
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  أخبار وواقع القدس

  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٩ / تشرين الثاني/ ١٠
  
  
  

  

 

  

  :للمزيد من األخبار تابعونا على
 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 
 

https://www.youtube.com/rcjajordan 

 

https://www.rcja.org.jo 
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  في ذكرى المولد النبوي الشريف

  

يسعد اللجنة الملكية لشؤون القدس ان تتقدم الى العالمين العربي واالسالمي 

  بخالص التهاني بمناسبة

  ذكرى المولد النبوي الشريف
  

 اهللا عليه وسلم هو صاحب معجزة صلى الرسول محمد ر بهذه المناسبة انّونذك

ال :  وهو القائل  الى السموات العلى، والمعراج من مكة الى بيت المقدساالسراء

) المسجد النبوي(المسجد الحرام ومسجدي هذا : (تشد الرحال اال الى ثالثة مساجد 

  .والمسجد االقصى

   ان تعود القدس حرة عربية كما هي على الدوام عز وجلسائلين اهللا

  

  وكل عام وانتم بخير

  

  

  



 
٣

  المحتوى

  شؤون سياسية

 محيطه عن بالكامل القدس فصل يكرس الهوائي القطار :الفلسطينية الخارجية •

  ٤  الفلسطيني

  ٥  بالسلطة القدس شؤون وزير اعتقال على يعقب األوروبي االتحاد •

  ٥  تنديد ياباني بممارسات اسرائيل االستيطانية •

  اعتداءات

  ٦  األقصى المسجد ونيقتحم ًمستوطنا ١٩٧ •

  ٦   دنسوا بالمسجد األقصى األسبوع الماضي مستوطن٤٠٠أكثر من  •

  اعتداءات/ تقارير 

  ٧  أذرع شرطة االحتالل لخدمة مقتحمي األقصى  المستكشفون:الشرطة" •

  ٩  "مستكشفي جبل المعبد"مفتي فلسطين يحذر من تعيين  •

  تقارير

  ١٠  واالحتالل أول المرحبين.. لسطينيين تربك الالجئين الف"األونروا"استقالة مفوض  •

  ١٢  "دولة المستوطنين"هكذا تبني إسرائيل .. من وضع اليد إلى االستمالك •

  شؤون مقدسية

  ١٥  القدس تحتفي بالمولد النبوي الشريف •
  

  آراء عبرية مترجمة
  

  ١٧  "هيومن راتيس"اطردوني مع ممثل  •
  

  

  

  

  



 
٤

  شؤون سياسية

  يكرس لهوائيا القطار :الفلسطينية الخارجية

  الفلسطيني محيطه عن بالكامل القدس فصل 

 

 ال جـزء القـدس فـي الهـوائي القطـار أن الفلـسطينية الحكومة في والمغتربين الخارجية وزارة اعتبرت
 وتغييـر القديمة، وبلدتها المحتلة القدس وأسرلة تهويد إلى الهادفة االستعمارية االحتالل مشاريع من يتجزأ

 .الفلسطيني محيطها عن بالكامل لفصلها ًوتكريسا والمسيحية، واإلسالمية العربية وحضارتها هويتها

 علـى "اإلسـرائيلية "الـسكن لـشؤون الوزاريـة الهيئـة" ُتـسمى مـا مـصادقة لها بيان في الوزارة وأدانت
 حيالـسيا المركـز إلـى ويـصل البـراق بحـائط الزيتـون جبـل يـربط الـذي "الهوائي القطار "االستيطاني المخطط

 .سلوان ببلدة إقامته المنوي االستيطاني

 والبيئــي، الطبيعـي، الجمــالي الوضـع علــى حاسـم ٍبــشكل يـؤثر االســتيطاني المـشروع هــذا أن وأكـدت
 عمليــات ســياق فــي ينــدرج وهــو المحتلــة، المقدســة للمدينــة والقــانوني والتــاريخي، والتراثــي، والحــضري،
 تحـت ضـخمة مقبـرة افتتـاح فـي حـدث كمـا فيهـا األرض اطنوبـ المحتلـة القدس لتهويد متواصلة استعمارية

 .التلمودية االحتالل ورواية ينسجم بما الهوائي، القطار في الحال هو كما سمائها وتهويد األرض،

 لليونــسكو مباشــرة مــسؤولية هــي والهامــة المــصيرية القــضية هــذه متابعــة أن علــى الــوزارة وشـددت
 القـائم الوضـع علـى للحفـاظ الـشأن بهـذا المنظمـة اتخـذتها التـي ميـةاألم للقـرارات ًووفقـا اختـصاصها، بحكم

 فـي بمـا تغييـرات، أو تعـديالت أيـة دون القديمة وبلدتها المحتلة القدس في والديمغرافي والقانوني التاريخي
 االحـتالل، وخروقـات وتدابير إجراءات ومراقبة لالطالع حقائق تقصي لجان ابتعاث بشأن القرارات عديد ذلك

 العـام المـدير عـن خـاص مبعـوث ٕوارسـال الموضـوع، هـذا لمتابعـة المحتلـة القـدس في للمنظمة مكتب فتحو
  .الدولي بالقانون باالحتالل القائمة القوة "إسرائيل" التزام مدى من للتأكد لليونسكو

  ٩/١١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  

  

  

  

  

  



 
٥

  السلطةب القدس شؤون وزير اعتقال على يعقب األوروبي االتحاد

 

 علــى الخمــيس اليــوم اهللا ورام القــدس فــي األوروبــي االتحــاد دول بعثــات عقبــت – ســوا – القــدس
 .الهدمي فادي الفلسطينية السلطة في القدس شؤون لوزير اإلسرائيلية السلطات اعتقال

  :اإلخبارية سوا وكالة وصل كما البيان نص

َمحلي بيان  القـدس شـؤون لـوزير اإلسـرائيلية لـسلطاتا اعتقـال حـول األوروبـي االتحاد عن صادر َ
 الفلسطينية السلطة في

 األوروبـي االتحـاد دول بعثات رؤساء مع باالتفاق األوروبي االتحاد ممثل عن صادر التالي البيان
 :اهللا ورام القدس في

 فــي القــدس شــؤون وزيــر اإلســرائيلية الــسلطات اعتقلــت الجــاري، الثــاني تــشرين / نــوفمبر ٣ فــي
 فـي منـصبه توليـه منـذ لـه اعتقـال ثالـث هـذا كـان .بالقـدس منزلـه مـن الهـدمي، فادي فلسطينية،ال السلطة
ـــل ـــر .الماضـــي أبري ـــات تعب ـــي االتحـــاد دول بعث ـــي األوروب ـــدس ف ـــاالت إزاء قلقهـــا عـــن اهللا ورام الق  االعتق

 لــن أنــه رارباسـتم األوروبــي االتحـاد أكــد.القـدس فــي الفلــسطينية الـسلطة ممثلــي لكبـار األخيــرة والمـداهمات
 يتفـق التي تلك بخالف بالقدس، يتعلق ما ذلك في بما ،١٩٦٧ عام قبل ما حدود على تغييرات بأي يعترف
 وضــع لحــل المفاوضــات خــالل مــن طريقــة ٕوايجــاد الطــرفين تطلعــات تحقيــق يــتم أن يجــب .الطرفــان عليهــا
  .للدولتين مستقبلية كعاصمة القدس

  ٧/١١/٢٠١٩وكالة سوا اإلخبارية 

*** 

  نديد ياباني بممارسات اسرائيل االستيطانيةت

   بترا–عواصم 

  

نددت الحكومة اليابانية بقوة باستمرار الحكومة االسرائيلية في ممارسات بناء المستوطنات رغم 
وذكر بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية .تكرار مطالبة المجتمع الدولي واليابان بتجميد هذه الممارسات

ًوقد دعت اليابان مرارا الحكومة . رسات االستيطانية االسرائيلية تنتهك القانون الدولي في طوكيو ان المما
واضاف البيان ان الحكومة اليابانية تجدد مطالبتها السرائيل بتجميد جميع .االسرائيلية لتجميد كامل لها

  .الممارسات االستيطانية بما يسمل الخطة السابقة كونها تعرقل تطبيق حل الدولتين

 مستوطنة في الضفة الغربية في الشهر ٢٣٠٠ونوه البيان الى ان اسرائيل اقرت خطة بناء 
  .الماضي

  ٢٤ص/٩/١١/٢٠١٩الرأي 

*** 



 
٦

  اعتداءات

  األقصى المسجد يقتحمون ًمستوطنا ١٩٧

 

 األقــصى للمــسجد االســتفزازية اقتحاماتهــا الخمــيس، اليــوم اليهوديــة، المــستوطنين عــصابات ّجـددت
 .السلسلة باب من بالخروج واختتمتها المغاربة، باب جهة من المبارك

 بلبـاس ًحكوميـا ًموظفـا ٦٠و ًمـستوطنا، ١٠٢ :االقتحامـات شملت فقد ،اإلسالمية األوقاف وحسب
 .ًتلموديا ًطالبا ٣٥و مدني،

 مــن مــشددة بحراســة المبــارك، المــسجد فــي مــشبوهة جــوالت االحــتالل وعناصــر المــستوطنون ونفــذ
 مـنهم عـدد وحـاول المزعوم الهيكل خرافة حول شروحات وتلقوا االحتالل، بشرطة خاصةال الوحدات عناصر

  .المسجد من الشرقية الجهة في تلمودية وشعائر طقوس أداء

  ٧/١١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

   دنسوا بالمسجد األقصى األسبوع الماضي مستوطن٤٠٠أكثر من 

 

 مـستوطنين ٤٠٥ لجماعـات الهيكـل المزعـوم، أن عالعبـري التـاب" حدشـوت هـار هبايـت"أفـاد موقـع 

  .المبارك، األسبوع الماضي، بحماية من شرطة االحتالل الخاصة المسجد األقصى اقتحموا

ًبعض مجموعـات المـستوطنين، مبينـا  اقتحامات قاد" يهودا غليك "وذكر الموقع العبري أن المتطرف
 .األقصى ل تنفيذهم جوالت فيالمزعوم خال" الهيكل"أن المقتحمين تلقوا شروحات حول 

، ١٩٦٧الخاضع لسيطرة االحـتالل منـذ عـام " المغاربة باب"ويقتحم المستوطنون األقصى من جهة 
 بعـد انتهـاء اقتحامـاتهم وجـوالتهم" بـاب السلـسلة"قبـل أن يخرجـوا مـن جهـة  بحمايـة مـن شـرطة االحـتالل؛

  .االستفزازية

  ٩/١١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  

  

  

  

  



 
٧

  اعتداءات/ ير  تقار

 أذرع شرطة االحتالل لخدمة مقتحمي األقصى  المستكشفون:الشرطة"
  

 إلـى أيـام قبـل أنصارها المتطرفة الهيكل جماعات دعت – المحتلة القدس – جندي أسيل – الجزيرة
  .المبارك األقصى المسجد في لها مساعدين" مستكشفين "لـ االحتالل شرطة أعلنتها التي الوظائف شغل

 ،"عمليـا الـديني اإلرشاد "السياحي اإلرشاد مهمة لتولي والسياح المقتحمين بمرافقة هؤالء لفوسيك
  .نفسه الوقت في التوراتية بالتعاليم وااللتزام الشريف العيش لكسب مميزة فرصة ذلك الجماعات واعتبرت

" معبـدال لجبـل مستكـشفين "توظيـف فيـه تطلـب إعالنـا الـشرطة نـشرت أن بعـد الـدعوات هـذه جاءت
 يـدخل أن المتوقـع ومـن المبـارك، األقـصى للمـسجد المقتحمـين وحمايـة مرافقـة مهمـة فـي أفرادهـا لمساعدة

 فــي ســيبدأ الــذي العــام لــذلك االقتحامــات لموســم تحــضيرا المقبــل العــام مطلــع الخدمــة إلــى" المستكــشفون"
  .٢٠٢٠ آذار/مارس

 التحـول مـن عمليـا تمكنت قد ختراقواال الضغط من طويل مسار وبعد الهيكل جماعات تكون وبذلك
 شــؤون فــي الباحــث وفــق المبــارك، األقــصى المــسجد فــي اإلســرائيلية الــشرطة جهــاز فــي عــضوي جــزء إلــى

  .ابحيص زياد القدس

 قـادة بـين تعـاطف عالقات نشأت اآلن، وحتى ٢٠١٥ عام منذ أنه األردن في المقيم الباحث ويؤكد
 باتـت االقتحامـات نجاح بعد المشتركة وصورهم الهيكل، جماعات دةوقا واألقصى القديمة البلدة في الشرطة
  .االجتماعي التواصل مواقع على تتداول

 بــ تعـرف فيها دينية مدرسة وبإنشاء المغاربة، باب على دائمة" عريشة "ببناء الشرطة سمحت كما
 دروس عقـد وعلـى لهم، والمرطبات الماء وتوفير المقتحمين خدمة على طالبها يقوم ،"الهيكل جبل مدرسة"

  .المغاربة باب من أمتار مسافة على فيه التعبد وواجبات وبنيته المزعوم الهيكل عن

  الشرطة لمهام جذري تحول

 اإلسـرائيلية المحكمـة قـرار ُبعيد ٢٠٠٣ عام بدأ الشرطة مهمة في العميق التغيير إن ابحيص وقال
 باقتحـام الـسماح ٢٠٠٦ فـي المحكمـة بقـرار ذلـك ززوتع المبارك، األقصى المسجد باقتحام لليهود بالسماح

 المـسلمين، صـالة وقـت فـي االقتحامـات تكـون أال قيـدين، ذلـك علـى وضـع لكنه كجماعات، لألقصى اليهود
 .عبادات أداء تشمل وأال

 األقـصى، المـسجد أبـواب خارج نقاطها في االحتالل شرطة مهمة انقلبت القرارين هذين من انطالقا
 الــسماح الــشرطة مهمــة باتــت اســتثنائي، بــأمر إال المــسجد إلــى اليهــود دخــول منــع مهمتهــا كانــت أن فبعــد

  .للمصلين استفزازا سيشكل اقتحامهم ألن األقصى داخل وحمايتهم بدخولهم



 
٨

 بشكل وتأهيلها المبارك باألقصى المعنية القوة توسيع إلى تطورت المهمة هذه أن ابحيص وأضاف
 تــصعيب إلــى وصــوال المــستمرة والــسيطرة الرقابــة تــضمن وأجهــزة محاكــاةو معلومــات نظــام وبنــاء مختلــف،
  .المقتحمين على الخطر مصدر باعتبارهم األقصى إلى المسلمين وصول

 نـائبين مـن يتـصاعد الهيكـل لجماعـات النيـابي النفـوذ كـان بينمـا لـسنوات امتد الشرطة مهام تطور
 جهــاز علــى للــضغط نفوذهــا تــستخدم عــاتالجما تلــك وكانــت ،٢٠٠٩ عــام نــواب ســبعة إلــى ٢٠٠٣ عــام

  .وأسرع أكبر بشكل ومطالبها ألهدافها تبنيه يضمن بما خارجه من الشرطة

 عمـل علـى المباشـر المـشرف باعتباره الداخلي األمن وزير موقع عينيها نصب الجماعات ووضعت
 عـام األقـصى حماقـت الـذي أهـارونوفيتش إسحاق -آنذاك- الداخلي األمن وزير كسب من فتمكنت الشرطة،
  .الجماعات تلك من وموقفها الشرطة جهاز عمل في مهمة تعديالت ووضع مصلياته، جميع ودخل ٢٠٠٩

ّعــين الهيكــل جماعــات مــن مباشــر وبــدعم ــداخلي، لألمــن وزيــرا أردان جلعــاد ٢٠١٥ عــام ُ  وهــو ال
 الحركـة وأخـرج ام،تـ بـشكل الربـاط مؤسـسات فحظـر منهـا، واحدا الجماعات تلك تعتبره باتت الذي السياسي
 مـن المـسلمين فمنـع لألعيـاد، التـام التقاسـم فـرض أيـضا أردان وحاول.القانون عن تدعمها التي اإلسالمية

 قبـل العلني حديثه إلى وصوال عهده في التصعيد وتوالى العبرية، السنة رأس عيد في نهائيا األقصى دخول
 جـزء وتخـصيص فيـه، بالـصالة لليهـود لـسماحبا األقـصى فـي القائم الوضع تغيير ضرورة عن شهرين نحو
 إعـادة إلـى تتطلـع حكومتـه تـزال ال الـذي الرحمـة بـاب مـصلى إلى منه إشارة في لليهود الدائمة للصالة منه

  .لألقصى المكاني التقسيم لمشروع منطلقا واتخاذه إغالقه،

ــة صــلوات أداء تبعهــا أردان تــصريحات ــرة خــالل للمتطــرفين علني ــاد فت ــةاليهو األعي ــرة دي ــي األخي  ف
 حــراس ومنعــت الدينيــة، الحــج بأزيــاء بالــدخول الــشرطة لهــم ســمحت كمــا المنــصرم، األول تــشرين/أكتــوبر

 احــتالل علــى عامـا خمــسين بمـرور االحتفــال ومنـذ.تــصويرهم حتــى أو مـنهم االقتــراب مـن األقــصى المـسجد
 عـن والتغاضـي المقتحمـين فحـص بتـسهيل المتطـرفين تجـاه الـشرطة سياسـة فـي النمطي التغير بدأ القدس
 ويصلي القرآن يقرأ مسلم لكل متابعتها الشرطة كثفت بينما للزائرين، الدقيق التفتيش ٕوالغاء البوابات فحص
 وبـات القـدس لـواء في الشرطة قيادة مع التنسيق الهيكل جماعات قيادات كثفت المقابل، في.مرتفع بصوت

 شـهدتها التـي المتالحقة التطورات هذه.جدد ضباط وتعيين لتغيير يقام احتفال كل يحضرون عنها مندوبون
 إليهـا النظـر ضـرورة بكيـرات نـاجح والتـراث للوقـف األقـصى أكاديميـة رئـيس يـرى األقـصى، المـسجد ساحات
  .بالغة بخطورة

  كاملة احتاللية سيطرة

 بكيـرات يقول األقصى في الشاغرة للوظائف للتقدم أنصارها الهيكل جماعات دعوة على تعليقه وفي
 إدارة وتحويـــل األقــصى علـــى الهاشــمية الوصــاية دور إللغـــاء المــستمرة المحــاوالت ضـــمن ينــدرج ذلــك إن

 فـي صـفوفها بين المتطرفين األعضاء لزيادة تسعى الشرطة أن ويضيف.اإلسرائيلي لالحتالل كاملة المسجد



 
٩

 قمع في يترددوا وال المسجد، داخل التلمودية طقوسهم أداء عن ويتغاضوا المقتحمين مع ليتعاطفوا األقصى
 وتــسعى األقــصى فــي اإلســالمية القداسـة إنهــاء تريــد الــدعوات هـذه "أن بكيــرات وأوضــح.والمــصلين الحـراس

 تنهـي خطيـرة مرحلـة وهـذه باألقـصى المتطرفـة العناصـر هـذه وجـود خـالل مـن جديـدة يهوديـة قداسـة لخلق
  ".بالمسجد القائم التاريخي الوضع حقبة

  ٤/١١/٢٠١٩ الجزيرة

***  

  "مستكشفي جبل المعبد"مفتي فلسطين يحذر من تعيين 
 

الـشيخ محمـد حـسين يـوم  المفتـي العـام للقـدس والـديار الفلـسطينية حذر –  صفا–القدس المحتلة 
شؤون المسجد األقـصى المبـارك مـن خـالل تعيـين  الثالثاء من قيام شرطة االحتالل في القدس بالتدخل في

صــفوف شــرطة االحــتالل بهــدف مرافقــة الجماعــات االســتيطانية  فــي" معبــدمستكــشفي جبــل ال"مــا يــسمى 
" صـفا"تلقـت وكالـة  ونبه الشيخ حسين في بيان له.السياحية التي تقتحم المسجد المبارك المتطرفة واألفواج

ة واألسماء اإلسـرائيلية مكـان األسـماء العربيـة اإلسـالمي نسخة عنه اليوم إلى أنه بالتالي سيتم نشر الرواية
سلطات االحتالل  كما حذر من الهجمة الشرسة العنصرية التي تنفذها.القدس والمقدسات في محاولة لتهويد

طالـت منـاحي الحيـاة جميعهـا، حيـث تـم  اإلسرائيلي ضد أبناء الـشعب الفلـسطيني وأرضـه ومقدسـاته، والتـي
 حــسين أن عمليــات وبــين الــشيخ.مختلــف محافظــات الــوطن استــصدار أوامــر مــصادرة آلالف الــدونمات مــن

التواصـل  بها سـلطات االحـتالل والمـستوطنون تهـدف لفـرض سياسـة األمـر الواقـع، ومنـع السرقة التي تقوم
وأدان .فرصــة للــسالم فــي المنطقــة بــين األراضــي الفلــسطينية، مــا يــدل علــى إصــرار االحــتالل علــى منــع أي

 المستوطنين فيها، ضمن خطط حكومـة المصادقة على بناء مئات الوحدات االستيطانية العنصرية، إلسكان
وأكــد الــشيخ حــسين ضــرورة تحــرك المجتمــع الــدولي لوقــف هــذه الممارســات قبــل فــوات .االحــتالل العنــصرية

الـذي  مـن خطـط سـلطات االحـتالل الحثيثـة لتنفيـذ مـشروع مخطـط القطـار الهـوائي فـي القـدس وحـذر.األوان
القـدس، لـصالح جمعيـات متطرفـة  لمنـاطق العربيـة فـييهدف إلى السيطرة على المسجد األقـصى المبـارك وا

  .القرارات ًاستيطانية، محمال سلطات االحتالل عواقب هذه

 ٥/١١/٢٠١٩وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

 

***  
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  تقارير

 واالحتالل أول المرحبين..  تربك الالجئين الفلسطينيين"األونروا"استقالة مفوض 

 نادية سعد الدين

 بيير كرينبول، حالة من "األونروا"ستقالة المفوض العام لوكالة الغوث الدولية أحدثت ا –عمان
ّالقلق والربكة بين صفوف الالجئين الفلسطينيين، بينما تتجه األنظار نحو تصويت الجمعية العامة لألمم 

ٕ واسرائيلية المتحدة، نهاية الشهر الجاري، لتجديد والية الوكالة لثالث سنوات قادمة، وسط مساعي أميركية
  .لتقليص المدة إلى سنة واحدة فقط، توطئة إللغاء عملها

وقد سارعت سلطات االحتالل إلى استغالل استقالة كرينبول، التي قدمها أول أمس، في التحريض 
ٕضد الوكالة والدعوة لعدم تجديد واليتها لثالث سنوات قادمة، توطئة إلنهاء وجودها واسقاط حق العودة ّ. 

استقالته "حكومة اإلسرائيلية ترحيبها الحار بإعالن األمم المتحدة عن قيام كرينبول بتقديم ِولم تخف ال
ّ، وذلك بعدما تم إيقافه عن العمل على خلفية تقرير أممي صدر عن لجنة األخالقيات وأشار إلى "الفورية

ق مصالحهم ، لتحقي”انتهاكات أخالقية ومهنية جسيمة"مزاعم تورط مسؤولين كبار باألونروا في 
  .الشخصية

يؤكد صحة "ّوفي أعقاب تنحية كرينبول، ادعت وزارة الخارجية اإلسرائيلية أن هذا التطور األخير 
ّ، وفق مزاعمها، مدعية أنها "ما ذهبت إليه بضرورة إجراء تغيير عميق وجذري في أسلوب عمل الوكالة

 ."قيق، وتدعو إلى الشفافيةتنظر بخطورة كبيرة إلى المعلومات التي تنشر بشأن لجنة التح"

تصاعد تسييس الوكالة، وتفاقم العجز، وثبت أن أسلوب عملها بهذا "كما ادعت أنه تحت قيادة كرينبول 
التنحية هي الخطوة األولى في القضاء على الفساد، وزيادة "، مضيفة أن "الشكل ال يمكن أن يستمر

  ."الشفافية ومنع تسييس الوكالة

المجتمع الدولي، السيما الدول المانحة، إلى إعادة النظر في التجديد "ل ودعت خارجية االحتال
جزء من المشكلة "، معتبرة أن الوكالة "ّ بعدما ثبت عقمه وعدم أخالقيته أو قبوله"األونروا"التلقائي لتفويض 

  .، وفق مزاعمها"وليس الحل، إلدامتها قضية الالجئين

ال يوجد حل إال بإغالق " المتحدة، داني دانون، إنه بدوره؛ زعم السفير اإلسرائيلي في األمم
  .، على حد تعبيره"إسقاط فكرة عودة الالجئين العبثية عن جدول األعمال"، نحو "الوكالة

ًوكان مكتب األمين العام لألمم المتحدة أعلن تعيين كريستيان ساوندرز، قائما بأعمال المفوض 
 قرر التنحي، وذلك على خلفية تقرير لجنة األخالقيات الذي يشير ًً، خلفا لكرينبول، الذي"لألونروا"العام 

ٕسوء السلوك األخالقي، والمحسوبية، والتمييز واساءة استغالل "إلى مزاعم تشمل تورط مديري كبار في 
  .السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، وفق مضمونه



 
١١

الحصول "ول للنفوذ عبر  إلى استغالل كرينب"األونروا"وأشار تقرير سابق للجنة األخالقيات في 
، عدا طلب نيل " في منصب تم استحداثه لصالحها٢٠١٥على ترقية سريعة لزميلته، التي تعينت العام 

  .، وفق مزاعم التقرير"ًبدالت يومية في أوقات لم يكن موجودا فيها بمقر الوكالة في القدس

 الحيوي الذي تقوم به الوكالة المجتمع الدولي للعمل"ًوبعيدا عن ذلك؛ تؤكد األونروا ضرورة دعم 
  ."في مجاالت الصحة والتربية والمساعدة اإلنسانية، بوصفه مصدر استقرار في المنطقة المضطربة

 ألف موظف في الوكالة، تلقوا خبر ٣٠"، سامي مشعشع، أن "األونروا"وأكد المتحدث باسم 
م معرفتهم بأسلوبه وطريقة تعامله مع استقالة المفوض العام بكثير من القلق، ألنها لم تكن متوقعة بحك

، ٢٠١٨ٍالملفات الصعبة، حيث عمل بكل تفان، وخاض معركة شرسة مع الطرف اآلخر في العام 
  ."٢٠١٩و

عندما جاءت نتائج التحقيق، ارتأى أن ينأى بنفسه عن سحب الوكالة “ه وقال في تصريح له، إن
في تفاصيل التقرير، مع أنه أشار إلى عدم وجود أي انتهاك ألي قضايا فساد أو سوء استخدام األموال أو 

  ".تصرفات شخصية

مال الوكالة ًاستقالة ثقيلة في توقيتها وصعبة جدا بالنسبة للجميع، إذ على القائم بأع"واعتبر أنها 
 أمام االستحقاق الكبير، وأهمها موضوع التصويت على تجديد الوالية "األونروا"الجديد، أن يسير بسفينة 

  ."أواخر الشهر الجاري

مسألة التحقيقات أثارت، منذ البداية، الكثير من الشكوك لدى الالجئين، ولكن "ّوشدد على أن 
ى الوكالة ودورها الحيوي كعنصر استقرار بالمنطقة، تجديد الوالية ال يعتمد على األشخاص، بل عل

  ."ًوبوصفها مؤسسة مهمة جدا في ظل غياب حل سياسي

الدول تصوت على هذه األسس، وال يوجد قلق كبير على تجديد الوالية، وسط محاوالت "وقال إن 
لن تنجح، أسوة بمصير ًمن الطرف اآلخر لتغيير تجديد الوالية لسنة واحدة، بدال من ثالث سنوات، إال أنها 

  ."المحاولة الهزيلة إلعادة تعريف الالجئ، وتقليل عدد الالجئين

تتقدم الدول "واعتبر مشعشع أن التحدي األكبر اآلن يكمن في الدعم المالي للوكالة، وأهمية أن 
ًعا ، بوصفه موضو٢٠٢٠المتبرعة لتغطية العجز المتبقي صوب رسم السياسات المالية طويلة األمد لعام 
  ."ًأساسا يتوجب مناقشته على أطراف المحادثات المتصلة بتجديد تفويض الوكالة

مقلقة وتعزز التخوفات الموجودة " أن التطورات األخيرة في األونروا "حماس"من جانبها؛ اعتبرت 
  ."صهيوني-عند الكثيرين حول المؤامرة التي تستهدفها، والتفويض الممنوح لها بضغط أميركي

 تنحي كرينبول عن منصبه بطلب من األمين العام لألمم المتحدة، على خلفية وأوضحت أن
ًالتحقيقات التي لم تصدر نتائجها حتى اآلن، جاءت في وقت حساس جدا، نظير تزامن اإلقالة مع 
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فالتوقيت غير "المداوالت الجارية في الجمعية العامة لتمديد التفويض لألونروا لثالث سنوات جديدة، 
  .حسبها، ب"بريء

ٕاألمم المتحدة وادارة األونروا "، باسم نعيم، إن "حماس"وقال عضو مكتب العالقات الدولية في 
ٕمطالبة بالشفافية المطلقة في التعامل مع الموقف، واطالع أصحاب الحق األصليين، والمقصود بهم 

  ."الفلسطينيون، حول التفاصيل الكاملة لهذه التطورات

ًنعكاسا لإلرادة السياسية الدولية لمساندة الالجئين الفلسطينيين، حتى األونروا تمثل ا"وقال إن 
  ."ينالوا كامل حقوقهم بالعودة والتعويض

، ورفع ١٩٤٨لن يقبل بنكبة ثانية، بعد التهجير القسري العام "وأكد نعيم أن الشعب الفلسطيني 
  ."غيير تفويضهاالغطاء القانوني والسياسي عن الالجئين من خالل فكفكة األونروا أو ت

  ٨/١١/٢٠١٩/١٥الغد 

*** 

  "دولة المستوطنين"هكذا تبني إسرائيل .. من وضع اليد إلى االستمالك
 

وخوف كبير انتـاب الفلـسطيني عبـد الـسالم دوابـشة منـذ  قلق – نابلس – دغلس عاطف – الجزيرة
دينة نابلس شـمال الـضفة تسلمه قرارا إسرائيليا جديدا يقضي بمصادرة جزء من أراضي قريته دوما بقضاء م

  .للمصلحة العامة" استمالكها"الغربية و

في األيام القليلـة الماضـية أخطـرت سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي عـشرات الفلـسطينيين فـي مختلـف 
مناطق وجودهم في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربيـة وحتـى جنـين شـمالها، بوضـع يـدها علـى أكثـر مـن 

مـن أراضـيهم ومـصادرتها لـصالح شـق طـرق اسـتيطانية ) ساوي ألـف متـر مربـعالدونم يـ(سبعة آالف دونم 
  .وألغراض عسكرية ومناطق صناعية تصب كلها في صالح المستوطنين

في هذه المرة، اختلف القرار اإلسرائيلي بالنسبة لدوابشة رئيس المجلس القروي، فهو ليس كسابقه 
لـسنوات الــثالث الماضـية، تقـضي بوقـف بنـاء منــشآت مـن نحـو أربعـين إخطـارا تلقاهــا أهـالي قريتـه خـالل ا

  .زراعية وسكنية

وألقى جيش االحتالل باإلخطارات في شوارع القرية على شكل منشورات بـاللغتين العربيـة والعبريـة، 
والمقـدرة بـأكثر مـن " حرائـق الـشرق"إضافة لخرائط مـصورة تظهـر المنطقـة المـستهدفة التـي تعـرف لـديهم بــ

  .أربعين دونما

) االسـتمالك(الخطـورة تكمـن فـي صـيغة القـرار "ول دوابـشة بينمـا يـستعرض قـرارات المـصادرة إن يق
االسـتيطاني الـرابط بـين ) ٦٠شـارع (ٕالذي جاء به واغالق مدخل القرية وعزلها عن محيطها بسبب توسيع 

 ".قريته ومدن القدس وأريحا ونابلس
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  جرائم حرب

جـيش، ويـصادر االحـتالل أكثـر مـن عـشرة آالف وتحاصر قرية دوما خمس مـستوطنات ومعـسكر لل
وبحكم تـصنيف أراضـيها لمنـاطق .  ألفا من مساحة القرية منذ ثمانينيات القرن الماضي١٨دونم من أصل 

  .فإنها تخضع لسيطرة االحتالل العسكرية" سي"

وتكمـن خطـورة قـرارات الـضم الجديــدة فـي أن غالبهـا تأكيـد علــى مـصادرات سـابقة، وأن جـزءا منهــا 
مـن مـساحة )  ألـف دونـم٥٦٠أكثـر مـن % (١٩واقع ضمن مسار الجدار الفاصل الذي نهب عبر تعرجاته 

  . كيلومترا مربعا٥٦٥٤الضفة الغربية المقدرة بـ

وأخطــر مــن ذلــك، أن المــصادرة تــتم عبــر قــوانين وضــع اليــد واألوامــر العــسكرية وغيرهــا، رغــم عــدم 
بحــسب مــدير " جــرائم حــرب"التــالي تعــد هــذه المــصادرات وجــود أي دواع أمنيــة بحــسب القــانون الــدولي، وب

 .النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار واالستيطان قاسم عواد

لألرض وانتقال لمرحلة جديدة هدفها وهـب األرض للمـستوطنين عبـر " سرقة"ويضيف عواد أن هذا 
  .لتغيير الوضع القائم" الدولة"أو " أمالك الغائب"حارس 

مــن % ٦٢التــي تــشكل " ســي"لمــصادرة أيــضا الــشروع الفعلــي باســتهداف المنــاطق وتعنــي قــرارات ا
الدوالر يـساوي (الضفة الغربية، عبر شق شبكة من الطرق االلتفافية بكلفة تزيد على عشرة مليارات شيكل 

كما الحال في منطقة العروب جنوب الضفة الغربية وبلدة حوارة شمالها، إضافة لربط تجمـع )  شيكالت٣.٥
  .مستوطنات غوش عتصيون شمال مدينة بيت لحم بمدينة القدس

  مليون دونم

أكثـر مـن مليـون دونـم تقطـع بهـا إسـرائيل أواصـر الـضفة " وضـع اليـد"وتصادر إسرائيل عبر قانون 
ــة المــستوطنين"ٕ حــاجز احتاللــي واســقاط ٧٠٠الغربيــة عبــر أكثــر مــن  ــر " لدول بكــل معانيهــا، وال ســيما عب
لهــا للمــستوطنين الــذين تجــرؤوا فــي اآلونــة األخيــرة علــى االعتــداء علــى المــواطنين اســتمالك األرض وتحوي

   .وسرقة محاصيلهم من الزيتون وغيره ومنعهم الوصول ألراضيهم

وأمـــام كـــل ذلـــك، يؤكـــد عـــواد أن محـــاكم االحـــتالل اإلســـرائيلي تـــرد آالف القـــضايا التـــي يرفعهـــا 
ا هــو خدمــة للمــصلحة العامــة بينمــا الحقيقــة أنهــا الفلــسطينيون رفــضا لمــصادرة أرضــهم، وتــدعي أن ضــمه

  .لصالح المستوطنين

وتهدف كل إجراءات االحتالل تلك إلى إنهاء الحلم الفلـسطيني بإقامـة دولـة مـستقلة وقطـع الطريـق 
االحتاللــي الــذي أعلنتــه إســرائيل عقــب " مــشروع أيــالون"أمــام أي حــل سياســي مــستقبلي، وهــو مــا يعــرف بـــ

 .ومعزال" كنتونا "١١ بشهر، وقسم مناطق الضفة وغزة والقدس إلى ١٩٦٧ية عام احتالل الضفة الغرب
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 مــستوطنة ١٦٠ ألــف اآلن يقطنــون فــي ٧٠٠وتــسعى إســرائيل لمــضاعفة أعــداد المــستوطنين مــن 
مـن أراضـيها، ألكثـر مـن مليـون % ٦٠ بؤرة استيطانية في القدس والضفة الغربية ويجثمـون فـوق ١٢٠و

  .خالل السنوات القادمة

االستيطان لالستيالء علـى   ضد– الناشط الفلسطيني صالح الخواجا برأي – وتأتي هذه المصادرات
 ١٧٦من أراضي الـضفة لبنـاء المـستعمرات، واألخـذ بتوصـيات لجـيش االحـتالل تـدعو لبنـاء % ٨أكثر من 

  .كنتونا تهدف لعزل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها

  خطورة المصادرة وأماكنها

بحــسب مركــز -األخيــرة التــي تجــاوزت الخمــسين إخطــارا " وضــع اليــد"الخواجــا إن إخطــارات ويقــول 
 تكمن خطورتها في أنها تأكيد على مصادرات سابقة وجديدة، -القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان

دد بـشكل للمصادرة واسـتهدافها منـاطق شـرق الجـدار باتجـاه الـضفة الغربيـة والتمـ" األفقي"إضافة لالنتشار 
  .أكبر على أراضي الفلسطينيين

ووقعت أبرز المصادرات في مدينة الخليل بمـصادرة أكثـر مـن أربعـة آالف دونـم وألفـين آخـرين فـي 
مدينـة بيـت لحـم وقريـة الجبعـة، إضـافة لمئـات الــدونمات فـي بلـدة حزمـا شـمال القـدس وقـرى غــرب رام اهللا 

  .وجنوب نابلس وجنين

ن عبــر المؤســسات الحقوقيــة المختلفــة لرفــع قــضايا لوقــف مــصادرة ورغــم أن الفلــسطينيين يلجــؤو
  .لصالح المستوطنين تذهب – الخواجا بحسب – من قرارات المحاكم% ٩٦أراضيهم، فإن 

 قانونا أقرها الكنيـست اإلسـرائيلي تبـرر المـصادرة وتـشرعنها، وتتـيح الحـق ٨١ويضيف الخواجا أن 
أي احتجــاج يمكــن التفــاهم عليــه "يين العامــة والخاصــة، وأن للمــستوطن باالســتيالء علــى أراضــي الفلــسطين

  ".داخل المحكمة

 – ويدعو أحد بنود أوامر المصادر التي تلقاها أهالي قرية دومـا بأحقيـة االعتـراض لمـن أراد، لكنـه
، ويؤكـد مركـز القـدس للمـساعدة "ال رجعـة عـن القـرار"فـي بنـد آخـر أن  يؤكـد – عبد السالم دوابشة بحسب
ية في بيان له وصل الجزيرة نت نسخة منه أنه ال مجال لالعتـراض حـول المـصادرات األخيـرة بـسبب القانون

 .لالعتراض" انتهاء المهل القانونية"

  ٦/١١/٢٠١٩ الجزيرة

*** 
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  شؤون مقدسية

  القدس تحتفي بالمولد النبوي الشريف

  

لنبــي محمــد عليــه االحتفــاالت بمولــد ا تبــدو – غيــث كــسواني بــالل –  وفــا٢٠١٩-١١-٩ القــدس
الصالة والسالم في القدس مختلفة عن بـاقي المـدن فـي الـضفة الغربيـة، أو حتـى العـالم اإلسـالمي، فزائـرو 
المدينة والمسجد األقصى المبارك يلحظون الكشافة تجوب شوارع المدينة المقدسة رغم منغصات االحـتالل، 

  .ة، وتبادل التهانييوكذلك فرق األناشيد الدين

 عـام، بحـسب ٦٠٠ت بالمولد النبوي هي تقاليد متواصـلة فـي القـدس منـد مـا يزيـد علـى واالحتفاال
  .القائمين على تلك االحتفاالت في المسجد األقصى المبارك

وتنتشر في تلك االحتفاالت الرايات اإلسالمية في الشوارع وعلـى أبـواب المحـال التجاريـة فـي البلـدة 
  .بادل المقدسيون التهاني ويوزعون الحلوى على المارة واألقاربالقديمة وفي باحات المسجد األقصى، ويت

وخالل النهار يخرج المنشدون برفقة الكشافة يرددون أغان دينية في أزقة البلدة القديمة وينتهـون 
داخــل المــسجد األقــصى، حيــث تقــيم األوقــاف اإلســالمية احتفــاال مركزيــا إلحيــاء تلــك الــذكرى فــي المــسجد 

  .القبلي

، إن االحتفاالت تبدو مختلفة "وفا"لسياق، قال مدير أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب لـوفي هذا ا
خالل العام الجاري إذ توافد عشرات األلوف إلى المسجد األقصى المبارك، وتواجد منذ ساعات الظهيرة قرابة 

  . ألف مواطن٥٠

قبـل الـصالة وانتهـى بعـدها اليـوم كـان احتفـاال مميـزا فـي المـسجد األقـصى، وبـدأ االحتفـال "وأضاف 
 والمعـراج وعـن اإلسـراءبمشاركة مجموعة كبيرة من العلماء تحـدثوا عـن الـذكرى وعـن الرسـول وعـن حادثـة 

  ".فضل مدينة القدس والمسجد األقصى ومكانتهما في اإلسالم

ــى المــسجد  ــه رغــم منغــصات االحــتالل إال أن عــشرات الفــرق الكــشفية وصــلت إل وبــين الخطيــب أن
 أقامت احتفاالت في المسجد األقصى، وستقام العديد من االحتفـاالت اإلنشادوكذلك عدد من فرق األقصى، 

  .األفغانيةاألخرى في أزقة المدينة وأبرزها االحتفال في الزاوية 

  احتفاالت عائالت مقدسية

االحتفـال بالـذكرى العطــرة،  وداخـل باحـات المـسجد األقـصى تتجمــع العـشرات مـن العـائالت مــن أجـل
يث تؤدي العائالت صالة الظهـر ثـم تـشارك فـي االحتفـال المركـزي وبعـد ذلـك يتنـاولون الغـداء فـي باحـات ح

  .المسجد
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، إن االحتفال بـذكرى المولـد النبـوي الـشريف لـه طعـم مميـز فـي "وفا"ويقول المواطن علي الرجبي لـ
 مـن االحـتالل أثنـاء دخولنـا المسجد األقصى المبارك ال يمكن أن نجدها في مكان آخر، فرغم التضيق علينا

  . الذكرى في المسجد األقصى المباركبإحياءوخروجنا إال أنني وعائلتي نقوم سويا 

وأضـاف الرجبـي أن االحتفــاالت فـي القـدس تؤكــد تمـسكنا كمقدسـيين فلــسطينيين بهويتنـا وعروبتنــا 
محــاوالت ســلب تاريخنــا وثقافتنــا وأن كــل إجــراءات االحــتالل لــن تــنجح فــي تهويــد المدينــة المقدســة، وكــل 

  .ومسجدنا ستبوء بالفشل

من جهته، قال المواطن محمد الكسواني إن االحتفال بالمولد النبـوي فـي القـدس المحتلـة لـه معنـى 
كبير في نفوسـنا خـصوصا أننـا نحتفـل فـي معـراج سـيدنا محمـد عليـه الـصالة والـسالم، فالرسـول عـرج مـن 

  . لناالقدس إلى السماء وهذه الذكرى تعني كثيرا

نـا ويحتفلـون بالمولـد النبـوي الـشريف مـن مكـان المعـراج، خأن األطفال يتعرفون على تاري"وأضاف 
  ".وهي فرصة مهمة لنا من أجل أداء طقوسنا الدينية ومن أجل االجتماع كعائلة معا

من ناحيته، قال المواطن محمد الحسيني، إن هـذه مناسـبة عظيمـة تحمـل رسـالة إلـى العـالم أجمـع 
 إلــى يــصرون علـى إدخــال االبتهـال المقدسـينا أنـه رغــم مـا تتعــرض لـه القــدس مـن انتهاكــات إال أن مفادهـ

  .حياتهم، ويحيون هذه الذكرى كما اعتادوا اتجاه واجباتهم الدينية والوطنية واالجتماعية

) المــشبك( بالزيــارات العائليــة ويحــضرون معهــم مــا يــسمونه بحلــوى يحتفلــونالمقدســيون "وأضــاف 
  .وى خاصة ال تعد إال في المولد النبوي الشريفوهي حل

  روح تحدي لدى المقدسيين إلحياء الذكرى رغم المنغصات

، إن روح التحــدي "وفــا"قــال مــدير مركــز القــدس للحقــوق االجتماعيــة واالقتــصادية زيــاد الحمــوري لـــ
علــى تحــدي موجــودة لــدى المقدســيين فــي احتفــاالت إحيــاء ذكــرى المولــد النبــوي الــشريف، وهــم يــصرون 

  .ٕاالحتالل واظهار الطابع اإلسالمي للمدينة رغم كل منغصات شرطة االحتالل

وأضاف الحموري أن اآلالف يتوافدون طوال اليـوم إلـى المـسجد األقـصى ويتجـاوز عـدد الموجـودين 
 والمغربيـة واإلفريقيـة فـي القـدس األفغانيـة ألـف مـصلي، وتجـري احتفـاالت فـي الزوايـا ٥٠على مدار اليوم 

 بأفـضل صـورة، إلخراجهـاوأوضح أن المقدسيين يبذلون كل جهدهم في كل األعياد بكـل المناسـبات .المحتلة
في تحدي واضح إلجراءات االحتالل وتنغيصاته، لذلك يبـرزون سـرورهم بهـذا االحتفـال كمـا كـل االحتفـاالت 

  .اإلسالمية والمسيحية األخرى في القدس

ن المقدسيين بأن يحتفلوا بأعيادهم، فهـم يزينـون الـشوارع وأضاف أنه مع ذلك هناك إصرار كبير م
  . موجودةاإلسرائيليةويضيئونها، ورح التحدي لإلجراءات 

  ٩/١١/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  
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  آراء عبرية مترجمة

  "هيومن راتيس"اطردوني مع ممثل 
 

 جدعون ليفي: بقلم - هآرتس

. شاكر تم طرده بسبب مواقفه.  أنا وأمثالي نستحق ذلكاذا كان عمر شاكر يستحق الطرد فعندها
اذا كانت ممنوعة وخطيرة فيجب طرد . وهو بالضبط مجتهد رغم أننا ال نعرف بعضنا. مواقفه تشبه مواقفي

لذلك، يجب طرد كل من يتبنون الموقف الذي منعته المحكمة العليا اول أمس بانعقادها . كل من يؤيدونها
  .اسرائيلكمحكمة ألفكار دولة 

اس، رجال دعاية .دي.هذا هو قصد من شرعوا قانون الـ بي: ولكن يجب علينا عدم شد الحبل
. وزارة الشؤون االستراتيجية وجمعيات اليمين، برعاية المحكمة العليا التي صادقت على قانون المقاطعة

يكون خطيرا بالنسبة ما الفرق؟ اذا كان موقف ما خطيرا فيجب أن . اآلن االجانب وغدا االسرائيليين
لنبدأ باالجانب، نواصل طرد المواطنين العرب المؤيدين للمقاطعة وننتهي باليساريين؛ لنبدأ بمن . للجميع

  .يؤيد العقوبات ونواصل بمن يعارض االحتالل وننتهي بمن يتجرأ على انتقاد اسرائيل

منعه، حيث ماذا المحكمة اعطت أول من أمس الضوء االخضر لهذا التدهور الذي ال يمكن 
سيقول قضاة التنور االسرائيلي، نيل هندل ونوعام سولبرغ وياعيل فلنر، الذين صادقوا على طرد شاكر 
بدون أن يجدوا فيه أي عيب، عن طرد عربي اسرائيلي سيدعو للمقاطعة بعد أن يتم قبول التعديل 

ة من المحكمة العليا، التي أخلت المناسب للقانون؟ االن توجد سابقة لطرد انسان بسبب مواقفه وبمصادق
من الواجب ذكر ذلك للمحكمة في . الطريق الستمرار القمع وكم االفواه، وحتى لم يبق من يوقف االردانية

 واصلوا التأثر منها والنضال من اجل استقاللها ووجودها واشعروا بالتنور في نظر –نهاية الطريق 
  .انفسكم، يا أتباعها

. ن شاكر تستطيع المحكمة تبريره بأفضلية المواطن على أحد الرعايا االجانبهذا التمييز بيني وبي
 في قانون الدخول الى اسرائيل نص على أنه لن يتم اعطاء تأشيرة أو تصريح اقامة ٢٧ايضا التعديل رقم 

  .للشخص الذي هو غير مواطن في اسرائيل، والذي نشر دعوة بفرض المقاطعة على اسرائيل

اآلن حيث تم . ولكن ال يوجد أي منطق في هذا التمييز. سرائيليون، لقد نجونا اآلنأيها اليهود اال
اطالق العنان فسيكون باالمكان توسيع ميل اجنحة القانون بحيث يسري على كل من يطالب بفرض 

وما . هناك اغلبية في الشعب تؤيد ذلك. اطردونا نحن ايضا. المقاطعة بدون تمييز في العرق أو القومية
  .ي الديمقراطية اذا لم تكن تطبيق ارادة االغلبيةه

من المحظور معارضته بالقوة . من المحظور معارضة االحتالل، منذ اآلن ايضا حسب القانون
شاكر، مثل جميع اصحاب . ومسموح فقط الهمس بأقوال ضعيفة ضده حتى اشعار آخر. ومعارضته بالفعل
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 سنة فيها ترسخ ٥٢بعد . حتالل مجرم ومن الواجب العمل ضدهالضمير في البالد وفي العالم، يعتقد أن اال
. وتعزز، حان الوقت لالفعال، التي كانت فعالة في القضاء على نظام االبرتهايد السابق في جنوب افريقيا

اآلن . لقد كانت هذه هي مصدر الفخر العالمي. لم يتجرأ أحد في حينه على تجريم المقاطعة والعقوبات
اس، هكذا هي القوة التي ال تصدق آللة االبتزاز التي توجد في .دي. له وجرم الـ بينصف العالم سبق

  .خدمة الدعاية الصهيونية

هل : مع ذلك، هناك عدة اسئلة نوجهها لقضاة المحكمة العليا، التي لم يجيبوا عليها في أي يوم
ية مهمة تعتبره سلسلة النهائية االحتالل الذي ال توجد دولة في العالم تعترف به، وال توجد أي مؤسسة دول

من مخالفات القانون الدولي، هو قانوني حسب رأيكم؟ اذا كان الجواب ال، فهل مسموح العمل ضده؟ كيف؟ 
هل حضرتكم تعتقدون أن االحتالل سيسقط من تلقاء نفسه؟ وعندها يستيقظ ذات يوم االسرائيليون 

واذا كان الجواب ال، فما الذي سيؤدي الى نهايته؟ هل عفوا، لقد اخطأنا، ليس جميل ما فعلناه؟ : ويقولون
ال يوجد لديكم أي دور في حماية القانون في المجال الذي ترتكب فيه اسرائيل جريمة اكثر من أي مجال 

هل مسموح المتاجرة . آخر؟ هل مسموح تسمية مقاطعة منتوجات ألن مصدرها غير قانوني أو غير اخالقي
في مناطق الجريمة من خالل السطو واالستغالل والنهب؟ ايضا اذا كان طرد بمنتوجات مسروقة مصدرها 

شاكر سليما في نظركم فهل ستسمحون بطرد اسرائيليين بسبب مواقفهم؟ ماذا ستسمون في حينه النظام؟ 
  .وكيف ستسمون محكمتكم؟

  ماذا تقولون، حضرتكم؟

  ١٤ص/٨/١١/٢٠١٩الغد 
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