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٤

  شؤون سياسية

 "التمدد اإلسرائيلي في أفريقيا"السعودية تقود لجنة عربية لمواجهة 

  

قالت الصحيفة إن اللجنة عقدت اجتماعها في جامعة الدول العربية على مستوى  -الرياض
ير المندوبين الدائمين، ومشاركة األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة السف

 .سعيد أبو علي

 ٨١٧٢وقال أبو علي في تصريح له عقب اختتام اجتماع اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 
الصادر عن مجلس الجامعة، إن االجتماع ناقش سبل مواجهة التمدد اإلسرائيلي في القارة األفريقية على 

 -ئناف العالقات اإلسرائيلية ضوء مستجدات وتطورات العالقات اإلسرائيلية األفريقية بما في ذلك است
التشادية أخيرا، وتعزيز آليات التنسيق والمتابعة في تنفيذ خطة العمل المعتمدة والقرارات التي تتخذها 
اللجنة الوزارية على مستوى إدارات أفريقيا في وزارات الخارجية العربية واتخاذ التوصيات الالزمة بهذا 

  .الشأن

ماع اليوم يأتي في إطار مواصلة اللجنة للمهمات الموكلة إليها وأوضح السفير أبوعلي، أن اجت
وفي نطاق الدعم العربي للقضية الفلسطينية والرفض لكل المحاوالت اإلسرائيلية الستهداف القضية 

 األفريقية، والتحذير من تبعات وتداعيات تلك المخططات والمحاوالت على -الفلسطينية والعالقات العربية 
 .ئ والقيم وعلى حساب المصالح والتاريخ المشترك للعرب واألفارقةحساب المباد

وفلسطين وتونس ولبنان وليبيا والسودان ) ًرئيسا(يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها السعودية 
  .واألمانة العامة للجامعة العربية

  ٢٩/١/٢٠١٩عكاظ 

*** 

   والمصلينتحد خطير واستفزاز صارخ لمشاعر المسلمين: الفلسطينيون ينددون

 

 اإلسرائيلي، الحاخام المتطرف يهودا غليك، "الكنيست" ندد الفلسطينيون باقتحام عضو –عمان  
أمس، المسجد األقصى المبارك في مقدمة عشرات من المستوطنين المتطرفين، وبحماية قوات االحتالل 

ارخ لمشاعر المسلمين تحد خطير واستفزاز ص"اإلسرائيلي، لالحتفاء بزفافه داخل باحات المسجد، في 
  ...."والمصلين

من جانبه؛ ندد وزير األوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، الشيخ يوسف ادعيس، باحتفال عضو 
 بحفل زفافه في المسجد األقصى، برفقة وحماية شرطة االحتالل "يهودا غليك"الكنيست الليكودي المتطرف 

  .اإلسرائيلي



 
٥

ًلألقصى أصبحت تأخذ منحا تصاعديا خطيرا يمس بشكل االنتهاكات "وقال الشيخ ادعيس إن 
مباشر مشاعر المسلمين الذين يشاهدون هذه االنتهاكات التي تتم بشكل يومي وتكرس التقسيم الزمني 
والمكاني لألقصى بشكل غير رسمي، في استغالل واضح للوضع الذي يعيشه المسجد من تضييقات 

 التي تعمل بكل جهد لمزاحمة المصلين المسلمين في داخل ومحاصرة من قبل حكومة االحتالل اليمينة
  ."األقصى

تصعيد االنتهاكات اإلسرائيلية ضد األقصى يأتي في سياق الدعاية االنتخابية، حيث "وأضاف بأن 
  ."يتم استغالل المسجد وساحاته ومرافقه بشكل غير أخالقي وغير قانوني

ى منع هذه االنتهاكات الخطيرة والتي وصلت في المجتمع الدولي بالعمل عل"وطالب الشيخ ادعيس 
  ...."ً اعتداء وانتهاكا حتى تاريخه٣٠هذا الشهر إلى 

  ١ص/٢٩/١/٢٠١٩الغد 

*** 

  تحول في نظرة األميركيين تجاه فلسطين: إنترسبت
 

موقع ذي إنترسبت األميركـي إن ثمـة مؤشـرات تـوحي بـأن هنـاك تحـوال  يقول – إنترسبت – الجزيرة
  .رأ على نظرة األميركيين إلى دولة إسرائيل واحتاللها غير القانوني لألراضي الفلسطينيةربما بدأ يط

 وينقل إنترسبت عن استطالعات للرأي أجريت مؤخرا أن الديمقراطيين والنـاخبين األميـركيين الـشبان
  . بدؤوا يتبنون موقفا أكثر مواالة للقضية الفلسطينية-ضمنهم ناخبون يهود ومن –

ْمعلقـين سياسـيين اإلجابـة عـن أسـئلة فـي برنـامج صـوتي بـث علـى تطبيـق  قع محاوالتونشر المو ْ
: البودكاست مـن تقـديم اإلعالمـي البريطـاني المقـيم بالعاصـمة األميركيـة واشـنطن مهـدي حـسن، مـن بينهـا

لمــاذا يجــد النــاس فــي الواليــات المتحــدة صــعوبة بالغــة فــي انتقــاد إســرائيل؟ وهــل المــدافعون عــن إســرائيل 
  العداء للسامية؟ محقون في زعمهم أن جل المعارضة لهذه الدولة تنبع مما يسمونه

  رقابة األمر الواقع

مهـدي حـسن كـال مـن المعلـق  ويشير الموقع إلى أنه فـي الحلقـة الـصوتية مـن البرنـامج استـضاف
لقـة عـن السياسي مارك المونت هيل ورئيسة مؤسسة سالم الشرق األوسط الرا فريـدمان، وكـان محـور الح

 .إسرائيل واالحتالل

سـي إن "وأشار حسن في مستهل البرنامج إلى أن ضيفه هيـل تعـرض للطـرد مـن العمـل فـي شـبكة 
  ."من النهر إلى البحر"اإلخبارية بسبب إلقائه كلمة في األمم المتحدة دعا فيها إلقامة دولة فلسطين " إن

رمنغهــام للحقــوق المدنيــة فــي واليــة ويــشير الموقــع إلــى أن هــذه الخطــوة تزامنــت مــع إلغــاء معهــد ب
 قـراره األخيـر الـذي مـنح بموجبـه جـائزة -ضغط من جماعات يهودية محلية مواليـة إلسـرائيل تحت – أالباما



 
٦

وســحب ) بــي دي إس(حقــوق اإلنــسان للناشــطة األميركيــة أنجــيال ديفــيس لــدعمها حركــة مقاطعــة إســرائيل 
  .االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها

علنـا  أفـصحتا – ٕرشيدة طليب والهـان عمـر هما – رقة، أن عضوتين في الكونغرس األميركيوللمفا
  ". بي دي إس"عن دعمهما حركة 

علــى النقاشــات " رقابــة األمــر الواقــع"وتنــاول المتحــدثان فــي البرنــامج مــا يــسميها موقــع إنترســبت 
  .والمداوالت التي تتطرق إلى دولة إسرائيل في الواليات المتحدة

   حمراءخطوط

بالمنظمـة الدوليـة قـد تجـاوز الخطـوط الحمـراء نظـرا ألن  هيل بأنه في كلمتـه ويعترف مارك المونت
إطارا ضيقا للغاية هـو المـسموح لهـم بتناولـه فـي الواليـات المتحـدة عـن كـل مـا يتعلـق بإسـرائيل وفلـسطين، 

ويعتقـد .لـى حـق فـي ذلـكمؤكدا أنه عند موقفـه مـن ضـرورة تحريـر فلـسطين مـن النهـر إلـى البحـر، وأنـه ع
المونــت أنــه كــان مــصيبا عنــدما اســتغل حديثــه إلثــارة قــضية حقــوق اإلنــسان وتخيــل عــالم تــسوده الحريــة 

  .واألمان والسالم وتقرير المصير للشعب الفلسطيني ومواطني إسرائيل على حد سواء

د إســرائيل حركــة مناهـضة للــسامية تنتقــ" بــي دي إس"وينفـي المعلــق الــسياسي األميركـي أن تكــون 
مـن جانبــه، استـشهد مقــدم .حــسب تعبيـره" أمــر بـديهي"وتنطـوي علـى رد فعــل لـسياستها، وهــذا بالنـسبة لـه 

نـشرته فـي صـحيفة نيويــورك  البرنـامج مهـدي حـسن بمقـال كانـت كاتبـة العمــود الـصحفي ميـشيل ألكـساندر
رقـت الكاتبـة فـي ذلـك وتط."كـسر حـاجز الـصمت بـشأن إسـرائيل"تايمز نهاية األسبوع الماضـي تحـت عنـوان 

المقال إلى معارضة الناشط السياسي األميركي الراحل مارتن لوثر كينغ لحـرب فيتنـام، مـشيرة إلـى أن هنـاك 
فهما يتعاظم يوما بعد يوم بـأن انتقـاد سياسـات الحكومـة اإلسـرائيلية وممارسـاتها لـم يعـد ضـربا مـن معـاداة 

 إن ألكـساندر علـى صـواب، ذلـك أن األمـور بـدأت ويقـول مهـدي حـسن.السامية في حد ذاتـه علـى مـا يبـدو
فــي أكثــر مــن أربعــة  تنقلــب علــى إســرائيل بــسبب احتاللهــا غيــر المــشروع لألراضــي الفلــسطينية، وتحكمهــا

ويـشير إلـى أن إقـدام عـضوتين .لغـزة ماليين فلسطيني، وبنائها مستعمرات ذات طـابع اسـتعماري، وحـصارها
ن دعمهمـا لحركـة مقاطعـة إسـرائيل، وتغيـر مواقـف النـاخبين مـن في الكونغرس األميركـي علـى اإلفـصاح عـ

تأييد القضية الفلـسطينية مـا كـان لهمـا أن يحـدثا قبـل  نحو – بينهم شبان يهود ومن – الشباب األميركيين
إذ لم يكـن "ولم يكن لنيويورك تايمز أن تنشر مقال ميشيل ألكساندر لو تقدمت به قبل سنوات .سنوات قليلة

  . حينها، وفقا لمهدي حسن"ذلك واردا

  تهديد إستراتيجي

غيــر أن حــسن يــستدرك قــائال إن المــدافعين عــن إســرائيل لــن يستــسلموا لألمــر بــسهولة وبــدون 
مقــال ألكــساندر بأنــه  وصــفت – منظمــة يهوديــة غيــر حكوميــة وهــي – مقاومــة، فرابطــة مكافحــة التــشهير

لسابق لدى الواليات المتحدة ونائب وزيـر حاليـا وغرد مايكل أورين سفير إسرائيل ا".معيب على نحو خطير"



 
٧

بمكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي في حسابه على تويتر قـائال إن ألكـساندر بمقارنتهـا تقـديم الـدعم إلسـرائيل 
  ."الشرعية بشكل خطير) اإلسرائيليين(تنزع منا "بتأييد حرب فيتنام فإنها 

ي وعلــى إســرائيل أن تتعامــل معــه علــى هــذا تهديــد إســتراتيج"ويــصف أوريــن مقــال ألكــساندر بأنــه 
بيد أن مهدي حسن يسخر من هذا الوصف معربا عـن أملـه بـأال تحـاول ميـشيل ألكـساندر زيـارة أي ."النحو

مــن القنــصليات اإلســرائيلية، غــامزا بــذلك مــن قنــاة جريمــة قتــل الــصحفي الــسعودي جمــال خاشــقجي داخــل 
ويمضي حسن إلـى القـول إنـه مـن .تشرين األول الماضي/رقنصلية بالده في إسطنبول في الثاني من أكتوب

الغريب بمكان أن يستبد بالسياسيين والصحفيين األميركيين ذلك الهوس بالدفاع عن إسـرائيل والتـرويج لهـا 
أحــدث مــشروع  أن – حــسن يــضيف – وعلــى ســبيل المثـال.علـى الــرغم مــن أنهــا دولــة أجنبيـة بالنــسبة لهــم

ي علــى مجلــس الــشيوخ الــذي يــسيطر عليــه الجمهوريــون ال يتعلــق بتعزيــز قــانون ســيطرح فــي العــام الحــال
اإلغالق المؤقت للمؤسسات الحكوميـة بـل مـسودة قـانون  األمن على الحدود أو إصالح النظام الضريبي أو

يحمي الحكومة اإلسرائيلية عبـر مـنح الحكومـات المحليـة فـي الواليـات المتحـدة سـلطة مقاطعـة أي شـركات 
  . على االنضمام لحركة مقاطعة إسرائيلأميركية تجرؤ

  ٢٨/١/٢٠١٩ الجزيرة

*** 

  اعتداءات

  األقصى المسجد في بزفافه يحتفي "غليك" المتطرف :خطيرة سابقة في
 

 األقـصى المـسجد االثنـين، اليـوم غليـك، يهـودا المتطـرف الحاخـام اإلسـرائيلي الكنيست عضو اقتحم
  .زفافه لمناسبة تلمودية دينية طقوس ضمن طرفين،المت المستوطنين من مجموعة رأس على المبارك

 ٍبـث بتـصوير" تلموديـة طقـوس بحـسب زواجـه تقـديس" ّوثـق غليك المتطرف أن عيان، شهود وقال
  .ًالحقا المبارك المسجد خطيبته اقتحمت حين في النقال، بهاتفه مباشر

 ٍتحـد بأنـه باحاته خلدا بزفافه واحتفائه غليك المتطرف اقتحام األقصى المسجد حراس أحد ووصف
 سـيكون الـذي المبـارك المـسجد استهداف في متقدمة وحلقة والمصلين، المسلمين لمشاعر واستفزاز خطير
  .المقبلة اإلسرائيلية لالنتخابات ًاستهالال الرئيسية االستهداف نقطة

 ٧٥ تحماقـ إذ األقـصى، للمـسجد االسـتفزازية اقتحاماتهـا اليوم المستوطنين عصابات جدد ذلك، إلى
 مغادرتهم حتى االحتالل قوات قبل من مشددة وحماية بحراسة وأرجائه مرافقه في وتجولوا باحاته، مستوطنا

  .السلسلة باب من

  ٢٩/١/٢٠١٩األيام 

*** 
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  األقصى جنوب لمنازل جديدة هدم ٕواخطارات استدعاءات ّيوزع االحتالل
 

ــة تابعــة طــواقم وزعــت ــو تحرســها القــدس، فــي االحــتالل لبلدي ــوم معــززة، عــسكرية ةق ــين، الي  االثن
 حلـوة وادي حـي فـي لمقدسـيين االحـتالل لبلديـة اسـتدعاء وأوامر المواطنين، من عدد لمنازل ٍهدم إخطارات

 .المبارك األقصى المسجد جنوب سلوان ببلدة

 بأكملـه، حلـوة وادي حـي بتـصوير شـرعت االحتالل بلدية طواقم أن حلوة وادي معلومات مركز وأفاد
 ألصـحابها واسـتدعاءات المنـازل بعـض علـى الهـدم إخطـارات مـن عـددا وعلقت المنشآت بعض صويربت ثم

 .البلدية لمراجعة

 .لمراجعتها استدعاء حلوة وادي معلومات مركز مدير سلمت البلدية طواقم أن المركز وأضاف

 المحالت رتأجب المركبات، بتفتيش وشرعت سلوان، ببلدة تايه أبو حي االحتالل قوات اقتحمت كما
  .الحي شوارع في تواجدها خالل أبوابها إغالق على التجارية

  ٢٨/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 
  

  التنفيذ ّحيز يدخل القدس في التلفريك مشروع :هآرتس
 

 الثالثـاء، اليـوم العبريـة، هـآرتس صـحيفة كـشفت – خاصـة ترجمـة – كـوم دوت "القدس" – اهللا رام
 الهــوائي القطــار بنــاء خطــة علــى ًمــؤخرا، القــدس، فــي التحتيــة البنيــة لتطــوير الوطنيــة اللجنــة موافقــة عــن

  .لألقصى الغربي الجدار في البراق حائط إلى الوصول خالله من سيتم والذي المدينة، في "التلفريك"

 أي قبــل مــن اعتراضــات أي لتقــديم مرحلــة ســتكون القادمــة ًيومــا الــستين فــإن الــصحيفة، وبحــسب
 .عالمشرو ضد جهات

 ًوفقا سيتم حيث .القدس تطوير وهيئة اإلسرائيلية، السياحة وزارة بتشجيع للمشروع الترويج ويجري
 .للتلفريك محطات ثالثة بناء للخطة،

 عيمــق" شــارع طــرف علــى القــديم القطــار محطــة فــي ســتقام األولــى المحطــة فــإن للــصحيفة، ًووفقــا
 ليمـر "صـهيون جبـل" عنـد الـسيارات موقـف مـن رببـالق والثانيـة طـور، أبـو حـي فـوق من يمر لكي "رفائيم

 سـاحة إلـى الوصـول يـتم ومنـه الثالثة، محطته في سلوان في "كيدم" مجمع نحو الجدار طول على التلفريك
 .البراق

 ًوخاصـة القـدس، مدينـة فـي االزدحـام حـدة مـن التخفيـف منـه الهـدف إن المـشروع مخططو ويقول
 فـي ًشـريكا ليـست النقل وزارة إن معارضوه يقول فيما .الغربي لحائطا منطقة في السياحية الحافالت ازدحام
 .العامة النقل وسائل إلى الحاجة من التقليل ليس منها الهدف أن يوضح ما الخطة
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 القديمـة، البلدة حوض على اإلسرائيلية السيطرة تعميق هو المشروع من الهدف أن الصحيفة وترى
 .سلوان حي تهويد على تعمل التي نيةاالستيطا إلعاد جمعية مشاريع وتعزيز

 التـي المؤسـسات ًوخاصـة اإلسـرائيلية الجهـات بعض من كبيرة معارضة وجود إلى الصحيفة وتشير
 .الطبيعية والمناظر التاريخي، بالتراث عملها يتعلق

 مليـون ٢٠٠ إلـى األولـى مراحلـه فـي ستـصل أعـوام، منذ له يخطط الذي المشروع تكلفة أن ويقدر
 .٢٠٢١ عام حتى ًجاهزا يكون أن ويرجح أجنبية، شركات عليه تشرفو شيكل،

 الـذروة، أوقـات وفـي ركـاب، ١٠ إلـى يـصل مـا نقـل على قادرة عربة كل تكون سوف للخطة، ًووفقا
 ٢٠ إلـى ١٥ وكـل ًتلقائيـا، النظـام وسيكون كيلومتر، ١.٤ الخط طول ويبلغ .الخط على ستكون عربة ٧٣

 تـستمر وسوف ساعة /كم ٢١ القيادة سرعة تكون سوف .ركاب هناك يكن لم لو حتى القطار، يغادر ثانية
  .دقيقة ٤.٥

  ٢٩/١/٢٠١٩القدس 

*** 

  ألف فلسطيني من النقب٣٦ وخطة لتهجير "األقصى"مستوطنون يقتحمون 

  

اقتحمت مجموعات من المستوطنين المتطرفين اليهود  - كامل ابراهيم وكاالت-  المحتلة األراضي
الحرم – المباركقصىي يهودا غليك باحات المسجد األسرائيلخام المتطرف وعضو الكنيست اإلبقيادة الحا

  .القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة

 بالقدس الشيخ عزام قصىية العامة وشؤون المسجد األسالم اإلوقافوأكد مدير عام دائرة األ
ة بحراسة مشددة من شرطة وجيش االحتالل الخطيب في رام اهللا ان االقتحامات نفذت من جهة باب المغارب

ي،موضحا ان المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية استفزازية قادها الحاخام المتطرف غليك وسط حالة سرائيلاإل
  .من الغضب والغليان سادت في المكان

ي أوري أرئيل، خطة سرائيلكن جانب اخر أنهى وزير الزراعة وتطوير النقب في حكومة االحتالل اإل
، بحسب ١٩٤٨ ألف مواطن عربي بدوي من قراهم في النقب داخل اراضي عام ٣٦مة لتهجير قرابة ضخ

  . االثنينأمس في عددها الصادر "يسرائيل هيوم"ما ذكرت صحيفة 

ّوذكرت الصحيفة، انه من المقرر أن يتم البدء بتنفيذ الخطة، إذا ما صودق عليها، العام الحالي 
، انه من المقرر ان تقيم سلطات االحتالل في القرى وأضافت. أربع سنواتعلى أن ينتهي تنفيذها خالل 

ّمشاريع قومية وبنى تحتية وأخرى أمنية، تلزم بـنقل السكان إلى قرى أخرى"بعد تهجير أهلها  ّ ، الفتة الى "ّ
ا ًووفق.  ألف دونم، وهي أكبر مصادرة أراض منذ النكبة٢٦٠ّأن المناطق المصادرة من البدو تقدر بـ 

ّ، على أن يستمر لمدة أربع سنوات، في حين ٣١ّللخطة، فإن التهجير سيبدأ هذا العام، من شمال شارع  ّ
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ّ بميزانية تتم زيادتها سنويا، عبر تكثيف عمليات سلطات إنفاذ ٢٠٢١سيبدأ التهجير الكلي في العام  ً
  .ّية ووزارة األمن الداخليسرائيلالقانون، في إشارة إلى الشرطة اإل

عابر "ّ أنقاض القرى بعد تهجيرها، ستعمل سلطة االحتالل على توسعة إضافية لشارع وعلى
ّ، جنوبي البالد حتى بلدة نباطيم في النقب، وهي المنطقة التي تقدر مساحتها بـ )٦شارع  ("إسرائيل ّ١٢ 

السبع ، تعتزم سلطات االحتالل نقلهم إلى تل ) نسمة٥٠٠٠(ّألف دونم، وتسكن فيها ألف أسرة عربية 
 فلسطيني لمناطق أبو تلول وأبو ٥٠٠٠كما ستعمل سلطات االحتالل على نقل . وأبو تلول وأم بطين

ّ، بهدف نقل مصنع للصناعات العسكرية "رمات بقاع"ًيا إسرائيلقرينات ووادي النعم، من المنطقة المسماة 
ٍمن مركز البالد إلى النقب، باإلضافة إلى مد خط ضغط عال لشركة الكهرب ً ألفا، ١٥ًاء يشكل تهديدا ألرواح ّ

  . ألف دونم، تخطط سلطات االحتالل لتهجيرهم ومصادرتها٥٠يقيمون على 

 مواطنا فلسطينيا، من الضفة الغربية ١٨ االثنين أمسي فجر سرائيلكما اعتقلت قوات االحتالل اإل
ت مناطق متفرقة في مدن  الفلسطيني في بيان له، ان قوات االحتالل اقتحماألسيروقال نادي . المحتلة

  .طوباس وجنين ورام اهللا والخليل وبيت لحم، واعتقلت المواطنين الثمانية عشر بزعم أنهم مطلوبون

 نفسها بتصرف الرئيس الفلسطيني محمود االثنين أمسسياسيا وضعت الحكومة الفلسطينية 
 جديدة تضم فصائل منظمة عباس، غداة اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح التي أوصت بتشكيل حكومة

  .التحرير وشخصيات مستقلة، وسط تقديرات بأن هذه الخطوة قد تعمق االنقسام بين حركتي فتح وحماس

رئيس الوزراء رامي الحمد "وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود إن 
  ."اهللا يضع حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس

ترحيب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بتوصيات اللجنة المركزية "ي بيان رسميونقل المتحدث ف
  ."لحركة فتح القاضية بتشكيل حكومة جديدة

وأكد رئيس الوزراء رامي الحمد اهللا الحقا وضع مصير حكومته بيد الرئيس عباس خالل زيارته الى 
  .يدة هدفه الضغط على حركة حماسمدينة الخليل في الضفة الغربية، نافيا ان يكون تشكيل حكومة جد

نأمل أن تشارك كل الفصائل الفلسطينية في الحكومة الجديدة وأناشد حركة حماس "وقال الحمد اهللا 
  ."بان تكون تكون جزءا منها

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح أوصت خالل اجتماع برئاسة عباس األحد في مقر الرئاسة في 
، ما يعني "ومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلةبتشكيل حك"مدينة رام اهللا، 

  .استبعاد حركة حماس

تقرر تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة المركزية لبدء الحوار "وأوضحت اللجنة في بيانها أنه 
  ."والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية
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ة الوفاق الوطني أعربوا عن ثقتهم بنجاح جهود رئيس الوزراء وأعضاء حكوم"وقال المحمود إن 
تشكيل حكومة جديدة تحمل على عاتقها هموم أبناء شعبنا وتكمل السير على طريق استعادة الوحدة 

  ."الوطنية وانهاء االنقسام والمضي في سبيل نيل الحرية واالستقالل

ية يجب أن يكون من وقال المتحدث باسم الحركة سامي ابو زهري أن تشكيل أي حكومة فلسطين
 ."لكن ما يجري هو استمرار العمل التفردي الذي تقوم به حركة فتح"خالل اتفاق وطني 

  ." مثل هذه الحكومة لن تحصل على شرعية"وأضاف 

واعتبر محللون سياسيون أن مثل هذه الخطوة من الممكن ان تعمق االنقسام السياسي بين 
  .الضفة الغربية وقطاع غزة

ات المحلل البريطاني في المجلس االوروبي للعالقات الخارجية المهتم بالشأن وقال هيو لوف
هذه الخطوة وصفت بأنها تعزيز للوحدة الوطنية لكن إذا استبعدت حماس "الفلسطيني في غزة - ي سرائيلاإل

  ."فقد تحقق العكس وتزيد االنقسامات الداخلية الحالية وتبعد حماس

أنه إذا تم تشكيل حكومة من " فلسطيني من الضفة الغربية وقال جهاد حرب، وهو محلل سياسي
  .منظمة التحرير الفلسطينية فقط، فإن ذلك سيشير إلى نهاية لمحاوالت المصالحة المتعثرة بالفعل

  ٨ص/٢٩/١/٢٠١٩الرأي 

*** 

  تقارير

  اإلسرائيليون يرويها كما النهاية نبوءات نفسها؟ إسرائيل ستهزم كيف
 

 األخيـرة اآلونـة فـي نـشر صـحفي حـوار فـي – هيكـل المـنعم عبـد –إلسـرائيلية ا الصحافة – الجزيرة
 زمنيـا أفقـا وافتـرض يراهـا، كمـا إسـرائيل لنهايـة قاتمـة صـورة مـوريس بيني الشهير اإلسرائيلي المؤرخ رسم
 .رأيه في المحتومة النهاية لهذه

 مـوريس رؤية فإن ياسية،الس األوساط في الجد محمل على تؤخذ ال قد التنبؤات هذه مثل أن ورغم
 اإلسـرائيلي العربـي الصراع تاريخ دراسة في طويلة سنوات الرجل أمضى بعدما إسرائيل، في معتبر وزن لها

 .ودقائقه

 بـشكل إسـرائيل فـي يطلق مصطلح وهو "الجدد المؤرخين" حركة وجوه أشهر أحد موريس بيني يعد
 العـرب، مـع الصراع لتاريخ المعتمدة اإلسرائيلية الرواية نقضوا الذين المؤرخين من مجموعة على فضفاض
 .وتهجير قتل من الصهاينة ارتكبه بما واعترفوا
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 التاريخيـة، الجريمـة هـذه عـن إسرائيل مسؤولية يستشعرون "الجدد المؤرخين" كل أن هذا يعني وال
 فــي بأســا يــرى ال الــذي مــوريس ومــنهم التــاريخ، لــذلك دراســتهم فــي مختلفــة منطلقــات مــن ينطلقــون فهــم

 .أنفسهم لحماية يلزم ما بكل القيام عليهم اليهود أن ويعتقد العرقي، التطهير

َبـنفس أفكـاره جل يقدم موريس لكن  الحـوار فـي ويقـول غالبـا، والتمنيـات الرغبـات عـن بعيـد واقعـي َ
 عـن حديثـه معـرض فـي وذلـك ،"مخرجـا لنا أرى ال" الشهر هذا اإلسرائيلية هآرتس صحيفة معه أجرته الذي
 ".يهودية دولة" كـ البقاء في إسرائيل فرص

 األرض هـذه .واألردن )المتوسـط( البحر بين اليهود من أكثر العرب من يوجد اليوم" شارحا ويمضي
 دولــة نفــسها تــدعو تــزال ال إســرائيل "أن ويــضيف ".عربيــة أغلبيــة ذات واحــدة دولــة حتمــا ستــصير بأكملهــا
 فـي والعـشرين، الحـادي القـرن فـي يـدوم أن يمكـن وضـعا لـيس حقـوق بال محتل لشعب حكمنا لكن يهودية
 ".يهودية الدولة تبقى فلن حقوق لهم تصبح أن وما .الحديث العالم

 بأنه العميق إيمانه ضوء وفي المعطيات، هذه ضوء في إذن المستقبل اإلسرائيلي المؤرخ يرى كيف
 إسرائيلي؟ وكيان نيفلسطي كيان بين حقيقي سالم إلى للتوصل واقعية فرصة ثمة ليس

 المكونـات بـين العنف .عربية أغلبية ذات أوسطية شرق كدولة سيتردى المكان هذا" موريس يقول
 خـضم فـي صـغيرة أقليـة سـيظلون واليهـود .الالجئـين بعودة سيطالبون العرب. سيزيد الدولة داخل المختلفة

 فـي يعيـشون كـانوا حـين حـالهم انكـ كمـا مذبوحـة، أو مـضطهدة أقليـة ..الفلـسطينيين من كبير عربي بحر
  ".والغرب أميركا إلى سيهرب اليهود من يستطيع من وكل .العربية البلدان

  سنة خمسون أو ثالثون

 زاويـة مـن شـيء كـل إلـى ينظرون الفلسطينيين" إن موريس يقول االنهيار لهذا الزمني األفق وعن
 اللحظــة، هــذه فــي هنــا يهــودي اليــينم ســبعة أو ســتة أو خمــسة هنــاك أن ويــرون األمــد، وطويلــة واســعة

 .تـدوم أن يمكن ال اليهودية الدولة ألن لالستسالم يدعوهم ما ثمة ليس .العرب من الماليين مئات يحيطهم
 ".علينا سينتصرون سنة خمسين إلى ثالثين غضون في حتما، حليفهم سيكون االنتصار

 موضـوعات تنـاول طويـل ارحـو مـن يـسير جـزء سـوى تكـن لـم التـي مـوريس توقعات نشرت إن وما
 .واالتهامات باالنتقادات إسرائيليون رأي وقادة كتاب عليه انهال حتى عدة،

 مـن وهزيمتها وانهيارها إسرائيل اضمحالل عن اإلسرائيلية التنبؤات أن السياق هذا في الالفت ومن
 أن يـرى الـذي وريسمـ بينـي مثـل هـو مـن المتنبئـين بين يوجد إذ مختلفة، فكرية تيارات عن تصدر الداخل

 "المأسـاوية" النهايـة تلـك يكتبون مذنبون أنهم يرون آخرون ويوجد األمم، بهم تتربص ضحايا اإلسرائيليين
 .بأيديهم
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 البرلمان( الكنيست ورئيس المخضرم اإلسرائيلي السياسي بورغ أفراهام اسم يبرز الثاني الفريق من
 التــي وكتبــه بآرائــه ســنوات مــدى علــى اإلســرائيلي العــام الــرأي فــي عواصــف أثــار الــذي ســابقا، )اإلســرائيلي

 .إسرائيل زوال أسباب توافر من حذرت

 المناصــب مــن العديــد وتقلــد األوقــات، مــن وقــت فــي اإلســرائيلي اليــسار نجــوم مــن نجمــا بــورغ كــان
 نظمـةالم"و ،"إسـرائيل أجـل مـن اليهوديـة الوكالـة "ورئاسـة سـنوات، ألربع الكنيست رئاسة بينها من المهمة

  ".العالمية الصهيونية

  الغيتو عقلية

 إنمـا اإلنـسانية، للقـيم ٕواهـدارها "الغيتـو" بعقلية وتمسكها للديمقراطية بنبذها إسرائيل أن بورغ ويرى
 الفلــسطينية االنتفاضــة خــضم فــي ٢٠٠٣ عــام فــي بــورغ وكتــب .بالنهايــة وتعجــل االنهيــار بأســباب تأخــذ

 الخطيــرة العواقــب عــن فيــه تحــدث "الــصهيونية نهايــة" بعنــوان انيــةالبريط غارديــان لــصحيفة مقــاال الثانيــة
 .اإلسرائيلي للسلوك

 يـــأتي حـــين تتفاجـــأ أن ينبغـــي ال الفلـــسطينيين بأبنـــاء تعبـــأ تعـــد لـــم التـــي إســـرائيل إن" بـــورغ قـــال
 نيريقـو إنهـم" وأضاف ،"اإلسرائيلية اللهو مراكز في أنفسهم ويفجرون بالحقد مشحونين إليها الفلسطينيون

 ."والذل بالجوع يشعرون البيت في وآباء أبناء لديهم ألن شهيتنا ليفسدوا مطاعمنا في دماءهم

 حـال فيـه يـشبه الـذي "هتلـر هزيمـة" كتابـه نـشر حـين أخـرى عاصـفة بورغ أثار ،٢٠٠٧ عام وفي
ــا بحــال إســرائيل ــة ألماني ــل النازي ــاب فــي ويحــذر .هزيمتهــا قبي  المجتمــع مــن متــضخما قطاعــا أن مــن الكت

 أقليــة رحمــة تحــت باتــت الدولــة إن ويقــول األجانــب، ويعــادي الــسياسية بالديمقراطيــة يــستخف اإلســرائيلي
 .متطرفة

 أســباب يحمــل صــهيوني غيتــو إســرائيل" إن بــالقول يلخــصها التــي الفكــرة هــذه ينــشر بــورغ يــزال وال
 إســرائيل لكــن بــذلك، االعتــراف يرفــضون النــاس" أن الــصحفية الحــوارات أحــد فــي ويوضــح ،"ذاتــه فــي زوالــه

 ســيقول مـنهم كـم هنــا، سيعيـشون أبنـاءهم أن مـن يقــين علـى كـانوا إن أصــدقاءك اسـأل .بجـدار اصـطدمت
 دون أمـة وال المكـان، هـذا عـن انفـصلت اإلسـرائيلية النخبـة أخـرى، بعبـارة .تقـدير أقـصى علـى %٥٠ نعم؟
 إن سـئل وحـين المولـد، فرنـسية مـرأةا مـن لزواجه اكتسبه فرنسيا سفر جواز يحمل بأنه بورغ ويفخر".نخبة
 .ذلك يفعل أن عليه يستطيع من كل إن قال ثان، جواز على بالحصول اإلسرائيليين يوصي كان

  رؤية عربية

 تلـك عـن والتـصورات إسـرائيل زوال عـن والنظريـات الكتابات تندر ال واإلسالمي العربي الجانب وفي
 عبد الوهاب المسيري المصري المفكر بذله الذي للجهد مثيل يوجد أن قل لكن .المتوقعة ومواعيدها النهاية

 .إسرائيل زوال استنتاج إلى وصوال ودراسته، الصهيونية تاريخ في البحث في
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 شـهور وفـي ،"والـصهيونية واليهوديـة اليهـود" موسـوعته كتابـة فـي قـرن ربع نحو المسيري قضى
 إلسـرائيل، "قريبـة نهايـة" لــ توقعاتـه عـن وحبوضـ المسيري تحدث – ٢٠٠٨ عام وفاته قبل – األخيرة عمره
 والتـشاؤم التفـاؤل مـن توقعاته المسيري يجرد.رويترز وكالة مع حوار في قال كما عاما، خمسين خالل ربما

ــه ويقــول ــرأ إن ــات يق ــائق معطي ــائج الســتخالص الموضــوعي ســياقها فــي وحق ــة النت  المفكــر ويــرى .المنطقي
ــة" إســرائيل أن المــصري ــة دول ــام وأنــشأتها اصــطنعتها االســتعمارية القــوى" أن معنــىب "وظيفي  بوظــائف للقي

 هذه إن المسيري ويقول".باليهودية له عالقة ال استعماري مشروع هي .مباشرة بها القيام عن تترفع ومهام
 مـن تـتمكن لـم ٕوان حتـى حـد أقـصى إلـى إسـرائيل ستنهك الفلسطينية المقاومة ٕوان التقهقر ستواصل الدولة

 أكثــر اآلن أصــبحت التاريخيــة الــدورات" ألن عقــود بــضعة خــالل لالنهيــار مرشــحة ســيجعلها ممــا هزيمتهــا،
 بـاألمر ُيـسلم حتـى إرهاقـه ٕوانمـا العـدو هزيمـة يمكن ال التحرير حروب في" قائال ويوضح".مضى مما سرعة
 تحقيـق مـن أساليـ لدرجـة أرهقتـه ٕوانمـا األميركـي الجـيش تهـزم لـم فيتنـام فـي المقاومـة أن مـضيفا ،"الواقع

 بلـدهم تحريـر حـرب فـي سنوات ثماني مدى على الجزائريون المجاهدون فعله ما وهو األميركية المخططات
 يهوديــا الــستينيات منتــصف فــي الواليــات المتحــدة فــي التقــى أنــه المــسيري وروى.الفرنــسي االســتعمار مــن

 بعنـاوين محتفظـون )الغـربيين اليهـود( األشـكيناز" بـأن صـارحه أميركـا، إلى ومنها إسرائيل إلى هاجر عراقيا
 مـع بـالتزامن غربيـة سـفر جـوازات على الحصول يطلبون من عدد زاد الهزائم توالي وبعد .الخارج في ذويهم
 أيـار/مـايو فـي الجزيـرة قنـاة علـى حـدود بـال لبرنـامج آخـر حـديث وفـي".للخارج إسرائيل من العكسية الهجرة
 االجتماعيــة المــشكلة بينهــا ومــن إســرائيل، بقــاء تهــدد التــي المــشاكل أبعــاد عــن المــسيري تحــدث ٢٠٠٨

 واليهـود يتكـاثرون العـرب .ةديموغرافيـ مـشكلة مـن تعـاني عنـصرية دولـة" إسـرائيل إن يقـول حيـث السكانية
 أكثـر أخـرى مـشاكل هنـاك لكـن".اإلنجـاب عـن واإلحجـام الهجـرة وانقطـاع النـزوح خـالل مـن عـددهم يتناقص
ــا، ــي المــسيري يوجزهــا عمق ــشل ف ــة ف ــك داخــل اليهــود صــهر عملي ــة تل ــاج المــصطنعة الدول  المــواطن" إلنت
 شـعب بـال أرض" نظرية على "الصهيوني اإلجماع سقوط" في يتمثل أكبر إخفاق هناك ذلك وقبل ،"العبراني
 كــشعب صـفوفهم توحيـد يــستطيعوا ولـم فلـسطين فــي مقاومـا حيـا شــعبا اليهـود وجـد فقــد ،"أرض بـال لـشعب
 الفكـــر أن المـــسيري ويـــرى.إســـرائيل خـــارج تعـــيش زالـــت مـــا العـــالم فـــي اليهـــود غالبيـــة نأ خاصـــة واحـــد،

 وربما.تأثيرها من التقليل فقط يحاول وأنه "المقاومة" مشكلة حل استحالة إلى خلص اإلسرائيلي اإلستراتيجي
 منظـرا يـضاأ كـان لكنـه والـصهيونية، لليهوديـة العميقـة دراسـته فـي وموضـوعيا متجـردا باحثـا المسيري كان

 .إسرائيل بنهاية سيعجل المقاومة هذه حول والمسلمين العرب التفاف أن يرى العاطفة متقد للمقاومة

  ٢٩/١/٢٠١٩الجزيرة 

*** 
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  العثمانيين ُحكم تحت بالقدس اليهود عاش هكذا :هآرتس على ردا تركي كاتب
 

 مـا علـى التركيـة، شـفق ينـي صحيفة نشرته مقال في كورشون، زكريا التركي المؤرخ رد –الجزيرة 
 اإلمبراطوريــة ُحكــم تحــت للظلــم القــدس يهــود بتعــرض ادعــاءات حــول اإلســرائيلية هــآرتس صــحيفة فــي ورد

 األشـهر خـالل القـدس كنـائس علـى اإلسـرائيليون المسؤولون فرضها التي بالضرائب الكاتب ّوذكر.العثمانية
 القـدس كنـائس فيهـا ُتغلـق التـي التـاريخ فـي األولـى المـرة ربمـا أنهـا إلى مشيرا الماضية، السنة من األولى

 صـحة كورشون يستبعد ولم.يلغها ولم تعليقها، نتنياهو ُيقرر أن قبل اإلجراءات، هذه على احتجاجا أبوابها؛
 إضافية ضرائب بفرض الشرقية القدس في المسلمة العائالت بعض بتهديد والمتعلقة مؤخرا، الواردة األخبار
 الثـاني كـانون/ينـاير ٢٤ بتـاريخ اإلسـرائيلية هـآرتس صـحيفة نـشرتها مقالة مع تزامنا أتيي ما وهو عليهم،
 ضرائب لفرض تعرضوا القدس في اليهود أن فيها وذكر اإلسرائيلية، الحكومة باسم المتحدثين ألحد الحالي،

 مثـل االبـن" فيـه ءجـا لـذلك عنوانـا واسـتخدم العثمـاني، ُالحكـم عهـد فـي المدينـة والة مـن ٍوال قبـل من كبيرة
 صـحيفة فـي المـذكورة الحادثـة ّأن التركـي المـؤرخ وأوضـح".القـدس يهـود ّعذب الذي العثماني الوالي ..أبيه

 ُحكـم واسـتمر القـدس، علـى واليـا ليكـون فـاروق بـن محمـد تعيـين تـم عنـدما ،١٧ القـرن إلى تعود هآرتس
 بــصورة ضــرائب فرضــا واالبــن األب أن ياإلســرائيل الكاتــب ّوادعــى ،١٦٢٦و ١٦٢١ ســنتي بــين وابنــه األب
 تحـوي اإلسـرائيلية الـصحيفة فـي الواردة الرواية أن الكاتب ّوأكد.القدس سكان من اليهود على مسبوقة غير

 ورغـم .نـسمة آالف ثالثـة بلـغ القـدس فـي الوقـت ذلـك في اليهود عدد أن ذكرت حيث األكاذيب، من الكثير
 آالف ثالثة القدس في اليهود سكان عدد يكون أن ُيمكن فكيف جدا، محدودة ذلك على التاريخية األدلة أن

 ٍكـاف دليـل ذلـك وفـي نـسمة؟ آالف لعـشرة حتـى العـدد هذا يصل ال سنة ثالثمئة وبعد الفترة، تلك في نسمة
  .الرواية ُبطالن على

 لـن األرشـيف، مـن تاريخيـة أدلة إلى الرجوع دون الموضوع هذا حول الحديث أن كورشون وأضاف
 سـنوات، خمـس امتـدت التـي )فـروخ ابـن أو( فـاروق ابـن ُحكم فترة عن الحديث أن كما مصداقية، ذا كوني

  .العثمانية الدولة تاريخ على ّوتجن وافتراء كذب فيه ؛١٧ القرن طيلة استمرت ُحكم فترة كأنها

  العثماني التاريخ في استثناء

 ابـن ُحكـم حـول هـآرتس صـحيفة فـي اتـبالك بهـا يتحـدث كـان التي واإليماءات اإليحاءات أن ورغم
 فــي اســتثناء كانــت الفتــرة تلــك ّبــأن لالعتــراف مقالتــه نهايــة فــي ُاضــطر الكاتــب ّفــإن ،)واالبــن األب( فــاروق
 بيـع علـى ُتجبـرهم اليهود، ضد باهظة لضرائب فرض هناك يكن لم "قال عندما العثمانية اإلمبراطورية تاريخ

 على سيطرتهم فترة خالل العثمانيين المسؤولين ُحكم طوال لدفعها، ارجالخ من بأحد االستعانة أو أغراضهم
  ".سنة ةأربعمائ لنحو القدس

 بــصورة يــشير بالحقــائق، التــسليم أو المقالــة، نهايــة فــي االعتــراف هــذا ّأن التركــي الكاتــب واعتبــر
 الـذين هـم التـاريخ تبـونيك مـن ٕوانمـا يكـذب، ال التاريخ ّوأن التاريخ، حقائق إخفاء ُيمكن ال أنه إلى واضحة
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 مـستقبل أن إلـى -للشك مجاال يدع ال بما- يشير االعتراف هذا أن كما.األكاذيب ُوينتجون به يتالعبون قد
  .لها العثمانيين ُحكم ميراث من والعبر الدروس استخالص خالل من إال يتحدد لن القدس مدينة إدارة

 رئاسـة مـع بالتعـاون فلـسطين، منتدى ساتدرا عن تمخضت التي بالنتائج كورشون الكاتب واستدل
 ّأن أثبتــت والتــي العثمــاني، باألرشــيف المتعلقــة ،(YTB) القربــى ذات والمجتمعــات المهجــر أتــراك شــؤون
 أو دينـه عـن النظـر بغـض المدينـة سـكان من أي ُبظلم تسمح لم للقدس ُحكمها مدار على العثمانية الدولة

 قـصر إلـى يوصـلها القـائم النظام كان والتي االستثنائية، الحاالت بعض وقوع عدم يعني ال هذا لكن مذهبه،
  .الظلم هذا لرفع مباشرة بأوامر يتدخل كان الذي إسطنبول، في السلطان

  وقف صخرة اهللا

 قــدمها ،١٧٤٣ أيلـول/سـبتمبر مـن الخـامس بتـاريخ إسـطنبول إلـى وصـلت شـكوى كورشـون وذكـر
 بعـض طالـب بعـدما وذلـك القـدس، فـي "اهللا صـخرة وقف" ملكهاي بيوتا استأجروا الذين من اليهود من اثنان

 علــم أن ومــا إســطنبول، إلــى الــشكوى ورفعــوا ذلــك علــى احتجــوا وبــدورهم .منــازلهم إيجــار برفــع المــسؤولين
 مــن بقــرار اإليجــار زيــادة قــرار إلغــاء وتــم القــدس، قاضــي إلــى المباشــرة أوامــره أصــدر حتــى بــذلك الــسلطان
 يريـدونها مطحنـة أي يـستخدمون القـدس يهـود كـان حيـث ذلـك، علـى آخر ثاالم كورشون وضرب.المحكمة

 ال بحيـث فقـط، باليهود خاصة مطاحن تخصيص على عمل البعض ّأن غير القمح، من محصوالتهم لطحن
 إسطنبول من صارمة تعليمات جاءت بها، تقدموا شكوى على وبناء .األخرى المطاحن استخدام يستطيعون

 بتعـويض ستقوم الدولة ّوأن تمييز، أي دون لهم مناسبة يرونها مطحنة أي باستخدام ودلليه بالسماح تفيد
 في التركي الكاتب ّوأكد.الشأن بهذا واليهود المسلمين بين تمييز أي حدوث ورفض ذلك، عن نتج ضرر أي

 إضـافية ضـرائب أي فـرض عـدم إلـى تـشير التـي والقـرائن الـدالئل مئـات يـضم العثمـاني األرشيف ّأن مقالته
 وعدم بيوتهم، في التوراة بقراءة لليهود السماح ٕوالى القانون، في عليها المنصوص غير القدس يهود على

 بـصورة والتـصرف القانون، إطار ضمن التجارة بممارسة لهم والسماح الدينية، شعائرهم ممارسة من منعهم
  .منهم الفقراء وحماية للقدس، الزائرين اليهود مع جيدة

 والعبر الدروس استخالص ضرورة هو هذا رده من المقصود ّأن على بالتأكيد مقالته كاتبال واختتم
 صـحيفة فـي ورد لمـا مـآرب هنـاك يكـن لـم لـو حتـى العـالم، فـي الـسالم قواعـد ترسـيخ أجـل من التاريخ من

 .هآرتس

  ٢٨/١/٢٠١٩ الجزيرة

*** 
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  فعاليات

   موحدة إعالمية مؤسسة بتشكيل يوصي "القدس عيون في اإلعالم" مؤتمر

  المقدسة المدينة لنصرة
 

 اإلعالميـة زينـة شـبكة نظمـت عبـاس محمـود الـرئيس رعايـة تحت -كوم دوت -"القدس" - اهللا رام
 اإلسـالمية المنظمـة مـن بتمويـل وذلـك القـدس، عيـون فـي اإلعـالم مـؤتمر والعلوم، للثقافة الوطنية واللجنة
 حمايــة فــي اإلعــالم وســائل دور أهميــة علــى الــضوء تــسليط فبهــد ،"اإليسيــسكو" والثقافــة والعلــوم للتربيــة

 .عامة وفلسطين خاصة القدس مدينة في الحضاري الموروث

 على سيادته عباس الرئيس باسم كلمة في عساف، أحمد الرسمي اإلعالم على العام المشرف وأكد
 تتمثـل شرسـة وحملـة وتهويـد، طمـس محـاوالت مـن لـه تتعرض ما ظل في بالقدس والرعاية االهتمام تعزيز

 تفاصـيل كافة على بالتركيز الرسمي اإلعالم أوصى عباس الرئيس أن إلى ًمشيرا ،"القرن صفقة "يسمى بما
ــة المؤســسات كافــة جهــود وتوحيــد االنتهاكــات  اإلنــسان يواجهــه عمــا حقيقيــة صــورة لنقــل بالمدينــة العامل
 .االحتالل ءلةبمسا بواجبه للقيام الدولي المجتمع يدفع وبما الفلسطيني،

 الجهـــود تعظـــيم إلـــى إســـماعيل محمـــود والعلـــوم، للثقافـــة الوطنيـــة اللجنـــة رئـــيس دعـــا جانبـــه مـــن
 مدينــة رأســها وعلــى الوطنيــة لألولويــات البوصــلة إلعــادة والخاصــة، واألهليــة الرســمية الوطنيــة والمــساعي

 كمـا الروايـة، علـى الـصراع فـي والحيـوي المهم الجانب لهذا دعمها على"اإليسيسكو" منظمة وشكر القدس،
 الموضــوعات تحييــد ضــرورة علــى ًمؤكــدا المــؤتمر، هــذا نظمــت التــي اإلعالميــة القــدس زينــة شــبكة وشــكر
 إعـالم إيجـاد طريـق عـن اسـتباحتها، علـى االحتالل يعمل قضايا على والتركيز اإلعالم يتناقلها التي الباهتة
 إعالميـة ماكنـة إيجـاد أهميـة علـى إسـماعيل وشدد ،اإلعالم عيون في فعال القدس تبقى لكي الجهود يوحد

 .خاصة القدس بشؤون تهتم موحدة إسالمية عربية محلية

 والتاريخيــة الدينيــة األوضــاع" عنــوان تحــت جــاءت والتــي المــؤتمر مــن األولــى للجلــسة افتتــاح وفــي
 يقودهــا التــي الدينيــة اإلعالميــة الحــرب خطــورة علــى كلمتــه فــي حــسين محمــد المفتــي أكــد" القــدس لمدينــة

ــة عــرض وضــرورة االحــتالل، ــة الرواي ــة الديني ــة اإلســالمية والتاريخي ــاء والعربي ــى بن  ومعلومــات شــواهد عل
 العاصـمة وخاصـة األرض بهـذه الفلـسطيني الشعب أحقية على تؤكد الشواهد هذه فجميع وحقيقية، واضحة

 .المقدسة

 يريـد مـن وكـل وعربـي، عالمـيإ وكـل مـسلم كل عين في القدس تكون أن ضرورة على حسين وأكد
 "الهيكـل أرض" القـدس ان مقولـة تـسويق محاربـة عليـه القدس، كشمس ساطعة هي كما تكون أن للحقيقة
 اآلثـار سـلطة بهـا تقـوم التي الحفريات في وال التاريخ، في ال يدعمها من تجد ال التي المقوالت من وغيرها

 .اإلسرائيلية
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 القــانون خبيــر رأســهم علــى مختــصين مــن األخــرى داخالتالمــ مــن العديــد األولــى الجلــسة وشــملت
 تفكجــي خليــل .د الــشرق بيــت مؤســسة وعــن القــادر، عبــد حــاتم الــسياسي والخبيــر عيــسى، حنــا .د الــدولي

ـــذين المتحـــدثين، مـــن وغيـــرهم  االحـــتالل حـــول وتركـــزت للمدينـــة، واإلعالمـــي القـــانوني الوضـــع ناقـــشوا ال
 .أشكالها بمختلف واعتداءاته

 الـــصحفيين بحـــق اإلســـرائيلية االنتهاكـــات تنـــاول قـــصير وثـــائقي فـــيلم بعـــرض الجلـــسة واختتمـــت
 .الفلسطينيين

 والقانونيـة والحقوقيـة الـسياسية األوضـاع" عنـوان تحـت المؤتمر أعمال من الثانية الجلسة وجاءت
 اإلعـالم معـا مدير ملحم، إبراهيم كوم دوت "القدس" موقع تحرير رئيس، من كل فيها تحدث "القدس لمدينة

 بـشكل بالقـدس المتعلقـة المـؤتمرات عقـد إلـى دعـو إذ عـواودة مـاهر الفلـسطينية اإلعـالم وزارة في الخارجي
 التي االنتهاكات مختلف مستعرضين المقدسة، المدينة لها تتعرض التي المخاطر على الدائم والتركيز عام،

 .فيه اإلعالمية المؤسسات به تقوم أن يجب الذي والدور المدينة، في الفلسطيني اإلعالم لها يتعرض

 وقـوات سـلطات تنفذه لما تلخيصا عساف وليد الوزير واالستيطان الجدار مقاومة هيئة رئيس وقدم
 االحـتالل يسعى الذي الديمغرافي الخلل إلى مشيرا تدريجي، بشكل تهويد ومخططات اعتداءات من االحتالل

 الوجـود وتعزيـز زيـادة علـى تعمـل مستوطنات سلسلة إقامة طريق عن ،"الكبرى القدس"بـ يسمى فيما لخلقه
 الـذي والنجـاح األحمـر، الخـان قـضية فـي الفلسطيني اإلعالم قادها التي الفريدة التجربة ًمستذكرا اليهودي،

 تخـشى بـل الجريمـة، ارتكـاب مـن تخـشى ال إسـرائيل" وقـال العالم، دول لكافة القرية صوت وصول إلى أدى
 شـكر بـدوره.عـام رأي قـضية إلـى عـابر "رقـم" مـن القـضية تحويـل يـستطيع اإلعـالم أن ًدامؤكـ ،"توثيقهـا من

 دوت "القـدس" معـه أجرتـه حـديث فـي وأكـد المـشاركين قدريـة، ريـاض اإلعالميـة، القدس زينة شبكة رئيس
 في جاء القدس، عيون في اإلعالم مؤتمر أن" ًموضحا توصيات من به خرج وما المؤتمر أهمية على كوم،

 أهــداف أبــرز كانــت كمــا، القــدس لمدينــة والــسياسية والدينيــة التاريخيــة المكانــة علــى ليؤكــد الثانيــة نــسخته
 لـه تتعـرض لمـا القدس بقضية االهتمام على اإلعالمية والمؤسسات المسؤولين حث حول تتمحور المؤتمر

 حقيقـي دعـم علـى لحـصولا أجـل من الخطوات تلك وتوحيد االستيطانية، االحتاللية االنتهاكات أصناف من
 ".والمقدسيين القدس لنصرة وموجه ممنهج و

 العـالم تخاطـب موحدة إعالمية مؤسسة تشكيل أهمها عدة، بتوصيات المؤتمر خرج" قدرية وأضاف
 التوصـيات وهـذه اإلعالميـة، واللغـة اإلعالمـي الخطـاب وتوحيـد الفلـسطينية، والقـضية القـدس قـضايا لنصرة

 أجـل مـن منهجيـة اسـتراتيجيات لوضـع المعنية اإلعالمية المؤسسات مختلف إلى للمؤتمر كرئيس سأحملها
  ".الفلسطينية القضية واتجاه الدولي المجتمع تجاه أهدافنا تحقق موحدة مهنية إعالمية بشبكة الخروج

  ٢٩/١/٢٠١٩القدس 

*** 



 
١٩

  متطوعون لتنظيم المرور بأكثر مناطق القدس تعقيدا وخطورة
 

انعدمت اإلشارات الضوئية والالفتات المرورية، وزادت  حين – القدس – عرفةأبو  جمان –الجزيرة 
ــديا – الفوضــى فــي شــارع القــدس ــة( قلن ــادة )شــمال القــدس المحتل ــرر حــسن زي أن يكــون )  عامــا٢٨(، ق

وأصدقاؤه السبعة إشارات بشرية متنقلة، تنظم وحدها خط سير رئيسيا وحيويـا بطـول كيلـومترين، تمـر منـه 
  . المركبات يومياعشرات آالف

، وقبعة تقيه أشعة الشمس، )دورية السالمة على الطرق(ال يملك حسن سوى سترة صفراء بشعار 
ازدحامـا  ٕيتسلح بهما أمام سيل من المركبات المتدفق من والى حاجز قلنديا العـسكري، الـذي يـشهد محيطـه

  .، ويستخدمها الفلسطينيون فقطمروريا يوميا، فهو أبرز الحواجز التي تفصل القدس عن الضفة الغربية

يقع بجانب الحاجز مخيم قلنديا لالجئين الـذي يتبـع وكالـة األونـروا، وتجـاوره بلـدة كفـر عقـب التـي 
يتبع جزء منها بلدية االحتالل في القدس، وآخر لبلدية كفر عقب التابعـة للـسلطة الفلـسطينية، أمـا الـشارع 

ة وأمنيــا لالحــتالل، وبــين تلــك األطــراف تكــتظ المنطقــة وتفتقــر الرئيــسي للبلــدة والمخــيم فيتبــع إداريــا للــسلط
  .للقانون والنظام والبنى التحتية السليمة

  تطوع فعمل

ّتطوع حسن منذ نحو عشر سنوات في تنظيم السير، فقـد ولـد فـي مخـيم قلنـديا، وأزعجتـه الفوضـى 
م المبـادرة دون مقابـل، إلـى أن ّالتي طالت أزقة مخيمه وعطلت حياة أبنائه، فقرر هو وأصدقاؤه إمساك زمـا

ستمئة (ّمادي  بأجر ليكملوا ،٢٠١٨ّفوضتهم وزارة المواصالت في السلطة الفلسطينية مطلع العام الماضي 
 ١٢، ال يضاهي حجم المخاطر التي تـواجههم، أو سـاعات عملهـم المتعبـة، والتـي تـصل إلـى )دوالر شهريا

 .ساعة

 مقومات وتفويضات لفرض قوتهم على األرض، ويعانون ال يملك حسن وأصدقاؤه تأمينا صحيا، أو
من عصيان أغلب أصحاب المركبات، ويصل أحيانا إلى االعتداء الجسدي واللفظي، بسبب محاولتهم إنهـاء 
ظــاهرة المــشي عكــس الــسير، أو التجــاوزات الخاطئــة، أو الــسرعة الزائــدة، أو الوقــوف فــي الــشارع وتعطيــل 

  .السير

  صعوبات ومخاطر

ُسن للجزيرة نت أنـه دعـس عمـدا مـرتين أثنـاء تأديتـه عملـه، واعتـدي عليـه جـسديا ولفظيـا يؤكد ح ُ
 .َمرات عديدة، ولم يتلق دعما من أحد

ــة، ) ثالثــون عامــا(أمــا زميلــه محمــد عليــان  ــة مقارنــة بالمعتدي فيقــول إن المركبــات المتعاونــة قليل
، "اليهود أحسن منكم"ة، أسمع دوما جملة نعمل ليال نهارا، صيفا وشتاء، أشتهي سماع كلمة طيب"ويضيف 

  ".ّأعيش في كابوس يومي وأفكر بترك موقعي حفاظا على كرامتي"
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تعــرض الــشبان أيــضا إلــى اعتــداء قــوات االحــتالل التــي تقــتحم مخــيم قلنــديا ومحيطــه وتلقــي قنابــل 
  . تواجده في الميدانالصوت والمطاط أثناء تأديتهم عملهم، كما اعتقلت زميلهم خالد عنتر قبل أشهر أثناء

ّ، الـذي يؤكـد أن المحفـز الوحيـد السـتمراره )ثالثـون عامـا(يرافق حسن ومحمد زميلهما وليد األعرج  ُ
فــي العمــل هــو مــساندة زمالئــه وحرصــه علــى مــصلحة مخيمــه ومحيطــه وســاكنيهما، هــذه المــصلحة التــي 

  تضررت جراء االكتظاظ والمخالفات،

  وفيات االزدحام

زيرة نـت حكايـة مـسنة توفيـت فـي المخـيم بـسبب تـأخر اإلسـعاف نتيجـة األزمـة، ويروي الشبان للج
وحاالت وفاة لمارين بعد دعسهم من قبل مركبات خفيفة وشاحنات ثقيلة، وحكاية طفل ركض به والده نحو 
الحــاجز بعــد اختناقــه بجــسم ابتلعــه، وأطفــال تــأخروا علــى مدارســهم بعــد عــدم تمكــنهم مــن عبــورهم الــشارع 

 .وأمراض أصابت السكان من ضجيج أبواق السيارات ودخانهاالخطر، 

ّيلقي حسن وزمالؤه اللوم األبرز على االحتالل المسبب للوضع القائم، ولكنهم يحملـون المـسؤولية  ُ
باإلضـافة إلـى زيـادة عـدد . أيضا لمستخدمي الشارع، مطالبين بنـشر الـوعي واحتـرام القـانون وحـق الطريـق

رهم، وتوفير تأمين صحي ومالبس وأدوات لعملهم، وتحقيق األمن الـوظيفي، كـي منظمي السير وزيادة أجو
  .يبقى بصيص األمل في نهاية الطريق المكتظ المظلم

  ٢٥/١/٢٠١٩ الجزيرة

***  

  اصدارات

  قصص عن معاناة الشعب الفلسطيني..  لقراقع"امرأة الساعة السادسة والثالثين"

  

 رام اهللا، لوزير األسرى الفلسطيني –لتوزيع عمان صدر عن دار الشروق للنشر وا- الغد-عمان
 كتابها "٢٧٦"، هو مجموعة نصوص "امرأة الساعة السادسة والثالثين“السابق عيسى قراقع كتاب بعنوان 

، تشمل على حكايات وشهادات وقصص تحكي معاناة شعب يرزح تحت ٢٠١٨-٢٠١٤المؤلف ما بين 
  امانير االحتالل الصهيوني ألكثر من سبعين ع

كتب مقدمة للكتاب األسير المحرر وليد الهودلي وهو روائي وقاص وشاعر، حيث رأى، أن هذا 
الكتاب وثيقة تاريخية خلدت مفاصل مهمة في الواقع الفلسطيني المر وفي مرحلة تاريخية ذات حساسية 

  .ه قوى الشرعالية أمعن االحتالل في اجرامه وتسادى كثيرا على شعب ضاقت عليه الدنيا وتكالبت علي

وزاد الهودلي أن المؤلف جعلنا نرى بعيوننا ماذا يفعل المحتل بصورته البشعة؟ فالمحتل يستمتع 
بالقتل العمد، وبالقنص وصيد الضحايا، وهم يهشمون رأس الطفل القاصر احمد مناصرة في القدس، 
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 عاما خلف ٣٤ونس بعد ، كما نرى األسير كريم ي"الموت للعرب"يدهسونه ويضربونه ويهتفون فوق رأسه 
  .القضبان فاضت السنوات وفاض قلبه الكبير صوب النافذة

وأكد الهودلي على أن هذه النصوص هي وثيقة انسانية وتاريخية وكتابة حضارية جاءتنا بلغة 
ادبية رفيعة عالية، متوقعا أن يأتي يوم تترجم فيه هذه النصوص الى لغات العالم ولن يقف في وجهها 

  .احد

 إلى أن هذه الوثيقة صيغت بلغة المقاومة والفرح واالنتصار، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني وأشار
  .سيتخطى رقاب الظالمين والمحتلين وسيعزف يوما نشيد االنتصار

الكتاب يتناول قصص وحكايات معتقلين وشهداء استشهدوا برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
  .ا من تعذيب وقتل ممنهج سواء كان نفسي أم معنوي أو موتويتحدث ايضا عن السجون وما يجري فيه

، في مدينة ١٩٦٧ومن اشهر هذه السجون سجن المسكوبية الذي انشأه االحتالل في العام 
، ويتحدث عن ابشع اساليب ”الساعة العاشرة ليال بتوقيت المسكوبية“القدس، يقدم المؤلف شهادة بعنوان 

الطفل احمد نعمان أبو شرخ الذي “ بحق المعتقلين أطفال وكبار، مثال التعذيب التي يمارسها هذا المحتل
… فقد السمع من جراء التعذيب الصهاينة له في المعتقل، ومحمود أبو اصبع، والطفل احمد عدنان منى

، الساعة العاشرة ليال بتوقيت …أبو السعدي في القاعة: ، يبدأ في سرد الحكايات من ”وغيرهم
لم يعد طفال منذ .. تورط االحتالل مع مخيم الدهيشة، بين عيني، األسير احمد مناصرةالمسكوبية، عندما 

في .. اآلن، ببين الشهيدين احمد هزاع وزياد ابو عين ضوء ميالد، النعال الحديدية، األسيرة خالدة جرار
قية مفخخة جعلتني مجرم حرب، بر… البوسطة، زفاف المقتولين والمولودين في نكبة غزة، دولتي إسرائيل

في غزة، بوابة سجن .. في غزة، داخل ثالجة الموتى… من رام اهللا الى غزة، جمجمتي تسهر طول الليل
:  ساعة تحت االحتالل، الشهيد زياد ابو عين٢٤، )مارس(عوفر لم تفتح يوم التاسع والعشرين من آذار

… ، سميح القاسم ولوركافكيف اصبح قبرك، ذلك الكائن السماوي الذي يسمى زكية شموط.. كان قبري
 ."لقاء ما بعد الموت، شجرات االسير نائل البرغوثي، نساء في ساحة الصليب االحمر الدولي في رام اهللا

قائمة العار، األسير كريم يونس يصل الى القدس، االسيرة الجريحة اسراء : ويتحدث ايضا المؤلف عن 
تحيل، كيف ادخل المدينة دون ان اراك، هنا دولة جعابيص واالسير سمير ابو نعمة، القدس توصيكم بالمس

قراصنة، عندما يتوحد الشهداء مع االحياء، في خيام المتضامن مع االسرى المضربين، ما كتبه السجان 
رائد فارس عن االسير مروان البرغوثي، مروان البرغوثي ينتصر االن وغدا، اضراب األسرى يحاصر تل 

 اسير، بين األسير نائل البرغوثي والجندي اإلسرائيلي ازاريا، دم الوردة ابيب، عندما ينتفض شعب المليون
وصراخ الوقت، الشهيد المطران كابوتشي يقرع في القدس أجراس الحياة، القطة التي اكتشفت أن األسرى 
أكثر رحمة من السجانين، نصب تذكاري يركض في سهول جنين، ادخلوا معي دماغ فادي ابو عطية، 



 
٢٢

عد ابراهيم ابو ثريا، المناضل احمد سعدات، يعيش في السجن دون أن يعش السجن فيه، الشهيد المق
  ."عندما بكى فرويد في غرفة التحقيق بالمسكوبية، هنا دولة اسرائيل الكبرى، هنا سجن المسكوبية

ابني مجد مات، الحوار االخير بين اللورد بلفور : ايها الناس“ويواصل المؤلف سرد الحكايات 
ن السعدي، وحسن الالوي ووليام واالس، امرأة الساعة السادسة والثالثين، حديث في ثالجات وفرحا

وقهوة ابو حلمي، … الموتى، حواشة الشهيد االسير رائد الصالحي، حدث المعدومين، عكازات الجرحى
د األسير فلتحكم الحرية، الشهي… بدي اروح عند امي، مانديال في فلسطين… الطفلة األسيرة ديما الواوي

غادرنا ملتحفا بتراب الشرف، الذين ال يميزون بين صوت القنبلة وجرس المدرسة، بيت … نعيم شوامرة
هنا القدس، ال .. هنا فلسطين… هناك محاكمة في السماء، هنا عهد التميمي… لحم في عيد ميالدها

ته يطير ويطير، الشهيد رأي… اطحنوا عظامي واصنعوا منها خبز للفقراء، الشهيد قصي العمور… تدفنوني
روح تصعد على غيمة وحجر، الشهيد محمد الصالح، في كل نقطة دم زرعنا شجرة، أن تعرف كيف … سبا

تموت، زغرزدة أم الشهيد االسير فادي الدربي، استمتاع داخل الجيب العسكري االسرائيلي، جنازة قدم، 
   ." دقيقة في بيت لحم إلى الخليل١٢٠

دم في عيني، ال .. قباطية“لشهادات الحية للشعب الصامد تحت االحتالل وزاد قراقع بتقديم ا
الفاشيون هنا، االسير … اتركوه في حضني، كيف اقول كل هذا لمن احبها، قانون اعدام االسرى… تقبروه

اذبحك : دهشة الموت، قطرة الماء.. رايت البحر، على مفترق عتصيون العسكري… نضال ابو عكر
سقط الطفل عبدالرحمن عبيداهللا، … ،عروسان في الخيمة، تحت علم االمم المتحدة واشرب، دقيقة صمت

   ."اين ابنائي: خيمة مصلوبة تصرخ…  يوما في انتظار الشهداء، في ساحة المهد٩٠

ّ، وعذب ١٩٨١ويذكر ان عيسى قراقع ولد في مدينة بيت لحم بفلسطين، اعتقل ألول مرة العام  ُ
، وكانت معه خالل ١٩٨٢سرائيلي بالقدس، ثم اعتقل للمرة الثانية العام وأهين في سجن المسكوبية اإل

، بسبب إطالقهما قنابل مولوتوف على حافلة لجنود "خولة األزرق“هذا االعتقال زميلته وزوجته فيما بعد 
 .االحتالل قرب حاجز جيلو شمال بيت لحم، وحكم عليهما بالسجن ثالث سنوات

زوابع "، "، ذاكرة من ملح وحديد"الساعة الثالثة فجرا"، "مربع ازرق"منها صدر له العديد من المؤلفات 
، "، تجربة االسرى الفلسطينيين بعد اوسلو"مروان البرغوثي الرجل المختلف"، "الخنساء في سجنون النساء

  ."كيف تنام وقيدي يكبل حلمك"، طانتفاضة األسرى والوعي العالمي

  ١٢ص/٢٩/١/٢٠١٩الغد 

*** 
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  عربيةآراء 

  نقاش ساخن بين توراتيين يبررونها : مذابح الكنعانيين بالعهد القديم

 )١-٢( ومفكرين يرفضونها

  حسني عايش

د أشد وليم لين كريج الذي يوجه إليه النقد بهذه الدراسة فيلسوف أميركي مسيحي الهوتي، بل أح
. العهد القديم والعهد الجديد: في العالم عن الدين المسيحي بجزأيه (Apologists) الالهوتيين الدفاعيين

وهو خريج كليات وجامعات الهوتية أوروبية وأميركية وأستاذ متنقل بينها، وهو واحد بين أكثر من خمسين 
ًفيلسوفا من األحياء األكثر تأثيرا في العالم    .)ويكبيديا(ً

الوارد ذكره في هذه الدراسة فهو  (Is God A Moral Monster) :ما بول كوبان مؤلف كتابأ
وقد بدأ . أيضا مسيحي الهوتي وفيلسوف تحليلي دفاعي ومؤلف، وأستاذ جامعي في الالهوت المسيحي

 بشدة وهو ينتقد العلم والعلماء. حياته في هيئة رعاية كنسية في الكنيسة المشيخية األولى في نيويورك
كما أنه معروف بدفاعه الشديد عن أخالق العهد . ”ًأن العلمية نفسها ال يمكن إثباتها علميا“ًمدعيا 

ويدعي انه ال يوجد دليل أركيولوجي على وجود سكان مدنيين في . القديم، وبخاصة نظرية األخالق اإللهية
ًبشرا وحيوانا ونباتا ) العهد القديم(مدينتي أريحا وعكا في فلسطين اللتين دمرهما اليهود حسب التوراة  ً ً

ًوحجرا، جنبا إلى جنب ملوك الكنعانيين وبقية الكنعانيين في فلسطين لينفي عن عهد التوراة  العهد القديم، /ً
كما ينفي . تهمة اإلبادة التي أمر بها إلههم يهوى للشعب الكنعاني واإلستيالء على أرضه] عن اليهود[

ًيدعي أنهم كانوا أفرادا مدنيين يخدمون سبع سنوات للدائن إلسترداد دينه صفة العبودية عن العبيد و
  .)ويكيبيديا(عليهم 

 The Human Faces of) :أما ثوم ستارك الوارد ذكره في هذه الدراسة، فهو مؤلف كتاب

God)  فهو عالم دين مسيحي أميركي مثل زميليه السابقين ولكنه يختلف عنهما بتخصصه في الالهوت
ًيحي والفقه اإلسالمي أيضا، وفي أن التوراة ليست معصومة من الخطأ، مما يوجب قراءتها بصورة المس

ووقف إلى . اإلنجيليين في أمييكا/ وقد أثار كتاب المذكور زوبعة شديدة بين المسيحيين. جديدة، ناقدة
أن : قراءة هذا الكتابومما قاله أحدهم بعد . من نقد مرير للعهد القديم. جانبه كثيرون في ما ذهب إليه

  .كتابه نموذج الهوتي ملتزم بإسماعنا صوت ضحايا التاريخ، وبخاصة ضحايا تقاليدنا الدينية

هو وليم لين كريج، كتب موضوعا في موقع له  (Apologist) ًومن ذلك أن مفكرا مسيحيا دفاعيا
القدماء للكنعانيين المبينة يبرر فيه دينيا مذابح اليهود  (Reasonable Faith) على اإلنترنت بعنوان

  .في العهد القديم

لقد فكرت ثانية في مذابح الكنعانيين، وصرت أراها على نحو : يرد عليه مفكر يرفض تبريره بقوله
  . لقد قرأت هذه المذابح عدة مرات أو ناقشتها على مواقع اإلنترنت. لم أألفه من قبل
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 األعلى صوتا في التبرير، على األقل في العالم وبما أن الدفاعي أو اإلعتذاري وليم لين كريج هو
  .الناطق باللغة اإلنجليزية، فسوف أناقش تبريره المستميت لهذه المذابح

أو الشر األخالقي /  أكسر شاشة الكمبيوتر بسبب الفساد و– كلما اقرأ موقعه ومبرراته –كنت أكاد 
يدي، فكريج ال يترك أي محاولة إال الغارق كريج فيه في دفاعه المستميت عن بربرية العصر الحد

إلحماء ] نسبة إلى النبي موسى[وعلى األخالق الموسوية ] إله اليهود[ويستخدمها للثناء على يهوى 
  .القارئ وبحيث يرى الكمال في إله العهد القديم

 إله –مع أن األمر بقتل الكنعانيين يهز القارئ ألنه يبدو غريبا عن صورة يهوى ": إنه يقول
 الموصوفة في الكتب العبرية المقدسة، ألن إله التوراة هذا هو إله العدل، والمعاناة الطويلة، - ائيلإسر

  ."والرأفة

لكن نظرة فاحصة ألوامر يهوى العديدة إلبادة الكنعانيين ال تتناقض مع طبعه أو سجيته، فغزو 
 –ن كل قارئ للعهد القديم يفهم إ. ٕأرض كنعان وابادة الكنعانيين ليست سوى البداية لسلسلة من اإلبادات

 أن يهوى مسؤول عن القتل الجماعي لسكان الكوكب حسب سفر التكوين وقتل المواليد في –ًأصال وفصال
وما هو غريب عن . وهي أمور ال تخرج عن سجيته أو طبعه. مصر، والعديد من الناس ألسباب تافهة

ذبح نيابة عنه، بدال من قيامه به بنفسه، وهو أمر طبعه وبخاصة نحو الكنعانيين أمره اآلخرين للقيام بال
   .ًغريب حقا

الواسعة ) يهوى(إنه ال يستطيع قراءة أنبياء العهد القديم بدون اإلحساس برعاية اهللا ": يقول كريج
   ."للفقراء والمظلومين والمسحوقين واليتامى، فاهللا يريد قوانين وقواعد عادلة

وارد في أسفار الخروج، والآلويين، والتثنية، وفي غيرها من كتب ونرد عليه أن القانون الموسوي ال
في العهد القديم أوامره بالتضحية ” العادلة“العهد القديم، أبعد ما يكون عن العدل، فمن بين أوامر يهوى 

 – ٢٢: سفر الخروج(” ال تؤخر تقديم باكورة محصول بيدرك ومعصرتك، وأعطني أبكار بنيك“: بالطفل
البنت لتصبح عبدة دون إمكانية حصولها على الحرية بعد سبع سنين كما هو متاح للذكور وبيع ). ٢٢

 –٢١: سفر الخروج(” ولكن إذا باع رجل ابنته كأمة، فإنها ال تطلق حرة كما يطلق العبد” : اإلسرائيليين
وليكن ” :  لهمًوببقاء األجانب عبيدا لإلسرائيليين مدى الحياة، وبدون أي مانع للمعاملة القاسية). ٧

ٕعبيدكم واماؤكم من الشعوب التي حولكم، منها تقتنون عبيدا واماء، وكذلك من أبناء المستوطنين النازلين  ٕ
وتورثونهم لبنيكم من . عندكم، فمنهم ومن عشائرهم، الذين عندكم المولودين في أرضكم، تقتنون عبيدا لكم

  .والقائمة تطول) ٤٦ –٤٤ –٢٢:فر الالويينس ("بعدكم ميراث ملك، فيكونون عبيدا لكم إلى األبد 

إنه من غير المفهوم أن . ال يمكن ألي مجتمع عقالني حديث تبني مثل هذه القوانين البربرية
كان يجب على كريج أن يقول هذا ولكنه ال . ، والمعاناة والرأفة”العدل“تصدر هذه القوانين عن إله 
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ٕ أخالقية مريضة وملتوية، واال هجر هذه الخطابات –ًفعال –يستطيع االعتراف أن أخالقية يهوى هي 
   .باعتبارها قصصا وقوانين من صنع اإلسرائيليين

تحتوي أسفار موسى الخمسة على الوصايا العشر، أحد أعظم الشرائع األخالقية ": ويقول كريج
كن وصفة القديمة التي شكلت المجتمع الغربي، وحتى الضيق منها كالعين بالعين والسن بالسن، لم ي

   ."إن هدفها تخفيف العنف. لالنتقام، بل ردعا للعقوبات الزائدة ألي جريمة عن الحد

ُإن كثيرا من الوصايا الموسوية استوحيت من ما هو أكثر إنصافا وتقدمية : ونرد عليه بقولنا ً
   .ٕوانسانية منها، أي من شريعة حمورابي البابلية

ًردا على بول  (The Human Faces of God) :ويقدم الالهوتي الحر توم ستارك في كتابه
كوبان الذي يدافع عن أخالق العصر الحديدي، أمثلة كثيرة يستشهد بها ليثبت أن حمورابي كان أكثر 

ٕإذا أحضر والدان ابنهما المتمرد للكبار فإنه ال يحاكم وانما : فحسب القانون الموسوي) من موسى(إنسانية 
 -  قانونيا–ٕواذا تبين أن االبن مذنب، فعلى األب . ت تجري محاكمة حقيقية لهأما في بابل فكان. ًيعدم فورا

ٕواذا تبين أنه مذنب في المرة الثانية فإنه ينكره ويتخلى عنه، أي أنه ال يعدم . مسامحته في المرة األولى
نه يكذب ٕويبدو أن كريج إما أنه جاهل عمدا واما أ. ُإنه ينكره فقط وتحل المشكلة. وال بالحجارة يرجم

   .متعمدا، ليجعل القانون الموسوي يبدو أكثر تقدميا، فأيهما ترى أيها القارئ

ًموجودا، فإنه يستطيع أن يصدر ) الكامل الخير( افرض أننا اتفقنا أنه إذا كان اإلله : ويقول كريج
 ذلك من ٕيتبع ذلك إن المسيح لم يقم من بين األموات؟ وان اإلله غير موجود؟ إن. مثل هذه القوانين

  .الصعوبة بمكان، إذن ما المشكلة التي يجب أن تفترض؟

يستطيع المسيحي اتخاذ الموقف الليبرالي والتخلي عن فكرة أن . تلكم نقطة جيدة: ونرد عليه
ٕالتوراة ال تخطئ، وان كلمة اهللا كاملة، وان يتخلص من األجزاء غير المستساغة في التوراة، وأال يقصر 

ًم، بل على العهد الجديد أيضا، بما في ذلك ما قاله المسيح كذلك، وهو ما يفعله ذلك على العهد القدي
الخيار اآلخر أن التوراة بعهديها كتاب من صنع البشر، وأنه إلى جانب هذا . ماليين المسيحيين اللبراليين

  .النوع البربري من األخالق، يوجد جهل بعلم الكون

ٕ أن المسيح لم يقم من القبر، وان اهللا غير –ً عقليا –نعم، اعتقد ان المرء يمكن أن يستنتج 
يشك كثير من نقاد العهد القديم بمذابح : ويا للسخرية، يقول كريج .اإلله التوراتي: موجود، وعلى األقل

ّشبيهة بخرافات روملس وريموس ) القديمة(ٕالكنعانيين، وانها مجرد قصص وخرافات عن تأسيس إسرائيل 
  .”هكذا تتبخر بالنسبة لهؤالء مشكلة إصدار اهللا مثل هذه األوامر. روماالخاصة بتأسيس مدينة 

إنه يدافع عنها . ولكن كريج ال يوافق على هذا االستنتاج كما يفعل المسيحيون واليهود الليبراليون
ُولكن كريج يدافع عن مصداقية العهد . ّكحقائق مسلم بها، ألنها إذا لم تحدث فال يبقى ثمة مشكلة ليهوه

بما أن اهللا ال يصدر أوامر لنفسه، فإن ال واجبات عليه ينفذها، إنه بالتأكيد ال : يقول كريج. ًلقديم حرفياا
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فكرة األخالقية : تلكم هي المشكلة بالضبط "يخضع لإللتزامات األخالقية أو األوامر والنواهي، نفسها، مثلنا
اهللا ينفتح عقلك لفكرة إن اهللا يستطيع إن يعمل فإن تنفي الواجبات األخالقية الملزمة عن . اإللهية اآلمرة
 إذا كانت وصاياه وأوامره تصدر ": وباإلضافة إلى ذلك. اإلله أو الرئيس: فهو مثل كل شيء. ما يرغب فيه

ٕواذا لم تكن فإن . أوامره/من حبه الكامل وطبيعته المقدسة فإن أفعاله يجب أن تكون متناغمة مع وصاياه 
يقول  ."أن اهللا خير ومطلق، ألن كلمة خير عندئذ تصبح عديمة المعنى: قولكريج ال يستطيع أن ي

إن إعمالي لهذا الحق يعني القتل، لكن ليس هللا مثل هذا .  الحق لقتل إنسان بريء–ً مثال –ال املك ":كريج
رس القتل ًإننا جميعا نتهم السلطة التي تما. إنه يستطيع إن يمنح الحياة وأن يأخذها كما يحلو له. المانع

ولكن ليس على اهللا أي . ًأنها تقوم بدور اهللا، وكأن السلطات البشرية تنسب لنفسها حقوقا تخص اهللا فقط
ونرد على كريج  "إذا أراد موتي اآلن فإن ذلك حق له ومقصور عليه. التزام بتمديد عمري لثانية أخرى

 بتمديد الحياة، أو بإنهائها، إذا كنت تؤمن ًتقنيا، ولكنه أمر هللا” بدور اهللا“إن كل طبيب يقوم ” : بالقول
أن الحياة كلها خاضعة إلرادة اهللا وليس للظروف الطبيعية، وشيء آخر فهو أمر الناس بارتكاب مذبحة 

 إن – في نظر كريج –إن هذا يعني  .ّبالجملة، وبخاصة إذا كنت تدعي أنك نموذج المحبة والرحمة والرأفة
  ًين عندما رأى ذلك مالئما، أي أن كم يعيشون ومتى يموتون مسألة خاصة بههللا الحق بأخذ حياة الكنعاني

إن ذلك صحيح ألن اهللا يستطيع أن يفعل ما يشاء، ألنه ال واجبات أخالقية : يقول كريج. ًطبعا
ًأو ليس ذلك شبيها بأمر شخص ما : ثم يقول. عليه تحوم فوق رأسه وتقف في طريق أمره باإلبادة

ًل؟ ال، ليس كذلك أبدا ألن واجباتنا األخالقية مقررة بأوامر اهللا، فان الطلب من شخص بارتكاب جريمة قت
ًالفعل الذي كان ملزما أخالقيا لجنود إسرائيل تلبية إلرادة . ًان يعمل شيئا ما بغياب أمر إلهي قد يعني القتل ً

نا يقع كريج في خلل مميت ه .جريمة/ لو قاموا بالمذابح على مسؤوليتهم الخاصة لكان الفعل خطأ . اهللا
في ) (Eythyphro Dilemma) حسب نظريته في األمر اإللهي عندما زاوج استجابته بمعضلة ايوتايفرو

جريمة من ناحية، /ًفالفعل كالقتل يمكن أن يكون خطا) محاورات أفالطون السقراطية عن النظرية األخالقية
إذن وحسب قول كريج، فإن ما هو !!قية مقررة بأمر اهللاًأو إلزاما لنا من ناحية أخرى، ألن واجباتنا األخال

ًخطأ أخالقيا يمكن أن يكون صوابا أخالقيا وحتى إلزاما أخالقيا إذا أمر اهللا به ً ً ً وهو بالضبط مثل اتخاذ . ً
ًإن سلوكا ما حسن أخالقيا ألن اهللا أمر به، لم يأمر اهللا به ألنه حسن : موقف في معضلة ايوتايفرو ً

ّالقرارات يمكن أن تكون اعتباطية أو استبدادية أو حرة أي حسب ما / إن مثل هذه المواقف . ًصالًأخالقيا أ
 أنه ال مجال للخروج من معضلة ايوتايفرو – ولكن بدون قصد –وهكذا يعترف كريج . ًيراه اهللا مالئما
  .ًالمذكورة سابقا

  ٦ص/٢٩/١/٢٠١٩الغد 

*** 
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  آراء عبرية

 سلطة القانون

 خاي كرمنتسر مرد - هآرتس 

من األقوال المأثورة أن من يمس المستوطنين يخاطر بأن يتحول إلى هدف للهجمات ونزع 
ومؤخرا عرف الشاباك أنه هو أيضا . هذا الوضع معروف جيدا للجيش والشرطة اإلسرائيلية. الشرعية عنه

يتصرفون بشكل ال لذلك، هناك اغراء لدى سلطات تطبيق القانون كي يحنوا رؤوسهم و. غير محصن منهم
بسبب هذا بالضبط، هذا هو االمتحان . يثير غضب المستوطنين المشاغبين، وغضب مؤيديهم الكثيرين

خنوعهم لهذا الخوف هو خنوع سلطات القانون امام . األعلى لسلطات تطبيق القانون في المناطق
دئ يعرف أهمية جمع األدلة من كل باحث مبت.هذا الخنوع ال يتم اخذه بالحسبان بأنه يشكل كارثة. مخترقيه

ساحة الجريمة، وقاعدة األدلة االباحية، لذلك فإن جمع األدلة يجب أن يحدث قريبا بقدر االمكان من موقع 
كل باحث مبتدئ يعرف أن ما لم يتم فعله على الفور في الوقت الصحيح ال يمكن أن يتم فعله . الجريمة

لة االولى يعتبر ضائعا، خاصة في السياق المحتمل للزعرنة وأن ما تم تفويته في المرح.في أي وقت آخر
االيديولوجية المنظمة، تعليمات القانون ال تسري عليها، وأن تشويش مسار التحقيق يمكن أن يعتبر 

وهذا يسري أيضا على قضية معقدة فيها اختالف بين رواية الجيش الذي . وصية واجبة بالنسبة لمنفذيه
رغم أنه حسب اقوالهم كان هناك . ر الحية وبين رواية المستوطنين المختلفةيقول إنه لم يطلق النا

  .أشخاص في حالة تأهب أطلقوا النار الحية ألن حياتهم كانت في خطر

، يثير المخاوف بأن هذه األمور غير معروفة "شاي"التقرير عن سلوك شرطة يهودا والسامرة، 
، وعن )ربما بشكل متعمد(ضراوات وليس عن قتل شخص بالنسبة لها أو انها ابلغت بالخطأ عن سرقة خ

حقيقة أن الشرطة اكتفت باستدعاء وحدة .إصابة عشرة أشخاص آخرين، ثالثة منهم اصابتهم بالغة
التأهب للتحقيق، لكنها خالل يوم كامل لم تقم بالتحقيق مع أحد منهم رغم أنه يمكن أن يكون أحدهم هو 

 هي حقيقة مقلقة جدا، واالكثر اقالقا هو حقيقة أن سالح وحدة التأهب المسؤول عن اطالق النار القاتلة،
لم يفحص بعد أن تبين أنه ربما يكونون هم الذين اطلقوا النار على حمدي النعسان وعلى المصابين 

وليس واضحا أيضا اذا كانت الطريقة الصحيحة للتعامل . ولم يتم فحص جثة المتوفى قبل دفنها. اآلخرين
لجيش اإلسرائيلي الذين كانوا شهود على الحادثة، وحسب اقوال المستوطنين هم أيضا اطلقوا مع جنود ا

هذه األقوال تظل صحيحة حتى لو كانت رواية .النار الحية، هي االكتفاء بالتحقيق العسكري الذي يجرونه
ليس هناك أي المستوطنين بالنسبة لبداية الحادثة هي الرواية الصحيحة، وليست رواية الفلسطينيين، 

اذا تم اطالق النار على شخص وظهره مقابل . طريقة لمعرفة في هذه المرحلة أي رواية هي الصحيحة
  .مطلق النار فإن هذا يعني عملية قتل، مهما كانت بداية الحادثة
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إذا كانت . حقيقة أنه ليس دائما تصرف الجهاز الرسمي حسب ذلك، ال تبرر مواصلة االنحراف
ينية صحيحة بشأن بداية الحادثة والتي تقول إن الحادثة بدأت باطالق النار على بيوتهم، الرواية الفلسط

واذا تبين أن الفلسطينيين اطلقت النار عليهم كدفاع ذاتي في الوقت . فإن خطورتها اكبر مما يمكن تقديره
وأن من . كان محقاالذي كانوا فيه يعرضون حياة المستوطنين أو الجنود للخطر، فإن اطالق النار عليهم 

ال توجد سلطة قانون بدون .لهذا من الجدير معرفة الحقيقة وبأسرع وقت. اطلقوا النار عملوا وفق القانون
كيف كان جهاز تطبيق القانون سيتصرف لو كان : االمتحان في هذه المسألة بسيط. مساواة أمام القانون
هذا هو المعيار . سريعة من اجل كشف الحقيقةال شك أنه كان سيبذل جهود كبيرة و. الضحايا من اليهود

الحادثة تحتاج . الذي يجب على جهاز تطبيق القانون أن يتبعه عندما يتعلق األمر بضحايا فلسطينيين
مع كل االحترام . أيضا إلى تحقيق الشباك الذي كان بالطبع سيحدث لو أن األمر كان يتعلق بضحايا يهود

التحقيق الناجع .غز القضية سيزداد لو أن الشباك قد شارك في التحقيقلشرطة إسرائيل، فإن احتمال حل ل
والسريع والمصمم بالطبع في حدود القانون، ليس فقط من اجل كشف الحقيقة، رغم أن هذا هو هدفه 

 حتى –التحقيق مطلوب أيضا من اجل توضيح سيادة سلطة القانون على كل سكان المناطق . االساسي
اسي يصف الفلسطينيين بجموعهم كأعداء أبديين ومعتدين على اراض ليست النظام السي. اليهود

بذلك هي . هدف االستيطان اليهودي في المناطق يوصف كتخليد للسلطة الحصرية فيها إلى األبد.لهم
تصب الزيت على النار التي اشعلتها جهات متطرفة، الذين منذ زمن طويل رفعوا عن انفسهم أي عائق 

هذه النار إذا امتدت من شأنها أن تبيدنا . ونظرتهم لدولة إسرائيل هي نظرة احتقار وانكاربالنسبة للعرب، 
  .شرطة إسرائيل والشباك يجب عليهما التعامل مع األمر وكأن المصابين هم من اليهود. جميعا

  ١٨ص/٢٩/١/٢٠١٩الغد 

*** 

  اخبار با�نجليزية
Michelle Alexander has opened a door, we must work to keep it open 

 
James J. Zogby 
This past Sunday, The New York Times featured on the front page of its "Week in Review" 
section a major column by Michelle Alexander, "Time to Break the Silence on Palestine". It was, 
by any measure, an important article because of who wrote it, where it appeared and its 
breathtaking indictment of both Israel's history of violations of Palestinian rights and the silence 
of US policymakers to address these outrageous behaviours. 
As a renowned civil rights attorney and author of the bestselling "The New Jim Crow: Mass 
Incarceration in the Age of Colorblindness", Alexander's voice matters. While in the past the 
Times has run a few opinion pieces critical of Israel, the placement and promotion given to this 
article guaranteed that it would gain national attention. And it did. Millions read it, tens of 
thousands commented on it and scores of others wrote columns favourably reviewing 
Alexander's observations. 
The reaction in Israel and among the American Jewish establishment was immediate and 
predictably hysterical. A former Israeli ambassador to the US said that Alexander's article 
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"dangerously delegitimises us. It is a strategic threat..." The Anti-Defamation League, B'nai 
B'rith and the American Jewish Committee in tweets and statements called the article: 
"dangerously flawed", "anti-Semitic", an "anti-Israel rant...filled with errors" and “a shameful 
appropriation" of the memory of Martin Luther King. 
This panicked reaction to Alexander was unsurprising because it represents just one more 
indication that hardline Israeli propagandists are losing their ability to shape political discourse 
on the Israeli-Palestinian conflict. As Alexander notes in her article, in recent years, we have 
seen: major US churches divesting from Israel, the growing support of young African American 
activists with the cause of justice for Palestinian, the backlash over the firing of a CNN 
commentator over his pro-Palestinian positions and the election of pro-Palestinian members of 
Congress. 
Because these developments only scratch the surface of the change that is underway, the 
nervousness demonstrated by the Jewish establishment was to be expected. Polling shows that 
Israel has lost significant support among the young, the educated and minority communities; 
African American, Latino and Asian American, who together comprise about a third of the US 
population. As a consequence, there is a debate on Israel/Palestine underway on campuses, 
among major Protestant churches, in the black community and in the Democratic Party. And, in 
this debate, arguments demanding justice for Palestinians are being heard and winning. 
In challenging this drift, pro-Israel propagandists have drawn all their weapons. Pro-Palestinian 
activists and commentators have been smeared, intimidated and threatened with dire 
repercussions. While some voices have been silenced, the movement away from accepting the 
Israeli line continues to grow. 
If I were to identify two main reasons for this erosion of support for Israel and increased support 
for Palestinians, I would point to the role that alternative media has played in making it possible 
for the reality of what is happening in the occupied territories to be better known, and the role 
played by the virtual marriage of US President Donald Trump and Israeli Prime Minister 
Benjamin Netanyahu.  
My brother John Zogby observed in his important study of the changing attitudes of American 
demographic groups that as a direct result of the Internet, young people and minority 
communities have developed a global consciousness, they are less tied to narrow parochial 
concerns. They have access to more sources of information and are more questioning of the 
"accepted dogma" of political elites. As Israel continues its rightward drift, with ultra-nationalists 
in control now and for the foreseeable future, and as the Christian right-wing and nativists 
continue to dominate the Republican Party, it is to be expected that alliances would be formed in 
opposition to this bonding of US and Israeli hardline ideologues. 
As I noted, this change has been brewing for some time now, but it was the Michelle Alexander 
article in The New York Times that has helped bring it to the surface. As important as this 
moment may be, I must admit that my delight was tempered by the feelings of regret that all of 
this change has come too late for so many. 
I thought of the Nakba and the uprooting and dispossession of hundreds of thousands of 
Palestinians from their homes, and how for decades they have been denied the right to return. I 
thought of the horrors of the now 70 year occupation of the West Bank, Gaza and East 
Jerusalem, the theft of their land, the economic strangulation to which they have been subjected, 
the demolition of their homes, the brutal unreported acts of collective punishment, the torture, 
the prolonged imprisonment of thousands without charges and the daily humiliation they have 
endured at the hands of soldiers and settlers. And I thought of the courageous intellectuals and 
activists, Arabs and Jews, here in the US and in Israel and Palestine, who over the decades paid a 
dear price for their efforts to elevate Palestinian rights in a less welcoming time. 
And then I thought of the brilliant Palestinian Fayez Sayegh, who decades ago gave us hope that 
one day change would come, that the tide would turn when we did not expect it and we would 
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discover that despite the power of our opponents, change was afoot and we would see a way 
forward. 
Here it is, the moment he predicted. A door has opened, but knowing that our opponents will be 
working hard to slam it shut, we must redouble our efforts to build the movement that challenges 
Israel's history of oppression. We owe this much to those victims of the past and to those who are 
still suffering from dispossession and occupation. Alexander has shown us an open door. We 
have to have the courage and commitment to continue to keep it open. 

 The Jordan Times Jan 28,2019 
*** 

Hamas leader Haniyeh thanks Jordanian relief work in Gaza 
 
AMMAN — Hamas leader Ismail Haniyeh on Monday thanked Jordan for the assistance it 
provides to the Palestinians in the besieged coastal enclave. 
In a statement on Monday, commemorating the 10 years since the establishment of Jordan’s field 
hospital in Gaza, Haniyeh highlighted the hospital’s humanitarian efforts and Jordan’s assistance 
to the long-suffering residents of the Hamas-ruled Gaza Strip. 
Haniyeh, Hamas’ politburo chief, also voiced appreciation for Jordan’s support, His Majesty 
King Abdullah and the Jordanian people as a whole, the Jordan News Agency, Petra, reported. 
The field hospital was established in 2009, and has since treated over 1.9 million patients. 
Gaza has been under Israeli siege since June 2007. 
In the past few years, Jordan has dispatched several military field hospitals to various areas in 
need, such as Afghanistan, Libya, Egypt and the West Bank to assist in providing healthcare and 
treatment to local residents. 

The Jordan Times Jan 29,2019 
*** 

Israel's Netanyahu to eject foreign observers in flashpoint Hebron 
 
By Reuters - Jan 29,2019 
HEBRON, West Bank — Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said on Monday he would 
eject a foreign force set up to help safeguard Palestinians in a flashpoint city in the occupied 
West Bank, accusing the observers of anti-Israel activity. 
"We will not allow the continued presence of an international force that acts against us," 
Netanyahu said in a statement announcing that the Temporary International Presence in Hebron's 
(TIPH) mandate would not be renewed. 
The statement did not elaborate on the alleged misconduct of TIPH, which draws staff from 
Norway, Italy, Sweden, Switzerland and Turkey. The TIPH website says the force works on six-
month mandates but did not specify when the current one expires.  
A force spokesman declined to comment. Palestinians denounced the move. 
"The Israeli government's decision means it has abandoned the implementation of agreements 
signed under international auspices, and given up its obligations under these agreements," said 
Nabil Abu Rudeineh, spokesman for Palestinian President Mahmoud Abbas, whose peace talks 
with Netanyahu stalled in 2014. 
Conservative Israeli commentators had accused the TIPH of agitating against Jewish settlers who 
live under heavy Israeli force protection in Hebron, a biblical city with an overwhelmingly 
Palestinian populace.  
The TIPH was set up after a settler killed 29 Palestinians at a Hebron shrine holy to both 
Muslims and Jews in 1994.  
Since Israel partially withdrew from Hebron in 1998 under interim peace deals with the self-rule 
Palestinian Authority, the TIPH has "observe[d] and report[ed] on breaches of the agreements 
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[and] violations of international humanitarian law and international human rights law," the 
force's website says. 
Most world powers consider Israel's settlements in the West Bank, where Palestinians want a 
state, to be illegal. Israel disputes this, and the rightist Netanyahu has played up his pro-settler 
credentials as he seeks reelection in an April 9 ballot. 
"They want to uproot us from here. They will not," he said in separate remarks on Monday at 
another West Bank settlement. 
"There's a line of thought that says that the way to achieve peace with the Arabs is to be 
extirpated from our land. That is the certain path to achieving the opposite of this dream." 
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