 
قوانين  تُناقض  اإلشهار  سياسة  أّن  إلى 
أبعاد  ثاثة  عبر  المحلية  األراضي 

أساسية:

جودة االستصالح الزراعي 
التي تمنح حقوَق ملكية

األراضي  قانون  من   78 المادة  تنّص 
أرض  استصلح  الذي  المزارع  أّن  على 
دون  من  أعوام  عشرة  لفترة  “ميري” 
فإنِّه يحصل  الدولة  ُمعارضة من طرف 

القانون  أّن  على حقوق ملكية عليها. إال 
ال يُعّرف جودة وطبيعة هذا االستصاح 
الذي يُؤدي إلى منح حقوق الملكية على 

أراضي “الميري”.

لهذا السؤال إسقاطاٌت هامةٌ كون منطقة 
“منّصة الجبل” في الضفة الغربية تتميز 
بأراٍض صخريٍة ال يُمكن استصاح إال 

قسٍم صغيٍر منها.

فترة  في  العليا  المحكمة  قّررت  وقد 
“الجيوب  استصاح  أّن  االنتداب 
المناطق  في  المنتشرة  المثمرة” 
“الميري”  ألراضي  التابعة  الّصخرية 
تمنح المزارع حقوَق ملكية على القسيمة 
بأكملها. وقد طُبق هذا الّشرع في الضفة 
الغربية في سنوات الحكم األردني أيضاً.

سياسة  إطار  في  “إسرائيل”  واتبعت 
جداً،  وضيقاً  ُمختلفاً  تفسيراً  اإلشهار 
ملكية  حقوق  يّدعي  من  أّن  على  ينّص 
يُثبت  أن  عليه  صخرية  قسيمة  على 
من   % 50 يقّل عن  ال  ما  استصلح  أنه 

الكلية. مساحتها 
الجيوب  ُمجمل  مساحة  كانت  وإذا 

خريطة أراِضي دولة
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)الطرقات، مثاً(.
مجموعة  لصالح  ُمخصصة  أراٍض  ب( 
الّرعي  أراضي  مثل:  عينية  سكنية 
لسنوات  معينة  قرية  تستخدمها  التي 
فترة  العليا في  المحكمة  طويلة. وقضت 
االنتداب بأّن تأسيس وإثبات سكان قرية 
معينة  أرٍض  على  الجمعية  لحقوقهم  ما 
هذه  سكان  يُثبت  أن  سوى  يستوجب  ال 
القرية استخدامهم لهذه األرض لسنوات 

طويلة لغرض الّرعي.

عمليات  في  “إسرائيل”  وتجاهلت 
إشهار أراضي الدولة التي بادرت إليها، 
بالمجموعات  الخاصة  الجمعية  الحقوَق 
الّسكنية الفلسطينية على أراضي الّرعي. 

عمليات  استندت  فقد  العكس؛  على  بل 
اإلشهار في حاالٍت عديدٍة على االدعاء 
لاستصاح  تُستخدم  ال  األرض  بأّن 

الزراعي بل للّرعي فقط.

عام  جرى  حكومي  استطاع  أشار  وقد 
دونم  مايين   3.6 ثمة  أّن  إلى   1976
الغربية،  الّرعي في الضفة  من أراضي 
صالحة  غير  بينها  من  دونم  مليونا 
لاستصاح الزراعي )قرابة %35 من 

مساحة الضفة الغربية برّمتها(.

هذه  من  كبيراً  قسماً  أّن  في  شّك  وال 
“متروكة”  أراٍض  هي  األراضي 
سكنيٍة  لمجموعاٍت  تتبع  ُمخّصصة، 
إشهار  فإّن  ولذلك  محليٍة.  فلسطينيٍة 
دولة  أراضي  أنَّها  على  األراضي  هذه 
يُناقضان  للمستوطنات،  وتسخيرها 

المحلية. القوانين  تعليمات 

ختام

احتلت  عاماً  خمسين  من  أكثر  قبل 
الغربية  والضفة  قطاع غزة  “إسرائيل” 
القدس.  إلى  منها  جزءاً  ضّمت  والتي 
“إسرائيل”  تستمر  هذا  يومنا  حتى 
وعلى  المناطق  هذه  على  بالسيطرة 
سكانها وتفرض منذ ما يزيد عن نصف 

وإذ تختلف الظروف العينيّة التي يعيشها 
الواقع  هذا  وطأة  تحت  الفلسطينيون 
األراضي  داخل  أخرى  إلى  منطقة  من 
“إسرائيل”  لتعريف  وفقاً  المحتلّة 
فإّن  بها،  الخاّصة  وُمخطّطاتها  للمنطقة 
تحت  يرزحون  الذين  الفلسطينيّين  جميع 
يومّي  واقٍع  من  يُعانون  االحتال  وطأة 

قوامه الحرمان والّسلب واالضطهاد.

في جميع أنحاء األراضي المحتلّة تتجاهل 
واحتياجات  حقوق  تماماً  “إسرائيل” 
عليهم  تُحكم  الذين  الفلسطينيّين  مايين 
السياسيّة  الحقوق  من  وتحرمهم  قبضتها 

وحق تقرير المصير.

وتقوم سلطات االحتال اإلسرائيلية وما 
تزال باستخدام أوامر اإلغاق في الضفة 
الغربية بشكٍل جارٍف لمختلف األهداف، 
وعلى رأسها إغاق األراضي للتدريبات 
ألغلب  المستمر  فاإلغاق  العسكرية، 
ال  الغربية  الضفة  في  التدريب  مناطق 
نظراً  “حاجة عسكرية”  ألي  تلبيةً  يأتي 
تُقام  ال  المساحة  هذه  من   %  80 لكون 

فيها فعلياً أيُّ تدريباٍت عسكريٍة.

إنَّ حجم هذه األراضي، باإلضافة لمناطق 
قانونية  عناصر  مع  وتناسقها  انتشارها 
على  الفلسطينيين  قدرة  من  تحدُّ  أُخرى 
المستوطنات  نفوذ  كمناطق  استخدامها، 
وكذلك  المعلنة،  الطبيعية  والمحميات 
مسح  المدنية  اإلدارة  ُمواصلة  حقيقة 
“أراضي الدولة” في أجزاٍء كبيرٍة منها 
غزو  إخاء  بغيّة  عمٍل  بأّي  القيام  دون 
لو  )حتى  األراضي  لهذه  المستوطنين 
كانت األراضي ملكية خاصة فلسطينية(، 
لها هو  المستمر  يُثبت أن اإلغاق  وهذا 
التي  األراضي  نظام  في  أساس  عامود 

احتلتها “إسرائيل” بالضفة الغربية.

النظام  هذا  من  الرئيس  الهدف  وأن 
قدرة  من  جداً  كبيرٍة  وبصورٍة  الحد  هو 
السكان الفلسطينيين على استخدام موارد 
ممكنة  مساحة  أكبر  وتحويل  األرض 

ليَِد المستوطنين اإلسرائيليين. منها 

واالضطهاد  الّسلب  قوامه  واقعاً  القرن 
والدوس على حقوق اإلنسان.

من  أكثر  مرور  ومع  ذلك  أثر  على 
العسكري  الحكم  من  قرن  نصف 
عن  يزيد  ما  أن  نجد  الغربية،  بالضفة 
لسيطرة  الخاضعة   C المنطقة  نصف 
المباشرة  اإلسرائيلية  االحتال  سلطات 
أراضي  ُمجمل  من   61% )مساحتها 
الضفة الغربية( أّي ثلث إجمالي أراضي 
أنها  على  رسمياً  اليوم  معروفة  الضفة، 

“مناطق عسكرية مغلقة”.

وهناك نوعان آخران من هذه األوامر، 
هما:

أمنية”  ألغراض  استياء  “أوامر 
يُشكان  واللذان  البناء”،  منع  و”أوامر 
“األمنية”  األوامر  كتيبة  من  جزءاً 
االحتال  جيش  يصادر  بواسطتها  التي 
قدرة  على  ُمشددة،  قيوداً  يفرض  أو 
مساحات  استخدام  من  الفلسطينيين 
الحر  للتنقل  الغربية،  الضفة  شاسعة من 

واالستخدامات األخرى بشكٍل آمن. 

وتثبيت  لتوسيع  المستمّر  سعيها  في 
المحتلّة  األراضي  كامل  على  سيطرتها 
طّورت “إسرائيل” عدداً ال يُحصى من 
والقانونيّة  والمدنيّة  العسكريّة  األدوات 
السّكان  شرذمة  إلى  الّرامية  واإلداريّة، 
عشرات  في  وزّجهم  الفلسطينيّين 
النسيج  وتفتيت  المنعزلة  الجيوب  من 
واالقتصادي  والثقافي  االجتماعّي 

الفلسطيني.

إلى  غزة  قطاع  “إسرائيل”  حّولت 
الضفة  في  العالم.  في  األكبر  السجن 
المستوطنات  لصالح  خّصصت  الغربية 
خارج  الممتّدة  الريفيّة  المناطق  معظم 
في  أنشأتها  التي  الفلسطينية  المعازل 
الّضفة الغربيّة بما في ذلك المنطقة التي 

ضّمتها إلى القدس.

الفلسطينّي  الحيّز  “إسرائيل”  شظّت 
وأحكمت السيطرة عليه.
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وســط تالل غور األردن القاحلة، ترســم الفنانة 
الفلســطينية خديجــة بشــارات، خريجــة مــن 
كلية الفنــون بجامعة النجاح، مشــاهد لجرافات 
وعمليات هدم، محاولةً االعتماد على الرسم في 
التعبيــر عــن مخاوفها مما قد يحــدث لمجتمعها 
البدوي المعزول، إذا عزمت إسرائيل على تنفيذ 
مخططها لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية 

بما يشمل غور األردن. 

خديجــة بشــارات واحدة من 15 ألف فلســطيني 
يعيشون بمخيمات صغيرة للرعاة تتناثر في غور 
األردن، المنطقة التي تعهدت إســرائيل بتوســيع 
ســيادتها عليها في األول من يوليو 2020، كأحد 

تبعات صفقة القرن األمريكية. 

فــي مخيــم بــدوي بشــمال غــور األردن، قالت 
بشــارات )37 عاماً(: “نحن نســمع عن قرارات 
الضــم كثيراً وعن نية االحتــال تطبيقها قريباً”، 
مؤكــدة أنها تعيــش أصاً مع عائلتهــا في منطقة 
محاطة بالحواجز والمعسكرات اإلسرائيلية، مما 
يؤثــر ذلك علــى الجميع، خصوصاً على نفســية 

األطفال الخائفين من المستقبل المجهول. 

مــن بين لوحاتها، تبــرز  لوحة باأللــوان المائية 
تُصــور نســاء تجمَّعن حول منزل مهدَّم ومشــهد 

جرافة صفراء تقترب من كوخ بدوي؛ في محاولة 
لتصوير معاناة يومية يعيشــها الفلســطينيون في 
مناطق األغوار، والذين أصبحوا رسمياً مهدَّدين 

بالتهجير. 

قالــت خديجة، وهــي أُم لثاثة أطفــال: “أنا عن 
طريق لوحاتي أحاول أن أوّصل للعالم الخارجي 
طبيعــة االحتــال وانتهاكاتــه”، أضافــت قائلة: 
“نعيــش كل يــوٍم هدمــاً ومصادرة، هذا الشــيء 

نواجهه بشكل شبه يومي”. 

توضح خديجة أنها تشعر بأنها محاَصرة في المخيم 
الذي يطلُّ عليه معســكٌر إســرائيلي ومســتوطنة 
الحمرا، بعيداً عن المناطق الواقعة تحت ســيطرة 

السلطة الفلسطينية. 

محمــود، زوج خديجــة قال: “ثابتيــن وصامدين 
فــي أرضنا، إحنــا رافضين أصــاً الضم كامل، 
قطعياً، مش رايحين نوافق على هذا الشــي حتى 
لو إجبــاري، رايحين نقاوم في الســبل الموجودة 

عندنا”. 

معرض وحيد

خديجــة خرجت مــن رســومها بمعرضها األول 
والوحيد قبل نحو عامين، والذي أقامته لها زوجة 
الســفير الدنماركي في مدينة القدس، وباعت فيه 

معظم لوحاتها.

تقول خديجة إنها لم تتمكن من حضوره شخصياً؛ 
لرفــض االحتال منحهــا تصريح الدخــول إلى 
القدس، ولكنها اســتطاعت من خال ما باعته من 

لوحات، شراء ما ينقصها من أدوات للرسم. 

رسامة فلسطينية تعّبر عن مخاوفها من ضّم إسرائيل ألراض 
بالضفة الغربية


