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٢

  المحتوى

  االردن والقدس

  ٣  ضرورة انهاء الصراع الفلسطيني االسرائيلي على اساس حل الدولتين: الملك والسبسي •

  شؤون سياسية

  ٣  فلسطين النيابية تدعو أستراليا لاللتزام بحل الدولتين والقرارات الدولية •
  

  لملكية لشؤون القدساللجنة ا

بيان أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس حول مشاريع التهويد االسرائيلية  •

  ٤  االخيرة في القدس

  اعتداءات

  ٦  ٕواطالق طائرات شراعية فوقه" األقصى"الفلسطينيون ينددون باقتحام المستوطنين لـ  •

  ٧  "األقصى " مفتي القدس يدين اطالق طائرات شراعية فوق  •

  ٨  حتالل يمدد قرار حظر أنشطة مؤسسات فلسطينية بالقدساال •

  تقارير
  ٨  ًحراك بقيادة الملك يجعل من المدرسة السياسية األردنية أساسا لحل قضايا المنطقة •

  ١٠  ذراع آخر لالحتالل البتالع الضفة والقدس: السياحة االستيطانية •

  فعاليات

  ١٤  ًأبولبن مـديـرا لـمـركـز دراسات القدس •

  عربيةء آرا

  ١٥   روحك به وأسرج روحي خذ •
  

  آراء غربية وعبرية مترجمة

  ١٧  عدو الفلسطينيين اليساري •

  ١٩  النضال الفلسطيني من أجل إنهاء االستعمار •

  ٢٣  شعلة لالنتقام •

  ٢٥  شعارات بال غطاء •
  



 
٣

  االردن والقدس

  ولتينضرورة انهاء الصراع الفلسطيني االسرائيلي على اساس حل الد: الملك والسبسي
  

 عاد جاللة الملك عبداهللا الثاني ترافقة جاللة الملكة رانيا العدباهللا الى ارض الوطن - الرأي-عمان
  .امس االحد بعد زيارة الى كل من تركيا وتونس

  

، وفي مقدمتها ً وعددا من القضايا التطورات االقليميةحث جاللة الملك والرئيس التونسي ب.. >>
لتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السالم العادل والدائم وانهاء القضية الفلسطينية وتم ا

الصراع الفلسطيني االسرائيلي على اساس حل الدولتين والمبادرة العربية للسالم، وبما يحقق تطلعات 
 الشعب الفلسطيني المشروعة في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام

  >>... وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧

  ٢ص/٤/٢/٢٠١٩الرأي 

*** 

  شؤون سياسية

 فلسطين النيابية تدعو أستراليا لاللتزام بحل الدولتين والقرارات الدولية
 

التقت لجنة فلسطين النيابية في دار مجلس النواب، امس، السفير األسترالي لدى  - عمان
ة النائب يحيى السعود مركزية القضية الفلسطينية وضرورة تكاتف وأكد رئيس اللجن.المملكة مايلز ارميتاج

 .جهود المجتمع الدولي، لكسر حالة الجمود في العملية السلمية

ال بد من العمل على تحقيق السالم الشامل المستند إلى حل الدولتين ويعالج جميع قضايا : وقال
 ١٩٦٧لة على خطوط الرابع من حزيران الوضع النهائي بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستق

ودعا السعود، أستراليا إلى .وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية
االستمرار بااللتزام بحل الدولتين والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية باعتبارها دولة فاعلة في 

ًردن الثابت بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني من القدس، قائال إنها تعتبر خطا أحمر وأكد موقف األ.العالم ً
وقضية من قضايا الوضع النهائي يحسم مصيرها في مفاوضات الوضع النهائي وفق قرارات الشرعية 

وحذر السعود من تبعات أي مساس .الدولية وبما يضمن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية
ًالوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، الفتا إلى أن هذا األمر يشكل خرقا للقانون الدولي واستفزازا ب ً ًُ

 .لمشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي واإلسالمي والعالم

 الشارع وحول قرار أستراليا بنقل سفارتها إلى القدس، بين السعود أن هذا القرار أثار استياء
ًاألردني، معتبرا ذلك اعترافا رسميا بالقدس الغربية عاصمة إلسرائيل، وخرقا للقانون الدولي وقرارات  ً ً



 
٤

ًالشرعية وانحيازا واضحا إلسرائيل وسياساتها التي تكرس االحتالل وأشاد السعود بالعالقات القائمة بين .ً
ًولتين فضال عن دعم وكالة غوث وتشغيل ًالبلدين، مثمنا دور أستراليا في دعم المفاوضات وحل الد

من جهته، أكد السفير ارميتاج .ً، متطلعا لمزيد من الجهود بهذا الخصوص"االونروا"الالجئين الفلسطينيين 
ًعمق العالقات القائمة بين البلدين، مشيرا إلى أن بالده حريصة على تعزيز تلك العالقات وتطوير سبل 

وأشاد ارميتاج بالدور األردني والمحوري واإلنساني .ن والشعبين الصديقينًالتعاون تحقيقا لمصلحة البلدي
وبخصوص نقل سفارة أستراليا . ًالذي يقوم به تجاه الالجئين، مؤكدا استعداد بالده لدعم األردن بهذا الشأن

ا الداعي إلى القدس، بين ارميتاج أن تركيز اإلعالم ذهب باتجاه نقل السفارة دون النظر إلى موقف أسترالي
 .إلى حل الدولتين

  ٩ ص٤/٢/٢٠١٩الدستور 

***  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس

  بيان أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس حول 

 مشاريع التهويد االسرائيلية االخيرة في القدس
  

 قال األمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس عبداهللا كنعان، إن مشروع القطار الهوائي المعلق
، أحد تلك المخططات اإلسرائيلية االستيطانية الهادفة لتهويد مدينة القدس يالحظ مباشرة )التلفريك(

ًإسرائيل مؤخرا تنفيذ العديد من المشاريع الخطيرة، والتي من شأنها تهديد عروبة وتاريخ المدينة وتحاول 
 .ةمن خاللها طمس الهوية الحضارية والمعالم التاريخية والدينية الروحي

وبين أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تستمر في سياستها القمعية الشاملة التي تطال اإلنسان 
والجغرافيا داخل األراضي العربية الفلسطينية المحتلة وتعتمد السياسة االزدواجية المخادعة المبنية على 

يها للنهج الديمقراطي المواقف المتناقضة، فهي من جهة تعلن للعالم احترامها القانون الدولي وتبن
الحضاري، ومن جهة أخرى تمارس رفضها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والنداءات اإلقليمية والعالمية لها 
بضرورة إيقاف االعتداءات واالنتهاكات اليومية، كما تسارع في تشريعها للكثير من القوانين العنصرية مثل 

ويدي للقدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية عبر العديد من ، وتنفذ مخططها الته"يهودية الدولة"قانون 
خصصت له ميزانية ضخمة ) التلفريك(وبين أن هذا المشروع .المشاريع التي خصصت لها ماليين الدوالرات

كلم، في حين تبلغ سرعته ) ١.٤( مليون شيكل، ويبلغ طول خطوطه أو كابالته حولي ٢٠٠تقدر بحوالي 
بحسب التبريرات "وقال .٢٠٢١ساعة، ومن المتوقع ان يبدأ التشغيل في سنة كلم في ال) ٢١(حوالي 

الربط بين القدس الغربية ) التلفريك(اإلسرائيلية المزيفة التي تحاول بها شرعنة إجراءاتها فان الغاية من 
ب ما يزيد بباب المغاربة المدخل األقرب لحائط البراق، إضافة إلى االدعاء بأنه وسيلة لتنشيط السياحة وجل



 
٥

ًألف سائح، مبينا أن الهدف الحقيقي لهذا المشروع التهويدي هو تعميق السيطرة اإلسرائيلية ) ١٣٠(عن 
على حوض البلدة القديمة، وتأكيد القدس الكاملة الموحدة عاصمة إلسرائيل بربط شقيها الشرقي والغربي 

ٕمعا والى زيادة التواجد اليهودي في القدس الشرقية ًهذا المشروع يعني تدميرا لآلثار وللتراث وأضاف أن .ً
العربي اإلسالمي وتشويه معالم المكان وطمس هويته سواء على مستوى سطح األرض أو األفق والفضاء 
الذي يعلو سماء القدس والتي سيخفى القطار جماليتها وصورتها البادية للعيان، وفي هذا مخالفة صريحة 

ر القدس مدينة محتلة وضمن قائمة التراث العالمي التي ال يجوز تغيير لقرارات الشرعية الدولية التي تعتب
مالمحها الحضارية، كما سيمنع مشروع القطار الزائر للمسجد األقصى والبلدة القديمة أثناء طريقه من 
ًالمرور باآلثار والمعالم اإلسالمية والمسيحية، بل يكون ركوبه في التلفريك بديال عن الطريق المار بها 

وأشار إلى أن هذا .وبالتالي يمنعه من الشهادة على عروبتها وهويتها والتواصل مع أهلها أصحاب الحق
ًالمشروع يشكل استكماال لسياسة االحتالل اإلسرائيلي ومخططاته المتجذرة في بناء األنفاق والقيام 

دراج القديمة الواصلة ٕبالحفريات المستمرة تحت المسجد األقصى، واقامة المصاعد الكهربائية كبديل لأل
وأضاف انه وبالتزامن مع مشروع التلفريك فإن .الجهة الجنوبية من المسجد األقصى بالبلدة القديمة

ًإسرائيل نفذت مشروعا آخر خطر أيضا هو شارع  ويسمى االبرتهايد أي الفصل العنصري، ) ٤٣٧٠رقم (ً
الفرنسية وبين النفق المؤدي إلى جبل كم ويقع بين مفرق التلة ) ٣.٥(الذي يمتد على مسافة حوالي 

، ويتم فصل شقيه ) القدس- أو شارع تل أبيب) ١(يصل بين مستعمرتي آدم وشارع رقم (المشارف 
أمتار تعلوه أسالك شائكة، ويسعى لعزل خط سير السائقين الفلسطينيين عن ) ٨(بواسطة جدار بارتفاع 

دس، بينما ال يسمح الشارع عبر مساره المخصص خط سير المستوطنين الذين يسمح لهم دخول مدينة الق
ٕوأضاف أن هذا المنع والتضييق عزز بوجود وادارة جيش االحتالل .للسائقين الفلسطينيين من دخولها

ًاإلسرائيلي له، وتزعم إسرائيل أن الشارع سيخدم السكان الفلسطينيين في مخيم شعفاط ويخفف أيضا من 
فتعل أزمات المرور عبر إجراءات اإلغالق والتضييق، إضافة إلى ًأزمة المرور، علما بأنها هي من ت

سياستها التهويدية واالحتاللية التي تسعى لفرض سلطتها على اإلنسان واألرض بما يخدم مصالحها 
 .االستيطانية، ومما يزيد من المعاناة واأللم اليومي ألهل فلسطين والقدس

 الصمت والسكوت الدولي على ممارسات وتساءلت اللجنة الملكية لشؤون القدس عن سبب
إسرائيل، كما تتساءل إلى متى ستستمر إسرائيل في مسلسالت اإلجرام المتواصلة بحق األرض واإلنسان 
والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في فلسطين والقدس غير آبهة بكل قرارات الشرعية الدولية التي ال تجيز 

وبين أن اللجنة الملكية لشؤون . القيام بتلك الممارسات واالعتداءات)السلطة القائمة باالحتالل(إلسرائيل 
القدس تستنكر هذه المشاريع والمخططات التي تشوه جمال وقدسية وتاريخ القدس، كما وتقف خلف 
القيادة الهاشمية في سعيها المتواصل لوقف هذه االعتداءات واالنتهاكات اإلسرائيلية، وتضم صوتها 

ة والشعبية األردنية والفلسطينية والعربية واإلسالمية والعالمية التي تطالب إسرائيل بتنفيذ للمطالبات الرسمي



 
٦

ّقرارات الشرعية الدولية، وتطالب الجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي التحرك الفوري والفعال لدفع 
نفيذ هذه المشاريع التهويدية منظمة اليونسكو القيام بواجبها بشكل جدي ودون انتظار، لمنع إسرائيل من ت

  .التي تهدد األمن والسلم في المنطقة والعالم أجمع

  ٣/٢/٢٠١٩اللجنة الملكية لشؤون القدس 

***  

  اعتداءات

 ٕواطالق طائرات شراعية فوقه" األقصى"الفلسطينيون ينددون باقتحام المستوطنين لـ 
  

الحـــتالل اإلســـرائيلي، أمـــس، دان الفلـــسطينيون ســـماح ســـلطات ا – عمـــان  - ناديـــة ســـعد الـــدين
للمــستوطنين المتطــرفين بــإطالق طــائرات شــراعية فــوق المــسجد األقــصى المبــارك، واقتحــام باحاتــه وتنفيــذ 

 ٢٩٥ّجـوالت اســتفزازية مــشبوهة داخلــه، بينمــا أفــاد تقريـر أممــي بــأن عــدوان االحــتالل أدى إلــى استــشهاد 
ت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة باقتحام ّوندد . في قطاع غزة"مسيرات العودة"فلسطينيا خالل 

، "بـاب المغاربـة"مجموعات كبيـرة مـن المـستوطنين، ومـنهم طلبـة مـن معاهـد تلموديـة، لألقـصى، مـن جهـة 
ّتحت حماية قـوات االحـتالل المـشددة، وقيـامهم بجـوالت اسـتفزازية داخـل باحاتـه، واالسـتماع إلـى شـروحات 

 "األوقـاف االسـالمية"كمـا اسـتنكرت ".بـاب السلـسلة"وذلك قبـل مغـادرتهم مـن جهـة ، المزعوم، "الهيكل"حول 
تنظـر بخطـورة بالغـة لمـا جـرى مـن تحليـق طـائرات "تحليق ثالث طائرات شراعية فوق األقصى، مؤكدة أنهـا 

ونقلـت عـن شـهود ".الحـرم القدسـي الـشريف/ شراعية على ارتفاع مـنخفض فـوق المـسجد األقـصى المبـارك
 التــي "حــارة اليهــود"ّثالثــة أشــخاص حلقــوا بطــائرات شــراعية فــوق المــسجد األقــصى، ونزلــوا فــي "ن ّعيــان، إ

هــذا األمــر " إن "األوقــاف"وأضــافت ".أقيمــت علــى أنقــاض حــارتي الــشرف والمغاربــة بجــوار األقــصى المبــارك
ى أي مــساس يحــصل للمــسجد األقــصى المبــارك تقــع مــسؤوليته علــ"، محــذرة مــن أن "مــستهجن ومــستغرب

المـسجد "وأوضـحت بـأن ". التي سمحت لهؤالء بالتحليق والطيران فـوق األقـصى"اإلسرائيلية"عاتق السلطات 
، "، المزعـوم"الهيكل"مستهدف من قبل المتطرفين اليهود الذين يدعون إلى هدم قبة الصخرة المشرفة وبناء 

  .>>"...السلطات اإلسرائيلية بوضع حد لهؤالء قبل فوات األوان"مطالبة 

  ١٨ص/٤/٢/٢٠١٩الغد 

***  

  

  

  

  



 
٧

  "األقصى " مفتي القدس يدين اطالق طائرات شراعية فوق 
  

من جهة اخرى، أدان مفتي عام القدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى ... >>
المبارك، الشيخ محمد حسين، تحليق ثالث طائرات اسرائيلية شراعية فوق المسجد األقصى المبارك، في 

يرة واستفزازية لمشاعر الفلسطينيين، معتبرا ذلك انتهاكا جسيما لحرمة المسجد األقصى المبارك، سابقة خط
 .وتعديا صارخا على قدسيته

سلطات االحتالل من أن من شأن مثل هذه االعتداءات أن «وحذر الشيخ حسين في بيان امس 
لمسجد األقصى المبارك يخص تشعل فتيل التوتر في المنطقة برمتها، وجرها إلى مربع العنف، ألن ا

، محمال حكومة االحتالل المسؤولية كاملة »المسلمين كافة في العالم أجمع، وليس الفلسطينيين وحدهم
 .عن نتائج أفعالها

الوقوف بجدية أمام مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وأماكن «ودعا المجتمع الدولي الى 
ت، بل اتخاذ إجراءات جدية كفيلة بردع سلطات االحتالل عن عبادته، وأال يكتفي بمجرد إدانة االنتهاكا

اعتداءاتها وممارساتها اليومية، ومحاسبتها على إرهابها وجرائمها المتواصلة بحق أبناء شعبنا 
واقتحم مستوطنون متطرفون يهود امس، باحات . »الفلسطيني، وثوابته الوطنية غير القابلة للتصرف

وقال مدير عام دائرة االوقاف .م القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلةالحر–المسجد األقصى المبارك
االسالمية العامة وشؤون المسجد االقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب ان االقتحامات نفذت من جهة 

 ٢٦ مستوطنا، و٨٥وأكد الخطيب ان .باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات االحتالل االسرائيلي الخاصة
عاهد تلمودية اقتحموا األقصى في الفترة الصباحية، ونفذوا جوالت مشبوهة في المسجد طالبا من م

من جهة .، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسة»الهيكل المزعوم«واستمعوا الى شروحات حول أسطورة 
ثانية، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين باالختناق امس خالل مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات 

وقالت جمعية الهالل االحمر الفلسطيني في . االحتالل اإلسرائيلي، في بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم
بيان لها بأن المواجهات اندلعت في محيط بوابة الخضر وحارة دار موسى في وقت متأخر من ليلة أمس 

المطاط، وقنابل استمرت حتى صباح اليوم، أطلق خاللها جنود االحتالل الرصاص المعدني المغلف ب
  >>...الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلصابة عدد من المواطنين بحاالت اختناق

  ٨ص/٤/٢/٢٠١٩الرأي 

***  
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 االحتالل يمدد قرار حظر أنشطة مؤسسات فلسطينية بالقدس

 وقع وزير األمن العام اإلسرائيلي جلعاد أردان، صباح يوم الخميس الماضي، على تمديد قرار بمنع
أي نشاط للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية، بعد تبنيه توصية من الشاباك والشرطة اإلسرائيلية حول 

ويحدد القرار الذي وقعه أردان أنشطة مؤسسات بيت الشرق، وكذلك غرفة التجارة، والمجلس . الموضوع
 الدراسات االجتماعية األعلى للسياحة، ومركز الدراسات الفلسطينية، ونادي األسير الفلسطيني ومقر

ًمشددا على أن إسرائيل لن . وأرجع القرار بحجة أن تلك الجهات تتبع إلى السلطة الفلسطينية. واإلحصائية
  .تتنازل عن سيادة القدس

  ١٧ص/٤/٢/٢٠١٩الدستور 

*** 

  تقارير

  ًحراك بقيادة الملك يجعل من المدرسة السياسية األردنية أساسا لحل قضايا المنطقة
 

 تظهر بوضوح األسطر األولى من األجندة األردنية في سياساتها الخارجية، - عبد الهادينيفين
تغيب به أي مساحات ضبابية أو حتى حاالت جدل، مرتكزة على الثوابت األردنية التاريخية، حول مختلف 

ردن محتفظا القضايا اإلقليمية وحتى الدولية، ومهما مضت السنين بتواريخها واأليام بأحداثها يبقى األ
مؤخرا، شهدت المملكة حالة من النشاط .بذات المنهجية السياسية بدبلوماسية عبقرية يقودها جاللة الملك

السياسي الدبلوماسي النشطة جدا، لتضيف من أسطر اضافية من اهتمامه بالسياسات الخارجية وتعامله 
ة، معززا نهجه السياسي دوما بكل ما الذكي معها والمتزن، تعزز من حضوره كأيقونة سياسية عربية ودولي

هو مفيد، وكل ما من شأنه تحقيق إضافات ايجابية حول مختلف القضايا، والملفات العالقة، سواء كان قد 
أعلن عن ذلك رسميا أم لم يعلن، فيما يصدر من بيانات تنقل نتائج االجتماعات واللقاءات التي تشهدها 

ّالدور المركزي لألردن اليوم يجعل من عمان عاصمة للقرار السياسي البالد بقيادة جاللة الملك، ذلك أن 
حول ما تشهده المملكة من حراك سياسي دبلوماسي، " الدستور"وفي قراءة خاصة لـ.العربي بشكل أساسي

بدا واضحا أن األردن أحد أهم بناة غد ايجابي للمنطقة بأسرها، تقترب بها كافة الملفات الشائكة من حلول 
مبنية على أسس المدرسة السياسية األردنية في اللجوء للحوار كمفتاح أساسي لبوابات السالم جذرية 

جاللة الملك عبداهللا الثاني وخالل مباحثاته مع الرئيس .واألمن المغلقة، وغياب العدالة في قضايا متعددة
نهاء الصراع التركي رجب طيب أردوغان، أمس األول في اسطنبول أكد على ضرورة تكثيف الجهود إل

الفلسطيني اإلسرائيلي استنادا إلى حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
وعاصمتها القدس الشرقية، كما تم التأكيد على أهمية مواصلة الجهود المبذولة لدعم وكالة األمم المتحدة 
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ها من االستمرار في تقديم خدماتها اإلغاثية ، لتمكين)األونروا(إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
 .لالجئين والتعليمية والصحية

كما تناولت المباحثات التطورات المرتبطة باألزمة السورية، حيث أكد جاللة الملك أهمية التوصل 
 .إلى حل سياسي لألزمة يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة آمنة لالجئين إلى وطنهم

ّردني األحدث على الثوابت التي طالما نادى بها، إذا ما رغب العالم بحل كافة ملفاته هو التأكيد األ
ّالعالقة، وصوال ألمن وسالم واألهم عدل يسود أراضيه، معززا بذلك أسس مدرسته السياسية، التي تميزت 

 .دوما بلغة العقل والحكمة، ووضع النقاط على حروف الحلول العملية الحاسمة

ملكة، مؤخرا حراكا سياسيا على مستوى عربي اقليمي، غاية في األهمية، تمثل في كما شهدت الم
استضافة خمسة وزراء خارجية عرب ، حيث استقبلهم جاللة الملك في قصر الحسينية، وشدد جاللته 
على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين ومبادرة السالم العربية، وبما 

 وعاصمتها ١٩٦٧ي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام يفض
 .القدس الشرقية

وفيما أجرى الوزراء الخمسة مع األردن في منطقة البحر الميت مباحثات موسعة حول مختلف 
لركائز األساسية في قضايا المنطقة، اكد مراقبون أن اللقاء حمل معاني كثيرة، أبرزها أن األردن إحدى ا

 فقد تبادل الوزراء وجهات النظر حول المستجدات اإلقليمية وسبل التعامل معها  صناعة القرار باإلقليم،
  .بما ينهي أزمات المنطقة ويلبي الهدف المشترك في تحقيق األمن واالستقرار خدمة للمصالح العربية

أتاح حوارا موسعا بأجندة مفتوحة حول ّووصف األردن رسميا اللقاء بأنه لقاء إيجابي بناء و
التطورات في المنطقة وسبل مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز التعاون والتنسيق لخدمة القضايا 
والمصالح العربية، فيما ينتظر أن تنعكس نتائج اللقاء على الكثير من قضايا المنطقة بشكل ايجابي قريبا، 

  ."البحر الميت"اع األرض بعدما نالت اإلجماع عليها من أخفض بق

ومن المواقف األردنية التي ال يمكن تجاوزها في قراءتنا للحراك األخير بالمملكة، لصالح قضايا 
المنطقة، وتحديدا القضية الفلسطينية، التي طالما رأى بها األردن بقيادة جاللة الملك أساسا لحل كافة 

قرار إسرائيل بعدم تجديد مهمة بعثة التواجد الدولي قضايا المنطقة والمرحلة، اإلعالن رسميا عن رفضه ل
  .المؤقت بالخليل، معتبرا القرار اإلسرائيلي قرارا أحادي الجانب وذا أبعاد خطرة سيؤدي إلى تعميق التوتر

كما حملت المباحثات األردنية العراقية أمس األول شكال جديدا للتعاون العربي العربي، يتسم 
تنسيق والعالمات النموذجية الفارقة بأي تعاون عملي مشترك، حيث راعت تعزيز بالكثير من التعاون وال

القضايا الثنائية، كما دفعت باتجاه إعادة العراق الى خارطة الحضور االقتصادي الدولي وليس فقط العربي، 
  .فضال عن كونها حققت مكاسب لألردن هامة
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لقضايا المنطقة، سيما وأنها أشبعت بحثا وهذا ما يسعى له األردن دوما، بتجاوز حالة التشخيص 
ّودراسة، مقدما الحلول بكافة القضايا، وبطبيعة الحال من أبرزها القضية الفلسطينية، والملفان السوري 

  .والعراقي، وهو ما أصبح اآلن متاحا وعلى أرض الواقع

  ٧ص/٤/٢/٢٠١٩الدستور 

*** 

  والقدس لضفةا البتالع لالحتالل آخر ذراع :االستيطانية السياحة
 

 التاريخيـة سـيلون خربـة تقـع وترمسعيا قريوت قريتي من بالقرب – وتد محسن محمد – ٤٨ عرب
 في عليها اليد اإلسرائيلية اآلثار سلطة ووضعت .دونما ٣٣٠ مساحتها تبلغ التي الغربية، الضفة وسط في

 للمـشروع األسـاس حجـر شـكلت التـي "شـيلو تـل" االستيطانية للبؤرة دعما الماضي، القرن سبعينيات أواخر
 .ونابلس اهللا رام بين الجغرافي والتواصل الفلسطينية األراضي حساب على المنطقة في االستيطاني

ــشهد ــة وت ــي ســيلون، خرب ــد الت ــى عــام، ١٥٠٠ عــن عمرهــا يزي ــات عل ــة حقب ــار تاريخي  ترجــع وآث
 والـستين العمري مسجدي أشهرها ومن واإلسالمي، والعربي والكنعاني البيزنطي العهد من مختلفة لحضارات
 وموقــع الميــاه، وآبــار المغــر إلــى باإلضــافة الفسيفــساء تملؤهمــا كنيــستين عــن عبــارة هــي التــي والحفــارات

 الطعـام مائـدة لنـزول بـذلك سـميت التـي للميدة، باإلضافة فيه حفظ العهد صندوق إن يقال بالصخر محفور
 .الموقع ذلك في عيسى النبي على

 تـراث كموقـع الموقـع عـرض خـالل مـن القديمـة التلـة فـي وحقهـم الفلـسطينيين بنـصي تجاهـل ويتم
 قريـوت، القرى من األصالنيين السكان اتصال أو واإلسالمي، العربي التاريخ يبدو بينما مسيحي، – يهودي

 مـواريثهم مـن جـزء الموقـع أن رغـم األهميـة، قليـل بـل بالمـصادفة حادث هو كأنما وغيرها، جالود ترمسعيا،
  .فيه المعروضة الفترات عن النظر بغض

 منــع خــالل مــن الــسياحي واالســتيطاني األثــري بــالموقع الفلــسطينيين الــسكان صــلة تجاهــل وتجــسد
 كمـا الموقـع، قلب في موجودا يزال ما الذي المسجد استعمال ومنع أراضيهم إلى قريوت قرية سكان وصول

 رسـوم مقابـل كـسياح األثـري للموقـع الـدخول مـا،عا ٣٥ دام حظـر وبعـد ٢٠١٨ العـام فـي لهم، السماح تم
 .دخول

 فـي االسـتيطانية الـسياحية المواقـع فـي االسـتثمارات أعلـى من الموقع في المالي االستثمار ويعتبر
 حيـث اإلسرائيلية، الحكومة قبل من تمويلها يتم التي "الوطنية التراثية" المواقع قائمة ضمن الغربية، الضفة
 اسـتثمار المـستقبلية المخططـات تـشمل فيمـا تطـويره، لغـرض شـيكل مليـون ٢٠ واليحـ الموقع في استثمر
 .الشواقل ماليين عشرات

 وجود وحدود
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 أراضـيهم مـن يتجـزأ ال جـزء تعتبـر التـي سيلون خربة ،١٩٧٨ العام حتى قريوت، قرية أهالي سكن
 المزروعــات بكافــة اضــياألر وزرع خــيم داخـل العــيش الــسكان أعتــاد حيـث دونــم، ألــف ٢٢ مــساحتها البـالغ

 فــي بــالحفر وشــرع الخيــام ونــصب االحــتالل جــاء أن إلــى والزيتــون، العنــب وكــروم واللوزيــات بالخــضروات
 .الحفريات من االنتهاء لحين المكان من األرض أصحاب ِأخرج فيما المكان،

 وقــال .الــشعبية والمقاومــة االنتظــار مــن وعقــود ســنوات إلــى تحولــت واأليــام الــسكان، انتظــار وطــال
 آثـار عـن للبحـث خيـام" إن "٤٨ عـرب"لــ القريوتي، معمر بشار االستيطان، لمقاومة الشعبية اللجنة منسق
 علـى اليـد وضـع اسـتيطاني مـشروع إلـى الـسنين مـع وتحولـت توسعت استيطانية، لبؤرة أساس إلى تحولت

ــدونمات آالف عــشرات ــين ال ــابلس ب ــوم اهللا، ورام ن ــى تحــول والي ــى ةســياحي مــشاريع إل  الوجــود حــساب عل
 ".الفلسطيني

 أن وزعـم واهيـة بحجـج اإلسـرائيلية اآلثار سلطة قبل من سلبت سيلون خربة" أن القريوتي وأضاف
 فـي يعثـر لـم أنـه علمـا فلـسطين، أنحـاء جميـع في انطلقوا الذين إسرائيل بني ألسباط األساس حجر المكان
 مـن الكثيـر طمست فيما المكان، في وتوراتية يهودية ورموز آثار زرع تم بل يهودية، آثار أي على المكان
 ".والمسيحية واإلسالمية اآلثار

 دمـاغ غـسيل عمليـة إال هـو مـا للقريـوتي، وفقـا سـيلون، فـي والـسياحة االسـتيطان مـن النـوع وهذا
 االسـتناد خـالل مـن الفلـسطينية الروايـة ومحاربـة بـل الفلـسطيني الوجـود لطمـس ومحاولـة األجانـب للسياح

 يـتم إذ الـضفة، فـي اليهـودي الوجـود تعزيـز أجل من الصراع على الدينية الصبغة ٕواضفاء توراتية، اياتلرو
 .أبيب تل إلى السياحية الرزم من يتجزأ ال جزء كأنها االستيطانية للسياحة والتسويق الترويج

 مصادرة وسيطرة

 قريوت قرية أهالي من توسلب الحدود تخطت والمستوطنات السياحي الموقع أن إلى القريوتي لفت
 كـروم واستعمال عليها اليد ووضع المجاورة القرى من الدونمات آالف مصادرة تم كما دونم، ألف ١٤ قرابة
 .المستوطنين زراعة لصالح والزيتون اللوزيات وحقول العنب

 مخططهــــا لتنفيــــذ االحــــتالل لــــسلطات إضــــافي ذراع إال هــــي مــــا االســــتيطانية الــــسياحة أن وأكــــد
 فـي االسـتيطانية السياحة مشروع ويهدف الغربية، الضفة أراضي كافة على والسيطرة بالهيمنة اتيجياإلستر
 المــستوطنات تــربط وصــل حلقــة لجعلهــا باإلضــافة جنوبهــا عــن وفــصلها الــضفة تهويــد إلــى ســيلون خربــة

 أراضـي من دونم ألف ٤٣٥ نحو سلبت والقدس الضفة في المقامة المستوطنات أن علما البعض، ببعضها
 بذريعـة االحتالل لجيش معسكرات إقامة لصالح دونم ألف ٥٥ مصادرة تم فيما الفلسطينيين، بملكية خاصة
  .للمستوطنين الحماية توفير

  

  

 



 
١٢

 حفريات وروايات

 .األخيرة السنوات وفي ٢٠ الـ القرن خالل مختلفة دولية أثار بعثات قبل من الموقع بحفر البدء تم
 فـي أخـرى حفريـات وجـرت .دنمركيـة بعثـة قبـل مـن شـاملة حفريـات إجـراء مت ١٩٣٢-١٩٢٦ السنوات في

 أثريـة حفريـات المنطقة تشهد ٢٠١٠ العام من وبدءا .إيالن بار جامعة قبل من ١٩٨٤-١٩٨١ السنوات
 االحــتالل لجــيش التابعــة "المدنيــة اإلدارة" فــي األثريــات وضــابط "أريئيــل" مــستوطنة جامعــة قبــل مــن مجــددة

 .اإلسرائيلي

 إلى للوصول وسائل هي الغربية الضفة في للمستوطنات السياحي والتطوير األثرية الحفريات وهذه
 .االســتيطاني للمــشروع داعمــا بالــضرورة ولــيس المــستوطنين، مــن جــزءا لــيس الــذي اإلســرائيلي الجمهــور
 "داود مدينة" يسمى ما في المعروفة العمل طريقة تشبه "شيلو تل "المسماة سيلون خربة في العمل وطريقة

 .المحتلة القدس في سلوان في

 بواســطة الجمهــور جــذب هــو االســتيطاني "داوود مدينــة" موقــع مــشغلو يتبنــاه كــان الــذي والتــصور
 ".داوود مدينة" يزور اإلسرائيلي والتعليم التربية جهاز في طالب كل واليوم، .والمواريث السياحة

 فـي والمعايـشة التربويـة الوسـائل خـالل مـن ،"لوشـي تـل" موقـع مـدراء يوجـه ذاتـه الهـدف أن ويبدو
 فـي اليهـودي للتواجد داعمين إلى الزوار آالف يتحول هكذا .واسع جمهور لدى االهتمام إثارة يمكن الموقع
 .كسياح إليه وصولهم حقيقة بحكم الموقع

 انتهاك وتضليل

 ليـث المحتلـة، القـدس فـي )أمنستي( الدولية العفو منظمة مكتب في الدولية الحمالت مسؤول يرى
 لألراضــي اإلســرائيلي االحــتالل مــن يتجــزأ ال جــزء وعالميــا داخليــا االســتيطانية للــسياحة بــالترويج زيــاد، أبــو

 الكـف علـى العالميـة الـسياحة شـركات حث على المرحلة هذه في تركز "أمنستي“ أن إلى الفتا الفلسطينية،
 رزمـا وبـيعهم الـسياح تضليل عن واالمتناع والقدس، فةالض في االستيطانية بالمواقع للسياحة الترويج عن

 الفلـسطيني الـشعب لهـا يتعرض التي باالنتهاكات شريكة الشركات هذه تكون ال لكي للمستوطنات، سياحية
 .المستوطنين من

 العالميـة الـسياحة شـركات بعـض بـه تقوم بما الخطير أن ،"٤٨ عرب"لـ حديثه في زياد أبو وأوضح
 أو إسـرائيل إلـى وجهـتهم تكـون عندما الزبائن تضليل هو اإللكترونية، المواقع عبر سياحية رزما تبيع التي

 بالمــستوطنات وترفيهيــة ســياحية مواقــع إلــى ســتكون الــسياحية وجهــتهم بــأن لهــم اإلفــصاح وعــدم فلــسطين
 .إسرائيل يزورون أنهم السياح يعتقد بل الفلسطينية، األراضي على المقامة

 والمواقـع الـسياحية لألمـاكن للتـرويج هـدفا أعينهـا نـصب وضعت اإلسرائيلية مةالحكو أن إلى ولفت
 كامــل تهمــيش مــع األجانــب والحجــاج الــسياح لجــذب فلــسطين فــي المــسيحية أو اليهوديــة الدينيــة األثريــة
 قـضاء قـرى علـى المقـام "شـيلو تـل" إلى الترويج يتم سيلون، لخربة بالترويج أنه مبينا الفلسطيني، للوجود
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 ،"أدومـيم كفـار" مـستوطنة فـي الـصحراوية والخيـام الفندقيـة والشقق للترفيه بالترويج بينما اهللا، ورام ابلسن
 .األحمر الخان السكني للتجمع الوجود حساب على يأتي السياحي الموقع هذا أن حقيقة إخفاء يتم

 زاروا ائحســ مليــون ٤ أن ،"أمنــستي" ورصــد اإلحــصائيات أظهــرت ،٢٠١٨ العــام خــالل أنــه وبــين
 قبـل مـن تـدار التـي المـستوطنات فـي السياحية والمرافق المحتلة الغربية الضفة زاروا منهم %٤٥ إسرائيل،
 الــسياحية للـشركات ٕواعفــاءات تـسهيالت تقــدم التـي اإلسـرائيلية الحكومــة مـن مدعومــة اسـتيطانية جمعيـات
 .بالمستوطنات السياح تشجع التي العالمية

 مخططات ومشاريع

 الــشعبية المقاومــة فــي فارقــة محطــة ســيلون، خربــة فــي الــسياحي المــشروع توســيع طــطمخ شــكل
 االلتمـاس عقـب المخطـط اإلسـرائيلية العليـا المحكمـة جمـدت حيـث األصـالنيين، األرض وأصحاب للمزارعين

 مـشروع إقامـة ضـد قريـوت سـكان مـن ومجموعـة "شـبيه عمـق“ اإلسـرائيلية الحقوقية المنظمة قدمته الذي
 مدرج، ومسرح فندق للمؤتمرات، قاعة للمناسبات، قاعة يشمل مربع، متر ألف ١١ مساحة على نياستيطا
 المـذكورة المبـاني بنـاء مواضـع إلـى الموقـع خريطـة فـي باإلشـارة المبـادرين المحكمـة ألزمـت وغيره، مزرعة
 .األثري الموقع حدود داخل

 الـوزارات مـع وبالتعـاون "شيلو" في انياالستيط اإلقليمي المجلس دشن القرار، هذا من الرغم وعلى
 األمـر أن يبـدو الظـاهر وفـي ،"هروئيـه ميغـدال“ مـشروع ٢٠١٣ العـام يوليـو/تمـوز في المختلفة الحكومية

 الغربيـة، الـضفة فـي االسـتيطان مـشروع فـي هامـشية مناسـبة وهـي أثريـة، تلـة فـي برج تدشين حول يدور
 الــصراع فــي ”شــيلو تــل"لـــ الكثيــرة المــدلوالت علــى يــدل ووزراء وعــسكرية سياســية قيــادات تواجــد أن غيــر

 .الضفة في المستوطنات على السياسي

 تـشير التي المسيحية الرواية على للتغلب الموقع إدارة لطموح "هروئيه ميغدال" في االستثمار وأتى
 فهنـاك ان،المكـ فـي اليهوديـة الروايـة وتجـذير التلـة، فـي البيزنطيـة الكنـائس إحـدى فـي المـسكن موقـع الى

 الغالـب وفـي بـدينهم، المتمسكون المسيحيون وهم خاصة، دينية أهمية ذا موقعا "شيلو تل" تعتبر مجموعة
 .اآللف عشرات سنويا يزوره حيث وكوريا، أوروبا المتحدة، الواليات من اإلنجيليون، المسيحيون

 صراعات ومعتقدات

 سـيلون خربـة على الروايات صراع حي،مزرا يوني ،"شبيه عمق" جمعية في اآلثار عالم واستعرض
 مــستوطنة مــن جــزء إلــى األثــري الموقــع وتحــول األرض، علــى المتواصــل الــسياسي الــصراع يعكــس والــذي

 والمجـالس الحكومـة توجهـت ٢٠١١ العام في أنه إلى الفتا الفلسطينيين، أراضي على توسعت التي "شيلو"
 .وطناتبالمست السياحة تطوير إلى اإلقليمية االستيطانية

 الحكومـة سـعي عـن النقـاب كـشف ،"أمنـستي" نظمتهـا التـي الجولـة فـي للصحافيين مرافقته وخالل
 – شيلو مشكان" جمعية قبل من يدار الذي ،"شيلو تل" في األثري للموقع اإلسرائيليين جذب إلى اإلسرائيلية
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 علــى بالمــستوطنات الــسياحة تعزيــز جانــب إلــى ،"إســرائيل أرض فــي االســتيطان مهــد وتطــوير بحــث مركــز
 .وآثاره روايته وطمس الفلسطيني الوجود حساب

 الـضفة فـي اسـتثمارا األكثـر الـسياحية األثرية المواقع من واحدا" لمزراحي، وفقا ،"شيلو تل" ويعتبر
 "بنيــامين" االســتيطاني اإلقليمــي المجلــس أن كمــا اإلســرائيليين، مــن ألفــا ٦٠ ســنويا يــزوره حيــث الغربيــة،

 أن كمـا المنطقـة، فـي االسـتيطاني المـشروع وتوسـيع لتـدعيم الـسياحة لتطـوير أساسـيا حجـرا الموقع يصف
 .”نتنياهو بنيامين برئاسة اإلسرائيلية الحكومة سياسة في أساسيا جزءا يعتبر ذلك

 مشككا بدا لكنه المكان، في االستيطانية واألطماع المنطقة في الفلسطيني الوجود مزراحي ينكر وال
 مقــدس كمــان الموقــع علــى الــضوء ســلط حــين وشــرحه ســرده فــي واإلســالمية العربيــة حــضارةال وجــود فــي

 األسـاس حجـر يعتبـر الذي المكان في اليهودية والجذور للرواية والترويج الشرح في واسترسل للمسيحيين،
 التي موديةالتل والرواية المكان في اليهودي بالوجود مقتنعا بدا الذي مزراحي، بحسب إسرائيل، بني ألسباط
 الـصعود قبيـل القـرابين لتقـديم خصصت عام ٢٠٠٠ من أكثر قبل "هميشكان أوهل" خيمة وجود على تعتمد

 .المزعوم الهيكل إلى

ــسياحة، غطــاء تحــت االســتيطاني التطــوير يهــدف  ــول ال ــى" :مزراحــي يق ــب إل  الوجــود شــطب جان
 تعزيـز بهـدف يوميـا زائـر آالف ٥ لتـستقب وسـياحة نـشاطات مـؤتمرات، مركـز إلـى التـل وتحويل الفلسطيني

 مثلما التوراة، ألرض السياحة وتوسيع تطوير بواسطة المنطقة في اإلسرائيلي والتواجد المستوطنات وتقوية
 كمـا الفلـسطينية، المـدن وكبـرى القـرى حتـى اإلرشـادية الخـرائط فـي تغيب التي االستيطانية الجمعيات تروج
  ".وحقيقتها ةاألثري المواقع عند تستوقف ال أنها

  ٢/٢/٢٠١٩ -٤٨عرب 

***  

  فعاليات

 ًأبولبن مـديـرا لـمـركـز دراسات القدس
 

ّباشر الدكتور زياد أبولبن عمله مديرا عاما لمركز دراسات القدس في عمان، وصرح بالقول إن  -عمان ً ً
سه معالي ُالمركز هو مؤسسة بحثية مستقلة، تعنى بالبحوث والدراسات ذات الصلة بمدينة القدس، وترأ

جمعية يوم "، ويتبع ٢٠١٣العين ياسرة غوشة، وقد تم إشهار المركز في الرابع والعشرين من شهر آب 
، التي يرأسها الدكتور صبحي غوشة، وهي جمعية مسجلة بموجب قانون الجمعيات األردنية، وتقع "القدس

مج من خالل الدراسات ٕضمن اختصاص واشراف وزارة الثقافة، ويهدف المركز إلى تحقيق أنشطة وبرا
والبحوث، التي تعزز الوعي باألبعاد المتعلقة بالقدس كافة، وتخدم هدف تحريرها من االحتالل الصهيوني، 
وهناك مشاريع قيد الدراسة، ويجري العمل على تنفيذها خالل هذا العام، ومنها إقامة المؤتمر األول للمركز 



 
١٥

، وسيشارك في محاوره عدد من "ساته على القضية الفلسطينيةجذور الصراع العربي العربي وانعكا": بعنوان
الباحثين األردنيين والعرب، وجائزة سنوية لطلبة الجامعات في األردن وفلسطين، وهذه الجائزة تمنح ألفضل 

، وتفاصيل الجائزة على موقع المركز "الحركة الطالبية في القدس في ظل االحتالل الصهيوني"بحث عن 
اإللكتروني، وتهدف إلى توثيق الحركة الطالبية في القدس في ظل االحتالل الصهيوني، ودحض كل 
ٕاالدعاءات التي يسعى االحتالل الصهيوني إلى تحريف التراث الحضاري لمدينة القدس وتزييفه، والى 

ً، ومصادرة الممتلكات واألرض معا، وتغييب الوعي طمس الهوية الفلسطينية، وتفريغ األرض من أصحابها
كما تهدف الجائزة إلى تفعيل دور الطالب في بناء مجتمع . ًبالقضية الفلسطينية مستهدفا فئة الشباب

متماسك، والعمل على تطوير بنيته من أجل مستقبل أفضل، والتأكيد على أن الحركات الطالبية هي جزء 
  . االحتاللمن الحركة الشعبية في مقاومة

  ١٠ص/٢/٢/٢٠١٩الدستور 

***  

  آراء عربية

   روحك به وأسرج روحي خذ
 طير أبو ماهر

 ومسجد األقصى، المسجد داخل للقناديل الزيت يرسلون التاريخ عبر الدنيا، كل من المسلمون كان
 دينـةم هـي فهـذه الجغرافيـا، علـى تتمـرد المـساء فـي الموقـع إضـاءة وكـأن ،إضاءتها اجل من الصخرة، قبة

  .جامعة أم القدس،

 ألـف عـشرين إلـى عـددها يـصل كـان التـي القناديـل، هـذه إيقـاد اجل من بالمال، يتبرع كان بعضهم
 فــي أمــا األضــحى، وعيــد الفطــر، عيــد مثــل األعيـاد، فــي خــصوصا، الــشريف، القدســي الحــرم تــضيء قنـديل
 كـانوا األقصى، تحت للزيت مخفية ئرب وجود إلى إضافة اقل، المضاءة، السراجات عدد فكان العادية، األيام

  .فيها الزيت يجمعون

 إذ اليـوم، كثيـرون عنـه يتحـدث الـذي الـسياسي بالمعنى فلسطينيا، يكن لم الشريف، القدسي الحرم
 كل من المسلمين ان يفسر وهذا القبلتين، أولى كان فقد ومسلم، عربي كل عنق في وهو ديني، الموقع ان

 الدينيـة وهويتـه الـسراجات، هـذه إضـاءة اجـل مـن الوقت، ذلك في الوقود، أو زيت،بال يتبرعون كانوا الدنيا،
 .رؤوسنا فوق تشظت التي الهويات أنواع كل أو القومية أو الوطنية الهوية فوق كانت

 يـتم كـان أنه" والخليل القدس تاريخ في الجليل األنس "كتابه في يقول الحنبلي الدين مجير المؤرخ
 داخـل فـي القناديـل هذه عدد وان والفجر، العشاء وقتي القدسي الحرم في ليلة كل لسراجاتوا القناديل إيقاد

 قنـديال وأربعـين خمـسمائة بلـغ الـصخرة قبـة مـسجد وفـي قنـديال، ٧٥٥ بلـغ أبوابـه وعلـى األقـصى، المسجد
 ألقـصىا المـسجد فـي يوقـد كـان فقـد شـعبان مـن النـصف ليلـة فـي وأمـا األروقة، في يوقد ما إلى باإلضافة
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 منطقـة كـل فتـضيء الـدنيا، عجائـب مـن كانـت الليلـة وهـذه قنـديل ألـف عـشرين على يزيد ما الصخرة وقبة
  ."السراجات آالف بعشرات القدسي الحرم

 وقـد التاريخيـة، والـشواهد بالـذكريات حافـل ذاتـه، بحـد فالموقع مبنى، مجرد ليس األقصى، المسجد
 إنعـاش إلـى دومـا بحاجـة واإلسـالمية القوميـة الذاكرة ان اال فيه، وما للموقع التأريخ في جهدا كثيرون بذل

 وهـي الـشريف، القدسـي الحـرم كل تهدد التي اليومية اإلسرائيلية االقتحامات مع خصوصا، وتذكير، وتجديد
 هــؤالء وجــه فــي وبعــده الحجــر قبــل بقــوة يقــف ممتــد ي إنــسانبتــاريخ األحــوال كــل فــي تــصطدم اقتحامــات

  .ٕواحاللها زائفة، هوية ٕوانتاج المكان ويةه طمس ومحاوالتهم

 كبــار ذاكــرة إلــى عــدنا ٕواذا األقــصى، المــسجد إلــى يــذهبون حــج، كــل بعــد تاريخيــا كــانوا األردن أهــل
 المـــسجد أو للقـــدس بزيـــارة الحـــج إلحـــاق أدق وبـــشكل الحـــج تقـــديس أي" التقـــديس "عـــن لحـــدثوك العمـــر،

 األقصى، بالمسجد تاريخيا األردن أبناء ارتباط أيضا، سريف وهذا شائعا، كان بالتقديس يسمى وما األقصى،
 والقــرب والــوعي بالــدين ارتبطــت معتــادة وممارســات والجغرافيــا، بالتــاريخ صــلة علــى ارتبــاط فهــو وبالقــدس،

 .المقدسة باألماكن عميقة صلة على التي والدالالت والخصوصية،

 حــارة القــدس فــي هنــاك كانــت ٕواذا ية،المقدســ العــائالت جــذور فــي أيــضا نراهــا األكبــر، الــصلة هــذه
 المكــان هويــة ان إلــى يعــود ذلــك فــألن المغــرب، إلــى جــذرها يعــود المقدســية العــائالت مــن وعــدد للمغاربــة،

 ينطبـق واقـع وهـو ،األمـر هـذا يكتـشف المقدسية العائالت جذور يقرأ والذي ومتنوعة، جامعة هوية الديني،
 تنوعـا فيهـا تجـد التـي وعائالتهـا، المنـورة والمدينـة وعائالتهـا، المكرمـة مكـة كمـا المقدسة، المدن كل على
 األصــول تــصهر التــي المقدســة، المــدن كــل ســمة وهــذه فيــه، التنــوع وعظمــة اإلســالم، بجاذبيــة صــلة علــى

  .المكان هوية في واألعراق والجذور

 تـم ضـاللة أكبـر أن تـدرك الـشريف، القدسي والحرم األيام، هذه القدس له تتعرض الذي تتابع حين
 وحـسب، الفلـسطيني، بالـشعب ربطهـا أي الوطنيـة، بجغرافيتهـا القـدس حصر هي العصر، هذا في تسويقها

 نـذكر ان علينـا أن إال ذلـك، فـي والفرادة الصدارة ولهم بأكملها، امة عن دفاعا يرابطون حقا هؤالء كان ٕواذا
 مـن مطلوبـة أيـضا، وهـي يحبهـا، مـن كـلل فهـي بكثيـر، ذلـك من اكبر يةنساناإل القدس جغرافية ان مجددا،

  .يخصها الذي الحماية طوق هم ومسلم، عربي مليار من أكثر

 ومـا األولـين، لـسنن إتباعـا وقناديلـه، وسـراجاته األقـصى، للمـسجد لنرسـله وقـود زيـت هناك يعد لم
 نـوع مـن ودبوقـ لكـن الـسراجات، زيـت طريقـة بـذات إال تكـون ال األقـصى عـودة ان نعـرف يجعلنا اليوم، نراه

  .ًأبدا ذلك غير شيء وال" روحك به وأسرج روحي خذ "لألقصى نقول ان إال نملك فال مختلف،

 .الكبرى روحه المكان ويسترد سراجاته، إلى النور يعود لحظتها

  ٢٠١٩/½الغد 

*** 
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  عبرية مترجمةآراء 
 

  عدو الفلسطينيين اليساري
  

 دمتري شومسكي - هآرتس

طنين العنصرية، رئـيس األركـان الجديـد الـذي لـه رؤيـة عـسكرية قاتلـة كأنه ال تكفي حكومة المستو
والرئيس األميركي الجاهل والمتغطرس، الـذي يعتقـد أن الـشرف الـوطني الفلـسطيني قابـل للبيـع، ظهـر عـدو 
. جديد للشعب الفلسطيني، الذي هو بمعنى معين أكثر خطرا من االعداء المعـروفين الـذين تـم ذكـرهم أعـاله

دو قـائم فـي الطـرف اليـساري لنظـام المواقـف بـشأن النـزاع، الـذي يظهـر بنـاء علـى ذلـك كــصديق اذا هـذا عـ
صــوت يهــودي مــن اجــل “الحــديث يــدور عــن المنظمــة اليهوديــة اليــسارية األميركيــة . حقيقــي ال مثيــل لــه

  ."السالم

ب كـاذ"قبل اسـبوعين نـشرت هـذه المنظمـة موقفهـا المنـاهض للـصهيونية علـى اعتبـار أنهـا طريـق 
 لحــل ضــائقة يهــود اوروبــا الحديثــة، وتــدعو كــل مــن يــسعون إلــى التحــرر الــوطني الفلــسطيني إلــى "وفاشــل

وبنظـرة . بنظـرة اوليـة وسـطحية، يـصعب العثـور علـى حفنـة شـعارات كهـذه مؤيـدة للفلـسطينيين. التنكر لهـا
يغلـق الـدائرة علـى أعمق ال يوجد هنا سوى وهم ال أساس له، الذي من شـأن تبنيـه علـى المـدى البعيـد أن 

  .حلم الحرية للفلسطينيين

في . كله اكاذيب وانصاف حقائق” صوت يهودي من اجل السالم“االعالن المناهض للصهيونية لـ 
أساسه عرض من جانب واحـد وحتمـي للـصهيونية كظـاهرة قوميـة وعرقيـة مركزيـة، التـي بـصورة شـاملة ال 

  .نية في وطنهمتسمح بأي طريق لالعتراف بحقوق الفلسطينيين الوط

يفعــل بالــصهيونية مــا فعلــه بينــي مــوريس بالقوميــة ” صــوت يهــودي مــن اجــل الــسالم“خــالل ذلــك 
وكـأن . إذ في مقابلة صحفية، قام موريس بشيطنة كاذبة للحركة الوطنيـة الفلـسطينية بكاملهـا. الفلسطينية

 الفلـسطينية، فـي جـزء منهـا، لـم االمر يتعلق برزمة واحدة لكارهي إسرائيل المتعطشين للدماء وكأن القومية
ف بوجودهـا، واقتـراب ال .ت.تمر بطريق طويل مهم من رفض مطلـق إلسـرائيل إلـى االعتـراف التـاريخي لــ م

صـوت يهـودي “بنفس القـدر، فـإن اعـالن الجهـل والكـذب لــ . بأس به من اتفاق معها في عملية انابوليس
دة ومتجانسة، باعتبارها حركة قاتلة وكولونيالية في يصف القومية الصهيونية كظاهرة واح” من اجل السالم

  .جوهرها وفي هدفها، من خالل تجاهله للخصائص والمكونات األساسية للصهيونية التاريخية

يجــب علينــا عــدم االنكــار أن الطريــق الفعليــة للــصهيونية مــن اجــل تحقيــق تقريــر المــصير للــشعب 
عهــا، غيــر ديمقراطيــة بــشكل واضــح، وكانــت مقترنــة اليهــودي فــي ارض إســرائيل كانــت بــصورة ال يمكــن من

حيــث أن الحركــة الــصهيونية التــي ســعت إلــى حكــم ذاتــي قــومي فــي ارض . بممارســة كولونياليــة صــريحة
إسرائيل، التي اعتبرت في نظر يهود وغير يهود كثيرين، وطنا تاريخيـا للـشعب اليهـودي، سـعت خـالل ذلـك 
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كـذلك يجـب عـدم انكـار دور الـصهيونية . رية إلى أقلية في وطنهمإلى تحويل سكان البالد االصليين من اكث
األساسي في النكبة، طرد واقتالع مئات آالف الفلسطينيين بـاإلكراه، الـذين لـم يكونـوا مـشاركين فـي القتـال، 

  .وأن عودتهم إلى وطنهم تم منعها بشكل خبيث

، ”هودي من اجل السالمصوت ي“ولكن في نفس الوقت، وبخالف شديد لالدعاء المرفوض العالن 
الذي يقـول إنـه فـي أسـاس الـصهيونية كـان موضـوع حلـم عـن ارض فارغـة، وهـو مفهـوم ينـسب المـرة تلـو 

فــالحلم الــسياسي لمعظــم . االخــرى مــن قبــل اليــسار المنــاهض للــصهيونية، مــن خــالل الجهــل، للــصهيونية
ج مفــصلة جــدا بخــصوص تيــارات الحركــة الــصهيونية خــالل ســنوات وجودهــا كحركــة قوميــة، شــمل نمــاذ

ولكـن ظهـر فيهـا . معظم النماذج اقترحت ديمقراطية تنظيميـة فـي دولـة واحـدة. المستقبل المشترك للشعبين
من خالل االعتراف األساسي بحق عرب ارض إسرائيل في تقرير المصير بعد تحقيق اغلبيـة يهوديـة فيهـا، 

  .أيضا االمكانية المبدئية لتقسيم البالد

 الرؤيـة أن تخـدم إسـرائيل فـي اصـالح الوجـه القـومي، مـن خـالل اقـصاء مطلـق اآلن من شأن هذه
صـوت يهـودي "فـي المقابـل، معنـى طمـسها الـذي يـتم مـن قبـل . للعناصر الكولونيالية من طبيعتها المكانية

بسبب عدم المعرفة بتـاريخ الـصهيونية، هـو عـرض كـاذب لمـشروع االحـتالل واالسـتيطان ” من اجل السالم
مـن هنـا يـأتي االسـتنتاج االنتحـاري، الـذي بحـسبه لـن يكـون . طط للحلم الصهيوني منذ البدايةكتجسيد مخ

  .باإلمكان في أي يوم التوصل إلى أي اتفاق مع إسرائيل طالما أنها تتماهى مع فكرة الصهيونية

، هـذا االسـتنتاج لـيس انتحاريـا، بـل "صـوت يهـودي مـن اجـل الـسالم"يمكن االفتراض أنه فـي نظـر 
اجل، كمـا يبـدو مـن اعـالن المنظمـة، لـيس فقـط علـى اإلسـرائيليين تـرك الـصهيونية الـشريرة . ء باألململي

وتأييد هوية فوق قومية عالمية، ألنه في حينه سيأتي التحرر الوطني الفلسطيني الموعود، وسيحل السالم 
ت يهـودي مـن اجـل صـو“في حقيقة االمر هنـا يكمـن لـب وجـوهر الـوهم المنـاهض للـصهيونية لــ . المأمول
، ليس فقط ألن السيناريو الـذي يقـول إن اإلسـرائيليين يتخلـون عـن الـصهيونية هـو سـيناريو غيـر ”السالم

منطقي بشكل واضح، بل ألنه اذا تحقق ذلك فمن المعقول جدا التوقع أن الفلسطينيين لن ينجزوا في حينه 
  .أي هدف من اهدافهم الوطنية

فإن الصهيونية ليست عقيـدة ايديولوجيـة، بـل عنـصرا "ل السالمصوت يهودي من اج"خالفا لموقف 
.  القومية الجماعية والتاريخيـة لألغلبيـة المطلقـة مـن اليهـود اإلسـرائيليين"األنا"وجوديا جوهريا في قصة الـ

اذا قــرر فــي يــوم مــا اإلســرائيليون محــو هــذا العنــصر مــن هــويتهم، . بغــض النظــر عــن الرؤيــة الــسياسية
  .ثابة خيانة ذاتيةفسيكون ذلك بم

المشكلة هي أن من ينكرون تاريخهم الوجودي والشخصي والعائلي والقومي، يفتـرض بهـم التعامـل 
هـل يمكـن االعتمـاد علـى مـن هـو مـستعد لـرفض روايتـه القوميـة، . "اآلخر"بإنكار مع تراث وهوية ومطالب 

بعد أن تتنكر للصهيونية التاريخية، واالفتراض أنه سيحترم رواية اآلخر القومية؟ من سيضمن أن إسرائيل، 
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ـــدة  ـــن تخلـــق مظـــالم جدي ـــي انفـــصلت عنهـــا للتـــو، ول ـــى اصـــالح مظـــالم هـــذه الحركـــة اآلن الت ستـــسعى إل
  ؟للفلسطينيين من خالل الالمباالة تجاه قيم قومية مهما كانت

تبر ربما أنه بالنسبة لشباب يساريين يهود أميركيين، االعـالن المنـاهض للـصهيونية للمنظمـة سـيع
  .بطاقة دخول آمنة إلى حياة مزدهرة في الجامعات األميركية بالتعاون مع األميركيين الفلسطينيين

فلسطين فإن استخذاء شتاتي ونفي ذاتي لم تدفع قـدما بـأي شـكل الحـوار المـشترك بـين / ولكن في إسرائيل
لمـسؤولية القوميـة، هنا هروب من الماضي الصهيوني نهايتـه، ضـمن امـور اخـرى، هـرب مـن ا. القوميتين

في المقابل، الطريق لالصالح الذاتي اإلسرائيلي، التي . من مظالم الماضي ومن الحاضر تجاه الفلسطينيين
ٕســتؤدي إلــى انهــاء االحــتالل والــى المــساواة القوميــة للــشعب الفلــسطيني، مرتبطــة بــصورة ال تنفــصل عــن 

 .نيةااللتزام الجديد والعميق باألسس السليمة للقومية الصهيو

  ١٦ ص٤/٢/٢٠١٩الغد 

*** 

  النضال الفلسطيني من أجل إنهاء االستعمار

  

  ِجف هالبر وعوض عبد الفتاح* 

الفشل القائم في مقاربـة  فمعظم. ينبغي أن نولي مسألة التحليل أهمية كبرى، وتحديدا إطار التحليل
بــين " ًصــراعا"ا الــصراع لــيس هــذ. إطــار التحليــل الخطــأ  اإلســرائيلية يــرتبط باعتمــاد-المــسألة الفلــسطينية 

 كما ال تختزل. قوة شبه متكافئة، بل هو مشروع استعماري اقتالعي أحادي الجانب جانبين متقابلين لديهما

لألراضي، " تبادل"الفنية و أو تفاوض على تسويات مرتبطة بالجوانب" إنهاء االحتالل"القضية بكونها قضية 
ّمعناه أن القاعدة الفلسفية أو النظرية التي يجب أن ننطلـق  ما. لهبل قضية إنهاء االستعمار في البلد بأكم

 .عنصري ًإسرائيل، هي النظرية الكولونيالية، باعتبارها كيانا كولونياليا وفصل منها لفهم

عليهــا التــسوية  أيــة صــورة ينبغــي أن تكــون: تأسيــسا علــى هــذه المقاربــة، نطــرح الــسؤال التــالي
ّفيها المـساواة والحـل الـشامل لمرحلـة مـا بعـد  ُ تقودنا إلى تحقيق حالة تضمنّالسياسية، التي من شأنها أن

العــودة لماليــين الالجئــين الفلــسطينيين الــذين شــردهم هــذا االســتعمار  بمــا يــشمل ضــمان حــق(االســتعمار 
عم وبـالنظر إلـى الـد ّما هـي اإلسـتراتيجية المطلوبـة لتحقيقهـا، بـالنظر إلـى التعنـت اإلسـرائيلي، ؟)الصهيوني

ّللمجتمــع المــدني أن يتجــاوز أخطــاء قادتــه  الــذي تحظــى بــه إســرائيل بــين حكومــات العــالم؟ وكيــف يمكــن
 ّالسياسيين؟

إن من شأن تقوقعنا في النقاش المضلل المرتبط بوجود  النقـاش حـول االسـتعمار  ً، بدال مـن"صراع"ّ
ّاالستيطاني أن يفسر سبب عدم تمكننا من قطع الطريق ٍد اإلسـرائيلي بـشكل فعـال حتـى اآلن، على األبرتهاي ّ ٍّ

ٍبرنامج سياسي ناجع إلنهاء االستعمار وسبب فشلنا في صياغة . 
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ًما هو االستعمار االستيطاني إذا؟ إنه نوع االستعمار الذي يأتي فيه ٍالمستوطنون من خارج بلد مـا  ّ
ّي تحويـل بلـد عربـي إلـى بلـد فلـسطين، أ" تهويـد"ّالـصهيونية، بــ لغرض سـلبه، وقـد تمثـل األمـر، فـي الحالـة

ًالمستوطنون من خالل رفضهم للفكرة القائلة إن السكان األصليين يشكلون شـعبا ّيهودي، يقوم ًلديـه حقوقـا  ّ
ــه  ــة خاصــة ب ّوطنيــة أو جماعي ــة (ّ ّ، حيــث يقــدم ")ٌأرض بــال شــعب فلــسطين"مــن خــالل اســتخدامهم لمقول

ّالمـستوطنون ادعـاء يمـنحهم حـق الـسيادة علـى ّ إلـى وطـنهم القـديم " يعـودون"د، إذ يعلـن اليهـود أنهـم الـبال ً
ّوهكـذا، يـصير المـستوطنون، مـن خـالل عمليـة قلـب المفـاهيم هـذه، الـسكان. ّالـرب الممنـوح لهـم مـن قبـل ّ 

ٍاألصليين، فيما يصبح السكان األصـليون متـسللين غيـر مرغـوب بوجـودهم ّيخلـق مفارقـة أساسـية هـذا. ّ إذ : ً
ّبالــضرورة، ألنـه مـا مــن أحـد يقبـل بـأن يــتم تهجيـره مـن تلقــاء  ًاالســتيطان عنيفـة،ّينبغـي أن تكـون عمليـة  ٍ ّ

، وهـم، "سـالم"بــ ّالمستوطنين يـدعون، أثنـاء تنفيـذ التهجيـر، بـأنهم ال يرغبـون سـوى بـالعيش نفسه، بيد أن
ّبذا، يقومون بتجريم المقاومة األصالنية الطبيعية،  .ّهو كلمة استعمارية عريقة" اإلرهاب"فـ ّ

المشترك لألصالنيين مـن  ّوألن المستوطنين ال يمكنهم االعتراف بالمطالب الوطنية أو حتى بالوجود
ّدون أن يقوض األمر مطالب المستوطنين الحصرية هكـذا، . ّالخاصة، فلن تكون هنـاك أيـة تـسوية محتملـة ّ

ــبالد ــى النظــر لل ــصار إل ــط  ُي ــا"باعتبارهــا فق ــذين يــصبحون أصــال" ًملك ــيللمــستوطنين ال  نيين حــين يختف

ّاألصالنيون من الرواية الوطنية ومن المشهد األصليين وتطبيـع الحيـاة القوميـة  والواقع أن اختفاء السكان. ّ
وبالتـالي، فـإن . ّالنهـائي لهـذا الـشكل مـن أشـكال االسـتعمار ّللمستوطنين على أراضي األصليين هـو الهـدف

 غريبـة؛ ثانيـا، هـي لـم تخـض/ نهـا مجموعـة خارجيـةًليـست حركـة تحـرر وطنـي، أوال أل الحركة الصهيونية

 .األصليين ًصراعا ضد قوة أجنبية محتلة، بل خاضت حربا عدوانية دموية ضد سكان البلد

ّيشكل إنهاء االستعمار المخرج الوحيد من هذه الحالة، لكن الحالة  نتـائج  االسـتعمارية تـنجم عنهـا ّ
اء السكان األصليين كما هـو الحـال فـي األرجنتـين، أو يمكـن القض فقد يتم. ًمختلفة، تبعا الختالف الظروف

ٍبحيث يتحولون إلى أقليات غير مهمة تقطن فـي هـوامش المجتمعـات، كمـا هـو تقليص أعدادهم ٍّ ّ الحـال فـي  ّ
ّســائر أرجــاء األميــركيتين الالتينيــة والــشمالية وأســتراليا كمــا ويمكــن للمــستوطنين أن يجمعــوا . ونيوزيلنــدا ّ

ــ ــر، وكمــا فعــل  ادروا حينمــا تــصيرأشــياءهم ويغ ــي الجزائ ــسيون ف ــة، كمــا فعــل الفرن ــر محتمل ّالظــروف غي
وموزمبيـق، أو كمـا  ، وكينيا، وروديسيا، وكما فعـل البرتغـاليون فـي أنغـوالايرلنداالبريطانيون في  المزارعون

رتهايـد فـي جنـوب نماذج أخرى، إسـرائيل ونظـام األب ولكن هناك. في ناميبيا) البيض(فعل الجنوب أفريقيون 
ّعمليـة  إن المـستوطنين فـي الحـالتين كـانوا أقويـاء بمـا يكفـي إلنجـاز. الحـالتين األبـرز إفريقيـا، باعتبارهمـا

ٍتشريد كبرى، وانشاء نظام سياسي يتمتع بقدر معين من القبول ٍّ ّ  ٍ ٕ ّالـدولي، بيـد أن هـؤالء المـستوطنين ليـسوا  ٍ
فـي هـذه الحـاالت تـصير . بالسكان األصليين أو لتهميش نضالهمالماحقة  أقوياء بما يكفي إللحاق الهزيمة

إسـقاط نظـام األبرتهايـد،  لقـد بـدأت جنـوب إفريقيـا هـذه الـسيرورة، وتـم. ًإنهاء االستعمار أشـد تعقيـدا ّعملية
ًالــوطني فقــط ، بــل صــار نــضاال مــن أجــل اإلدمــاج  ًحيــث لــم يعــد النــضال هنالــك نــضاال مــن أجــل التحــرر
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 فلـسطين، لـم يكـد يبـدأ/ إنهـاء االسـتعمار فـي إسـرائيل/ النضال من أجـل تحريـر ّ لكن .ميةاالجتماعي والتن

ّيمكـن حلـه مـن خـالل " نزاعـا "حتى، إذ أنه خرج عن مساره، وأسيء فهمه بحيث جـرى النظـر إليـه باعتبـاره
طاني إحاللـي، الفلسطيني، كنضال تحرري من نظام استعماري استي لقد بدأ النضال. ّإجراء التسويات التقنية

إقامـة ودعـم  ِحركات التحرر الوطني في العالم، وفـي مواجهـة القـوى الدوليـة التـي وقفـت وراء وبدعم وتأييد
التحـرر الـوطني الفلـسطيني، لتغيـر  غير أن ما يسمى بالمجتمع الدولي، مارس الضغط على حركة. إسرائيل

 . التحرريةمكوناته األصيلة من طبيعة مشروعها التحرري، مفرغة أياه من

ّما الذي سيترتب، إذا، على إنهاء االستعمار الحقيقي لفلـسطين؟ كيـف يمكننـا تحقيـق االنتقـال إلـى  ً
ّالتكيف مع الحالة ما بعد االستعمارية  اإلسرائيليين؟ وكيف يمكننـا، - المستوطنين-الفلسطينيين /لألصليين ّ

ّتفكيك االستعمار الصهيوني االستيطاني؟ المطلوب  ًأخيرا،  :ّرئيسية ٍهنا هو ثالثة عناصرّ

ّيتوجب أن يفرض على المستوطنين االعتراف بالوجود الجماعي، وبتاريخ وسردية وحقـوق وسـيادة  ّّ
 .السكان األصليين

يتوجــب إحــالل نظــام سياســي متكــافئ وشــامل وديمقراطــي يحمــي الحقــوق ٍ ٍ ّالفرديــة والجماعيــة لكــل  ٍ ّ ّ
ّسكان وشعوب البالد، بدال من النظا  .ّالمتمثل في نظام االمتيازات وانعدام المساواة ّم االستعماريً

ّيجب إرساء سـيرورة يعتـرف فيهـا المـستوطنون بــ، ويتقبلـون مـن خاللهـا، المـسؤولية عـن الجـرائم  ِ ٍ
 .المرتكبة ضد السكان األصليين

سـكان المقابـل، فـي تـوطين  السكان األصليون، فـي" يسهم"لو تم استيفاء هذه المتطلبات، فلسوف 
والـــسكان . ّبـــالتحول إلـــى حالـــة طبيعيـــة مـــشتركة ّالمـــستوطنات، ويـــسمحون للمجموعـــة الـــسكانية برمتهـــا

 .ّعن انتهاء الحالة االستعمارية األصليون وحدهم يمكنهم أن يعلنوا

اســـتعمار (كولونياليــا  ّ الفلــسطيني، باعتبــاره صـــراعا-ّاإلســـرائيلي " الــصراع"تطــرح إعــادة تـــأطير 
حملـة الدولـة "ّنمثلهـا نحـن كـاتبي هـذا المقـال، وهـي   الهيئة التي تنظر إليها الحركـة التـي، على)استيطاني

إن . ّكولونياليـة ً، برنامجا يهدف إلى تحقيق حالـة شـاملة مـا بعـد"فلسطين التاريخية ّالديمقراطية الواحدة في
َبرنامج حملة الدولة الديمقراطية الواحدة ذا النقاط  الفلسطينيون بإسناد من شركائهم العشر، الذي بادر إليه ّ

 :ّيستند إلى مبادئ أربعة أساسية اليهود الضروريين،

ّديمقراطية متنوعة المشارب الثقافية :أوال ّإلى مفهوم الدولة الواحدة الديمقراطية مـن جهـة،  ODSC تدعو: ٌّ
ّبالحقوق الجماعية للشعوب التي تعيش في البالد ويحميهـا ٌوهو مفهوم يعترف العتيـدة سـتوفر،  ّلدولـةإن ا. ّ

ًباعتبارها دولة ديمقراطية دستورية، مواطنـة مـشتركة ً ً ً ًّ ّواحـدة وبرلمانـا واحـدا، ومـساواة فـي الحقـوق المدنيـة  ّ ً ًً 
إرادة  ّإن سـلطة الحكـم وسـنّ القـوانين فـي هـذه الدولـة سـينبعان بـشكل حـصري مـن. الـبالد لجميـع مـواطني

ّفـي هـذه الدولـة، . والقمـع والتمييـز ك جميـع هياكـل وآليـات الهيمنـةفيمـا سـيجري تفكيـ. وموافقة المحكومين
ٍمجموعــة أو جماعــة أيــة امتيــازات، ولــن تمتلــك أيــة مجموعــة، أو أي  ّالديمقراطيــة الواحــدة، لــن تمتلــك أيــة ٍ ٍّ ّ
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ٍأية جماعة، القدرة على فرض أية سيطرة أو تحكـم بـاآلخرين ٍحزب، أو ّ ٍ ّ ّالدولـة، سـيتم اح فـي مثـل هـذه. ٍّ تـرام ّ
ّكـالقوانين واألعـراف الدينيـة، وذلـك فـي إطـار البيئـات  ّاألشـكال األخـرى التـي تحكـم الحيـاة الشخـصية للفـرد،

 .ّبشرية المشتركة لكل مجموعة

ّعــودة الالجئــين والمهجــرين؛ ســيتمتع الالجئــون :ثانيــا الفلــسطينيون، وجميــع مــن تــم تهجيــرهم منــذ العــام  ّ
 . المناطق التي تم طردهم منهإوالى ّ بحق العودة إلى بالدهم١٩٤٨

إنجاز مرحلة ما بعد االستعمار، على مـا هـو أكثـر  إنهاء االستعمار، والتعويض ، والمصالحة؛ ينطوي :ثالثا
ّمـن مجـرد تـسوية سياسـية يتطلــب عمليـة إعـادة تـشكيل البلـد بطريقـة تفكــك بـشكل تـام جميـع هياكـل إذ. ٍّ ٍ ّ ّ ّ 

ّاالقتــصادية إلتاحــة تمتــع جميــع  زيــع األراضــي والممتلكــات والمــواردالهيمنــة، فــي الوقــت الــذي تعــاد فيــه تو ّ
 .ٍالمواطنين بها بشكل متساو

لتجربـة العــيش المــشترك فـي ظــل المــساواة  ّمجتمــع مــدني جديـد تــشاركي؛ مــع مـرور الوقــت، يمكـن :رابعـا
ٍالقومية أن تـصوغ هويـة مدنيـة ومجتمعـا ومؤسـسات  ّوالمشاركة الجماعية في الحياة ً ّ ّ هـذا ال يحـل . مـشتركةًّ

ّالسمات القومية أو العرقية أو الدينية أو الجنسانية أو أية تنظيمات محل ّ ّ ّ ّ ّمجتمعية أخـرى، بـل إنـه يـدمجها  ّ
ٍفي إطار مجتمع ونظام مشتركين ٍ. 

ًبطبيعة الحال، يتطلب تحقيق مثل هذه الخطة الطموحة رؤية وخطة ّ ّإستراتيجية، تقوم على النضال  ّ
وفـــي إطـــار هـــذه . المـــستوى المحلـــي، العربـــي، والـــدولي  اني والـــسياسي والثقـــافي، علـــىالـــشعبي الميـــد

 أصحاب المصلحة، مـن فلـسطينيين ومـن حلفـائهم مـن اليهـود اإلسـرائيليين، أن اإلستراتيجية، يتوجب على

ٍيحشدوا المجتمع الدولي المدني، بحيث يـصار إلـى تحقيـق حالـة تأييـد جـارف ُ ّ ّللقـضية الفلـسطينية ّ وتعتمـد . ّ
ّالتعبئــة الدوليــة الهادفــة إلــى خلــق الــدعم فــي ّ ّصــفوف الحكومــات مــن أجــل حــل الدولــة الواحــدة، علــى  ّ ّ

تكـون  وحدها الحركة التـي. هذه الحكومات من الفلسطينيين وحلفائهم اإلسرائيليين التي تتلقاها" التوجيهات"
ّالمطلوبين من أجل تحويل المؤيدين إلى  ادةّقيادتها فلسطينية، هي الحركة القادرة على تحقيق التوجيه والقي

ــاجعين عــن القــضية ــافحين ودعــاة ن ــسنا ســذجا .ّمن ًكــال، ل ــة العظمــى مــن اليهــود . ّ ّنحــن نعــرف أن الغالبي
العنـصري،  حالهم في ذلك كحال معظم البيض في جنوب إفريقيا في حقبـة الكفـاح ضـد الفـصل اإلسرائيليين،

إن أفـضل مـا يمكننـا أن نـصبو . فلـسطين  أجل إنهاء االستعمار فيٍلن يكونوا شركاء نشطين في نضال من
ٍخـالل خطـة شـاملة إلنهـاء االسـتعمار إلـى حـد لـن يكـون بإمكـانهم  هـؤالء مـن" تليين"ًإليه، إستراتيجيا، هو  ٍ

المرحلة التي صار فيها  ّحصل في جنوب إفريقيا، مقاومة التحول إلى حالة ما بعد االستعمار، في فيه، كما
ٍام الفصل العنصري غير قادر على الصمودنظ ّ. 

ّيتوجب علينـا خلـق تحـالف  ًاسترشادا بالتجربة النضالية التاريخية لحزب المؤتمر الوطني اإلفريقي،
ّبين الشعب الفلـسطيني مـع المجتمـع المـدني الـدولي، ّ مـن خـالل النقابـات والجامعـات والكنـائس والمنظمـات  ّ

 لعاملة على دعم فلسطين في الخارج، علـى غـرار حمـالت التـضامن مـعالمجموعات ا الناشطة والمئات من
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األميركية من أجل الحقوق  الواسعة والمؤثرة، والحملة BDS فلسطين القائمة في العديد من البلدان، وحملة
 .جانب حلفائنا داخل البرلمانات والحكومات ّالفلسطينية، والصوت اليهودي من أجل السالم، إلى

ٍلنهــائي الكــامن خلــف خلــق مثــل هــذا التحــالف فــي حــشد دعــم واســعيتمثــل الهــدف ا ّالنطــاق فــي  ّ
ــار الدولــة الديمقراطيــة  ويخلــق دعمــا فــي صــفوف الحكومــات" ّينــضم"ّالجمهــور الــدولي، الــذي ســوف  ّلخي ّ ّ

 .الواحدة

األمــد، إلــى جانــب  مــسلحون بالرؤيــة وبالتحليــل الــسليم، وبخطــة وبإســتراتيجية كفــاح شــعبي طويــل
ًالفلسطينية القاعديـة، وجميـع هـذه العناصـر أصـال  يدة التنظيم من المنافحين في الخارج، والقيادةجماعة ج ّ ّ

 .تحقيق النصر موجودة، سيكون بإمكاننا

 ...لقد آن وقت العمل

، وعضو ICAHD ّاللجنة اإلسرائيلية ضد هدم المنازل ّجيف هالبر، عالم أنثروبولوجيا إسرائيلي، ومدير* 
 .jeff@icahd.org يمكن التواصل معه من خالل. ّالديمقراطية الواحدة لةّفي حملة الدو

ّكاتب سياسي وهو األمين العام عوض عبد الفتاح، *  ّالسابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، منسق  ّ ّّ ّّ
 .ّالديمقراطية الواحدة ، التي تعمل من مدينة حيفا ّحملة الدولة

  :ّبحملة الدولة الديمقراطية الواحدة علىللمشاركة في العمل، يمكن االتصال 

contact@onestatecampaign.org 
 ١/٢/٢٠١٩ – ٤٨موقع عرب 

***  

  شعلة لالنتقام
  

 عميرة هاس - هآرتس

ُيكثر بيني غانتس من ذكر والدته، الناجية من الكارثة، وأنها شجعته على مواصلة القتال في غزة، 
إسرائيل لم وال ترسل الغذاء للفلـسطينيين، :  ولكن علينا التوضيح.لكن أال يتوقف عن ارسال الغذاء لسكانها

ويقول غانتس، والدتي تشمئز من الجنراالت ومـن حـروبهم ضـد الفلـسطينيين ومـن . فهم يشترونه بأموالهم
  االتجار بذكرى القتلى اليه

لوائيــة اذا كانــت لبينــي غــانتس الــشجاعة، ليــسافر بنفــسه إلــى الهــاي، إلــى المحكمــة الهولنديــة ال
القاضي سيكون عليه حـسم هـل للمحكمـة صـالحية البحـث فـي الـدعوى المدنيـة ضـد رئـيس األركـان . هناك

. ، قتـل سـتة اشـخاص مـن عائلـة واحـدة فـي عمليـة قـصف٢٠١٤السابق، حول جريمة حرب في غزة فـي 
. امحاميــة غــانتس ســتقول إنــه ال صــالحية للمحكمــة، لــذلك فــإن القاضــي يجــب عليــه رفــض الــدعوى تمامــ

لهـذا، . وبشكل عام لغـانتس حـصانة ألنـه فعـل مـا فعلـه مـن اجـل دولـة إسـرائيل فـي إطـار وظيفتـه الرسـمية
  .أيضا إسرائيل تقوم بتمويل تمثيله القضائي
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ــة أن  ــى رؤي ــين، شــغلوا وظــائف رســمية، ترتكــز عل ــشأن جــرائم حــرب ضــد اشــخاص معين دعــوى ب
. خلوق يمكنه التفكير، لذلك هو مـسؤول عـن افعالـهالشخص وحتى الجندي، وبالتأكيد القائد االعلى، هو م

دعوى مدنية بشأن جريمـة حـرب حـدثت فـي دولـة اخـرى، ترتكـز علـى . هو ليس مجرد شخص ينفذ االوامر
  .رؤية وجود قيم عالمية وقانون دولي، لذلك تحق المحاكمة على خرق هذا القانون في دولة ثالثة

أو فـي ( ليوم أو يومين، مقعده الجديـد فـي الكنيـست إذا كانت لبيني غانتس الشجاعة فهو سيغادر
ولكن حتى لو لـم يحـضر غـانتس، سـيلتقي هنـاك . ويقف في الهاي أمام المدعي اسماعيل زيادة) الحكومة

ّاوروبا اوضـحت لوالـدي غـانتس، مـن مواليـد هنغاريـا ورومانيـا، بأنـه غيـر . مساران للجوء، الظلم والصدمة
فـي الـبالد انتـصرنا، . هما لم يقتال ووصـال إلـى الـبالد. ما ال يستحقان الحياةفي الحقيقة، ه. مرغوب فيهما

  .ونحن نواصل االنتقام ممن ليس لهم أي عالقة بالطرد من اوروبا وقتل اليهود

ووالـدا . غانتس ولد في القرية التعاونية كفار أحيم على اراضي القريـة الفلـسطينية المـدمرة كـستينا
المسافة بين كستينا والفالوجة هي . ، التي اجزاء من كريات غات مبنية اليوم عليهازيادة ولدا في الفالوجة

فــي شــباط .  كــم٤٠المــسافة بــين الفالوجــة ومخــيم الالجئــين الــذين ولــد فيــه زيــادة، البــريج، هــي .  كــم١٨
جيـــب “ وفـــي اطـــار اتفـــاق الهدنـــة مـــع مـــصر، انـــسحب اللـــواء المـــصري الـــذي كـــان محاصـــرا فـــي ١٩٤٩
عدد .  وقد بقي فيه فقط سكان القرية، وقرية عراك المنشية وألف الجئ فلسطيني من قرى اخرى.”الفالوجة

االدارة العـسكرية . ١٩٤٨من سكان الفالوجة هربوا قبـل ذلـك بـسبب القـصف اإلسـرائيلي فـي تـشرين االول 
وا، بهـدف التي انشئت ليس فقط منعتهم من العودة، بل فعلت كل ما في وسعها من اجـل تخويـف الـذين بقـ

  .المبادر لعملية التخويف كان يغئال الون واديرت من قبل يتسحاق رابين. أن يهربوا

بكلمات اخرى، إسرائيل اوضحت لوالدي وجدي زيادة أنهم ال يستحقون مواصلة العـيش فـي المكـان 
ش علـيهم الذي ولدوا فيه، وعائالتهم سكنت فيه خـالل مئـات الـسنين، واذا كـانوا يرغبـون فـي اسـتمرار العـي

  .البحث عن مكان آخر

. قطــاع غــزة اآلن هــو معــسكر تجميــع، لكنــه لــيس مثلمــا كــان معــسكر التجميــع النــازي بــرغن بــرزن
. تعارض المقارنات التـي ال تـستند إلـى معلومـات” المقيمة بصورة غير قانونية“. الفروق واضحة ومعروفة

سلـسل هرمـي فـي المعانـاة، التـي سـواء المعلومات التي تتم من اجل التحـريض، لكـن أيـضا تعـارض خلـق ت
). التـي نحـن اليهـود نحـدد مـا هـي(” الـذروة“بصورة مباشرة أو غير مباشرة تبـرر كـل معانـاة ال تـصل إلـى 

  .يرتكز إلى الحاجة للتحرر من عقدة اللغة في الفترة النازية” معسكر التجميع“استخدامنا هنا لمفهوم 

 محدد ومعزول، يتم تركيز مليوني شخص في اكتظاظ في قطاع غزة المحاصر والمغلق مثل معسكر
 فــي المائــة مــنهم هــم مــن احفــاد الالجئــين الــذين طردنــاهم مــن ٧٠. مــن أعلــى حــاالت االكتظــاظ فــي العــالم

فــي ظــل غيــاب حريــة الحركــة محكــوم علــيهم بحيــاة البطالــة، الفقــر، الخــراب، االمــراض، التلــوث، . بيــوتهم
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العتمــاد علــى الهبــات اآلخــذة فــي التــضاؤل، هــذا حتــى بــدون القــصف الكآبــة، عــدم وجــود امــوال صــالحة وا
  .واالقتحامات العسكرية

برغن برزن كمعسكر اعتقال، وبعد ذلك كمعسكر تجميع لليهود وقتلهم، تم تفكيكه بعد أربع سنوات 
ذ معسكر التجميع في غزة عالق في ظروف صعبة وتـزداد قـسوة منـ. على اقامته، عند هزيمة الرايخ الثالث

  .ثالثة عقود تقريبا

فــصلها وفــصل ســكانها عــن : إلســرائيل هــدف سياســي فــي تحويــل غــزة إلــى معــسكر تجميــع كبيــر
كرئيس لألركان . الفلسطينيين، من اجل أن تتشكل ككيان سياسي منفصل، بدون تاريخ أو جذور أو انتماء

سماعيل زيادة وزوجـة شـقيقه كان غانتس شريك كامل في هذه السياسة االجرامية، بما في ذلك قتل والدة ا
 .وابن شقيقه واخوته الثالثة

 ١٦ ص٤/٢/٢٠١٩الغد 

***  

  

 شعارات بال غطاء
 

 حاييم مسغاف - معاريف

لـيس فقـط ألن غـانتس لـيس رابـين بـل الن الجمهـور بـات واعيـا أكثـر : هذه المـرة لـن يـنجح األمـر
ال يوجـد أي احتمـال آخـر . ٢٠١٩ لـم يعـد يمكنهـا أن تـنجح فـي ١٩٩٢فالشعارات التي نجحت في . بكثير

الن يسوق للجمهور أمال عابثا عن السالم أو عن حل وسط سياسـي مـع الفلـسطينيين مقابـل التنـازل عـن 
كل المناطق التي احتلـت فـي حـرب األيـام الـستة، أو عـن جـزء منهـا، حتـى بـدون اتفـاق، مثلمـا فعـل ايهـود 

  .اعدينباراك وأريئيل شارون، اللذان هما أيضا جنرالين متق

. فكيف يمكن على االطالق محاولة بيـع أضـغاث أحـالم مـن هـذا النـوع؟ فـي حينـه نجـح هـذا لـرابين
مـن ذلـك رئـيس أركـان، قـال فـي قلـوبهم النـاخبون مـن . شيء ما في شخصيته سحر غير قليـل مـن النـاس

جمهور اليهودي لم ٕوان كان مهما االشارة إلى أن أغلبية ال. يحتمل أن يكون يرى شيئا نحن ال نراه. اليمين
ِيشتر هذا حقا، فقد صعد اليسار إلـى الحكـم فـي حينـه بـسبب ضـياع مقاعـد احـزاب لـم تجتـاز نـسبة الحـسم 

  .واستعان باألغلبية التي منحها له النواب العرب

أما اليوم فلم يعد بوسـع هـذا ان يـنجح، حتـى لـو كانـت الخطابـات التاليـة لغـانتس ستـسوق بغـالف 
فقــد بــات واضــحا للجميــع كمــا يخيــل لــي، بمــا فــي ذلــك فــي اليــسار المنــاهض . انهديــة مــع ورق الــسوليف

  .للصهيونية بأن السالم لن يحل هنا حتى بعد ألف سنة أيضا
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فالعرب غير مستعدين الن يعترفوا بحق . يمكن للمرء أن يحلم، ولكن ينبغي أيضا ان نكون واقعيين
 أيـضا حـين كـان يائـسا الن يتوصـل إلـى أي اتفـاق بهذا اصطدم بـاراك. الشعب اليهودي في دولة خاصة به

  .فهم يريدون ان يقيموا دولتهم على كل االرض التي غربي النهر. ينقذ واليته اآلفلة

فالعرب يرون فيه . ال يوجد اي زعيم عربي يتجرأ على التنازل عن حق العودة: ويوجد موضوع آخر
ا بيـوتهم كـي يخلـوا مكانـا لمـن يـسعوا الن يحققـوا ما يعني أن اليهود سيتعين عليهم أن يتركو. حجر أساس

  .١٩٤٨حقهم في العودة إلى بيوتهم واراضيهم التي هجروها في 

دافيد بن غوريون، الذي رأى الوليـد، سـارع إلـى أن يـضم كـل االراضـي التـي أخليـت كـي يقـيم فيهـا 
. وا فـي حينـه فـي طريقـهكان من حظـه، بـالطبع، ان قـضاة مـن نـوع أهـرون بـاراك لـم يقفـ. إسرائيل الجديدة

قــضاتها لــم يفكــروا فــي حينــه اال . المحكمــة العليــا كانــت، مثــل كــل مؤســسات الدولــة، صــهيونية عمليــة
وبقيـت الديمقراطيـة . اما القيم الكاذبة التي توجه اليهم القضاة في القدس فلم تقف امام عيونهم. صهيونية

  .العلى حالها، دون ضر، حتى بعد ان ولد قانون العودة، مث

أما االن فقد بات واضحا لماذا ترى دوائر في اليسار انه فقط من . وقانون القومية كانوا سيعانقونه
. لـيس لـديهم أي شـيء آخـر جـدير يعرضـونه. خالل ملفات التحقيق سـينجحون فـي االسـتيالء علـى الحكـم

تـشتعل بالنـار، ال يمكـن نحو ربع قرن بعد االتفاق الذي ولد باصات متفجرة في شوارع المدن وأماكن ترفيه 
  .للرؤى العابثة ان تولد تغييرات للحكم

محظـور عليـه : أفيحاي مندلبليت ال بد يفهم هذا، وعليه فملقاة عليه مسؤولية مزدوجـة ومـضاعفة
وينبغي لنشر موقفه ان يكون بعد االنتخابات كي يسمح بأن يسير االجـراء . أن يعمل كمن ُأسر بغير ارادته

كل قرار آخـر يمكـن . وعلى بنيامين نتنياهو أن يتلقى الفرصة الن يرد على كل قرار. نبغيالديمقراطي كما ي
 .ان يعد كمحاولة للتدخل بنتائج االنتخابات

  ١٦ ص٤/٢/٢٠١٩الغد 

***  
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