
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  أخبار وواقع القدس

  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٩ / تشرين ثاني/ ٣
  
  
  

  

 

  

  :للمزيد من األخبار تابعونا على

 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 

 

https://www.youtube.com/rcjajordan 

 

https://www.rcja.org.jo 
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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٣  الدفاع المدني تنظم الدورة التدريبية الثالثة لرجال إطفاء المسجد األقصى •

  شؤون سياسية

  ٣  الطراونة يدعو لتوحيد الصف الفلسطيني في ذكرى وعد بلفور •

  ٤  بقة حيال القضية الفلسطينية والقدسمواقف عمان والرباط متطا: القيسي •

  ٦  معتصمون يطالبون بريطانيا باالعتذار عن جريمة الوعد.. "بلفور"بذكرى  •

  اعتداءات

  ٧   وحدة سكنية استيطانية٢٣٠٠إسرائيل تصادق على بناء أكثر من  •

  اعتداءات/ تقارير 

  ٨  وتيرة متسارعة لفرض السيادة اإلسرائيلية.. الضفة •

  ٩  "األونروا"إسرائيلية لتقصير والية مساع أميركية  •

  آراء عربية

  ١١  ال تثني األردن عن عزيمته.. الضغوط اإلسرائيلية •

  آراء عبرية مترجمة

  ١٢  اطالق النار على مقدسي واعتقاله •

  ١٤  التنامي الفلسطيني بالجامعات العبرية •

  فعاليات

  ١٧  ٢٠٢٠فتح باب الترشح لجوائز فلسطين الثقافية للعام  •

   ننسىكي ال

  ١٨  عام على توقيعه ١٠٢التصريح الذي صــنـع مأســاة شعـب ) ...بلفور( •

  ٢٣  ..قرن وعامان على الوعد المشؤوم •
  

  اخبار باالنجليزية

Like the Ibrahimi Mosque in Hebron 

Jerusalem’s Al-Aqsa Mosque is also under threat ٢٥  



 
٣

  القدساالردن 

 تدريبية الثالثة لرجال إطفاء المسجد األقصىالدفاع المدني تنظم الدورة ال

  القدس المحتلة

نظمت المديرية العامة للدفاع المدني الدورة التدريبية الثالثة لرجال االطفاء داخل المسجد االقصى   
  .المبارك

وحضر التدريبات مساعد المدير العام والمدير المالي لدائرة االوقاف االسالمية الدكتور ابراهيم   
لدين، ومدير المسجد االقصى المبارك فضيلة الشيخ عمر الكسواني، والمهندس محمد ابو هنية، ناصر ا

  .والعميد محمد الصبيحي مساعد مدير عام الدفاع المدني وعدد من ضباط الدفاع المدني

واشتملت التدريبات على تمرينات عملية تحاكي التعامل مع وقوع حريق داخل المسجد واالستجابة   
  . إلطفاء الحريق وتقديم اإلسعافات الطبية األولية في حال وقوع إصاباتالسريعة

وأكد الدكتور ناصر الدين أهمية هذه التدريبات التي تهدف الى رفع جاهزية رجال إطفاء المسجد   
االقصى المبارك الذين يتميزون بانضباطهم وادائهم في خدمة المسجد االقصى المبارك، وشكر العميد 

يع ضباط الدفاع المدني االردني على جهودهم الجبارة، كما قدم الشكر الى وزير االوقاف الصبيحي وجم
والشؤون والمقدسات االسالمية الدكتور عبد الناصر ابو البصل على دعمه الدائم للمسجد االقصى المبارك 

 .ودائرة االوقاف االسالمية

  ٦ ص٢/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 

  شؤون سياسية

  حيد الصف الفلسطيني في ذكرى وعد بلفورالطراونة يدعو لتو

  

 أكد رئيس مجلس النواب رئيس االتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة – بترا – عمان
أن مواجهة االحتالل ووحشيته في األراضي الفلسطينية تتطلب توحيد الصف الفلسطيني والمضي في 

  . نضالهم حتى استعادة حقوقهمالمصالحة، فهي السبيل لتماسك األشقاء ومواصلتهم

 لوعد بلفور ١٠٢وأكد الطراونة في بيان صادر عن مجلس النواب اليوم السبت تزامنا مع الذكرى 
ًالمشؤوم أن األردن بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني سيبقى متمسكا بثوابته في دعم األشقاء 

  .الفلسطينين والدفاع عن القدس

ٕلفور المشؤوم واذ تمر على األمة العربية واإلسالمية وهي في انقسامات وأشار إلى أن ذكرى وعد ب
ٍوحال صعب، تتطلب توحيد المواقف والتنسيق المستمر لكي تبقى قضية فلسطين حاضرة على أجندة القرار 



 
٤

ٌالعربي واإلسالمي، حيث ال تتقدم عليها باألهمية واألولوية أي قضية أخرى، فهي مفتاح السالم ومدخل 
  .ٕأزمات المنطقة واعادة األمن واالستقرار إليهالحل 

وأكد الطراونة أن مجلس النواب سيواصل وقوفه إلى جانب األشقاء الفلسطينيين في مختلف 
ًالمحافل البرلمانية الدولية، مشددا على دعم المجلس لكل اإلجراءات والخطوات الرسمية الهادفة إلى 

ّاإلفراج عن المعتقلين األردنيين هبة ا   . للبدي وعبد الرحمن مرعيّ

ودعا قوى العالم ومراكز التأثير فيه إلى الضغط على حكومة االحتالل لإلفراج عن جميع األسرى 
  .والمعتقلين في سجون االحتالل

وفي بيان آخر صادر عن االتحاد البرلماني العربي، قال الطراونة إن استقرار المنطقة بأكملها رهن 
  .م لقضية العرب المركزية، قضية فلسطينبالتوصل إلى حل شامل ودائ

ًكلما ازداد الجرح عمقا، ازداد الجريح إصرارا على النهوض مجددا لمقاومة جالده : وأضاف ً ً
  .ُواسترجاع ما سلب منه بالمكر والخداع، فسرقة األوطان ال تموت بالتقادم والتسويف والمماطلة

ع الكلمة ورص الصفوف متسلحين بعقيدة ودعا الطراونة جميع أبناء الشعب الفلسطيني إلى جم
اآلباء واألجداد الراسخة التي تتجدد مع فجر كل يوم، لتشحذ همم وعزيمة األجيال للصمود بوجه المحتل 

  .حتى يعود الحق ألصحابه الشرعيين

ُنشد على أيدي أخوتنا الفلسطينيين ونعبر عن تضامننا ووقوفنا إلى جانبهم : وختم البيان بالقول
  .تعادة كامل حقوقهم المشروعة في العيش بكرامة واستقرار في ظل دولة مستقلة عاصمتها القدسحتى اس

  ٤ ص٣/١١/٢٠١٩الغد 

***  

  مواقف عمان والرباط متطابقة حيال القضية الفلسطينية والقدس: القيسي

  

ي أكد رئيس مجلس النواب باإلنابة الدكتور نصار القيسي متانة العالقات األخوية الت -عمان 
ًتربط األردن بالمغرب، واصفا إياها بالتاريخية والمتجذرة، متطلعا الى تعزيزها في المجاالت كافة ال سيما  ً

  .البرلمانية منها

ًوقال، لدى لقائه بدار مجلس النواب اليوم الخميس وفدا برلمانيا مغربيا بحضور عضوي لجنة  ً ً
 القادر االزايدة ورسمية الكعابنة، ان المستوى المتميز  المغربية النائبين عبد-االخوة البرلمانية األردنية 

الذي وصلت اليه العالقات بين األردن والمغرب هو ثمرة جهود ونتاج العالقات األخوية الطيبة القائمة بين 
  .قيادتي البلدين الشقيقين

قضية وأشار القيسي الى ان مواقف عمان والرباط متطابقة حيال العديد من القضايا ال سيما ال
بهذا السياق الموقف المغربي الداعم للوصاية الهاشمية على المقدسات  ًالفلسطينية والقدس، مثمنا

  .اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف



 
٥

ودعا الى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك على مختلف المستويات واالصعدة وبالذات 
وموحدة تجاه القضايا ذات االهتمام المشترك في مختلف على مستوى البرلمانين لبلورة مواقف مشتركة 

ًالمحافل الدولية واالقليمية، الفتا الى ان الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة العربية تدعونا الى 
  .التكاتف والتعاضد لدحر المؤامرات وافشال المخططات التي تهدف لنيل من وحدتنا وعزيمتنا

ألردن، أكد القيسي ان األردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني خطا وحول الحالة الديمقراطية في ا
ًخطوات نوعية على صعيد اإلصالح السياسي متجاوزا بذلك جميع التحديات التي تواجهه، الفتا الى  ً

  .التعديالت الدستورية التي تم تنفيذها بهذا المجال

ًمن جهته، قال االزايدة إن األردن قطع شوطا مهما في م ًسيرة اإلصالح السياسي انطالقا من ايمان ً
ًصنع القرار السياسي، الفتا الى أهمية  جاللة الملك العميق بضرورة تعزيز المشاركة الشعبية في مراكز
  . األوراق النقاشية التي أطلقها جاللته للنهوض بالحالة الديموقراطية

ت العربية وتوحيد مواقفها حيال ودعا الى ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك ودور البرلمانا
ًالقضايا العربية، مؤكدا الحرص على تعزيز العالقات مع البرلمان المغربي وتبادل الخبرات بما يحقق 

  .المصالح المشتركة لكال البلدين والشعبين الشقيقين

اياها من ناحيته، أكد الوفد المغربي عمق العالقات األخوية بين البلدين الشقيقين، واصفا ... >>
ًبالعريقة والوطيدة والتي أرسى دعائمها قيادتا البلدين الشقيقين، مثمنا في الوقت ذاته مواقف األردن 

  .الداعمة للمغرب

وأشار الوفد الى ان القضية الفلسطينية تعتبر لدى المغرب قضية وطنية وتشكل الوصاية الهاشمية 
  .تطابقة حيال فلسطين والقدسًأهمية كبرى لنا، الفتا الى ان مواقف الرباط وعمان م

وأضاف الوفد ان زيارته لألردن تأتي ضمن برنامج يشرف عليه االتحاد األوروبي لعقد مقارنة على 
مستوى البرلمانات واألحزاب السياسية وآليات النهوض واالرتقاء بعمل المجالس النيابية والكتل النيابية 

ًاسية، الفتا الى ان التجربة المغربية شهدت تطورا كبيرا بعد والمعيقات التي تواجه المرأة في المشاركة السي ً ً
  . على صعيد الحياة السياسية٢٠١١التعديالت الدستورية التي اجراها العام 

  ٣ ص١/١١/٢٠١٩الغد 

*** 

  

  

  

  

  



 
٦

 معتصمون يطالبون بريطانيا باالعتذار عن جريمة الوعد.. "بلفور"بذكرى 

  

عن حق العودة، اعتصاما أمام السفارة البريطانية بعمان في  نفذت اللجنة العليا للدفاع -  عمان
، حيث قدمت مذكرة ”الوعد“ذكرى وعد بلفور المشؤوم، طالبت فيه بريطانيا باالعتذار عن جريمة ذلك 

لسفير بريطانيا في االردن، حملت الحكومة البريطانية فيها، المسؤولية التاريخية واإلنسانية واألخالقية 
، وتشريد الشعب الفلسطيني وحرمانه من االستقالل ”ما ال تملك لمن ال يستحق“نح بسبب وعدها بم

  .والحرية وتقرير المصير

وطالبت المذكرة؛ الحكومة البريطانية باالعتذار للشعب الفلسطيني، والتوقف عن دعم االحتالل 
  .الصهيوني لفلسطين

ساة التاريخية للشعب الفلسطيني في ذكرى المأ“فيما استذكرت الوعد المشؤوم في نصها، قائلة 
، نخاطب حكومتكم من ١٩١٧) نوفمبر( تشرين الثاني ٢ّالتي أسس لها وعد بلفور المشؤوم بتاريخ 

خاللكم، لنؤكد على المسؤولية التاريخية واالنسانية واالخالقية التي تتحملها دولتكم، بسبب وعدكم الذي 
الشعب الفلسطيني وحرمانه من االستقالل والحرية أعطى ما ال يملك لمن ال يستحق، وتسبب بتشريد 

  .”وتقرير المصير والعيش على أرض وطنه

وأضافت أن الفلسطينيين والعرب وأحرار العالم، يؤكدون في هذه الذكرى المشؤومة، أن أجيال 
الشعب الفلسطيني تعرف حق المعرفة دوركم التاريخي، في نشوء أكبر كيان عنصري استعماري على 

  .رض وشعب فلسطينحساب أ

إن أقل ما يمكن أن تفعله حكومتكم، هو االعتذار للشعب الفلسطيني، والتوقف عن دعم “وقالت 
  .”االحتالل الصهيوني لوطننا فلسطين

ووجه المعتصمون التحية لألحزاب والقوى الدولية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير 
 ما قامت به حكوماتكم من دعم لنشوء كيان عنصري على مصيره، وعودته إلى وطنه ودياره، مؤكدين أن

أرض فلسطين، جريمة بحق اإلنسانية وبحق الشعب الفلسطيني الذي لم تتوقف معاناته منذ الوعد 
 .١٩١٧المشؤوم العام 

  ٤ ص٣/١١/٢٠١٩الغد 

*** 

  

  

  



 
٧

  اعتداءات

   وحدة سكنية استيطانية٢٣٠٠إسرائيل تصادق على بناء أكثر من 

  

 وحدة استيطانية ٢٣٤٢صادقت الحكومة اإلسرائيلية على بناء  –) ب.ف.أ (–تلة القدس المح
اإلسرائيلية، التي ترصد النشاط » السالم اآلن«جديدة في الضفة الغربية، بحسب ما أفادت منظمة 

  .االستيطاني في األراضي الفلسطينية

، )تشرين األول( أكتوبر ١٠ ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المنظمة، أنه تم اتخاذ القرار في
» مستوطنات قد تخليها إسرائيل بموجب اتفاق سالم« في المائة من المساكن الجديدة ستقام في ٥٩وأن 

 وحدة سكنية جديدة منذ بداية ٨٣٣٧وبحسب المنظمة فقد تمت الموافقة على بناء . مع الفلسطينيين
 الذي تمت ٢٠١٨ي المائة، مقارنة مع عام  ف٥٠وأضافت أن ذلك يمثل زيادة تقترب نسبتها من .العام

بهذا يرتفع متوسط عدد «: وقالت المنظمة غير الحكومية.  وحدة سكنية٥٦١٨خالله المصادقة على بناء 
) األميركي دونالد(الوحدات السكنية التي تمت الموافقة عليها في السنوات الثالث التي تلت انتخاب الرئيس 

وتعتبر جميع .« ضعف متوسطها في السنوات الثالث السابقة لها وحدة سكنية، أي٦٩٨٩ترمب إلى 
ٍالمستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهي مبنية على أراض يرى الفلسطينيون أنها جزء من 

وقالت حركة .دولتهم المستقبلية؛ لكن إسرائيل تميز بين تلك التي وافقت عليها وتلك التي لم توافق عليها
إن بناء المستوطنات ازداد في ظل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يقاتل » نالسالم اآل«

ولفتت إلى ). أيلول(من أجل بقائه السياسي، بعد فشله في تشكيل حكومة ائتالفية بعد انتخابات سبتمبر 
الل تشجيع مزيد نتنياهو يواصل تخريب إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين، من خ«أن 

من بناء المستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك في األماكن التي قد تضطر فيها إسرائيل إلى اإلخالء 
 وحدة، ٢٣٤٢وأضافت أنه من بين الوحدات السكنية الجديدة البالغ عددها .«كجزء من اتفاق مستقبلي

يشو، وهو موقع سابق بالقرب من أريحا  وحدة سكنية من المقرر أن يتم بناؤها في ميفوت ير١٨٢هناك 
يجب على الحكومة المقبلة أن تجمد بناء «أقرته حكومة نتنياهو قبل انتخابات سبتمبر، مشددة أنه 

ٕالمستوطنات، وأن تسعى الستئناف فوري للمفاوضات مع الفلسطينيين دون شروط مسبقة، وانهاء الصراع 
كلف الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين، قائد الجيش و.«الدموي بناء على مبدأ حل الدولتين لشعبين

السابق بيني غانتس بتشكيل حكومة، بعد أن فشل نتنياهو في تشكيل ائتالف للمرة الثانية هذا 
 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، ٦٠٠ويعيش نحو .العام

 . مليون فلسطيني٢.٩وسط نحو 

  ١٥ ص١/١١/٢٠١٩ الغد

*** 



 
٨

  اعتداءات/ تقارير 

  وتيرة متسارعة لفرض السيادة اإلسرائيلية.. الضفة

 

بعد أربعة شهور من تسلمه مهام منصب وزير المواصالت في  - كامل إبراهيم- القدس المحتلة 
الت اسرائيل، يعمل بتسالئيل سموتريتش بوتيرة متسارعة على فرض السيادة اإلسرائيلية في مجال المواص

  .على الضفة الغربية المحتلة كمقدمة لفرض سيادة االحتالل

التابعة لالحتالل » اإلدارة المدنية«، فقد صادقت ما تسمى بـ»يسرائيل هيوم«وبحسب صحيفة 
الذي يربط بين القدس وبين الكتلة » شارع األنفاق«اإلسرائيلي، وبشكل نهائي على خطة لمضاعفة 

  .لفة تصل إلى نحو مليار شيكلبتك» غوش عتسيون«االستيطانية 

غوش «ومن المقرر أن يبدأ، مطلع األسبوع القادم، شق الطريق االلتفافي عن مخيم العروب، من 
  . مليون شيكل٨٠٠إلى الجنوب بتكلفة تصل إلى » عتسيون

وجاء في التقرير، أنه مع استكمال هذين الشارعين، فإن الطريق من القدس إلى مستوطنة 
  .تكون باتجاهين، وكل اتجاه بمسلكينس» كريات أربع«

وكان سموتريتش مع دخوله إلى المنصب، قد أقام مكتبا دائما في مبنى وزارة المواصالت 
للمواصالت في الضفة الغربية، كما تطلب من وزارة األمن إطالع الوزارة على كل الجوانب ذات الصلة 

  .بالتخطيط والتنفيذ في مجال المواصالت بالضفة

فهي إدخال الضفة الغربية المحتلة » بعيدة المدى«لية الثانية التي بادر إليها، والتي تعتبر أما العم
إلى منظومة الخطط الهيكلية للمواصالت، بمعنى أنها ستكون مشمولة في التخطيطات اإلسرائيلية البعيدة 

  .الوضعالمدى في مجال المواصالت، وال يتم التعامل معها بشكل جزئي منفصل كما كان عليه 

 من مستوطنة ٤٤٦وعلم أيضا على تسريع تنفيذ عدة مخططات أخرى، بضمنها توسيع شارع 
  .«تسوفيم«و» نافيه يمين«، وتوسيع الشارع الذي الذي يربط بين مستوطنة »شيالت«إلى مفرق » نيلي«

وفي إطار ضم الضفة الغربية إلى خطط المواصالت القطرية اإلسرائيلية، بادر سموتريتش إلى 
 نقطة ١٦ووزارة المواصالت، حيث أقيمت » نتيفي يسرائيل«جعلهما ضمن منظومة الفحص واألمان لشركة 

لمعالجة مواقع تعتبر ذات خطورة، كما تجرى فحصوات مهنية للحركة على طرقات الضفة، وذلك ضمن 
  .الفحوصات التلقائية للوقوف على مدى النجاعة االقتصادية لشق شوارع جديدة

 التقرير، أنه قام بقلب سلم األولويات في الوزارة، حيث يخصص ثلثي الميزانية ويتضح بحسب
وبالنتيجة، فإن الضفة الغربية ستكون مشمولة . لالستثمار في المواصالت العامة، وثلثها لشق الطرقات

في كافة خطط المواصالت العامة التي يجري العمل عليها حاليا، وبضمنها مد خط سكة الحديد إلى 
  .«تبوح«حتى مستوطنة » أرئيل«وطنة مست
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، وأن »فجوات تخطيط وتنفيذ متراكمة في الضفة الغربية«ويدعي سموتريتش أن هناك 
، مضيفا أن هذا »أيضا الفلسطينيين«من ازدحام حركة السير في مواقع كثيرة، و» يعاونون«المستوطنين 

  .الوضع يجب أن يتغير

ٕ، وانما )لصالح المستوطنين أساسا(ل للضفة الغربية وقال أيضا إن الحديث ليس عن عملية تفضي
بما » محو الخط األخضر في مجال المواصالت«التعامل معها مثل أي منطقة أخرى في البالد باتجاه 

  .يتناسب مع أفكاره بشأن إحالل السيادة اإلسرائيلية على الضفة

ا، مساء امس، جراء  شخصا، أصيبو١٤٥من جهة اخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 
 .، األسبوعية، شرقي قطاع غزة»مسيرات العودة«اعتداء جيش االحتالل اإلسرائيلي على 

 

 من الجرحى، أصيبوا بالرصاص الحي والرصاص المعدني ٨٩وذكرت الوزارة في تصريح مقتضب، أن 
  .المغلف بالمطاط، فيما لم توضح طبيعة بقية اإلصابات

بعدما أصيب برصاصة في البطن شرق رفح » حالة خطيرة«حى في وأوضحت الوزارة أن أحد الجر
  .في جنوب القطاع

وذكرت مصادر صحافية أن عشرات المتظاهرين اقتربوا ألمتار عدة من السياج الحدودي الفاصل، 
  .ورشقوا بالحجارة جنود االحتالل المتحصنين خلف تالل رملية

قرب السياج األمني الذي يفصل قطاع غزة وتوافد مئات الفلسطينيين، إلى نحو خمس نقاط تقع 
  .األسبوعية» مسيرات العودة وكسر الحصار«، للمشاركة في ٤٨عن مناطق الـ

، على مسيرات هذه الجمعة اسم »الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار«وأطلقت 
  >>...«إسقاط وعد بلفور«

  ٧ص/٢/١١/٢٠١٩الرأي 

*** 

 "األونروا"ة لتقصير والية مساع أميركية إسرائيلي

 

 إسرائيلية خطيرة –مساعي أميركية “قال مسؤول فلسطيني إن هناك  – عمان – نادية سعد الدين
ًتبذل حاليا لتقصير عمر والية وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  إلى ” األونروا“ُ

ًلها منذ تأسيسها قبل أكثر من سبعين عاما، في محاولة ًعام واحد فقط، بدال من ثالثة أعوام، كما هو حا ّ
  .”منهما للتوطئة نحو إنهاء عملها ومن ثم وجودها

 اإلسرائيلية –التحركات األميركية “، أن هذه ”الغد”وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ
ّالحثيثة مع بعض الدول الغربية تأتي استباقا للمناقشات األممية التي تبدأ  األسبوع المقبل حول تجديد ً

  .”لألعوام الثالثة المقبلة” األونروا“والية 
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ّسلطات االحتالل اإلسرائيلي تتلقى كامل الدعم من الواليات المتحدة في حربها ضد “وأشار إلى أن 
ن ً، نظرا أل)األونروا( اإلسرائيلية انصبت نحو تقليص عمر والية –الجهود األميركية “ً، موضحا أن ”الوكالة

  .”الغالبية التلقائية من الدول األعضاء في األمم المتحدة ال تسمح بإغالق الوكالة

” األونروا“ّالجانبين يسعيان إلقناع الهيئة األممية بضرورة تشديد الرقابة على “وتابع المصدر أن 
  .”وزيادة الشفافية، بحيث يتعين على الوكالة نشر جميع أنشطتها االقتصادية بالتفصيل

ًغل كل من الواليات المتحدة وسلطات االحتالل اإلسرائيلي األنباء التي ترددت مؤخرا عبر وتست
ُوسائل إعالم دولية، استنادا إلى ما كشف قبل بضعة أشهر في تقرير داخلي لألمم المتحدة، حول مزاعم  ً

  .ٕبفساد مالي واداري” األونروا“تهم تورط كبار مسؤولين دوليين في 

” الوالية“ّالجانبين األميركي واإلسرائيلي يعتزمان تقديم شرطي “إن وقال المصدر نفسه 
خالل المناقشات المقررة األسبوع المقبل، حيث تستند سلطات االحتالل في ذلك إلى قوة ” الشفافية”و

  .”الواليات المتحدة باألمم المتحدة لتمريرهما

 مليون دوالر ٣٦٠ي تقدر بنحو بالكامل، والت” األونروا“وكانت واشنطن أوقفت تمويل ميزانية 
ًسنويا، بأكثر من ثلثي ميزانية الوكالة، ما أثر سلبا على الخدمات، التعليمية والصحية واإلغاثة  ًّ
ّاالجتماعية، التي تقدمها الوكالة ألكثر من خمسة ماليين الجيء فلسطيني، منهم مليوني الجيء 

  .فلسطيني بالمملكة

، ”بإصالحات” “األونروا“، عبر اشتراط قيام ”ّالمقايضة“ية مسار ومن ثم استكملت اإلدارة األميرك
ّلضمان استمرار تلقي الدعم، الذي سيتم حصره في إقليمي األردن واألراضي الفلسطينية المحتلة، بدون  ّ

  .سورية ولبنان، من مناطق عملياتها الخمس

رفضها “ًعلنت مؤخرا إلى ذلك؛ كانت منظمة حقوقية تعنى في شؤون الالجئين الفلسطينيين، أ
، ”مدير خدمات المجتمع المحلي“إلى ” لمدير خدمات المخيم“المسمى الوظيفي ” األونروا“لتغيير 

  .”باعتباره يساهم في شطب أحد العناوين السياسية لحق عودة الالجئين

، والتي تتخذ من بيروت مقرا لها، في تصريح، ” للدفاع عن حقوق الالجئين٣٠٢الهيئة “وشددت 
أهمية اقتران اسم المخيم بأي مسمى وظيفي طالما أن التوصيف الوظيفي خاص بتقديم الخدمات “ى عل

  .”لالجئين الفلسطينيين بالمخيم

، وتأسيس ١٩٤٨العام ” نكبة فلسطين“قائم منذ ” مدير خدمات المخيم“مسمى “وقالت إن 
لبدء بتقديم خدماتها لالجئين ، وا١٩٤٩بقرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة العام ” األونروا“

  .” حتى اآلن١٩٥٠) مايو(الفلسطينيين منذ األول من أيار 

شطب مسمى المخيم من المسمى الوظيفي يساهم في شطب أحد العناوين السياسية “واعتبرت أن 
  .”ةلحق عودة الالجئين، والذي يشهد على النكبة وجريمة الطرد واإلبعاد والتهجير للفلسطينيين إبان النكب
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الوكالة للتراجع الفوري عن المسمى المستحدث وربط أي مسمى وظيفي ” ٣٠٢الهيئة “ودعت 
جديد باسم المخيم طالما أن طبيعة المسؤوليات الملقاة على عاتق صاحب المسمى الوظيفي الجديد 

  .مرتبطة بالخدمات المقدمة لالجئين في المخيم

لمجتمع المدني والمجتمع المحلي واللجان كما دعت القوى والفصائل الفلسطينية ومؤسسات ا
  .ًالشعبية واألهلية العمل على وقف الخطوة غير المدروسة من قبل الوكالة والتراجع عنها فورا

ًأعلنت مؤخرا عن وظيفة داخلية لموظفيها العاملين في مناطق عملياتها ” األونروا“وكانت 
مع صالحيات ” مدير خدمات المخيم“ وظيفة ، بدال من”مدير خدمات المجتمع المحلي“الخمسة بمسمى 

 .ومهام أوسع لخدمة الالجئين الفلسطينيين في المخيم

 ١ ص١/١١/٢٠١٩الغد 

*** 

  آراء عربية

 ال تثني األردن عن عزيمته.. الضغوط اإلسرائيلية

 مأمون المساد 

هي، سياسات الكيان االسرائيلي الذي يمارس كل اشكال الضغوط على االردن، ضاربا .. هي
بالمواثيق والعهود والمعاهدات الدولية والثنائية والشرعية عرض الحائط، ذلك انه كيان محتل ال يجب ان 

مع الدولي، سواء في الجمعية العامة لالمم المتحدة ومجلس يعامل او يتعامل معه على انه دولة في المجت
  .االمن وكل المؤسسات التي ال ينصاع فيها لقرار او اجماع

الممارسات االسرائيلية ال تنحصر منذ بداية الصراع قبل سبعين عاما على االرض والشعب 
مان كل مرة وفي كل مرحلة الفلسطيني فحسب بل وعلى المملكة االردنية الهاشمية ايضا، وهو يدفع االث

اذا اشتكى منه )  الفلسطيني- االردني (على حساب ارضه واقتصاده وانسانه الذي يؤمن ان الجسد الواحد 
 الفلسطيني كشمس -عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، بال منة وال مزاودة، فالحق االردني 

  .الصباح ال ينكره مبصر وبصير

 العاشر من تشرين الثاني القادم، موعد انتهاء ملحقي الغمر والباقورة، اليوم، ومع اقتراب فجر
يعمد الكيان االسرائيلي الى جملة ممنهجة من االجراءات االستفزازية تجاه االردن، فاعتقال مواطنين 

لة اردنيين دون تهمة او جرم ليست الورقة االولى التي يحاول هذا الكيان الدفع بها تجاه االردن، فهناك حا
التسلل التي قام بها شاب اسرائيلي ورقة ماكرة، تعتقد بان االردن سيتصرف حيالها برعونة سياسية، وهذا 
مؤشر على جهلها في عقالنية وحكمة السياسة االردنية، وهي ايضا ما تزال تمارس ادوار التحريض على 

  .كياالردن اقتصاديا وسياسيا من خالل اللوبي الصهيوني في الكونغرس االمير
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أدوات الكيان االسرائيلي واعالمه ال يكلون وال يملون ايضا من محاوالت التأثير على الرأي العام 
االردني وزرع محاوالت التشكيك في الداخل والخارج بالمواقف الثوابت في السياسة االردنية، وقد كتبت من 

عاية المضادة في مواقع قبل عن محاوالت التشويش الممنهج لدى اسرائيل، وحجم االنفاق على الد
، لدعم هجومها على الحق ٢٠١٨التواصل االجتماعي، فهي تخصص نحو نصف مليار دوالر عام 

 -الشرعي والتاريخي والقانوني، وتبرير سياساتها العدوانية الالخالقية في الملفات في الصراع العربي 
  .االسرائيلي

ت في سياسته، مؤمن بشرعية مواقفه، ال ولكنه االردن، سيد في مواقفه برغم كل التضييق، ثاب
  .تثنيه كل هذه الضغوطات، يخرج دائما االصلب عودا، قيادة وجيشا وشعبا

 ١٠ص/٢/١١/٢٠١٩الرأي 

***  

  آراء عبرية مترجمة

  اطالق النار على مقدسي واعتقاله

  

 ٣١/١٠/٢٠١٩ هاجر شيزف -  هآرتس

ن شرقي القدس حاول تنفيذ عملية حرس الحدود نشر بيانا قبل اسبوعين تقريبا بأن أحد سكا
ولكن هذا . وأنه كان يحمل سكينا وأطلقت النار عليه. دهس ضد جنود في مخيم االمعري لالجئين

محاميد . الشخص، فراس الحالق، الذي أصيب بإصابة بالغة تم اطالق سراحه فجأة بدون شروط مقيدة
فسير أو أي بيان رسمي حول اطالق محمد عينبوسي قال بأن الحالق وعائلته لم يحصلوا على أي ت

  .والشرطة رفضت التطرق الى اطالق سراحه أو الى مسألة اذا كان ما يزال مشبوها. سراحه

، وهو يحمل الجنسية االسرائيلية، اصطدم قبل نحو اسبوعين بسيارته مع سيارة ) سنة٢٦(الحالق 
لنار عليه ونقل الى مستشفى شعاري وتم اطالق ا. مدرعة لحرس الحدود في مخيم االمعري قرب رام اهللا

وهناك تم تكبيل قدميه وتم وضع حراسة عليه، وعائلته لم يسمح لها . تصيدق في القدس بحالة صعبة
ولكن محاميه قال إنه بعد ثالثة ايام .  تشرين االول الحالي تم تمديد اعتقاله ألربعة ايام٢٠في . بزيارته

حتى اآلن لم يتم تقديم أي طلب . راسة وعائلته سمح لها بزيارتهتم رفع القيود عن الحالق وتم الغاء الح
في قسم “. ، قال المحامي”لم يبلغني أحد، أنا أو أحد أبناء عائلته، بأي شيء“. آخر لتمديد اعتقاله

  .”التحقيق ال أحد يرد على الهاتف أو على بالغاتي

لعسكري، وقام بحركة مشبوهة حسب البيان االول لحرس الحدود فإن الحالق اصطدم بقوة للجيب ا
ولكن في الرد على سؤال هآرتس، لم تقل الشرطة إنه كان معه . ”تبين أنه سكين“وحمل في يده جسم 
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شاهد عيان على الحادثة قال إن رجال الشرطة اطلقوا النار على الحالق وهو في سيارته، التي . سكين
  .تضررت جدا في اعقاب التصادم

وحسب . بأنه شاهد الحادثة من سطح بيته” بتسيلم“عري، قال لمنظمة محمد جابر، مع مخيم االم
قوله هو شاهد سيارة الحالق تصل من طريق رام اهللا، وأن السيارة سارت بسرعة واصطدمت بسيارة الحرس 

  .هذا كان تصادما قويا جدا. الحدود التي توقفت عكس حركة السير

 يخرجان من الجيب الذي توقف على مدخل في لحظة التصادم رأيت جنديين“وأضاف جابر بأنه 
.  رصاصات٤ – ٣وعندها سمعت صوت اطالق . وقد صوبا سالحهما نحو السيارة وتقدما منها. المخيم

بعد ذلك اقتربوا من السيارة التي كانت مقدمتها محطمة . أحدهم قام بإطالق النار على السيارة من االمام
  .”جوا السائق منهاتماما، وقاموا بفتح الباب الجانبي وأخر

وفي النقاش في قضية . ”ثمل“حسب قوله، كان يسوق وهو . الحالق نفى أنه كان يحمل سكين
لقد قالوا لي في التحقيق “. في المحكمة قالت القاضية أنه تمت ادانته في السابق بالسياقة وهو ثمل

أنا اريد منهم “ي المستشفى وقال ف. ”ما االمر؟ أنا أعيش بينكم: وأنا قلت. بأنني جئت للمس بالجنود
كان يمكنهم اعتقالي وتكبيلي بدون اطالق النار أو أي شيء . أنا شخص واحد. التفكير قبل اطالق النار

وقد قال إنه عمل في السابق في النظافة في مستشفى في غربي القدس وأنه متزوج حديثا وهو . ”آخر
يبدو أن الجنود “، قال المحامي عينبوسي، ”الحديث يدور عن حادثة طرق عادية.ينتظر مولوده االول

أنا آمل أن يتم . بسبب وجودهم في منطقة معقدة وبسبب الخوف والضغط، كانت أيديهم خفيفة على الزناد
ايضا شقيق فارس، سعيد الحالق، قال إن رجال . ”استخالص العبر ويتم فحص لماذا حدثت هذه الحادثة

أبناء العائلة احتجوا على أنه لم يسمح لهم بزيارته في الوقت و. ”بسبب الخوف“الشرطة اطلقوا النار 
الشرطة قالت ردا على ذلك بأن التحقيق مستمر، لكنها لم تشر في ردها .الذي كان فيه معتقل اثناء عالجه

من الفحص “. بأن الحالق كانت معه سكين عند اطالق النار عليه، ولم تذكر أي شيء حول اعتقاله
عند خروج قوات خاصة لحرس الحدود، التي عملت في المنطقة من اجل اعتقال االولي يتبين أنه 

  . تقدمت نحوهم سيارة مسرعة واصطدمت بسيارتهم المدرعة. مطلوبين بسبب تورطهم في عمليات ارهابية

التحقيق في الحادثة “. ، جاء من الشرطة”وردا على ذلك قام الجنود باطالق النار على المشبوه
.  حتى اآلن، وبطبيعة الحال لن نعطي أي تفاصيل حول االحداث التي يتم التحقيق فيهاما زال مستمرا

ولكننا نشير الى أننا سنواصل التحقيق في الحادثة بصورة جذرية وسننفذ كل اجراءات التحقيق المطلوبة 
 .”بهدف التوصل الى الحقيقة

 ١٤ ص١/١١/٢٠١٩الغد 

***  
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 ةالتنامي الفلسطيني بالجامعات العبري

 ١/١١/٢٠١٩نير حسون : بقلم - هآرتس 

يعرف كل من درس في الجامعة العبرية أنه الميدان الرئيسي لحرم جبل المشارف، الذي يذهب اليه 
في بداية . الطالب من العلوم االجتماعية والحقوق، وهناك يمكن أن نعرف عن التركيبة اإلنسانية للجامعة

هنا :  الشعور بأن تركيبة الطالب في الجامعة العبرية قد تغيرتالسنة الدراسية في هذا األسبوع كان يمكن
وهناك ظهرت مجموعات من الجنود بالزي العسكري، وهو نتيجة التعاون المختلف عليه بين الجامعة 

وظهر ايضا رجال شرطة بزيهم الرسمي، وهو . لجنود جهاز االستخبارات” حفتسيلوت“والجيش في برنامج 
القليل من االصوليين، شخص كمعلم مسيحي، طالب يهود، علمانيين . رطةنتيجة التعاون مع الش

  .ومتدينين

، تجمع عدد كبير من ”الروح اليهودية يبنيها مستقبل مندمج“ولكن قرب الفتة كبيرة كتب عليها 
. في هذه السنة أكثر من أي سنة اخرى، ظهر الحضور الفلسطيني في حرم الجامعة. الفتيات الفلسطينيات

يات قفزت بشكل كبير في عدد الطالب الفلسطينيين المقدسيين الذين يدرسون في الجامعة العبرية المعط
  .في السنة االخيرة

عدد الطالب الفلسطينيين المقدسيين الذين بدأوا السنة التحضيرية في الجامعة العبرية تضاعف 
نخفاض بسيط في عدد صحيح أنه حدث ا.  هذه السنة٤١٠ في السنة الماضية الى ٢١٠تقريبا، من 

الطالب من شرقي القدس الذين تم قبولهم بسبب تغيير شروط القبول، لكن المنحى العام يشير الى ارتفاع 
  .بمئات النسب المئوية في العقد األخير

صحيح أن األمر يتعلق بأرقام ما زالت صغيرة، بالنسبة الجمالي الطالب في الجامعة العبرية وايضا 
ولكن هذه مرحلة . الذين يتعلمون في مؤسسات أكاديمية) المحتلة(سطينيين من القدس بالنسبة لعدد الفل

حسب تقديرات كثيرة، . اخرى دراماتيكية في اقتراب المجتمع الفلسطيني في القدس من المجتمع اإلسرائيلي
  .هذه العملية يمكن أن تغير وجه الجامعة العربية، والقدس ايضا

ايضا اآلن . لقدس تعلموا في جامعات الضفة الغربية والدول العربيةبصورة تقليدية، سكان شرقي ا
معظم الطالب الفلسطينيين من القدس يدرسون في جامعات فلسطينية وعربية، ولكن في العقد األخير 
حدثت زيادة صغيرة تزايدت للطالب الفلسطينيين من القدس الذين يدرسون في مؤسسات أكاديمية 

  .ذه المؤسسات كلية عزرائيلي للهندسة، كلية دافيد يلين للتعليم وكلية هداساوفي مقدمة ه. إسرائيلية

في السنوات األخيرة ايضا المؤسسة األكاديمية اإلسرائيلية الرسمية بدأت في قبول الطالب 
قبل عقد تقريبا كان عدد الطالب الفلسطينيين من القدس ال يزيد . الفلسطينيين من القدس بأعداد كبيرة

في السنة .  عشرات، خالفا للفلسطينيين من عرب إسرائيل، الذين درسوا في الجامعة العبريةعلى بضع
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هذا ال يشمل السنة ( طالبا من شرقي القدس لجميع األلقاب ٥٨٦الماضية درس في الجامعة العبرية 
  . للقب الثالث١٨ منهم درسوا للقب الثاني و٦٩، )التحضيرية

ولكن . دمة االجتماعية واالتصاالت والعالقات الدولية والتمريضالمهن المطلوبة هي التعليم والخ
يوجد ايضا عدد من الطالب في االحياء والهندسة الكهربائية والحاسوب، وهناك عدد قليل من الطالب في 

 في المائة في عدد ١٠٠هذه السنة، كما ذكرنا، انضم اليهم بضع عشرات اضافة لزيادة تقريبا . الطب
  .ة التحضيرية مقارنة مع السنة الماضيةالمقبولين للسن

معظم األشخاص الذين يعرفون الموضوع يشيرون إلى اقامة جدار الفصل الذي اغلق بين القدس 
الشرقية والضفة الغربية كدافع أساسي إلى أن الفلسطينيين من القدس بدأوا في البحث عن مستقبلهم في 

ات تنظيمية اثقلت على من يحملون شهادات من ويمكن أن نضيف للجدار تغيير. مؤسسات إسرائيلية
سبب مهم آخر هو تمويل سخي لمجلس التعليم العالي . مؤسسات فلسطينية للعمل في الجهاز اإلسرائيلي

اإلسرائيلي الذي يسمح للجامعة بإعطاء منحة تقريبا لكل طالب فلسطيني يلبي شروط القبول ويريد دراسة 
  .السنة التحضيرية

 يحتاج الى منحة يحصل عليها، وحقيقة أنه مرت عشر سنوات منذ اقامة حقيقة أن كل من
المدينة اآلن موحدة أكثر، القطار . الجدار، أدت الى أنه من الصعب الدراسة في الجامعات الفلسطينية

، قالت ميخال براك، التي تترأس قسم التنويع الثقافي )توحيد شطري المدينة(الخفيف ايضا ساهم في ذلك 
ومهما كان األمر، الدراسة في الجامعة تنضم إلى تغييرات كثيرة في المجتمع الفلسطيني في . امعةفي الج

القدس التي تقربه من المجتمع اإلسرائيلي، ومن بين هذه التغييرات الزيادة في طلب الحصول على 
ين في غربي الجنسية اإلسرائيلية، وزيادة الطلب على دراسة البغروت وزيادة عدد العمال الفلسطيني

  .القدس

فؤاد أبو حامد من صور باهر كان من الطالب الفلسطينيين األوائل في الجامعة العبرية قبل عقد 
في حينه كان عدد الطالب “. اآلن هو رجل أعمال ومحاضر في كلية إدارة األعمال في الجامعة. تقريبا

الجامعة العبرية لكان هذا أمرا لو أنك سمعت عن شخص من صور باهر يدرس في “، تذكر، ”العرب قليال
كل سنة تمر تكسر الوصمة الموضوعة . أنا أشخصهم من مالبسهم وسلوكهم. استثنائيا، اآلن أنت تراهم

هذا سيستغرق بضع سنوات اخرى، عندما . ضد الدراسة هنا، في السنوات االخيرة اصبحت مثل كرة الثلج
  .”وهذا سيؤثر بصورة كبيرةسيكون هنا خريجون وحاصلون على شهادة الدكتوراة، 

ال شك أن الميزانيات واالهتمام من قبل المؤسسات اإلسرائيلية كانت “ما الذي أدى إلى التغيير؟ 
اآلن . ذات يوم لو أنه لم يكن معك نقود لما كنت تستطيع القيام بذلك“. ، قال أبو حامد”العوامل الرئيسية

يوجد ايضا امور مرتبطة بالسلطة . ، يمكنه أن يقبلكل ولد، حتى لو كان فقيرا ولكن له عالمات جيدة
الناس يعرفون أنه يجب أن يكون تشغيال جيدا وآالف الطالب الذين أنهوا . الفلسطينية والوضع االقتصادي
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الناس . ”ال تكرروا خطأنا، ال يوجد لنا عمل“فيس بوك  دراستهم في الجامعات الفلسطينية كتبوا في
يرون أن العملية السلمية عالقة، وما يجب عمله من اجل تأسيس انفسهم هو غارقون في روتين حياتهم و

  .”الحياة اليومية هي اقوى من الشعارات. أن يتعلموا ويتقدموا

العرب في القدس يعترفون أنه في السنوات األخيرة ضعف عدد من الموانع االجتماعية المتعلقة 
ديم طلب للحصول على الجنسية ضعف وهكذا ايضا الطابور على تق: بالعالقة مع المجتمع اإلسرائيلي

  .االنتقاد الموجه لمن اختار الدراسة في مؤسسة إسرائيلية

لم أرغب في “. ٢٠١٠رلى أبو زياد، من بيت حنينا، بدأت الدراسة في الجامعة العبرية في العام 
. ، قالت”ولم ارغب في السفر الى الخارج.  كل صديقاتي ذهبن الى هناكالذهاب الى الضفة، رغم أن

في الفصل االول “. البداية كانت صعبة جدا. ”كثيرون قالوا لي أنا فقط سأضيع الوقت والمال ولن أنجح“
اسمعي، أنا ال أرى أنك تنجحين : في احدى المحاضرات، المحاضر طلب مني الحضور الى مكتبه، وقال لي

.  سنة١٧.٥كان عمري حينها . اقترح عليك الذهاب والبحث عن خيار آخر. ارة على مال والدكخس. هنا
ولكن بعد أسبوع جئت وقلت له بأنني قررت . خرجت من غرفته وجلست وبكيت ولم أنجح في الوقوف

 في مساقه، أكثر من ٩١في نهاية المطاف حصلت على عالمة . االستمرار في الدراسة، وأن هذا من حقي
  .”في السنوات االولى بكيت في كل مرة كنت ادرس فيها المتحان. متوسط الصف بشكل عام

كانت هناك صعوبات اخرى، مثال، طالب كان يحمل السالح جلس الى جانبها في الصف وشرح 
شعرت أنني غريبة ومقطوعة، وليس لي مكان “. للمحاضر لماذا يجب على الفلسطينيين أن يغادروا البالد

  .”السنتين االوليين لم اتجرأ على المشاركة في الدروسفي . هنا

مستوى تعلم العبرية في المدارس الثانوية في . العائق االول الذي يتحدث الجميع عنه هو اللغة
المشكلة الثانية التي . والطالب الذين يأتون للجامعة يواجهون صعوبات كثيرة. شرقي القدس منخفض جدا
هم ال يعرفون “: البروفيسور براك مديناه، هي عدم معرفة المجتمع اإلسرائيلييشير اليها عميد الجامعة، 

ومن اجل . ”ما معنى حريدي، ما هو اليمين وما هو اليسار، هذه أمور أنت تفترض أن الطالب يعرفونها
  .مواجهة ذلك فان كلية التعليم عقدت دورة صيفية خاصة لتعريف الطالب العرب على الثقافة اإلسرائيلية

بصورة طبيعية جميع الطالب “. الطالب العرب ايضا يواجهون صعوبات اقتصادية واجتماعية
. يبقون داخل فقاعتهم ويميلون الى التواجد مع من يشبههم، هذا صحيح بالنسبة للمتدينين والعلمانيين

مين للثقافة في السنة الماضية قمنا بعقد يو“. ، قالت البروفيسورة ميخال براك”ولكننا نحاول خلق تفاعل
  .”الفلسطينية من اجل رؤية انفسهم جزء من الفضاء

  نخبة جديدة

السؤال المهم حقا هو ماذا سيكون مغزى هذا التغيير فيما يتعلق بالمجتمع الفلسطيني في القدس 
 نخبة فلسطينية ١٩٦٧بعد بضع سنوات سيكون للمرة األولى منذ العام . والعالقة مع المجتمع اإلسرائيلي
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معنى ذلك يمكن أن يكون بعيد . في القدس، تتحدث العبرية بطالقة وتعرف جيدا المجتمع اإلسرائيليجديدة 
مثال، هذا سيبعد االحتمالية الواقعية للتوصل الى اتفاق سالم يشمل ضم شرقي القدس الى السلطة . المدى

كل “. ، قال أبو حامد”رجميعنا نربح، لكن فلسطين والعملية السلمية تخسر في نهاية االم“. الفلسطينية
هذه عملية أسرلة نحن نذهب اليها . ”يوم يمر يحول الحل السياسي الكالسيكي الى أمر قليل االحتمالية

بارادتنا، لكن عندما تجلس وتفكر وترى الناس والمشاكل، أنت تعرف أن هذا لن يخفي مشكلة شرقي 
ب مع المجتمع االسرائيلي، وهؤالء الخريجون ولكن ربما في المرحلة القادمة هذا سيؤدي الى تقار. القدس

  .هذا سيغير القدس. سيرغبون في السكن في ارمون هنتسيف وفي التلة الفرنسية

حتى اآلن النخبة العربية في . الخريجون سيقودون الى تغيير آخر في العاصمة، تغيير النخب
 منازلهم وجاءوا الى المدينة، عدد المدينة تتشكل في االساس من العرب من مواطني اسرائيل الذين تركوا

منهم قبل عشرات السنين وهم يقومون بدور رئيسي في العالقة بين المجتمع الفلسطيني والسلطات 
مع كل االحترام، “. معظم المحامين ومدققو الحسابات ومدراء المدارس هم من عرب اسرائيل. االسرائيلية

، قالت منى خوري، مستشارة ”المكان الذي نحتله نحنلقد حان الوقت الى أن يحتل السكان المقدسيون 
ليديروا اجهزة الرفاه والتعليم والصحة التابعة لهم “رئيس الجامعة لتسهيل وصول المجتمع العربي للثقافة 

بعد سنتين سيكون لدينا تسع عامالت اجتماعيات من شرقي القدس، هذا االمر لم يحدث في . ”بأنفسهم
  .”أي يوم من االيام

  ١٤ص/٢/١١/٢٠١٩د الغ

*** 

  فعاليات

  ٢٠٢٠فتح باب الترشح لجوائز فلسطين الثقافية للعام 

 

/ الدورة التاسعة» فلسطين الثقافية«فتح باب الترشيح لجوائز » مؤسسة فلسطين الدولية«أعلنت  -عمان
 .، والتي تحمل كل منها اسم علم عربي فلسطيني كبير٢٠٢٠

 حيث سيبدأ استقبال طلبات الترشيح مع بداية تشرين الثاني ،) دوالر٥٠٠٠(وتبلغ قيمة كل جائزة  
: المقبل، لنيل إحدى الجوائز الست، التي تمت تسميتها باسم الرواد في الحقول المختلفة، وهي لهذا العام

، »الرواية«وهي لهذا العام في » جائزة غسان كنفاني لألدب«، و»جائزة رائد الفن التشكيلي جمال بدران«
، »معين بسيسو:  وشاعر هذا العام–جائزة فدى طوقان للشعر «، و»اجي العلي للكاريكاتيرجائزة ن«و
جائزة وليد الخطيب «، و»جائزة إدوارد سعيد في الفكر التنويري العربي المعاصر ونقد الفكر االستشراقي«و

  .للتصوير الفوتوغرافي
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، وعضو المجلس »وليةلمؤسسة فلسطين الد«وقال عضو مجلس األمناء والرئيس التنفيذي   
» جوائز فلسطين الثقافية«أن «:الدكتور أسعد عبد الرحمن » منتدى الجوائز العربية«التنفيذي الدائم لـ 

أصبحت موعدا ثقافيا بارزا لالحتفاء باإلبداع الشبابي العربي، والدفع به قدما، حيث تشرف على كل واحدة 
ين ومتخصصين في مجال الجائزة، وأن اللجان يتم من الجوائز الست لجنة متخصصة مكونة من أكاديمي

في نتائج المسابقة » المؤسسة«اختيارها من األسماء المعروفة على المستوى المحلي والعربي، وال تتدخل 
وحتى في آلية التقييم الفنية، مشيرا إلى أن الجوائر الست ستوزع على الفائزين في حفل كبير يقام في 

  .٢٠٢٠األول من من تموز 

» مؤسسة فلسطين الدولية«وأوضح الدكتور عبد الرحمن أن هذه الجوائز نابعة من إحساس   
بمسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية، ورغبتها في تحفيز الوعي الثقافي لقناعتها بالدور الذي يلعبه 

 العرب الموهوبين، الحراك الثقافي في االرتقاء بالفكر وباألفراد، وتوفير مناخ لإلبداع والتنافس بين الشباب
  .ما يؤدي بالنهوض بالمجتمع، إضافة إلى حفظ ذكرى ومسيرة كل واحد من هؤالء الرواد المبدعين

للراغبين باالشتراك في أي مسابقة من المسابقات الست المذكورة ومعرفة الشروط، يمكنهم زيارة   
  palestineawards.com موقع مؤسسة فلسطين الدولية

  ٦ص ٢/١١/٢٠١٩الدستور 
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  كي ال ننسى

 عام على توقيعه ١٠٢ التصريح الذي صــنـع مأســاة شعـب) ...بلفور(

   جمانة أبو حليمة-الشؤون الفلسطينية  إعداد قسم-الدستور

، »وعد بلفور«يستذكر الفلسطينيون هذه األيام من كل عام ذكرى تصريح بلفور والمتعارف عليه   
 لليهود، ضاربا بكل القوانين واالعراف عرض الحائط،  لهالتصريح االجرامي الذي وهب وطنا بأكم

دولة »يستذكرونه ويحيون ذكراه المؤلمة باعتباره أساس نكبتهم واقتالعهم من أرضهم، إلقامة ما يسمى بـ
، ويحملون بريطانيا المسؤولية التاريخية عن ما لحق ١٩٤٨، على أنقاض بيوتهم وبياراتهم عام »إسرائيل

  .عاناة في شتى أنحاء العالمبهم من تشريد وم

وفي ذكرى بلفور كل عام ، تحمل الفصائل والقوى الوطنية واالسالمية الفلسطينية بريطانيا   
مشددة على أن الحقوق الفلسطينية .المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة بحق الشعب الفلسطيني

 في الوطن والشتات هذه الذكرى األليمة ويحيي الشعب الفلسطيني. ال تسقط بالتقادم مهما طال الزمن
بمسيرات حاشدة ومظاهرات غاضبة وكتابات وتغطيات اعالمية تنديدا بهذه الجريمة االستعمارية وتأكيدا 

  . لتمسكهم بارضهم وبحقهم في العودة لمنازلهم وقراهم ومدنهم التي هجروا منها
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 المدني المحلية والدولية لرفع وتتعالي كل عام الدعوات لمنظمات حقوق اإلنسان والمجتمع  
الدعاوى القضائية أمام المحاكم الجنائية والدولية على الجرائم السياسية والجنائية التي ارتكبتها حكومة 

كما . بريطانيا وحكومة االحتالل والعصابات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني باعتبارها جرائم حرب
يمتها الكبرى وأن تعتذر للشعب الفلسطيني وتقدم كافة أشكال يطالب الكثيرون بريطانيا أن تكفر عن جر

  .الدعم السياسي واالقتصادي للقضية الفلسطينية

وعد بلفور أو تصريح بلفور هو االسم الشائع المطلق الذي اطلق على الرسالة التي أرسلها وزير   
نيل وولتر دي روتشيلد  إلى اللورد ليو١٩١٧ - ١١-  ٢الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور بتاريخ 

اذ يومها كانت قوات . يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية إلنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين
اإلمبراطورية البريطانية المنتصرة في الحرب العالمية األولى قد بدأت تدخل فلسطين لتعلن عليها انتدابها 

ى مدى ثالثين عاما من انتدابها، وظفت حكومة  ، وعل١٩٤٨إلى العام ١٩١٨الذي استمر من العام 
بريطانيا العظمى وعدها على أرض الواقع، وترجمته إلى حقائق ال تمت بصلة إلى الحق الفلسطيني؛ فما 

، حتى كانت الدولة اليهودية جاهزة لتعلن على الجزء األكبر ١٩٤٨إن أطل يوم الخامس عشر من أيار 
ابل تم اقتالع مئات اآلالف من الفلسطينيين من أراضيهم وتحولوا من أرض فلسطين التاريخية وفي المق

الى شعب مهجر منفي خارج حدود وطنه التاريخي وما زالت نكبتهم قائمة حتى اآلن رغم أنهم كان 
من مجموع سكان فلسطين حينما صدرهذا الوعد الذي يطلق عليه المناصرون للقضية % ٩٥يشكلون 

  . يملك لمن ال يستحقوعد من ال«الفلسطينية عبارة 

  نص رسالة بلفور

  وزارة الخارجية

  ١٩١٧تشرين الثاني سنة / في الثاني من نوفمبر

  عزيزي اللورد روتشيلد

ًيسرني جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جاللته، التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على   
  : أماني اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقرته

إن حكومة صاحب الجاللة تنظر بعين العطف إلى إقامة مقام قومي في فلسطين للشعب اليهودي،   
ًوستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن 

طين، وال ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلس
  .الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر

ًوسأكون ممتنا إذا ما أحطتم االتحاد الصهيوني علما بهذا التصريح ً.  

 المخلص

  آرثر جيمس بلفور
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  أسباب الوعد

) الصهاينة أو المتعاطفون مع الصهيونية(اما بالنسبة لألسباب التي يوردها بعض المؤرخين   
فهناك نظرية مفادها أن موقف بلفور هذا قد صدر عن إحساس عميق . ير إصدار إنجلترا لوعد بلفورلتفس

بالشفقة تجاه اليهود بسبب ما عانوه من اضطهاد وبأن الوقت قد حان ألن تقوم الحضارة المسيحية بعمل 
ولكن من . ريخيةشيء لهم، ولذلك، فإنه كان يرى أن إنشاء دولة صهيونية هو أحد أعمال التعويض التا

ًالثابت تاريخيا أن بلفور كان معاديا لليهود، وأنه حينما تولى رئاسة الوزارة اإلنجليزية بين عامي  ً١٩٠٣ 
 هاجم اليهود المهاجرين إلى إنجلترا لرفضهم االندماج مع السكان واستصدر تشريعات تحد من ١٩٠٥و

  .بالدهالهجرة اليهودية لخشيته من الشر األكيد الذي قد يلحق ب

ًوقد كان لويد جورج رئيس الوزراء ال يقل كرها ألعضاء الجماعات اليهودية عن بلفور، تماما مثل    ً
وينطبق الوضع نفسه على . تشامبرلين قبلهما، والذي كان وراء الوعد البلفوري الخاص بشرق أفريقيا

ًشخصيات لعبت دورا ٕالشخصيات األساسية األخرى وراء الوعد مثل جورج ملنر وايان سمطس، وكلها 
  .ًأساسيا في التشكيل االستعماري الغربي

العام هو الذي أدى إلى صدور وعد ) واليهودي(وهناك نظرية تذهب إلى أن الضغط الصهيوني   
بلفور، ولكن من المعروف أن أعضاء الجماعات اليهودية لم يكونوا كتلة بشرية ضخمة في بالد غرب 

عوب المهمة التي كان على القـوى العظـمى أن تساعـدها أو تعـاديها، بل أوروبا، وهم لم يكونوا من الش
ويمكن القول بأن أعضاء الجماعات اليهودية كانوا مصدرا للتسبب بالضيق . كان من الممكـن تجاهلهم

ُأما الصهاينة فلم تكن لهم أية قوة عسكرية أو سياسية أو حتى . وحسب، ولم يكونوا قط مصدر تهديد
ولكل هذا، لم يكن مفر من أن تكون المطالب ). ثرياء اليهود كانوا ضد الحركة الصهيونيةفأ(مالية 

  .الصهيونية على هيئة طلب لخدمة مصالح إحدى الدول العظمى اإلمبريالية

  عن الوعد في الصحافة العبرية

  !يلغي تصريح بلفور» المناطق«ضم 

٧/١١/٢٠١٨ 

  شاؤول اريئيلي

 يحتفلون   الذي-تم التأكيد في تصريح بلفور . بطان الواحد باآلخرتلك كانت صفقة، قسماها مرت  
 بصورة واضحة على الصفقة التي تم تقديمها للهستدروت - له ١٠٢في هذا االسبوع بالذكرى الـ 

بشرط واضح، أن ال يتم فعل أي شيء من شأنه المس بالحقوق «اقامة وطن قومي لليهود : الصهيونية
أي، دولة اليهود تكون دولة ديمقراطية تمنح . »ئف غير اليهودية في أرض اسرائيلالمدنية والدينية للطوا
يلغي عدم تطبيق الجزء الديمقراطي الشرعية والدعم . هذه صفقة غير قابلة للتجزئة. المساواة لكل سكانها

  .الدولي الذي منح القامة دولة اليهود
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البة الحركة الصهيونية بانشاء دولة اليهود في  القانونية لمط–يعتبر تصريح بلفور القاعدة السياسية 
حكومة جاللة الملك تنظر بعين الرضى الى اقامة وطن قومي للشعب اليهودي «: أرض اسرائيل االنتدابية

إن تضمينه في صك االنتداب الذي أعطي للبريطانيين، غير تماما تطبيق فكرة . »في ارض اسرائيل
 ارض اسرائيل من –، وشرع استثناء فلسطين )في بالدهم» الضعيفةالشعوب «مساعدة وتعليم (االنتدابات 

، أي أن تصريح بلفور منح الشعب )»االرض تعود لسكانها وليس لمن احتلوها«(مبدأ تقرير المصير 
في ذلك الوقت، الحق بانشاء دولة خاصة به، وهذا الحق منع » وطنه«اليهودي، الذي لم يكن يعيش في 

 في المئة من عدد سكان البالد وسيطروا على أكثر ٩٠غم أنهم شكلوا أكثر من عن عرب ارض اسرائيل، ر
  . في المئة من اراضيها الخاصة٩٠من 

 كان ادموند ليفي، قاضي المحكمة العليا، هو الذي شرع في تقرير طلبته حكومة ٢٠١٢في العام 
  .على اراضي الدولة«نتنياهو، بناء البؤر االستيطانية غير القانونية 

 السياسية –حسب موقفه فان صك االنتداب الذي اساسه وعد بلفور، هو الوثيقة القانونية و  
 بشكل ٦في صك االنتداب جاء في المادة . االخيرة وسارية المفعول بخصوص اراضي الضفة الغربية

سيساعد بشروط مناسبة من أجل تشجيع هجرة اليهود، وتشجيع ... النظام في فلسطين«صريح أن 
مع الوكالة اليهودية، واستيطان كثيف لليهود على األرض، بما في ذلك اراضي دولة واراض قفر، التعاون 

  .غير ضرورية الحتياجات السكان

إن طرح االمور بهذا الشكل جاء وسمع في كل مناسبة من قبل رافضي االتفاق الدائم وحل   
يريدون أن يمرروا في الكنيست ولكن هذه، بقيادة بينيت وشكيد وسموتريتش وكيش، الذين . الدولتين

 –القادمة قوانين لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، تعرض فقط نصف صفقة وعد بلفور وصك االنتداب 
  .وتؤدي الى ضعضعة مكانتهما كأساس سياسي وقانوني لدولة اليهود

مم ، جونثان ألين، نائب سفير بريطانيا في اال٢٠١٧ عام وفي تشرين االول ١٠٠بعد مروم   
المتحدة، في تطرقه لحقيقة أن اسرائيل تسيطر منذ خمسين سنة على المناطق وتمنع عن سكانها 

حتى . »دعونا نذكر أنه كان هناك جزءان للتصريح، الجزء الثاني لم ينفذ«المساواة في الحقوق، قال إن 
لة لسكانها، فان  تعطي مساواة كام١٩٦٧لو كان يمكن رفض هذه المقولة بذريعة أن اسرائيل في حدود 

المخططات المستقبلية لضم مناطق من الضفة الغربية، التي ستقود بعملية سريعة الى الضم الكامل بدون 
  . لن تنجح في هذا االمتحان–اعطاء الجنسية للسكان العرب 

تتجاهل حكومة اسرائيل التي تسن عددا من القوانين التي من شأنها أن تستخدم كأسس قانونية   
لضم وشرعنة البؤر االستيطانية غير القانونية التي اقيمت على اراضي فلسطينية خاصة، الشرط لتشريع ا

، في حين )اليهود(النظام في فلسطين سيساعد «:  في صك االنتداب٦الواضح الذي يظهر في المادة 
  .«يتعهد بعدم المس بحقوق ومكانة باقي اجزاء السكان
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تشار القانوني للحكومة بعيد جدا عن أن يفي بهذا قانون التسوية الذي رفض من قبل المس  
الشرط، ولكن الحكومة تواصل طريقها، هكذا، في حزيران الماضي مرر بالقراءة المستعجلة مشروع قانون 

ستنقل اراض في : بشأن مكانة الهستدروت الصهيونية والوكالة اليهودية، الذي معناه أنه مميز تماما
ة االستيطان ولن تتم جباية ثمن على اراض ريفية اقيمت عليها بيوت  الدارة وحد المناطق المحتلة

أي أنه سيتم الغاء الديون السابقة بمئات ماليين .  وحتى اآلن١٩٦٧المستوطنات في يهودا والسامرة منذ 
  .الشواكل، التي ستخصم من الخزينة العامة

 وضعت في تصريح بلفور وفي تضر هذه التفسيرات المنحازة والتي تتجاهل الشروط الواضحة التي  
: ١٩٧٢صك االنتداب بصورة شديدة الرواية الصهيونية وأسس الصهيونية، كما أكدها مناحيم بيغن في 

سيكون هناك اغلبية يهودية، اقلية عربية، ومساواة في ... هذه أسسها في ارض اسرائيل... الصهيونية«
الرغبة في . »التي تتجسد فيها عدالة قضيتنالم ننحرف ولن ننحرف عن هذه العقيدة، . الحقوق للجميع

توسيع دولة اسرائيل الى كل مناطق االنتداب الرض اسرائيل دون الحفاظ على النظام الديمقراطي وعلى 
االغلبية اليهودية الموجودة فيها، تتجاهل هذه األسس والشروط الدولية التي فقط تطبيقها يبرر عملية 

  .االنشاء الخاص لدولة اسرائيل

تصريحا ال يمكن نسيانه، وليس أمرا يجب االحتفال به، « تصريح بلفور  تعتبر الرواية الفلسطينية  
اقامة وطن قومي لشعب . خاصة عندما يكون شعب من الشعوب عانى من الظلم وعدم العدالة المستمرين

المحتل والواقع واحد خلق استغالل واستمرار لمضايقة الشعب اآلخر، وأدى الى انعدام توازن عميق بين 
حكومة نتنياهو بيديها ستحول هذه الرواية الى حقيقة . ً، كما كتب سابقا محمود عباس»تحت االحتالل

  .تاريخية

من اجل ضمان سريان مفعول واخالقية تصريح بلفور، يجب على اسرائيل القيام بانعطافة كاملة   
 سنة التي مرت حولت الحلم الصهيوني ١٠٢الـ . عن سياسة الضم والعودة الى فكرة حل الدولتين لشعبين

اآلن يجب الذهاب خطوة اخرى نحو حل قائم على . بدولة ديمقراطية ذات اغلبية يهودية الى حقيقة قائمة
  .تنازل تاريخي ال يلغي تصريح بلفور

 العبرية» هآرتس«عن صحيفة 
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 ..قرن وعامان على الوعد المشؤوم

  

  كامل إبراهيم-المحتلة القدس 

ّالمشؤوم، الذي غير مجرى تاريخ » وعد بلفور« على صدور ١٠٢صادف يوم امس، الذكرى 
، بعث وزير خارجية بريطانيا في تلك الفترة، جيمس بلفور، برسالة ١٩١٧ تشرين الثاني ٢المنطقة، ففي 

، »وعد بلفور«ُ، لتعرف فيما بعد باسم إلى اللورد ليونيل والتر روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية آنذاك
تبدي التعاطف البريطاني مع تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، والتعهد بالعمل لتسهيل 

وبعد مرور عام على هذا الوعد، أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا موافقتها عليه، لتتبعها . تحقيق هذه الغاية
  .ات العام؟حقت اليابان بالركب في ، ثم ل١٩١٩موافقة أميركية رسمية عام 

وطالبت الحكومة الفلسطينية بريطانيا امس بالمسارعة إلى إزالة آثار المظلمة التاريخية المتمثلة 
في الوعد المشؤوم، عبر تصحيح خطئها التاريخي باالعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 

  .ريف بعاصمتها القدس الش٦٧الرابع من حزيران عام 

كما دعت الحكومة على لسان الناطق الرسمي إبراهيم ملحم، المجتمع الدولي إلى توفير الحماية 
للشعب الفلسطيني الذي ما زال يتعرض لمختلف أشكال العدوان، واالستيطان، ونهب الثروات والتطهير 

ٕلقانونية، واقامة دولته العرقي، في تنكر فاضح لجميع القرارات الدولية التي اعترفت بحقوقه السياسية، وا
  .على أرضه

تطل علينا الذكرى الثانية بعد المئة لوعد بلفور المشؤوم الذي شكل مظلمة تاريخية لشعب «: وقال
وقع ضحية لشهوة االستعمار والتوسع والتطهير العرقي، والتي ما زالت آثارها مستمرة بعد نحو قرن من 

ويض القرارات الدولية التي دعت إلى إقامة الدولة الزمان بعمليات النهب للمزيد من االرض، وتق
 بعاصمتها القدس الشريف، وضمان عودة ١٩٦٧الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 

  .«١٩٤الالجئين وفق القرار 

ّالحكومة وهي تشيد بالتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الفلسطيني على مدى قرن «: وأضاف
قدم خاللها آالف الشهداء والجرحى واألسرى، فإنها تؤكد ثباتها على مواقفها وسياساتها، من الزمان، و

  .«وهي أكثر ما تكون عزما، وأشد مضاء حتى نيل الحرية واالستقالل

كما طالبت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي الحكومة البريطانية باالعتذار للشعب الفلسطيني عن 
ة على مدار عقود من الزمن بسبب الوعد الظالم المشؤوم من وزير ما تسببت له من مأساة ومعانا

  .من األرض الفلسطينية» العصابات الصهيونية«خارجيتها بلفور، الذي مكن 

 لوعد ١٠٢جاء ذلك في بيانين منفصلين وزعتهما الحركتين على وسائل اإلعالم في الذكرى الـ 
  .١٩١٧بلفور الذي أقر عام 



 
٢٤

 البريطانية تتحمل مسؤولية الكوارث والمآسي التي حلت بالشعب وقالت حماس إن الحكومة
الفلسطيني بسبب وعد بلفور الذي أسس لمأساة القرن، وأوجد أكبر مظلمة تاريخية ما زالت قائمة، وأنشأ 

ًكيانا إحالليا صهيونيا على أرضنا الفلسطينية ً   .وفق نص البيان. ً

عد رغم الكثير من المحطات الدموية والمؤلمة إن الشعب الفلسطيني أكد منذ ذلك الو«وأضافت 
والمؤامرات تمسكه بوطنه واستعداده للتضحية من أجل الحرية واالستقالل، ولم تنجح كل االتفاقيات 

  .«االنهزامية والمؤامرات ومحاوالت التطبيع من النيل من إرادته الصلبة

إسرائيلي غاشم هو امتداد من جانبها، قالت حركة الجهاد اإلسالمي إن ما يجري من عدوان 
  .ّللجريمة وللمأساة التي حلت بالشعب الفلسطيني بتشجيع ودعم بريطاني

ٍوأكد نافذ عزام عضو المكتب السياسي للحركة، أنه بالرغم من حجم ومستوى االرهاب االسرائيلي 
عن أرضهم، وها وأدوات القتل والترويع والحصار، إال أن ذلك كله فشل في دفع الفلسطينيين نحو التخلي 

.  عاما على وعد بلفور المشؤوم١٠٢هم اليوم يؤكدون أنهم لم ولن ينسوا حقهم في فلسطين، رغم مرور 
  .كما قال

من جهته، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بريطانيا 
ية شعب فلسطين السياسية المسؤولة دور فاعل وجوهري في حل قض«باقتناص الفرصة السياسية للعب 

عنها عبر قرن من الزمن من خالل االعتذار لشعبنا، واالعتراف بمسؤوليتها القانونية والسياسية عن 
الظلم الذي أوقعته به، والدفع بمبادرات عملية كفيلة بترجمة إرادتها في ردع االحتالل واالستيطان وعمليات 

الحتالل لترسيخ نظام عنصري استعماري يستند إلى قانون القومية التطهير العرقي التي تقودها سلطة ا
  .«العنصري، وليد وعد بلفور

نحن ما نزال «وكانت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى األمم المتحدة، السفيرة كارين بيرس، قالت 
سيس نفضل حل الدولتين، الفلسطينية واإلسرائيلية، ونحن راضون عن وعد بلفور، الذي ساعد على تأ

دولة إسرائيل ووجودها، لكننا نالحظ أن جزءا آخر من هذا الوعد لم يتم تحقيقه، وأقصد به قيام الدولة 
، جاء ذلك خالل كلمتها بالمقر الدائم لألمم المتحدة بنيويورك، بمناسبة تولي بالدها الرئاسة »الفلسطينية

  .الدورية ألعمال مجلس األمن لمدة شهر

ردها على أسئلة الصحفيين بشأن مدى قيام أعضاء من مجلس األمن وأشارت كارين بيرس، في 
في حال موافقة أعضاء المجلس على إنجاز مثل هذه «الدولي، هذا الشهر، بزيارة لألراضي الفلسطينية 

  .«الزيارة، فستشمل أيضا دولة إسرائيل

مكانات لنضال ٕمن جهتها، اكدت الجامعة العربية، على مواصلة دعمها واسنادها بكل السبل واإل
الشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة وتقديم مختلف متطلبات تعزيز صموده وكفاحه البطولي، مطالبة 

  .بضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في وقف معاناته والعمل الجاد إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي
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د مكن هذا الوعد المشؤوم لق«:  لوعد بلفور١٠٢وقالت الجامعة العربية، بمناسبة الذكرى الـ
العصابات الصهيونية من ممارسة أبشع جرائم التطهير العرقي والتهجير والقتل والتدمير، وبرغم مرور كل 
تلك السنوات الطويلة الزالت مأساة الشعب الفلسطيني تتجدد كل يوم وتتفاقم بصورة مستمرة، جراء قيام 

ا اليومية ضد ابناء الشعب الفلسطيني واالستمرار بعمليات سلطات االحتالل االسرائيلي بممارسة انتهاكاته
االستيطان، والتهجير، والقتل، وفرض مخططات التهويد التي تطال مدينة القدس وما فيها من مقدسات 

ى كامل األراضي الفلسطينية المحتلة بتحد ؟إسالمية ومسيحية، إضافة إلى خلق واقع إسرائيلي جديد ع
العالم الحر وتناقض كامل مع المواثيق والقوانين واألعراف الدولية وانتهاك جسيم صارخ لقيم اإلنسانية و

  .«ألبسط حقوق اإلنسان

  ١٠ص/٣/١١/٢٠١٩الرأي 

***  

  اخبار باالنجليزية
  

Like the Ibrahimi Mosque in Hebron 

Jerusalem’s Al-Aqsa Mosque is also under threat 

 
By Kamel Hawwash 

 

Not a day goes by without another Israeli attack on various aspects of Palestinian life, be it 

through home demolitions, land confiscations, the abduction of youngsters in the night or 

attacks on their holy places. A good source of factual information about Israel’s attacks is 

the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). 

OCHA’s most recent protection of civilians report shows that in the period 1-14 October, 

two Palestinians were killed by Israeli forces, 509 were injured, 12 Palestinian structures 

were demolished, and 191 “search and arrest” operations were carried out in the occupied 

West Bank. This is what the occupation looks and feels like for Palestinians during what 

was a relatively quiet period. 

Although OCHA does not document Israeli attacks on Palestinian holy sites specifically, 

two of these have been under attack for many years. The Ibrahimi Mosque is in Hebron 

and is also known as the Tomb of the Patriarchs; it sits in the center of the city which has 

been taken over by the Israeli occupation authorities, which now control access to the 

mosque. The local Palestinians resisted attempts by illegal settlers planted in the city after 

the 1967 war to control the mosque. The occupation authorities, though, took actual control 

of the site after a Jewish terrorist-settler massacred 29 Muslim worshippers on 25 

February 1994 before he was overpowered and killed. 

The Israeli authorities then closed the mosque and divided it into an area for Muslims and 

another for Jews. On the days of Jewish or Muslim festivals, the authorities only allow 

Jews or Muslims to pray in the mosque. 

The division of the mosque was a unilateral act by Israel, which also regularly bans the 

Muslim call for prayer, following complaints from illegal settlers that it disturbs them. On 

average, Israel bans the call around 50 times per month. 
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Israel controls access to the mosque through checkpoints that also restrict their movement 

of Palestinians between the different parts of the city and allows the settlers to terrorise the 

indigenous population at will. It is usually necessary for children to be accompanied by 

international observers simply to go to and from school. 

The occupation authorities have essentially used the Ibrahimi Mosque as a test bed for the 

big prize, Al-Aqsa Mosque in Jerusalem. Israel seized control of the Noble Sanctuary when 

it captured East Jerusalem in 1967 and the Israeli flag flew for a short time over the holy 

site. The mosque was set alight in 1969, reportedly by an Australian tourist; the damage 

included the complete destruction of a 1,000-year old pulpit. 

Palestinian fears about a full Israeli takeover of Al-Aqsa are entirely justified. They 

remember the closure imposed by Israel following an attack on security forces at one of the 

mosque’s entrances, and that the state installed security gates at the main gate used by 

worshippers. Palestinians refused to accept any changes to their access rights and protested 

through peaceful prayer for two full weeks, forcing the Netanyahu government to remove 

the gates. 

This was a blatant attempt by Israel to change the status quo that has existed since 

Jerusalem and its holy sites were occupied in 1967. The agreement made then, which was 

included in the peace treaty with Jordan, recognizes the Hashemite Kingdom’s 

custodianship over the Noble Sanctuary; the Jordanian Ministry of Religious Endowments 

still oversees the day-to-day running of the mosque. The agreement recognizes the right of 

Muslims to pray at the mosque and for non-Muslims, including Jews, to visit but not to 

pray. Non-Muslim visitors used to gain entry via a ticket from the ministry, but this 

practice ended at the start of the second intifada in 2000. 

While non-Jewish visitors comply with the guidelines issued by the ministry, there has been 

an increasing trend in recent years of dozens of Jewish settlers making uncoordinated visits 

to the mosque site, protected by Israeli security forces. The numbers involved and the 

threats to pray there increase when such incursions coincide with Jewish religious festivals. 

Figures for 2018 show a record number of 33,000 settler incursions, up from 25,000 in 

2017. 

Israeli politicians regularly take part in such provocation, most infamously in 2000 when 

former Prime Minister Ariel Sharon entered the site protected by Israeli security forces. 

The resultant protests by Palestinians sparked the Second Intifada (2000-2005). 

Israel used to claim that there are no plans to change the status quo at Al-Aqsa. However, 

this has now given way to senior Israeli leaders suggesting that there is a need to do exactly 

that in order to allow Jews to pray at the Muslim holy site. 

For example, Israel’s Minister for Strategic Affairs, Gilad Erdan, suggested recently that 

the status of the holy mosque should be changed to allow Jews to pray there. “I think there 

is in an injustice in the status quo that has existed since ’67,” he told Israel’s Radio 90. “We 

need to work to change it so in the future Jews, with the help of God, can pray at the 

Temple Mount.” 

Erdan clarified that this should not be done unilaterally; “This needs to be achieved by 

diplomatic agreements and not by force.” Nevertheless, his remarks drew an immediate 

rebuke from the Jordanian Foreign Ministry, which warned that any changes to the status 

quo could have severe consequences. 

There has been an increase in Jewish settlers attempting to pray within the Noble 

Sanctuary, which raises tensions with Palestinians and Jordanian officials. The call by 

Jewish extremist groups to mark the recent Yom Kippur holiday there is further evidence 

of the desires of Israel to increase the number of Jewish “visitors” to Al-Aqsa. 

In January, an app that is part of an Israeli government-funded exhibition called the “The 

Western Wall Experience” makes the Dome of the Rock Mosque disappear and replaces it 
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with an image of a Jewish temple when pointed towards the mosque compound. This allows 

visitors to “to pose for a souvenir photograph” in an imagined landscape where the Muslim 

holy sites have been destroyed. 

Those intent on building the Jewish Temple on the site of Al-Aqsa have friends in high 

places, not only in Israel but also in Washington. US Ambassador to Israel David Friedman 

has been pictured, smiling beside a poster showing that proposed replacement. 

At a time when Israel is seeking to form “non-aggression pacts” with some Gulf States, its 

aggression against Al-Aqsa Mosque is being ramped up. The Zionist state could better 

spend its efforts and energy coming to a just peace deal with the Palestinians. Such a deal 

should end the occupation of Al-Aqsa Mosque, the Church of the Holy Sepulchre and the 

Western Wall. It should also confirm that Jews pray at the Western Wall, Christians pray 

at the Church of the Holy Sepulcher and Muslims pray at Al-Aqsa Mosque. The sites 

should be open to organised visits for those of all faiths and none which do not set out to 

create tension. 

The deal should also bring to an end to Israel’s excavations and tunneling under the Noble 

Sanctuary. Furthermore, both the Ibrahimi Mosque in Hebron and Al-Aqsa Mosque in 

Jerusalem should be returned to Palestinian sovereignty and control. 

Israel’s first and most important “non-aggression pact” should be with its closest 

neighbors, the Palestinians. Once that is secured and other illegally-occupied Arab land is 

returned, there would be no need to sign pacts with non-neighboring Arab states. 

The Palestinian Information Center  2/11/2019  
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