
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  ة الملكية لشؤون القدساللجن
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  أخبار وواقع القدس

  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٩ / تشرين ثاني/ ٦
  
  
  

  

 

  

  :للمزيد من األخبار تابعونا على

 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 

 

https://www.youtube.com/rcjajordan 

 

https://www.rcja.org.jo 
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  المحتوى

  االردن والقدس
  

نقف خلف قيادة الملك في الدفاع عن الوطن والدفاع عن القضية الفلسطينية  •

  ٤  وحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية

ّاجالال لموقف الملك المشرف تجاه القدسًنرفع القبعة إكبارا و: الحسيني • ً ٕ  ٥  
  

  

  شؤون سياسية
  

  ٨  "هيومن رايتس"تؤيد قرار الحكومة طرد مدير " العليا اإلسرائيلية" •

  ١٠  فرنسا تدين المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية •
  

  اعتداءات
  

  ١٠  لةًاالحتالل يعتقل مقدسيا من بلدة الرام في القدس المحت •

  ١٠   أطفال من بلدة العيسوية٤االحتالل يعتقل  •

  ١١  قوات االحتالل تهدم منزال في سلوان •

  ١٢  العيسوية ببلدة االحتالل ضد عنيفة ليلية مواجهات في إصابات •

  ١٢  االحتالل يشن حملة اعتقال ودهم بمدن الضفة والقدس •

  ١٣  ن وسط القدسإبعاد الناشط الصفدي عن شارعي صالح الدين والسلطان سليما •

  ١٣  االحتالل يصادق على القطار الهوائي التهويدي في القدس •
  

  اعتداءات/ تقارير 
  

  ١٥  مدارس العيسوية تضرب احتجاجا على اعتداءات االحتالل •
  

  

  شؤون مقدسية
  

  ١٦  القدس في أرض لقطعة ملكيتها بإثبات ًقرارا تنتزع مقدسية عائالت •
  

  



 
٣

  برنامج عين على القدس
  

  ١٦   عين على القدس يبحث مذكرة تنفيذ مشروع ترميم بمدينة القدسبرنامج •
  

  

  آراء عربية
  

  

  ١٨  !.. ال صهيونية بدون استيطان وال سالم مع االستيطان •

  ١٩  جرائم وانتهاكات حقوق اإلنسان في فلسطين •
  

  

  آراء عبرية مترجمة
  

  ٢١  )٢-٢(؟ ولكن أي نوع من الدولة.. سيكون لدينا حل دولة واحدة •
  

  اخبار باالنجليزية
  

Israeli forces demolish Palestinian home in Silwan ٢٧  

16 Palestinians kidnaped by IOF in W. Bank and Jerusalem ٢٧  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  االردن والقدس

نقف خلف قيادة الملك في الدفاع عن الوطن والدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية 

  مسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشميةالمقدسات اإلسالمية وال

  

التقى جاللة الملك عبداهللا الثاني، وجهاء وممثلي أبناء وبنات عشائر العجارمة،  – بترا –عمان 
  .، التي انطلقت في الديوان الملكي الهاشمي، امس الثالثاء"مجلس بسمان"ضمن سلسلة لقاءات 

ٕ الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أرحب بأهلي واخواني، وقال جاللته، خالل اللقاء، الذي حضره رئيس
  .>>...الذين يقفون دائما إلى جانب الوطن مثل كل العشائر األردنية

من جهتهم، أعرب وجهاء وممثلو أبناء وبنات عشائر العجارمة، خالل اللقاء، عن تقديرهم ... <<
ع إليهم، والوقوف على احتياجات لنهج جاللة الملك في التواصل مع أبناء وبنات الوطن، واالستما

  .>>...مناطقهم الخدمية والتنموية

وعبروا عن تقديرهم لمواقف جاللة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وحماية ... <<
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، مثمنين 

  .>>...من واالستقرار في المنطقةمساعي جاللته لتعزيز األ

عن تقدير أبناء عشائر العجارمة لمواقف  وأعرب رئيس بلدية ناعور زايد محمد السواعير... <<
جاللة الملك في الدفاع عن القدس وحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها، من منطلق الوصاية 

  .>>...اللته من القضية الفلسطينيةالهاشمية على هذه المقدسات، وتثمنيهم كذلك لمواقف ج

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، ... <<
ومستشار جاللة الملك للسياسات واإلعالم، ومستشار جاللة الملك لشؤون العشائر، ورئيس هيئة األركان 

  .المشتركة، ووزير الداخلية، ومحافظ العاصمة

في الديوان الملكي الهاشمي، لتعزيز النهج الملكي في التواصل " مجلس بسمان"تي لقاءات وتأ
  .>>...المباشر والمستمر مع أبناء وبنات الوطن

وبين أن الحكومة وبتوجيهات من جاللة الملك تعمل على توفير المزيد من فرص العمل ... <<
 مشيرا بهذا الصدد إلى أن الحكومة تنفذ برنامج للشباب األردنيين من خالل الشراكة مع القطاع الخاص،

  .ٕخدمة وطن الذي يعمل على تدريب وتأهيل الشباب واكسابهم المهارات الالزمة للحصول على فرص عمل

  ٤ ص٦/١١/٢٠١٩الغد 

***  

  

  



 
٥

ّنرفع القبعة إكبارا واجالال لموقف الملك المشرف تجاه القدس: الحسيني ً ٕ ً 

 

  ميد الهمشري عبد الح- علي أبو حبلة : حوار

وعند الشدائد .. ًوبرغم التهميش ال تزال شمسا...  من رحم المعاناة ولدت-مؤسسة سيدة األرض 
ً عاما ال زالت مستمرة في ١٢وهي تحتفل وتكرم كل من يستحق ذلك وعلى مدار ...ترسم بسمة أمل

المجتمع العربي عامة مسيرتها، وبتقديم هذه الجائزة لشخصيات فلسطينية وعربية تركت األثر الطيب في 
 جاللة ٢٠١٣ جاللة الملك عبداهللا الثاني وفي العام ٢٠١١والفلسطيني خاصة، حيث كرمت في العام 

ّالملكة رانيا لمواقفهما الداعمة للقدس والمقدسيين والمسجد األقصى المبارك خاصة وقد كرم جاللته 
  .المؤسسة بشهادة تقدير وأثنى على جهودها الخيرة بهذا الشأن

وأمام سلب األرض وتزييف التاريخ واألسماء في مدننا وقرانا العربية، في حيفا ويافا وعكا وصفد 
الخ، .. ومجدل وبئر السبع والناصرة ودير األسد وكفر كنا وسخنين وطمره، في المثلث والجليل والنقب

ل ذلك حتى من قبل نجحت هذه المؤسسة بتجميع تركيبة مجتمعية مختلفة في لقاء لم يسبق له أن كان قب
ال زال بيننا اإلعالمي والسياسي واألكاديمي والرياضي . أعلى المستويات السياسية والمجتمعية بالمنطقة

واإلشارة إلى ظهور شخصيات . ًوالفني والشاعر واألديب ورجل االقتصاد واألعمال حامال للرسالة والقضية
 لها األثر المباشر على تطور المجتمع منذ العام بارزة في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني التي

 ألف ١٥٠ وحتى اليوم حيث أصبح عددهم يربو على المليون ونصف المليون بعد أن كانوا فقط ١٩٤٨
 وليقولوا للعالم ها نحن هنا، ال زلنا نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا ولغتنا وعلمنا ١٩٤٨نسمة في العام 

نا في جريدة الدستور إجراء حوار مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور ونتحدى المستحيل، لهذا ارتأي
أتحفنا بالكثير في هذا الحوار عن المؤسسة ودورها الثقافي لعكس صورة معبرة عن  كمال الحسيني الذي

  :القدس وتراثها

 بداية نرسل ألف تحية خالصة مقدسية من هنا من: الدكتور كمال الحسيني ابتدأ لقاءه بالقول
ٕأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومن جبل الزيتون إلى كل األردن ملكا وحكومة وشعبا والى أسرة  ً ً

  .التي تواكب كل ما هو جديد في فلسطين وفي القدس على وجه الخصوص فطوبى لكم» الدستور«

تيار شخصية العام ما أهم النشطات التي أقامتها منذ تأسيسها ولغاية اآلن؟ و كيف يتم اخ: الدستور  -
  .في الداخل الفلسطيني والوطن العربي؟ وما هي المعايير المعتمده؟

لقد انقضى نحو اثني عشر ربيعا على تأسيسها متحدين مرارة الواقع األليم بابتسامة البشرى : الحسيني- ً َ ُ ً
ات وأعمال للمستقبل الماجد الواعد، وبنشاط دائب وهمة متقدة وبثقة عالية، قدمت خاللها مبادر

 مبادرة، منها البث الفضائي الموحد الذي رغم ٩٤كثيرة لغاية هذه اللحظة يربو عددها على 
 فضائية من دول عربية مختلفة في يوم األرض ٢٨الحصار المفروض وصعوبة التواصل جمع 



 
٦

 نقلت صورة معبرة في بث حي ومباشر عن األوضاع الصعبة في القدس والوطن ٢٠١٥منذ العام 
طيني والتعريف بالمدن الفلسطينية، حيث بدأت هذه المحطات بالنقل المباشر من طوباس الفلس

عاصمة الشمس وأريحا القمر وفي كل عام نكون في تونس لعمل معرض للثراث الفلسطيني تراث 
وكذلك أهم ايقونة نقدمها أال وهي تكريم شخصية العام في .. الصمود بهدف التعريف والتمسك به

ة من كل دول العالم يجري اختيارها وفق معايير لمن خدم وقدم وأعطى هذه القضية كل نهاية سن
 تم تكريم جاللة الملك ٢٠١١ًاألم القضية الفلسطينية واالردن دائما حاضر في التكريم، ففي العام 

عبداهللا الثاني ابن الحسين وقد كرم جاللته المؤسسة بشهادة تقدير وأثنى على جهودها الخيرة 
 جرى تكريم جاللة الملكة رانيا العبداهللا لمواقفهما المشرفة في دعم ٢٠١٣الشأن وفي العام بهذا 

صمود المقدسيين خاصة واألراضي الفلسطينية عامة والتأكيد على الرعاية الهاشمية ووصايتها 
على المسجد األقصى، كما تم تكريم الكثير من الشخصيات في األردن الشق الثاني من الرئة 

ية التي تنبض معنا حرية، وكذلك تكريم أمهات الشهداء واألسرى ولقاءات وتكريم فنانين الثان
  .ٕواعالميين عرب

بصفتكم من أبناء المدينة المقدسة، كيف تقيمون أوضاع القدس؟ وما هي متطلبات صمود : الدستور - 
  ًأهلها؟ وأهداف مبادراتكم ونشاطاتكم التي تقدمونها سنويا؟

س عاصمة فلسطين األبدية وكل ما نقدمه عبر رسائلنا هو من اجلها فهي البوصلة القد: الحسيني - 
الدائمة التي نبحث عنها صباح مساء؛ فعنوان المؤسسة الرئيسي هو القدس رغم أن المقر 
الرئيس لها في رام اهللا، فعيوننا وقلوبنا معها وفيها؛ فسيدة األرض لها مقرات خمسة ألجلها، في 

أما عن األوضاع في القدس فهي استثنائية عن باقي ...  والجزائر وتونس ومصرالقدس ورام اهللا
المدن الفلسطينية والشغل الشاغل فيها صياغة الهوية من قبل االحتالل كما شاء لكننا متمسكون 
بها وباقون فيها ما بقي الزعتر والزيتون، البلدة القديمة بالتحديد، ففي هذا الكيلو متر المربع 

 أشخاص في كل غرفة واحدة، وفي هذا داللة ٦ ألف فلسطيني أي ٤٥٠٠٠ا يعادل يتواجد م
ًواضحة على أن هذا الفلسطيني متمسك بأرضه وقدسه ويتوجب على العالم أن يدرك ويعلم تماما 
ًبأننا فيها باقون تحت األرض و فوق األرض وعلى سطح األرض ترسيخا للهوية الفلسطينية، 

فة هوية وفي كل فعالياتنا ومبادراتنا سواء كانت في أوبريت كأوبريت شمس فالثقافة مقاومة والثقا
ُالعروبة الذي نقيمه بأنه من أهم المبادرات أو عبر طباعة كتب حيث تم إنجاز  َ  كتب لعشرة ١٠ُ

كتاب فلسطينيين في الشتات عن القدس وفلسطين أو من خالل تنظيم مهرجان سنوي في تونس 
ور عربي ودولي وهذه المبادرات والنقاط التي نقوم بها كلها لترسيخ الهوية للتراث الفلسطيني بحض

  .الفلسطينية



 
٧

بعد قرار ترامب االعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية كيف تقيم المواقف العربية واإلسالمية : الدستور-
 وجهودها للحفاظ على هوية وعروبة القدس لمواجهة مخططات التهويد واالستيطان؟

ًقرار ترامب بتصوري ليس مجرد حبر على ورق، هو نعم ال يملك هذا القرار ال نصا وال تاريخا : حسينيال - ً
ًوال جغرافية، لكنني أذكر قصيدة ال يمكنني نسيانها عنوانها جدا مهم تتحدث عن القدس للشاعر 

باتنا بحضورنا وث) ال شيء يغير وجه اهللا وال شيء يغير وجه القدس: (نزيه خير التي تقول
ستبقى القدس عربية فلسطينية، بطبيعة الحال هذا العنوان هو الذي يجب أن يتبناه كل العرب 

نحن هنا ندافع عن شرف األمتين .. وبثبات وبال تردد عروس المدائن ومسرى رسولنا الكريم
ًا العربية واإلسالمية عامة وهذا كرم من اهللا عز وجل أن نكون مرابطين في المسجد األقصى وأيض

أن يكون لنا حضور ووجود في كنيسة القيامة هذه التوأم وهذه اللوحة التي نعتز فيها نحن 
ًكمسلمين ومسيحيين في لوحة تعددية تستحق التقدير، هذا وجه حضاري جدا لكل العالم في هذه 

ًالتعددية نصا وحضورا وثقافة ً. 

دعيم صمود الشعب الفلسطيني؟ وما ما دور مؤسسة األرض بترسيخ الهوية الفلسطينية وت: الدستور -
 دورها في عملية التواصل مع مختلف مكونات الشعب الفلسطيني وأماكن تواجدهم؟

مشروع سيدة األرض ثقافي بالتأكيد وليس سياسيا، إنما أرى أن كل ما يتعلق بالقضية : الحسيني-
ً عاما في هذا ١٢ التعبير فالثقافة مقاومة إذا جاز الفلسطينية سياسي مزجناه على األقل بالثقافة؛

ً عاما في هذه الرسالة اليومية فنحن في كل يوم لنا لقاءات وترتيبات وأخص بالذكر ١٢الطابع 
شخصيات » ٥» التي نذهب من خاللها إلى كل محافظات الوطن لكي نختار» بصمة وطن«مبادرة 

من أي سالح؛ ألن فيه بصمة وطن، فبتصوري أنه بالتأكيد أن الطابع الثقافي هو الطابع األهم 
ًحفاظا على الموروث وهو مهم جدا، ولكوني أقطن في القدس دعوني أشير إلى أن الذاكرة ال 

  .تحفظ الوجوه بقدر ما تحفظه المواقف

كيف تقيمون الدور األردني في الحفاظ على األماكن المقدسة بالقدس؟ ومن وجهة نظركم : الدستور  - 
  ى األماكن المقدسة في المدينة؟ما أهمية الوالية الهاشمية عل

ًموقف جاللة الملك عبد اهللا الثاني باتجاه القدس موقف مشرف جدا نرفع له القبعة إكبارا : الحسيني - ً
ًواجالال وهذا الموقف من حر شريف ال يحيد عن مواقفه المشرفة رغم ما يتعرض له من ضغوط،  ٕ

ذا الموقف العظيم لجاللته ال ينسى فهناك فالقدس والمسجد األقصى بالنسبة لجاللته خط أحمر فه
ً موظفا من وزارة األوقاف األردنية تشرف على أوقاف القدس وترعى المسجد األقصى ٤٨٠نحو 

  .وهذا يحسب لألردن ودوره الرائد والرائع نحو القدس الشريف

  

  



 
٨

  كلمة أخيرة توجهونها؟: الدستور -

القدس حرة عربية فلسطينية إن شاء اهللا ونتوجه نحن متمسكون بالعمل من أجل أن تكون : الحسيني -
بالتحية لكل نشمي ونشمية في األردن الحبيب، فهذه العالقة التي تربط بين شعبينا الفلسطيني واألردني 
ًمميزة واستثنائية؛ فنحن واألردن دوما في خندق واحد وفي مركب واحد وسنلتقي معا قريبا في القدس  ً ً

 كانون األول القادم في حفل تكريم شخصية العام الثاني عشر ٢١للقاء في ٕوالى ا.. محررة بإذن اهللا
  .بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني وعربي ودولي وضيوف شرف في قصر رام اهللا الثقافي

  ٦ص/٦/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 

  شؤون سياسية

  "هيومن رايتس"تؤيد قرار الحكومة طرد مدير " العليا اإلسرائيلية"

  

ّيدت المحكمة العليا اإلسرائيلية الثالثاء قرار الحكومة طرد مسؤول كبير  أ-) ب.ف.أ (-  القدس
 .بسبب دعمه المفترض لمقاطعة إسرائيل" هيومن رايتس ووتش"في منظمة 

هيومن رايتس "وسعت الدولة العبرية منذ أكثر من عام لطرد عمر شاكر مدير مكتب منظمة 
 .في إسرائيل واألراضي الفلسطينية" ووتش

 .يترك القرار اآلن للحكومة لتقرر إن كانت ستطرد شاكر أم الو

ورأى عمر شاكر، وهو مواطن أميركي، أن القرار يندرج في إطار محاوالت إسرائيل إسكات 
 .المنتقدين ألسلوب تعاطيها مع الفلسطينيين ونزع الشرعية عنهم

ت األمور على هذا النحو، إذا استمر"وكتب شاكر عبر حسابه على موقع تويتر بعد صدور القرار 
 يوما للمغادرة، وستنضم إسرائيل إلى صفوف إيران وكوريا الشمالية ومصر في منع وصول ٢٠أمامي 

 .للمعلومات" مسؤولي المنظمة

وفي حال أقدمت الحكومة اإلسرائيلية على طرد شاكر، ستكون هذه المرة األولى التي يتم فيها طرد 
 .٢٠١٧ًإسرائيل تطبيقا لقانون صدر عام أحد األجانب الداعمين لمقاطعة 

 .ًوسبق أن منعت إسرائيل أشخاصا آخرين من دخول أراضيها بموجب هذا القانون

يسعدني أن المحكمة العليا صادقت هذا "ًورحب وزير الداخلية اإلسرائيلي أرييه درعي بالقرار قائال 
 ."الصباح على قراري بعدم تمديد تأشيرة عمر شاكر

" أحد قادة حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات"الداخلية فإن شاكر وبحسب وزير 
 .على إسرائيل



 
٩

يجب أن يعلم كل من يعملون ضد إسرائيل أننا لن نسمح لهم بالعيش أو العمل "وأضاف درعي 
 ."هنا

وقالت المنظمة أنها تحث الشركات على وقف العمل في المستوطنات االسرائيلية في الضفة 
 .غربية المحتلة لتجنب ارتكاب انتهاكات تتعلق بحقوق اإلنسان، وأكدت أنها ال تنادي بمقاطعة إسرائيلال

 .بالمزاعم بأن شاكر نادى بالمقاطعة منذ انضمامه للمنظمة" طعنت بقوة"وأضافت أنها 

 قد ًودان كينيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة، قرار المحكمة وحذر من أن أحكاما أخرى مماثلة
  .تلي هذا القرار

 

ًلقد أعلنت المحكمة العليا فعليا بأن حرية التعبير في إسرائيل ال تشمل المناداة العادية جدا "وصرح 
 ."بحقوق الفلسطينيين

إذا قامت الحكومة اآلن بترحيل باحث في هيومان رايتس ووتش بسبب طلبه من الشركات "وأضاف 
 .ً"ء العالم، فربما تطردنا نحن تاليااحترام الحقوق مثلما نفعل في جميع أنحا

وتستند القضية المرفوعة ضد شاكر إلى تصريحات منسوبة إليه تدعم المقاطعة كان أدلى بها قبل 
 .توليه منصبه، بحسب هيومن رايتس ووتش

 .وأضافت الحكومة اإلسرائيلية في وقت الحق تصريحات جديدة لشاكر اعتبرت أنها تدعم المقاطعة

حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض "ات اإلسرائيلية بشدة ألنشطة وتتصدى السلط
، وهي حملة دولية تدعو للمقاطعة االقتصادية والثقافية والعلمية إلسرائيل بهدف حملها على "العقوبات

 .إنهاء االحتالل واالستيطان في األراضي الفلسطينية

 .بمعاداة السامية وهو ما ينفيه النشطاء بشدةوترى إسرائيل في الحركة تهديدا استراتيجيا وتتهمها 

وتقول هيومن رايتس ووتش إنها انتقدت سجل إسرائيل في مجال حقوق اإلنسان، لكنها لم تؤيد 
 .قط المقاطعة، واألمر ذاته ينطبق على شاكر منذ انضمامه إلى المنظمة

كات المحتملة لقانون عام وتشير وزارة الشؤون اإلستراتيجية اإلسرائيلية، التي تحقق في االنتها
، إلى أن نشاط شاكر، ال سيما في ما يتعلق باحتالل إسرائيل للضفة الغربية، وصل إلى درجة ٢٠١٧

 .الدعوات إلى المقاطعة

  ٢٢ ص٦/١١/٢٠١٩الغد 

***  

  

  

  



 
١٠

  فرنسا تدين المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

 

 المتمثلـة اإلسـرائيلي االحـتالل سـلطات اتخـذتها التـي األخيـرة لقـراراتا فرنـسا أدانت – وفا – باريس
 مـن بـالقرب التحتيـة، البنيـة وأعمـال الغربية الضفة في جديدة استيطانية وحدة ٢٣٤٢ بناء على بالموافقة

 للقلـق مثيـر سـياق مـن جـزء هـي القـرارات هـذه إن لها، بيان في الفرنسية، الخارجية وزارة وقالت .لحم بيت
 بــين ودائــم عــادل لــسالم الظــروف وتقــويض والقــدس، الغربيــة الــضفة فــي االســتعمار تــسارع فــي مثــليت

 هــذه عــن التخلــي إلــى اإلســرائيلية الــسلطات داعيــة ،"الــدولتين حــل أســاس علــى واإلســرائيليين الفلــسطينيين
  .المشاريع

  ٦/١١/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*** 

  اعتداءات

  لرام في القدس المحتلةًاالحتالل يعتقل مقدسيا من بلدة ا

 

شـمال القـدس المحتلـة،  الـرام اعتقلت قـوات االحـتالل أمـس االثنـين الـشاب إبـراهيم كنعـان مـن بلـدة
 . أحد مراكزها للتحقيق معهإلىوحولته 

وكانت قوات االحتالل اقتحمت ليلة أمس البلدة من مدخلها الرئيسي الـشمالي وتـصدى لهـا الـشبان 
  .بالحجارة

  ٥/١١/٢٠١٩دس موقع مدينة الق

*** 

   أطفال من بلدة العيسوية٤االحتالل يعتقل 

 

ليلة أمس االثنين، ثالثة أطفال قاصرين من حي الضهرة في بلدة العيـسوية  اعتقلت قوات االحتالل
 . أحد مراكزها للتحقيق معهمإلىّالقدس المحتلة وحولتهم  وسط

عمـر احمـد : األطفـال رب المبرح علىونقل مراسلنا عن شهود عيان أن قوات االحتالل اعتدت بالض
 . ٕمحمود، ووسيم داري، واسماعيل يوسف محيسن أثناء اعتقالهم

خــالل تواجــده ) ً عامــا١٣( محمــد محيــسن الطفــل وكانــت قــوات االحــتالل قــد اعتقلــت عــصر أمــس
  .بالشارع الرئيسي بالعيسوية

 ٥/١١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  



 
١١

  نقوات االحتالل تهدم منزال في سلوا

 

الثالثـاء،  أمـس جرافات بلديـة االحـتالل هدمت – جويحان دياال – الجديدة الحياة – القدس المحتلة
سلوان جنوب القدس المحتلة بحجة  منزل المواطن معتصم محمود عباسي من سكان حي أبو تايه في بلدة

  .البناء دون ترخيص

م، ١٨٠ ســنوات ومــساحته ٨منــذ وقــال أحــد أفــراد العائلــة محمــد محمــود العباســي إن المنــزل قــائم 
  . أشخاص٩ويسكن فيه قرابة ال

االجـراءات القانونيـة تـم   وخـالل٢٠١١منـذ العـام ": " الحيـاة الجديـدة" ّوبـين العباسـي فـي حديثـه لــ
  . شيقلألف ٧٢مخالفتنا بقيمة   تم٢٠١٨وفي عام .  قرار الهدم، والمخالفاتإلغاء

االحتالل، ومـوظفي البلديـة دون سـابق  ة كبيرة من جنودوأكد العباسي تفاجأنا بمحاصرة المنزل بقو
  . من المنزل بالقوةواألطفالالنساء،  بإخراج، وقام جنود االحتالل إنذار

من جانبه، أكد محـافظ القـدس عـدنان غيـث مـن خـالل زيـارة تفقديـة لعائلـة العباسـي علـى ضـرورة 
  .الوقوف بجانبهم ومساندتهم

لتبقـى بـال مـأوى،  لة تشردت بفعـل بلديـة االحـتالل وهـدم منزلهـا عائأمامنقف اليوم : "وأضاف غيث
 األسـرىواضح لبلدة سلوان التـي قـدمت  أن هناك استهداف.مؤكدا على ضرورة مساندتهم والوقوف بجانبهم

  .والشهداء

ـــ ، القــدس جميعهــا مــستهدفه بــشكل النهــا الحاميــة الجنوبيــة "الحيــاة الجديــدة" وأشــار فــي حديثــه ل
  . المباركاألقصىللمسجد 

من خـالل .العرقي مبينا أن هنالك استهداف واضح للسكان لتنفيذ سياسة التهجير القسرى والتطهير
 المخيفـة األنفـاقاالسـتيطانية، ومـن شـبكة  عمليات الهدم، وفرض غرامات، وسلب للعقارات لـدى الجمعيـات

  . المباركاألقصىوالمسجد  أسفل البلدة القديمة، وبلدة سلوان

 تايــه صــالة الظهــر لحظــة هــدم جرافــات بلديــة االحــتالل أبــو ســكان حــي يأهــالرات مــن وأدى العــش 
  .للمنزل بحضور المحافظ

 شــيقال شــهريا مــن أجــل اســتكمال االجــراءات ١٢٥٥ فــواتير بقيمــة ٦يــذكر أن العائلــة قامــت بــدفع 
  .وعدم هدم المنزل

 محـالت تجاريـة تعـود ٦الل  أن بعد شهر رمضان المبارك هدمت جرافات بلدية االحتاإلشارةوتجدر 
  .للعائلة، وكانت المحاالت مصدر رزقهم

  ٦/١١/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*** 



 
١٢

  العيسوية ببلدة االحتالل ضد عنيفة ليلية مواجهات في إصابات

 

 قـوات إلقـاء عقـب اختناق، بحاالت المحتلة، القدس وسط العيسوية بلدة أهالي من العشرات أصيب
 .البلدة وحارات أحياء داخل عشوائية وبصورة السامة والغازية الصوتية لالقناب من وابال االحتالل

 وانتـشروا مـداخلها، عبـر العيـسوية اقتحمـوا الجنـود عـشرات أن العيـسوية في المتابعة لجنة وذكرت
 فـي عـشوائية بـصورة الغازية القنابل والقوا عبيد حارة وفي األربعين مسجد ساحة عند خاصة شوارعها، في

 مــن حالــة إلــى إضــافة اختنــاق، بحــاالت األهــالي إصــابة إلــى أدى ممــا والمنــازل، البنايــات وباتجــاه الــشوارع
 .البلدة ألطفال الخوف

  ٥/١١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  االحتالل يشن حملة اعتقال ودهم بمدن الضفة والقدس

 

ماضـية، حملـة اعتقـال قوات االحتالل اإلسـرائيلي، الليلـة ال شنت – اآلن  فلسطين–الضفة المحتلة 
 .ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة

وأفاد مراسلنا، نقال عن مصادر محلية وأمنية أن قـوات االحـتالل اعتقلـت سـبعة مـواطنين مـن مـدن 
  .القدس وبين لحم ورام اهللا المحتلة

 ١٨(مــد ففــي مدينــة القــدس، اعتقلــت قــوة مــستعربين تابعــة لالحــتالل تعتقــل الــشاب مجــد بــشير أح
مـن منزلـه داخـل والفتـى أكـرم غاصـب عبيـد )  عامـا١٥(، إضافة العتقالها الطفل محمد سامي عبيـد )ًعاما

  .، وثالثتهم من قرية العيساوية)ً عاما١٧(

كمــا اعتقلــت قــوات االحــتالل الفتــى محمــد نــادر جــواريش مــن منطقــة الجــداول بمدينــة بيــت جــاال، 
  .منزله في مخيم عايدة، وكالهما من مدينة بيت لحمإضافة العتقالها الشاب أشرف الشيخ من 

وفي بيت لحم أيضا، اعتقلت قوات االحتالل األسير المحرر نواف إسماعيل القيـسي وعاثـت بمنزلـه 
 .ًخرابا، كما اعتقلت الشاب محمد حمدي المساعيد من منزله بمخيم عايدة شمال بيت لحم

ًوداهمــت قــوات االحــتالل محــال تجاريــا قــرب محطــة  الهــدى للمحروقــات فــي محــيط مخــيم الدهيــشة ً
  .ٍجنوب غرب بيت لحم، واندلعت مواجهات بالمكان

ّوفي ذات الـسياق، داهمـت قـوات االحـتالل عـدة منـازل وتعبـث بمحتوياتهـا فـي قريـة عجـول شـمال 
  .غرب رام اهللا، فجر اليوم

  ٦/١٠/٢٠١٩ فلسطين اآلن

***  



 
١٣

  لسلطان سليمان وسط القدسإبعاد الناشط الصفدي عن شارعي صالح الدين وا

 

 عـن اإلبعـادواألهلي أحمد الـصفدي، بـشرط  أفرجت سلطات االحتالل عن عضو هيئة العمل الوطني
 . يوما١٥قرب سور القدس التاريخ، لمدة  شارعي صالح الدين والسلطان سليمان

شــيقل،  ٥٠٠٠ وفـرض االحــتالل علــى الـصفدي شــروطا تقــضي بـالتوقيع علــى كفالــة ماليــة بقيمـة
ويــشمل الوقــوف أو المــشاركة أو  ً يومــا،١٥ٕوابعــاده عــن شــارعي صــالح الــدين والــسلطان ســليمان لمــدة 

 .تصوير أي اعتصام أو تجمع في المكان

االعتـصامات  من جانبـه، أوضـح الـصفدي أن مخـابرات االحـتالل حققـت معـه لـساعات طويلـة حـول
  .رغم أنها سلمية لقانونوالوقفات التي تنظم في مدينة القدس، واعتبرتها خارجة عن ا

المـضربين عـن  األسـرى وكـان االحـتالل قـد اعتقـل الـصفدي يـوم الـسبت مـن اعتـصام تـضامني مـع
  .الطعام في شارع صالح الدين بالقدس

  ٥/١١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  االحتالل يصادق على القطار الهوائي التهويدي في القدس

 

رائيلية، أمس الثالثاء، عن مصادقة الحكومة  كشفت وسائل إعالم إس–فلسطين المحتلة 
مالصق للمسجد األقصى بمدينة القدس ) تلفريك(» قطار هوائي معلق«اإلسرائيلية على خطة إنشاء 

  .المحتلة

اإلسرائيلية صادقت على خطة » الهيئة الوزارية لشؤون السكن«، أن »هآرتس«وذكرت صحيفة 
وباب ) المطل على البلدة القديمة في القدس(» زيتونجبل ال«الذي يربط » القطار الهوائي«إنشاء 

  .«البراق«، إحدى بوابات بلدة القدس القديمة، المؤدية الى حائط »المغاربة«

، وموقع أثري »الطالبية«المحاذية لحي » حديقة الجرس«ّوذكرت الصحيفة أن المخطط يمر بين 
ناء مركز كبير للزوار هناك، إضافة إلى االستيطانية لب» إلعاد«، حيث تخطط جمعية »سلوان«في بلدة 

  .«جبل الزيتون«محطة بموقف 

ًووفق الهيئة الوزارة اإلسرائيلية فإن القطار المزمع إنشاؤه سيكون قادرا على نقل نحو   آالف ٣ّ
مستوطن في الساعة في كل اتجاه، كما يستغرق السفر فيه نحو أربعة دقائق ونصف الدقيقة في عربات 

  . مسافرين١٠عاب قادرة على استي

المقربة من الحكومة اإلسرائيلية، كشفت مؤخرا، النقاب عن أن » إسرائيل اليوم«وكانت صحيفة 
لدولة االحتالل، حيث من » عاصمة سياحية عالمية«المخطط يهدف إلى الترويج لمدينة القدس المحتلة كـ 
هيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة ال«وكاتت . ٢٠٢١المتوقع أن يتم البدء بتشغيل القطار الهوائي عام 
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ّحذرت، في بيان سابق، من مشروع القطار الهوائي التي قررت سلطات االحتالل » القدس والمقدسات
  .اإلسرائيلية تنفيذه في مدينة القدس المحتلة

تشويه للمدينة المقدسة واستكمال لمشاريع «واعتبرت الهيئة الفلسطينية، أن القطار الهوائي 
وأكدت أن مصادقة حكومة االحتالل على المخطط االستيطاني . »ا والتي تطغى على عروبتهاالتهويد فيه

إصرار واضح على تهويد القدس ومعالمها وجعلها غريبة عن واقعها «، )تلفريك(لبناء القطار الهوائي 
  .«العربي اإلسالمي المسيحي المقدس

 في بلدة سلوان، فيما وزعت طواقمها وهدمت جرافات بلدية االحتالل، ظهر أمس الثالثاء، منزال
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن طواقم بلدية . اخطارات هدم في العيسوية بحجة البناء دون ترخيص

االحتالل برفقة عناصر من الشرطة والقوات الخاصة اقتحموا حي ابو تايه في بلدة سلوان وداهموا منزل 
واضاف المركز ان . حتوياته، ثم قاموا بتنفيذ عملية الهدمالمواطن معتصم العباسي، وشرعوا بتفريغ م
  .متر مربع١٠٠المنزل مكون من طابقين مساحة كل منهما 

وفي السياق، وزعت طواقم بلدية االحتالل اخطارات واستدعاءات للتحقيق بحجة البناء دون 
دية وزعت اكثر من وأوضح محمد ابو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية أن طواقم البل. ترخيص

واستدعاءات للبلدية بحجة البناء دون ترخيص، مضيفا أن » منشآت سكنية وتجارية« اخطارات هدم ١٠
  .طواقم البلدية قامت بتصوير المنشآت والشوارع

إلى ذلك، واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس الثالثاء، عمليات االقتحام لمناطق مختلفة 
دس المحتلتين، تخللها اعتقال عدد من الشبان، حيث اندلعت مواجهات في العيسوية، بالضفة الغربية والق

  .فيما قام جنود االحتالل بإطالق النار على األراضي الزراعية في قطاع غزة

 شابا خالل مداهمات بالضفة، حيث ١٢وقال جيش االحتالل في وسائل اإلعالم إن جنوده اعتقلوا 
 .جهزة األمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنينجرى تحويلهم للتحقيق لدى األ

  

وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص، إن عشرات من عناصر شرطة ... >>
االحتالل اقتحموا العيسوية وانتشروا في شوارعها، وتمركزوا عند ساحة مسجد األربعين وفي حارة عبيد 

غازية بصورة عشوائية في الشوارع وباتجاه البنايات والمنازل، مما أدى إلى إصابة األهالي وألقوا القنابل ال
  .بحاالت اختناق، إضافة إلى حالة من الخوف ألطفال البلدة

ويواصل المستوطنون سرقة ثمار الزيتون الفلسطيني في الضفة الغربية فضال عن ... >>
 شجرة زيتون قرب قرية اللبن جنوب ٩٠٠اليوم ثمار اعتدائهم على المواطنين، فقد سرق مستوطنون 

  . نابلس
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ان عشرات الفلسطينيين » معا اإلخبارية«وقال غسان دغلس مسؤول ملف االستيطان لوكالة 
وأكد دغلس ان هذه .  شجرة زيتون٩٠٠تفاجئوا صباح أمس بعد ان وصلوا الى اراضيهم بسرقة ثمار 

هناك االف «  من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس مضيفا االشجار تعود ملكيتها لعشرات المواطنين
اشجار الزيتون التى قام المستوطنون بسرقة ثمارها خالل الموسم الحالي اضافة الى احراق مئات االشجار 

  )وكاالت.(»االخرى

 ١ص/٦/١١/٢٠١٩الدستور 

***  

  اعتداءات/ تقارير 

  مدارس العيسوية تضرب احتجاجا على اعتداءات االحتالل

 

 عنـه أعلنـت الـذي اإلضـراب فـي المحتلـة القـدس وسـط العيـسوية بلدة في المدارس مختلف التزمت
 الدوام مع ًتزامنا البلدة في االحتالل قوات تنفذها التي لالعتداءات رفضا البلدة في الطلبة أمور أولياء لجنة

 .أمس صباح البلدة، في البنين مدرسة اقتحام وآخرها المدرسي،

 علـى اعتـدت كمـا للبنـين، العيـسوية مدرسـة مـن ًطالبـا األحـد يـوم اعتقلت قد االحتالل قوات وكانت
 أوليـاء لجنـة اعتبرتـه مـا وهـو المدرسـة، داخـل صـوتية قنابل وأطلقت آخر، وطالب وحارسها المدرسة مدير

 ".للخطر الطلبة لحياة ًتعريضا" األمور

 .البلدة من االحتالل قوات انسحبت فيما ة،العيسوي مدارس بمغادرة الطالب بدأ اإلضراب إعالن ٕواثر

 الحالـة عـن ناهيـك للدراسة آمنة غير بيئة تخلق" إنها قالت التي االقتحامات هذه اللجنة واستنكرت
 ".التركيز وقلة والخوف التوتر حيث للطلبة، النفسية

 تنفيـذ بعـدم إثـره علـى وتوصـلت الدراسـي، العـام بداية في أعلنته الذي اإلضراب إلى اللجنة وأشارت
 ضـربت االحـتالل شـرطة أن مـضيفة المـدارس، دوام مـع ًتزامنـا الظهيـرة وبعـد الصباح ساعات في اقتحامات

 .أسابيع منذ الحائط بعرض االتفاق

 قـررت ذلـك ٕواثـر تجاهلهـا، تـم لكـن االقتحامـات هـذه حـول شـكاوى عـدة قـدمت بأنهـا اللجنة وأفادت
  .االحتجاجي اإلضراب هذا إعالن

  ٥/١١/٢٠١٩نة القدس موقع مدي

*** 
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  شؤون مقدسية

  القدس في أرض لقطعة ملكيتها بإثبات ًقرارا تنتزع مقدسية عائالت

 

 باســم المعروفــة األرض لقطعــة ملكيتهــا بإثبــات ًقــرارا والنجــار اهللا، وعطــا عــويس، عــائالت انتزعــت
 .المحتلة القدس في األسباط باب قرب اليوسفية بالمقبرة المالصقة )الخندق( أو )الجمعة سوق(

 وبـين بينهـا سـنوات لعـدة اسـتمر صـراع بعـد جـاء القـرار أن المـذكورة المقدسـية العـائالت وأوضحت
 .ارشيد سامي المحامي خالل من القدس في االحتالل بلدية

 هـذه تـستخدم العبريـة البلديـة أن علمـا األصـليين، ألصـحابها عـادت قـد األرض ملكيـة تكـون وبهذا
  .سنوات منذ يات،للنفا ّكمجمع األرض

  ٥/١١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  برنامج عين على القدس

  برنامج عين على القدس يبحث مذكرة تنفيذ مشروع ترميم بمدينة القدس

 

 سلط برنامج عين على القدس الذي بثه التلفزيون االردني امس -)بترا( تشرين الثاني ٥عمان   
قعها الصندوق الهاشمي ومديرية اوقاف القدس وبرنامج االمم االثنين الضوء على مذكرة التعاون التي و

  .المتحدة االنمائي بهدف دعم صمود المقدسيين

وكان الممثل الخاص لبرنامج االمم المتحدة االنمائي ايفون هالي والمدير التنفيذي للصندوق 
ال عن الصندوق الهاشمي العمار المسجد االقصى وقبة الصخرة المشرفة الدكتور وصفي الكيالني ممث

ومدير عام اوقاف القدس وشؤون المسجد االقصى الشيخ محمد عزام الخطيب ممثال عن االوقاف قد وقعوا 
مذكرة شراكة تهدف الى توسيع آفاق العمل المستقبلي اليجاد حلول تنموية لصالح المواطنين في المدينة 

لثاني بتوقيع المذكرة لتنفيذ مشروع ترميم وقال الخطيب قمنا وبتوجيه من جاللة الملك عبداهللا ا.المقدسة
السلطان سليمان وصالح الدين وكل ما يتعلق بالممتلكات الوقفية كبير بمدينة القدس في شارعي 
من مراحل الترميم، لدعم صمود المقدسيين حيث طال الترميم في %٦٠االسالمية، حيث تم تنفيذ اكثر من 

شارعي صالح الدين والسلطان سليمان جميع االبنية التي تضم المكاتب والعيادات والمراكز االمر الذي لقي 
بدوره ثمن رئيس لجنة تجار القدس حجازي الرشق هذه الخطوات التي تمكن التاجر .المقدسييناستحسان 

  .المقدسي من البقاء في محله

وتزامن هذا االنجاز مع الحراك الدبلوماسي الذي جاء بعد زيارة الممثل الخاص لألمين العام لألمم 
ته عقب الزيارة حول استيائه من المتحدة للمسجد االقصى المبارك نيكوالي ماريدينوف، وتصريحا
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الممارسات التي تنتهجها حكومة االحتالل بحق المسجد، وتعطيلها لمشاريع االعمار الهاشمي في اولى 
 ١٢ وتم رصد ٢٠١٥من جهته قال الكيالني إن هذا الجزء هو االول من المشروع منذ عام . القبلتين

ن، في حين يشتمل المشروع الثاني على محاور جديدة  ماليين منها لغاية اآل٧مليون دينار له، تم انفاق 
منها محور دعم السكان واالسكان ومحور دعم التعليم ومحور تجديد االرث الثقافي ومحور دعم التجارة 
والتجار وتحيدا الدكاكين ذات الملكية الوقفية، مبينا انه سينبثق عن هذه المحاور االربعة مخططات 

داخل البلدة القديمة في حين ان المشروع االول كان خارجها في معظم تفصيلية، وهو اكثر شموال 
وفي حديثه عن عالقة المقدسيين باالوقاف، بين الدكتور كيالني ان االنسان المقدسي هو جزء . محطاته

من الوقف، الن هذه الفئة من الناس اوقفوا انفسهم فعليا دفاعا عن المقدسات، فهم يعيشون حياة ال 
، واسميناهم وقف الننا إذا ١٩٦٧ا من كثرة المضايقات التي يتعرضون لها يوميا منذ عام يحسدو عليه

منهم يقطنون في مبان وقفية اسالمية كانت ام  % ٧٠نظرنا الى سكان البلدة القديمة نجد اكثر من 
لبلدة  دكان في ا٩٠٠مسيحية وبالتالي فهم مرتبطون بشكل مباشر مع االوقاف، اضافة الى ان ما يقارب 

 مدرسة في مدينة القدس هي مدارس ٤٢القديمة تعود ملكيتها لالوقاف، وحتى في مجال التعليم يوجد 
وقفية رغم تبعيتها االدارية للسلطة الفلسطينية، وهذا االمر ينطبق على التراث فهو اما مقدس او وقف 

دسيين يفتخرون بهذا التشبيه صحيح وبالتالي فهذه الشراكة اشبه ما تكون بعقد الملكية وعليه فان المق
  ."اوقفوا انفسهم في سبيل اهللا دفاعا عن هوية هذه المدينة العربية االسالمية" عندما نقول بانهم

 برنامج مشاعدة الشعب الفلسطيني -الممثل الخاص المساعد لبرنامج االمم المتحدة االنمائي 
ق وهو مساعدة الشعب الفلسطيني، سفيان مشعشع اكد ان هذا المشروع ياتي من مبدأ عمل الصندو

اضافة الى ان البرنامج كمؤسسة اممية من حقه العمل في القدس بكافة النواحي باعتبارها مدينة محتلة، 
ورغم العوائق التي تواجه العمل من قبل حكومة االحتالل، اال اننا نتعلم من صمود المقدسيين، ونحتاج الى 

كما اكد ان . مباني في المدينة الذي ال يمكن السكوت عليهمشاركتهم وتعاونهم عالوة على وضع ال
المشروع لم يكتف بترميم الحجارة بل ذهب الى محاولة تفعيل وتنشيط الحركة التجارية والسياحية من اجل 
زيادة المردود المالي لالنسان المقدسي مما يساعده في الصمود في وجه التحديات و المحاوالت 

  .ينة المقدسةالصهيونية لتهويد المد

 ١٠٠وفي محور آخر استطلع البرنامج آراء الشارع الفلسطيني حول وعد بلفور بعد مرور 
وعامين على هذد الوعد حيث اكدوا بطالن الوعد لعدم ملكيته لهذه االرض، وهو بالنسبة للفلسطنيين كانه 

  )بترا  (.لم يكن رغم تداعياته على ارض الواقع

  ٦/١١/٢٠١٩وكالة االنباء االردنية 

*** 
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  آراء عربية

 !.. ال صهيونية بدون استيطان وال سالم مع االستيطان

 عبد الرحيم جاموس.د

ونية ارتباطا وثيقا بحركة االستعمار االستيطاني الغربي بعالقة عضوية ال فكاك لقد ارتبطت الصهي
  ... منها

فكرة (إنه من السذاجة بمكان ان يعتقد البعض بإمكانية التعايش مع الصهيونية القائمة على 
  ...! في اراضي الغير) التوسع واإلستيطان

م لم ولن تكف عن ١٩٤٨فلسطين عام التي انشئت على أرض ) المستعمرة االسرائيلية(فها هي 
  ....مواصلة مسيرتها اإلستعمارية

وسياساتها األساسية القائمة على التوسع واإلستيطان في االراضي الفلسطينية المحتلة عام 
م رغم كافة القرارات الدولية التي صدرت عن الجمعية العامة لالمم المتحدة وعن مجلس األمن ١٩٦٧

ي االراضي العربية المحتلة وتطالب بوقفه تماما واعتبار القائم منه عمال غير والتي تدين االستيطان ف
  ... .. مشروع ويدمر كل فرص السالم النهاء الصراع العربي االسرائيلي

َإن حكومة اإلستعمار اإلسرائيلي قد واصلت سياساتها اإلستيطانية، ألنها تتمثل الصهيونية فكرا  َ َ
لكافة القرارات الشاجبة لتوسعها االستيطاني في األراضي الفلسطينية وفي ًفلم تلقي باال ... وممارسة 

الجوالن العربي السوري المحتل، الذي تجرأت مؤخرا وبدعم من ادارة الرئيس دونالد ترامب بإعالن ضمة 
اإلستيطاني في القدس ومحيطها وكافة أنحاء  كما تتواصل سياسة البناء... لكيان المستعمرة اإلسرائيلية

الضفة الفلسطينية المحتلة، ما من شأنه أن يقوض كل جهود السالم، ويضع حدا ونهاية لفكرة حل 
 !.... الدولتين

إن هذه السياسات اإلستيطانية التي تنتهجها سلطات اإلحتالل في األراضي الفلسطينية إضافة إلى كونها 
راضي الفلسطينية إلى النموذج الصربي تدمر فكرة حل الدولتين، فإنها تمهد الطريق إلى تحويل الحل في األ

المطبق في البوسنة والهرسك حيث هناك دولة صربية خالصة وبجانبها دولة البوسنة المختلطة من (
، حيث يستحيل الفصل ما بين مناطق اإلستيطان والمناطق األخرى داخل )الصرب والبوشناق والكروات

ني البد من مقاومته وردعه، ولذا تحذر السلطة األراضي المحتلة، وهذا التحول في التوجه الصهيو
الفلسطينية من مخاطر هذا اإلستيطان والتوسع الجاري به يوميا، والذي توضع له الموازنات الكبيرة وتعمل 
على تعزيز وجوده داخل القدس وفي محيطها وكذلك في مختلف المناطق بالضفة الغربية حيث تتوسع 

شملها حكومة اإلحتالل بالرعاية التامة ودعم كافة مشاريع البنية التحتية الكتل اإلستطانية بشكل سريع، وت
  .فيها لتحويلها إلى مدن كبيرة تتوفر على كافة المرافق، وتخضعها للقانون اإلسرائيلي
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ٕإن مطالبة المجتمع الدولي اليوم للقيام بمهامه واتخاذ إجراءات رادعة لحكومة المستعمرة تثنيها 
قبل أن يؤدي ذلك إلى دفع المنطقة .. ا التوسعية اإلستيطانية باتت ملحة وضرورة عن مواصلة سياساته

  ..إلى موجات من العنف لن تتوقف عند جغرافية فلسطين

لقد فقد الفلسطينيون األمل بالمجتمع الدولي لتقاعسه عن القيام بواجبه إزاء حماية الشعب 
   ..الفلسطيني وحماية حقوقه المشروعة في وطنه

تمرار هذه السياسات االستيطانية الصهيونية في االراضي الفلسطينية باتت تطرح مستقبال إن اس
 !.... اسودا لكل الجهود التي تبذل من أجل الوصول إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني الصهيوني

 .. إن سياسات المستعمرة اإلسرائيلية القائمة لن تؤدي سوى إلى مزيد من العنف وتأجيج للصراع

 ...... هذا ما يؤكد أن السالم مع الصهيونية وفكرها يعد ضربا من ضروب الخيال

فال سالم مع استمرار االحتالل واالستعمار واالستيطان والسياسات الفاشية والعنصرية التي تنتهجها 
  !..... حكومة اليمين الصهيوني

  ١٤ص/٦/١١/٢٠١٩الدستور 
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 سطينجرائم وانتهاكات حقوق اإلنسان في فل

 سري القدوة

في مشهد يعبر عن الكراهية والعنصرية والعمل الوحشي وممارسة القمع ألبناء الشعب الفلسطيني  
يم قرب القدس المحتلة بإطالق الرصاص بشكل مباشر على اقدم جنود االحتالل االسرائيلي على حاجز الزع

شاب فلسطيني بعد أن أخلوا سبيله وطلبوا منه االبتعاد عنهم ليصيبوه بالظهر حيث ظهر ذلك فى مشهد 
فيديو مصور نشر عبر وسائل االعالم ومنصات التواصل االجتماعي، ويعد هذا الشريط ادانه واضحة 

 الكراهية العمياء والعنصرية التي جسدت سلسلة طويلة من العداء ألبناء لجنود االحتالل الذي يظهر حجم
الشعب الفلسطيني الذين باتت ارواحهم ودماؤهم محط لتسلية جنود جيش االحتالل والمستوطنين 
المغتصبين ألرضنا الفلسطينية، وخالل جرائم االحتالل المتكررة يقدم قناصة عسكريين تابعين لجيش 

 الرصاص بشكل مباشر تجاه العديد من المواطنين على الحواجز االسرائيلية مما ادى الي االحتالل بإطالق
مقتل البعض منهم وتركوهم ينزفون دما وقاموا بانتهاكات لحقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساني 

 في هذه وارتكابهم لجرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسانية وهنا يجب على االمم المتحدة فتح تحقيق دولي
الجرائم وخاصة المتعلقة بحقوق االنسان وحماية المدنيين تحت االحتالل من جرائم وانتهاكات ترتكب بحق 

   .القانون الدولي واإلنساني على يد حكومة االحتالل وقواتها ومستوطنيها

ان األمين العام لألمم المتحدة وأعضاء مجلس االمن الدائمين وكل الدول التي وقعت على 
فاقيات الدولية المتعلقة بحقوق االنسان مطالبين التدخل وتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم االحتالل االت
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 قرارات دولية لمحاسبة االحتالل وتحويل من قام بهذا  التي تحظى بدعم وغطاء أميركي وال بد من اتخاذ
لجرائم ضد اإلنسانية التي يرتكبها العمل من قادة االحتالل الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم على ا

    .هؤالء القتلة بحق الفلسطينيين

ان المجتمع الدولي ومؤسساته يتحملون المسؤولية الكاملة عن أي تدهور وانفجار األوضاع في 
األرض المحتلة وهم مطالبين باتخاذ االجراءات الحاسمة لوقف معاناة ابناء الشعب الفلسطيني وجرائمه 

يجب ان يقوموا بواجبهم اإلنساني تجاه حماية المدنيين واتخاذ االجراءات المناسبة ضد بحق المدنيين و
حكومة االحتالل اإلرهابية وهذا التواطئ الغير مسبوق من قبل اإلدارة األميركية وخاصة بعد ان تم الكشف 

تمع الدولي عن هذه الجريمة ونشرها والتي تتناقض مع القانون الدولي واإلنساني وضرورة تحمل المج
مسؤولياته في وقف معاناة الشعب الفلسطيني والعمل الجاد لوقف االنتهاكات والممارسات اليومية غير 
المقبولة وفق المواثيق واألعراف الدولية التي يقوم بها االحتالل اإلسرائيلي الغاشم بحق شعب أعزل 

    .وتهيئة األرضية الناجعة التي من شأنها إنهاء االحتالل

سياسات اإلرهابية التي يقوم بها االحتالل تجاه الشعب واألرض الفلسطينية من شأنها خلق ان ال
واقع إسرائيلي جديد على كامل األراضي الفلسطينية المحتلة مما يعد تحديا صارخا لقيم اإلنسانية والعالم 

قوق اإلنسان، وان من الحر وتناقض كامل مع المواثيق والقوانين واألعراف الدولية وانتهاك جسيم ألبسط ح
شان هذه الجرائم اليومية الوحشية وممارسة أبشع جرائم التطهير العرقي والتهجير والقتل والتدمير التي ال 
تزال تتواصل وتضاف الى مأساة الشعب الفلسطيني التي تتجدد كل يوم وتتفاقم بصورة مستمرة جراء 

ان والتهجير والقتل وفرض مخططات التهويد التي استمرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي بعمليات االستيط
  .تطال مدينة القدس وما فيها من مقدسات إسالمية ومسيحية

ولعل المطلوب من قبل المؤسسات والهيئات العربية اإلقليمية والدولية العمل على فضح االحتالل 
يات الراهنة وتعزيز ومواصلة دعم نضال الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والعمل على مواجهة التحد

 . صمود الفلسطينيين من أجل إحقاق حقوقهم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

  رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية  - سفير النوايا الحسنة في فلسطين* 

  ١٥ص/٦/١١/٢٠١٩الدستور 
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  آراء عبرية مترجمة

  )٢-٢(؟  أي نوع من الدولةولكن.. سيكون لدينا حل دولة واحدة

  

  ٢٠١٩) ديسمبر(كانون األول )/ نوفمبر(تشرين الثاني ) فورين أفيرز (–* ّيوسف منير

  عالء الدين أبو زينة: ترجمة

  في الجزء السابق

ّدق وصول الرئيس األميركي، دونالد ترامب، إلى البيت األبيض المسمار األخير في نعش حل 
الدولتين، والدولة الواحدة، ) حل(أنا أنظر في “: ٢٠١٧) فبراير(في شباط وأوضح ترامب رؤيته . الدولتين

وقلب خبراء السياسة والدبلوماسيون المتمرسون أعينهم دهشة وهم . ”وأحب ذلك الذي يحبه الطرفان
ًيشاهدون نجم تلفزيون الواقع الذي تحول إلى القائد األعلى وهو يصف الخيارات كما لو كانت أطباقا على 

منذ أن بدأت المرحلة الحالية من : لكن هذه المالحظة أشارت إلى تحول حقيقي. ولة بوفيه مفتوحطا
ثم . ًعملية السالم في أوائل التسعينيات، لم يقترح أي رئيس أميركي من قبل علنا القبول بدولة واحدة

 وفريقه على قائمة ًأصبح ما كان يدور في خلد ترامب واضحا في السنوات التي تلت ذلك، عندما وافق هو
ٕوانما واحدة تكرس الهيمنة - أمنيات إسرائيلية يمينية متطرفة، والتي هدفت إلى تحقيق ناتج دولة واحدة 

  .ًاإلسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين، وليس واحدة تمنح األطراف حقوقا متساوية

طينيون ضد االحتالل ًبينما أصبح فشل عملية السالم أكثر وضوحا مع مرور الوقت، نهض الفلس
. وأشارت إسرائيل إلى ردود الفعل هذه لتبرير ممارسة المزيد من القمع. بطريقة عنيفة بعض األحيان -

 على االضطرار - في ما يرضي إسرائيل - ّلكن القادة الفلسطينيين مكنوا هذه الدورة، وقد وطنوا أنفسهم 
 وهو شيء تستحقه جميع الشعوب في واقع إلى إثبات أن الفلسطينيين يستحقون حق تقرير المصير،

  .األمر

  الجزء الثاني

ُفرق تسد   

َإسرائيل إلى مباريات في الصراخ حول من / ًغالبا ما تتحول الجداالت حول الصراع في فلسطين
لكن مثل هذه الخالفات تبتعد عن الفكرة . ًهو الذي يتحمل قدرا أكبر من اللوم على فشل حل الدولتين

  . أي خطة رأت في التقسيم وسيلة لتحقيق حل عادل كانت محكومة بقدر الفشل على الدوامأن: األساسية

اعتمد اإليمان بصالحية حل الدولتين على افتراض معيب بأن النزاع يتجذر في المرحلة التي 
ًويجادل المدافعون عن هذا الحل بأن السالم من خالل التقسيم سيكون ممكنا، . ١٩٦٧أعقبت حرب العام 

ومع . ط لو استطاع الطرفان أن يكسرا حلقة العنف والمقاومة العنيفة التي سادت وترسخت بعد الحربفق
 وتنبع من مشكلة غير قابلة ١٩٦٧ذلك، فإن المعضالت التي يفرضها التقسيم تسبق بوقت طويل العام 



 
٢٢

ًال المملكة المتحدة أو -خالل الجزء األكبر من قرن من الزمان، حاولت القوى الغربية . للحل بشكل أساسي
ً مرارا وتكرارا تربيع الدائرة نفسها- ثم الواليات المتحدة استيعاب المطالب الصهيونية بدولة ذات غالبية : ً

ًوتم جعل هذا المشروع غير المنطقي ممكنا من . يهودية في أرض يسكنها الفلسطينيون بأغلبية ساحقة
طيني والتعاطف مع فكرة خلق مساحة لليهود في مكان خالل رغبة في تجاهل إنسانية وحقوق الشعب الفلس

وهي عاطفة كانت متجذرة في بعض األحيان في رغبة معادية للسامية، بهدف الحد من -ما خارج أوروبا 
  .عدد اليهود في الغرب الذي يهيمن عليه المسيحيون

” وطن قومي“، أصدرت الحكومة البريطانية إعالن بلفور، الذي حدد هدف إنشاء ١٩١٧في العام 
الحقوق المدنية والدينية للسكان الحاليين من غير “للشعب اليهودي في فلسطين من دون التعدي على 

ّوقد انطوت هذه الصيغة على عيب أساسي، والذي كان من شأنه أن يفسد جميع خطط التقسيم . ”اليهود
. تمنح الفلسطينيين المكانة نفسهاًلقد تصورت اليهود شعبا له حقوق وطنية، لكنها لم : ًالمستقبلية، أيضا

ًوهكذا، يمكن طرد السكان الفلسطينيين وتقطيع أوصالهم، ألنه لم يتم اعتبارهم شعبا يستحق التماسك 
ًوبعد عشرين عاما من ذلك، اقترحت لجنة بيل البريطانية خطة تقسيم كان من شأنها أن . الديموغرافي

 لكنها كانت ستقسم السكان العرب بين ثالثة كيانات تجمع الغالبية العظمى من اليهود في فلسطين،
وبعد عقد من الزمان، في أعقاب . واحد عربي، وواحد يهودي، وواحد بريطاني: سياسية منفصلة

الهولوكوست، قدمت خطة تقسيم اقترحتها األمم المتحدة رؤية مماثلة؛ حيث تم رسم حدود إلنشاء دولة 
  .ينيين مرة أخرى إلى كيانات متعددةذات أغلبية يهودية، مع تقسيم الفلسط

، عندما انتهى الحكم البريطاني لفلسطين، بدأت الميليشيات الصهيونية في إنشاء ١٩٤٨في العام 
دولة يهودية على األرض بالقوة، معتمدة على خطة التقسيم التي اقترحتها األمم المتحدة إلضفاء الشرعية 

 إجبار غالبية سكان األرض الفلسطينيين على الخروج أو وفي الحرب التي تلت ذلك، تم. على أهدافها
ًالفرار من أمام التوغالت اإلسرائيلية؛ ولم يسمح لهم بالعودة بعد ذلك أبدا وقد استولت الدولة الجديدة . ُ

وأصبحوا الجئين، . على أراضيهم، وقامت بهدم قراهم، وأعطت منازلهم في المدن للوافدين الجدد من اليهود
  .”النكبة“ويشير الفلسطينيون إلى هذه اللحظة التاريخية باسم . ”ليمبو”حيواتهم إلى الـِوُأرسلت 

قد تكون السنوات التسع عشرة التي تلت ذلك هي المرة الوحيدة في األلفي سنة الماضية التي تم 
الرومان -لم تقم أي من القوى العظمى التي حكمت تلك األرض . ًفيها تقسيم أرض فلسطين فعليا

 - لبيزنطيين واألمويين والعباسيين والفاطميين والصليبيين واأليوبيين والمماليك والعثمانيين والبريطانيينوا
ًلم يكن القيام بذلك منطقيا على اإلطالق، . بفصل غزة عن القدس، ونابلس عن الناصرة، أو أريحا عن يافا

، فإنها جسدت بذلك ١٩٦٧ي في العام في واقع األمر، عندما سيطرت إسرائيل على األراض. وما يزال كذلك
لكنها فعلت ذلك من خالل نظامين، أحدهما . ًفعليا عودة إلى قاعدة تاريخية لحكم هذه األرض كوحدة واحدة

  .لليهود اإلسرائيليين، واآلخر للناس الذين يعيشون على األرض التي احتلها اإلسرائيليون
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  خطأ عرفات

ى حلها؟ بينما ظلت عملية أوسلو متعثرة وطال أمدها، ما المشكلة التي سعى حل الدولتين إل
ًال يتعلق األمر كثيرا بالصراع بين اإلسرائيليين والفلسطينيين بقدر ما يتعلق بالصراع : ًأصبح الجواب واضحا

تحب إسرائيل أن تعتبر نفسها ديمقراطية، حتى بينما تحكم ماليين األشخاص . بين اإلسرائيليين أنفسهم
ّولم تفعل المفاوضات المطولة التي ال نهاية لها سوى حجب .  الحقوق السياسية األساسيةالمحرومين من

كان التقدم الفعلي في المحادثات سيعني تهديد السيطرة اليهودية على األرض، . هذه الحقيقة األساسية
يين فضلوا وهذا هو السبب في أن اإلسرائيل. وهي شيء تبين أنه أكثر أهمية إلسرائيل من الديمقراطية

إجراء مفاوضات من نوع أوسلو، التي تجعل األمر يبدو وكأنهم يحاولون التعامل مع القضية الفلسطينية 
ًبجدية، لكنها ال تجبرهم أبدا على القيام بذلك فعليا ً.  

ومن ناحية أخرى، كرست القيادة الفلسطينية نفسها لحل الدولتين، على الرغم من أن أي دولة 
 من خالل عملية التفاوض الحالية ستكون أقل بكثير من الحد األدنى من االحتياجات يمكنها أن تنالها

ّلن تسمح هذه الدولة لالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى مدن وقرى أجدادهم، ولن توفر . الفلسطينية
كان . قيقيينًالمساواة الكاملة للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، أو تمنح الفلسطينيين استقالال وسيادة ح

ًالقبول بلعب دور في هذا التمرين سيئ المشورة والتصميم خطًأ استراتيجيا هائال، والذي لم يكن مدفوعا  ً ً
  .ًباالحتياجات األساسية للقومية الفلسطينية بقدر ما كان مدفوعا بالمصالح الشخصية للزعماء الفلسطينيين

د، كانت منظمة التحرير الفلسطينية بعد أن قادت الكفاح المسلح ضد إسرائيل على مدى عقو
ومع ذلك أصبحت هذه المجموعة، . بزعامة ياسر عرفات معروفة ومقبولة لدى الفلسطينيين العاديين

وبعد أن أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية . بحلول أواخر الثمانينيات، مجرد قشرة جوفاء لذاتها السابقة
 بعد أن قطع ١٩٩٠ً تونس، أصبحت أكثر ضعفا في العام ًمعزولة فعليا بسبب إرسالها إلى المنفى في

َرعاتها األثرياء في الخليج التمويل عنها عندما دعم عرفات استيالء صدام حسين على الكويت وفي . ُ
الثورة الشعبية ضد  -الوقت نفسه، على األرض في المناطق الفلسطينية، كانت االنتفاضة األولى 

. ر وتهدد بإزاحة منظمة التحرير الفلسطينية كوجه للمقاومة الفلسطينية تصنع عناوين األخبا-  االحتالل
ًومن خالل تبني عملية أوسلو، وجد عرفات وزمالؤه من قادة منظمة التحرير الفلسطينية مسارا شخصيا  ً

بينما وضعوا المجتمع الفلسطيني في مأزق أعاقه عن التحرك منذ  - يعيدهم إلى موقع التأثير واألهمية 
  .لحينذلك ا

كان قرار منظمة التحرير الفلسطينية ذاك مدعاة لمزيد من األسف بالنظر إلى السياق العالمي 
. كان االتحاد السوفياتي قد انهار للتو، وهو ما أطلق موجة عالمية من التحول الديمقراطي. ُالذي اتخذ فيه

ًوكانت جنوب إفريقيا تفكك نظام الفصل العنصري لديها، مظهرة أن أي بل د يمكن أن يتخلى عن طيب خاطر ُ
وما كانت منظمة التحرير الفلسطينية لتطلب لحظة أكثر . عن نظام لالضطهاد العنصري لصالح الديمقراطية
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ًولكن، بدال من ذلك، التقط قادة منظمة التحرير . مالءمة للمطالبة بحقوق متساوية في دولة ديمقراطية
ًن الحقوق األساسية للفلسطينيين تكون موضوعا لمفاوضات الفلسطينية الصلة المباشرة وسمحوا بأن تكو

  .ثالثية، والتي سيكونون فيها الحلقة األضعف على الدوام

  ًحان وقت المضي قدما
أسلم هذا الخيار الذي اختارته منظمة التحرير الفلسطينية الفلسطينيين إلى مزيد من االضطهاد 

وبعد عدة . ين، بينما كانوا ينتظرون صفقة أسطوريةتحت االحتالل العسكري والبؤس في مخيمات الالجئ
عقود، حتى بعد أن مضى كل اآلخرين مبتعدين، ما يزال خلفاء عرفات في السلطة الفلسطينية متمسكين 

فبعد أن أهدروا الكثير من الجهد وخسروا الكثير من المصداقية في مشروع . بعملية السالم وحل الدولتين
  .ن صعوبة في التخلي عن األمربناء الدولة، أصبحوا يجدو

لقد حان الوقت لتتخلى السلطة الفلسطينية عن تأييدها لحل . يجب لهذا الجمود أن يتوقف
الدولتين، وهي فكرة لم تعد أكثر من ورقة تين تختبئ خلفها الواليات المتحدة وغيرها من القوى العظمى 

ًبدال من ذلك، يجب . عنصري بحكم األمر الواقعًبينما تسمح إلسرائيل بالمضي قدما في ممارسة التمييز ال
أن يعترف الفلسطينيون بحقيقة وجود دولة واحدة فقط بين النهر والبحر، وأن يركزوا جهودهم على جعل 

ًتلك الدولة موطنا صالحا لجميع سكان المنطقة، اليهود والعرب على حد سواء ً.  

تراتيجية سيقوض اإلجماع الذي تم سوف يعترض البعض باعتبار أن مثل هذا التحول في االس
التوصل إليه بشق األنفس، والذي تأصل في عقود من النشاط والقانون الدولي، على اعتبار أن 

وقد . لكن هذا التوافق لم ينتج الكثير للفلسطينيين. للفلسطينيين الحق في أن تكون لهم دولتهم الخاصة
 بناء وتوسيع المستوطنات اإلسرائيلية أو منح فشل عدد ال يحصى من قرارات األمم المتحدة في وقف

وفي حل دولة واحدة جدير بهذا االسم، سوف يكسب . الفلسطينيين دولة، وبالتالي لن يخسروا الكثير
  .الفلسطينيون المساواة الكاملة بموجب القانون، وبالتالي فإنهم سيكسبون الكثير

لكن . يع السكان، بمن فيهم الفلسطينيونلن تتبنى إدارة ترامب مفهوم المساواة في الحقوق لجم
وقد أظهر استطالع للرأي أجرته جامعة ميريالند العام الماضي أن . الناخبين األميركيين ربما يفعلون

ًاألميركيين منقسمون بالتساوي تقريبا بين دعم حل الدولتين ودعم حل الدولة الواحدة مع حقوق متساوية 
 - ) ًوهو كذلك فعال(لوا عما يفضلونه إذا كان حل الدولتين غير ممكن ومع ذلك، عندما سئ. لجميع السكان

 فإنهم اختاروا األخيرة بهامش اثنين إلى - استمرار الوضع الراهن أم دولة واحدة متساوية في الحقوق
  .واحد

التدفق المستمر للموارد -تمكنت الواليات المتحدة من تأمين أكثر ما ترغب فيه في الشرق األوسط 
وسوف تخدم . لكن ذلك جاء على حساب عدم االستقرار الدائم.  من دون تحقيق سالم عادل–يعيةالطب
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دولة مشتركة ذات حقوق متساوية للجميع المصالح األميركية بشكل أفضل، ألنها ستؤدي في النهاية إلى 
  .ًاستقرار المنطقة وستولد فرصا أوسع للنمو االقتصادي واإلصالح السياسي

ًسوف يكسبون هم أيضا األمن . ًسرائيليون من التحول إلى مثل هذه الدولة أيضاسوف يستفيد اإل
ُواالستقرار والنمو، بينما يفلتون من العزلة الدولية ويتخلصون من التعفن األخالقي الذي أحدثه االحتالل 

دينية في وفي الوقت نفسه، سوف يحافظون على الصالت بالمواقع التاريخية وال. في المجتمع اإلسرائيلي
. ومع أن معظم اإلسرائيليين سيفضلون إدامة الوضع الراهن، فإن هذا غير ممكن فحسب. الضفة الغربية

ال يمكن إلسرائيل أن تستمر في إنكار حقوق ماليين الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى وتتوقع أن تظل 
ًعضوا عاديا في المجتمع الدولي نسخة الفصل العنصري في سوف يتم في نهاية المطاف االعتراف ب. ً

االنتقال إلى دولة : الشرق األوسط بما هي عليه، وبعد ذلك ستكون خيارات إسرائيل الحقيقية واضحة
ًواحدة بحقوق متساوية، أو أن تصبح كيانا مارقا منبوذا ً ً.  

  دستور جديد

يصبح يجب على المدافعين عن فكرة الحقوق المتساوية للجميع اتخاذ خطوات للتأكد من أن ال 
ًشعارا فارغا مثل ” حل الدولة الواحدة“ ومن أجل تركيز رؤيتهم وترسيخها، ينبغي عليهم . ”حل الدولتين“ً

ًعدم االكتفاء باقتراح دولة جديدة فحسب، وانما دستور جديد أيضا ُسوف يظهر ذلك التزامهم . ٕ
، كان القادة ١٩٤٨ي العام عندما تأسس البلد ف. بالديمقراطية، ويسلط الضوء على افتقار إسرائيل إليها

الصهاينة يحاولون تسريع وصول المزيد من اليهود ومنع عودة الفلسطينيين واالستيالء على أكبر قدر 
لم يكن لديهم مصلحة في تحديد معايير المواطنة أو الحقوق أو القيود المفروضة على . ممكن من األرض

” القوانين األساسية“من  لدولة اليهودية سلسلةًلذلك، بدال من كتابة دستور، وضعت ا. سلطة الحكومة
  .بطريقة مخصصة، وقد اكتسبت هذه القوانين بعض الوزن الدستوري مع مرور الوقت

بدال من ذلك الشكل القانوني الفضفاض المجمع كيفما اتفق، والذي تم استخدامه لحماية حقوق  ً
ًسطينيين العمل معا لصياغة دستور يدعم ٕالبعض وانكار حقوق اآلخرين، يجب على اإلسرائيليين والفل

ًويجب أن يعترف الدستور الجديد بأن البلد سيكون وطنا لكل من الشعبين، وأنه على الرغم . حقوق الجميع
من الروايات واألصوات القومية من كال الجانبين، والتي تدعي خالف ذلك، فإن لدى كال الشعبين روابط 

تور بتاريخ الشعب اليهودي وتعرضهم لالضطهاد واألهمية القصوى وسوف يعترف الدس. تاريخية باألرض
لضمان تمتع جميع المواطنين، بصرف النظر عن الدين أو األصل العرقي أو األصل القومي، بالحق في 

ُكما سيعترف باألخطاء والمظالم التي ارتكبت في حق الالجئين الفلسطينيين وستبدأ عملية . السالمة واألمن
  .عويضهمإلعادتهم وت

ًيمكن أن يوفر دستور جديد المواطنة لجميع األشخاص الذين يعيشون حاليا في األرض الواقعة  ٌ
بين النهر والبحر والالجئين الفلسطينيين، وأن يوفر مسارات للمهاجرين من أماكن أخرى ليصبحوا 
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ي ذلك حرية التنقل وسوف يتمتع جميع المواطنين بالحقوق المدنية والسياسية الكاملة، بما ف. مواطنين
ًسوف يكون ممنوعا على : وسيكون الجميع متساوين أمام القانون. والدين والتعبير وتكوين الجمعيات

  .الدولة التمييز على أساس العرق أو الدين

حتى تعمل هذه الدولة، يجب اعتبار هذه المبادئ الدستورية تأسيسية، والتي ستكون خاضعة 
 بالمائة على ٩٠على سبيل المثال، شرط الحصول على موافقة بنسبة -يل ًلقيود عالية جدا أمام التعد
وسيكون من شأن ذلك ضمان أن يمكن تغيير الحقوق األساسية عن طريق . األقل في السلطة التشريعية

  .ُاألغلبية البسيطة، وبحيث تمنع أي مجموعة بعينها من استخدام الميزة الديموغرافية لتغيير طبيعة الدولة

ً االنتقال إلى نظام جديد بحقوق متساوية نوعا من الثقة التي ال يمكن بناؤها طالما ظل يتطلب
لذلك، ستحتاج الدولة . ٕضحايا القمع والعنف واراقة الدماء على مدى عقود يشعرون بأن العدالة لم تتحقق
إللهام، يمكنها أن ول. ًالجديدة أيضا إلى عملية للحقيقة والمصالحة، والتي تركز على العدالة التصالحية

  .ُننظر إلى الجهود السابقة التي بذلت في جنوب أفريقيا ورواندا

هل هي : وأود أن أسأل هؤالء. سوف يرفض البعض هذه الرؤية باعتبارها ساذجة أو غير عملية
ّعملية من محاولة تفكيك عجة البيض المخفوق التي خلقها االحتالل اإلسرائيلي؟ كم  -  أكثر سذاجة وال

عقود الفشل يجب أن نتحمل قبل أن نتمكن من استنتاج أن التقسيم هو طريق مسدود؟ كم من الناس من 
ِاآلخرين يجب أن نسلم للقمع والعنف والموت؟ ُ  

كانت فكرة إعطاء الحقوق المتساوية لإلسرائيليين والفلسطينيين في دولة مشتركة موجودة منذ 
ولكن، تم إهمالها على الدوام من أجل تحقيق . ألرضعقود، ربما بقدر ما كانت هناك جهود لتقسيم ا

ُوقد فقد عدد ال يحصى من األرواح، وحرمت من حقوقها . أهداف الصهيونية، حتى على حساب السالم ُ
وال يستطيع أي من الطرفين تحمل االستمرار في هذا . أجيال، وأصبح خيار التقسيم أقل واقعية باطراد

  .منح حقوق متساوية للجميع: ًلطريق الواقعي الوحيد للمضي قدماوقد حان الوقت لسلوك ا. الطريق

ًكاتب وباحث يعمل مديرا تنفيذيا للحملة األميركية لحقوق الفلسطينيين*  ً.  

  :نشر هذا المقال تحت عنوان* 

There Will Be a One-State Solution: But What Kind of State Will It Be? 

  ١٤ ص٦/١١/٢٠١٩الغد 
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  بار باالنجليزيةاخ

Israeli forces demolish Palestinian home in Silwan 
 
Israeli bulldozers on Tuesday knocked down a Palestinian house in Silwan town in 

Occupied Jerusalem. 

Local residents said that Israel's Jerusalem municipality on Tuesday demolished a home 

owned by the Palestinian citizen Mu'tasem al-Abbasi in Ain al-Louza neighborhood for 

allegedly being unlicensed. 

They added that Israeli forces stormed the neighborhood in the morning, forced al-

Abbasi's family out of the house, and announced  the area a closed military zone before the 

demolition started. 

On 17 July the Israeli authorities demolished four shops in Silwan owned by the same 

family. 
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16 Palestinians kidnaped by IOF in W. Bank and Jerusalem 
 

The Israeli occupation forces (IOF) last night and at dawn Tuesday kidnaped 16 

Palestinian citizens from their homes in the West Bank and Jerusalem. 

According to a statement by the Israeli army, 12 citizens were taken prisoners during IOF 

campaigns in the West Bank. 

Among the detainees are four ex-detainee from Aida refugee camp in Bethlehem. 

In Jerusalem, Israeli police forces kidnaped last night three kids after assaulting them in 

Issawiya. They were identified as Ahmed Mahmoud, Waseem Dari and Ismail Muhaisen. 

The Israeli police also detained a local official in Issawiya called Yaser Dirweesh after 

summoning him for interrogation. 
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