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تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم

" حقوق املواطن يف إسرائيل"  :ال لسياسة العقوابت اجلماعية يف القدس الشرقية .
 احلمد هللا حيذر من انفجار األوضاع األمنية يف حال نقلت أمريكا سفارهتا إىل القدس .
 اللواء النتشة يطلع أمني عام اجلامعة العربية على األوضاع اخلطرية يف القدس .
 شرطة االحتالل تعتقل ثالثة جتار مقدسيني .
 االحتالل يهدم  8مباين وحمال جتارية يف جبل املكرب ابلقدس .
 رفض خمططات االحتالل يف األراضي املالصقة لشرقي سور القدس .
 االحتالل يعتقل  10من عمال الضفة مبخيم شعفاط .
 االحتالل ميدد توقيف والد الشهيد أبو غزالة بتهمة التحريض .
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* حقوق املواطن يف إسرائيل :ال لسياسة العقوابت اجلماعية يف القدس الشرقية .
القدس احملتلة  2017-1-11وفا -طالبت مجعية حقوق املواطن يف إسرائيل ،إبزالة احلاجز من مدخل جبل املكرب

يف القدس الشرقية ،مؤكدة أن شرطة االحتالل تستخدم أساليب العقاب اجلماعي يف القدس الشرقية بشكل مكثف،

دون استناد قانوين.

ووفق بيان صحفي اليوم األربعاء ،فقد بعثت اجلمعية برسالة عاجلة إىل ما يسمى بـ"ضابط لواء القدس يف الشرطة

احتجاجا على إغالق مدخل جبل املكرب يف أعقاب تنفيذ عملية دهس  4جنود اسرائيليني،
اإلسرائيلية" يورام هليفي،
ً

فورا ،ألن وضعه هبذا الشكل ال يستند اىل اي قاعدة قانونية.
وللمطالبة إبلغاء هذا احلاجز وازالته ً

وقالت اجلمعية يف رسالتها إن إغالق املدخل الرئيسي للحي هبذا الشكل هو عقاب مجاعي ،يطال كل سكان احلي

خصوصا يف األوقات العصيبة اليت تشهد
بدون اي عالقة هلم ملا جرى .وأنه جيب على الشرطة أن تتعامل حبرص أكثر،
ً

خصوصا عند احلديث عن اعداد كبرية ابآلالف وعشرات
"أحداث عنف" ،وعدم املس بسري احلياة الطبيعية للسكان،
ً

اآلالف ،من االطفال والنساء واملسنني.

وأضافت أن املس مبجموعة سكانية كبرية وفرض قيود على حتركاهتا وسري حياهتم الطبيعية تصبغهم بصبغة املتهمني

بدون اي استناد قانوين هلذه االعمال.

وبدورها ،قالت احملامية نسرين عليان ،إن الشرطة تقوم ابستخدام أساليب العقاب اجلماعي وإغالق مداخل االحياء يف

ومؤخرا نشهد
القدس الشرقية يف السنني األخرية بشكل مكثف .وهذه االساليب مل تكن موجودة قبل سنوات قليلة،
ً

تزايد استخدام املكعبات االمسنتية والكتل الرتابية ملنع دخول وخروج السيارات اىل هذه األحياء ،ويف بعض االحيان

حىت ملنع املشاة من املرور عرب هذه الطرق.
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احياان وألكثر من سنة
واتبعت :كذلك شهدان العديد من احلاالت اليت مت ابقاء هذه احلواجز ألايم طويلة ولعدة أشهر ً

يف بعض احلاالت .هذه االغالقات متس بشكل حاد ابحلقوق األساسية للسكان ،دون وجود اي نص قانوين ميكن

صارخا لقانون اساس كرامة االنسان وحريته،
االستناد عليه ،وبدون هذا االستناد فان هذه التصرفات تعترب انتها ًكا
ً
لذلك جيب الغائها الفوري.

واتبعت عليان إن هذا االغالق جيرب سكان جبل املكرب على السفر بطرق التفافية طويلة ومعقدة ،خاصة وأن أماكن

عمل أهايل احلي وتلقي اخلدمات الصحية واحلكومية واملؤسساتية املختلفة كلها موجودة خارج احلي ،يف احناء القدس،
ابإلضافة إىل املدارس واملؤسسات والكليات التعليمية اليت يدرس ويعمل هبا ابناء احلي.

وبينت أن هذا االغالق يؤدي إىل تشويش يومي لسري احلياة الطبيعي هلؤالء السكان ،حمذرة من استمرار هذا النهج

واستخدام اسلوب العقاب اجلماعي أو استخدامه للضغط على السكان احملليني كما كان قد عرب بعض قيادات الشرطة
يف املاضي ،ألن هذا األسلوب يتناقض مع واجب الشرطة املدين ،وجيب الغائه من قاموسها.

* احلمد هللا حيذر من انفجار األوضاع األمنية يف حال نقلت أمريكا سفارهتا إىل القدس
رام هللا  2017-1-11وفا -طالب رئيس الوزراء رامي احلمد هللا مؤسسات اجملتمع الدويل ابلوقوف يف وجه تلويح
اإلدارة األمريكية اجلديدة بنقل السفارة األمريكية إىل القدس ،حمذرا من انفجار األوضاع األمنية يف املنطقة برمتها يف حال

نفذت أمريكا هذه اخلطوة ،مشريا إىل ضرورة الضغط على إسرائيل لاللتزام بقرار جملس األمن بوقف االستيطان.

جاء ذلك خالل استقباله اليوم األربعاء يف مكتبه برام هللا ،وزير خارجية النرويج بورغ برنده ،حبضور وزير اخلارجية
رايض املالكي ،وممثلة النرويج لدى فلسطني هيلدا دستات ،حيث استعرض آخر التطورات السياسية ومستجدات

األوضاع يف فلسطني.

وحبث احلمد هللا مع برنده سبل اجناح مؤمتر السالم الدويل الذي سيعقد يف فرنسا األسبوع املقبل ،للخروج بنتائج

إجيابية تعيد العملية السياسية إىل مسارها الصحيح ،وإنقاذ حل الدولتني ،وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام

.1967
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* اللواء النتشة يطلع أمني عام اجلامعة العربية على األوضاع اخلطرية يف القدس
القاهرة  2017-1-11وفا -أطلع األمني العام للمؤمتر الوطين الشعيب لنصرة القدس اللواء بالل النتشة ،األمني
العام للجامعة العربية أمحد أبو الغيط ،على األوضاع اخلطرية يف القدس ،وتداعيات نقل السفارة األمريكية إىل املدينة.

وقال اللواء النتشة لـ"وفا" ،عقب اللقاء الذي عقد يف مقر اجلامعة اليوم األربعاء ،أطلعنا االمني العام على متادي

إسرائيل يف جرائمها التهويدية اليت متارس يف املدينة املقدسة ،من هتويد وحفرايت واستيالء على األراضي.

وأضاف :اذا ما مت فعال نق ل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس ،ستكون هناك آاثر مدمرة على عملية السالم

وعلى خيار حل الدولتني وأمن واستقرار املنطقة.

وأشار إىل أن االمني العام اكد خالل اللقاء دعمه الكامل لألفكار اليت طرحها وفد املؤمتر كاملة.

من جانبه ،قال املتحدث الرمسي ابسم األ مني العام للجامعة العربية ،الوزير مفوض حممود عفيفي ،إن النتشة استعرض
خالل اللقاء األوضاع املرتدية ،وخطورة ما يواجهه أهل القدس نتيجة اإلجراءات اليت تتخذها سلطات االحتالل
اإلسرائيلي جتاههم ،سواء فيما يتعلق إبصدار اهلوايت وتصاريح اإلقامة والعمل ،أو فيما خيص فرض الضرائب والرسوم
الباهظة على املواطنني العرب بشكل عام ،مع استمرار أعمال احلفرايت يف منطقة البلدة القدمية ،ما يهدد املقدسات

اإلسالمية واملسيحية على حد سواء ،وعلى رأسها املسجد األقصى وكنيسة القيامة.

وأكد أبو الغيط التزام اجلامعة العربية ابلعمل من أجل أن حتظى القدس ابالهتمام الواجب على املستوى الدويل ،ابلنظر
إىل أمهيتها البالغة ،ليس فقط للفلسطينيني إمنا لكل العرب واملسلمني ،وكوهنا أحد املكوانت الرئيسية للقضية
الفلسطينية ،واالرتباط العضوي واملباشر ألي تسوية مستقبلية لوضعية املدينة مبطلب قيام الدولة الفلسطينية املستقلة

وعاصمتها القدس الشرقية.

Palestine - Ramallah  174,  00972-2421080,2420901

فلسطني  -رام هللا 00972- 2420901 ،2421080 : ،174 

Fax:.: 00972- 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com

فاكس  ،00972- 2420902الربيد اإللكرتوين PNCECS@Palnet.com :
PNCECS2011@gmail.com

Web site :http://www.pncecs.plo.ps

PNCECS2011@gmail.com

State Of Palestine

دولـ ــة فلسطني

Palestinian Liberation Organization

منظمـة التحريـر الفلسطينيــة

Palestinian National Commission

اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة

For

Education, Culture & Science

للت ـربيـة والثقافـة والعـلوم
رسالة القدس ليوم اخلميس 2017\1\12

وشدد على أمهية الوقوف أمام اإلجراءات اإلسرائيلية اليت ترمي إىل استمرار التوسع يف العمليات االستيطانية يف حميط

اء على األراضي الفلسطينية احملتلة ،مبا يف ذلك اإلجراءات اليت ترمي إىل شرعنة هذا االستيطان
مدينة القدس اجرت ً
اإلسرائيلي.

وقال أبو الغيط إنه مبجرد تلقيه مؤخرا خطااب من الرئيس حممود عباس يتناول يف إطاره خطورة ما يرتدد حول توجه
اإلدارة األمريكية اجلديدة لنقل سفارة الوالايت املتحدة إىل القدس ،قام بتوجيه القطاعات املعنية ابألمانة العامة بدراسة

كيفية التعامل مع هذه اخلطوة ،إذا ما حتققت ابلفعل ،وتقدمي توصيات ميكن التعامل معها من خالل آليات اجلامعة
العربية ،أخذا يف االعتبار خطورة ودالالت هذا اخلطوة ،وما ميكن أن تؤدي إليه من أتثريات سلبية على مستقبل

التسوية للقضية الفلسطينية ،وأيضا ما قد تستدعيه من تعزيز خلطاب اإلرهاب والتطرف والعنف.
وحضر اللقاء :انئب مندوب فلسطني ابجلامعة العربية املستشار أول مهند العكلوك.

* شرطة االحتالل تعتقل ثالثة جتار مقدسيني
لقدس -معا  -اعتقلت قوات االحتالل ثالثة جتار مقدسيني ،بعد اقتحام حمالهتم التجارية يف شارع الواد ابلقدس

القدمية.

وأفاد شهود عيان لوكالة معا أن قوات االحتالل برفقة طواقم الضريبة اقتحموا مساء اليوم شارع الواد بصورة مفاجئة
وقاموا مبدامهة احملالت التجارية بصورة استفزازية ،وفحصوا األوراق اخلاصة والفواتري ،واعتقلوا خالل ذلك  3من

التجار ومت حتويلهم للتحقيق.
ومل تعرف امساء املعتقلني.

* االحتالل يهدم  8مباين وحمال جتارية يف جبل املكرب ابلقدس
بيت حلم -معا -هدمت جرافات اتبعة لبلدية االحتالل يف القدس اليوم " االربعاء"  8ابنية " مؤقته" تنتشر على

مساحة  5دومنات يف منطقة جبل املكرب ابلقدس احملتلة بذريعة عدم حيازهتا رخص بناء.
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وقالت مصادر بلدية االحتالل ان املباين كانت تستخدم كمحالت لبيع مواد البناء وان عملية اهلدم جاءت ضمن محلة
" تطبيق القانون" اليت تشنها على ضاحية جبل املكرب واهلادفة اىل هدم االبنية غري املرخصة اليت اقيمت يف مناطق

مفتوحة ورسم خرائط توضح " خمالفات البناء" يف الضاحية هبدف استكمال االجراءات " القانونية " ضدها اضافة

لعمليات فحص ديون " االرنوان" املرتاكمة على السكان.

وسبق لبلدية االحتالل ان دامهت يوم امس ضاحية املكرب وهدمت  5ابنية مؤقتة اقيمت على مساحة دومن ونص

الدومن وتستخدم كحظائر حيواانت.

* رفض خمططات االحتالل يف األراضي املالصقة لشرقي سور القدس
القدس  -معا  -أكدت شخصيات وهيئات مقدسية ،رفضها ألي خمططات اسرائيلية يف األراضي املالصقة للسور
الشرقي للبلدة القدمية يف القدس ابتداءً من الشمال إىل اجلنوب من سوق "اجلمعة".

جاء ذلك خالل اجتماع عقد يف مقر دائرة األوقاف اإلسالمية ابلقدس حضره عدد من مالكي العقارات الـمحية
ابلـمسجد األقصى الـمبارك ،ممثلني عن وقف احلسيين ،وممثلني عن وقف األنصاري ،وجلنة الـمقابر اإلسالمية ،ومالكي
أرض سوق اجلمعة ،ورئيس وأعضاء جملس األوقاف والشؤون والـمقدسات اإلسالمية ،وعطوفة مدير عام أوقاف

القدس وشؤون الـمسجد األقصى الـمبارك ،ومفيت القدس والداير الفلسطينية ،ورئيس اهليئة اإلسالمية العليا ،وتدارسوا
خالله الـمخططات اليت تنوي سلطات االحتالل تنفيذها يف األراضي اخلاصة هبم.

وأكد اجملتمعون على رفضهم الجراءات سلطات االحتالل ،وسلطة تطوير شرقي القدس ،أو سلطة محاية الطبيعة ،أو

أي جهة إسرائيلية أخرى ،أو البلدية التابعة لسلطات االحتالل الرامية لتنفيذ أية مشاريع يف األراضي واألمالك

ابتداء من الشمال إىل اجلنوب من سوق اجلمعة [سوق احلالل ـ
الـمحاذية للسور الشرقي للبلدة القدمية يف القدس
ً
سوق الغنم] وأراضي الـمقربة اليوسفية الـمالصقة لسور البلدة القدمية ابلقدس بني سوق اجلمعة وابب األسباط وأرض
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مقربة ابب الرمحة اإلسالمية واألراضي الوقفية الواقعة شرق مقربة ابب الرمحة وجنوهبا والـمرتبطة مجيعها ابلـمسجد

األقصى الـمبارك.

وطالبت اهليئات والشخصيات من سلطات االحتالل ابالمتناع عن القيام أبية أعمال أو إنشاءات أو نشاطات يف هذه
األراضي الـمذكورة مجيعها ،واعتبار أي أعمال تقوم هبا سلطات االحتالل يف هذه األراضي الغية وابطلة.

* مؤسسات القدس :حصار متويلي وعجز السلطة واملنظمة
أمد /القدس احملتلة  -كتبت بثينة محدان :أتخذك األزقة داخل السور القدمي من حي إىل آخر ،تدفعك األرضية

املرصوفة إىل التساؤل دوماً :من أين أييت املقدسيون بكل احلجارة اليت يضربون هبا جنود االحتالل املُ َد ّججني
واملستوطنني املتطرفني دفاعاً عن املدينة وهويتها واترخيها الفلسطيين العريق؟ هذا هو حال املدينة اليوم؛ دفاعٌ فردي
ع َسطَع خالل اهلبة الشعبية ،مقرون إبمجاع على الفشل املؤسسايت يف املدينة الذي لطاملا كان
أبدوات مساوية رمبا ،دفا ٌ

املظلة واملؤونة مع غياب السلطة الوطنية ،وتستمر خيبة األمل مع حضورها الغائب واملُغيّب!

حتظى القدس برعاية ملكني؛ امللك عبد هللا بن احلسني منذ الوصاية األردنية عام  ،67وملك املغرب حممد السادس

رئيس جلنة القدس ،ورعاة آخرون من فلسطني والعامل ،ومؤسسات مقدسية كثرية مل تستطع أن تبدد سحابة احلزن اليت

الرحال إىل املسجد األقصى فقط .ويف
تعلو مساء املدينة ،وصار أقصى ممارسات الدفاع عن القدس الدعوة لش ّد ّ
السابق كانت املؤسسات األهلية والنوادي واجلمعيات والنقاابت هي الرب احلامي للمكان ،فحاربه االحتالل ُمغلِقاً
العشرات ومن أبرزها مؤسسة بيت الشرق املمثل الرمسي للفلسطينيني يف املدينة ،كما أَخرج جدار الضم والفصل
العنصري مؤسسات أخرى ،وهناك من رحل "طوعا" .وهكذا أصبحت القدس؛ ملتقى الفن والثقافة واألدب والسياسة

واألداين ،مكاانً حيظر دخوله إال لزايرة خاطفة للصالة ورمبا اللتقاط صور اترخيية! مدينة تقطعت أوصاهلا إىل أحياء
متفرقة ومجاعات مفككة ومعزولة عن حميطها ،غري مرتبطة خبصائص املدن الطبيعية.

املستوى الرمسي ..و"نقمة" النسيان
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على الرغم من وجود دعم رمسي فلسطيين ملدينة القدس بكافة مكوانهتا املؤسساتية والشعبية ،إال أن عدة عالمات
استفهام تطرح حول التشتت والتشتيت الواضح يف إدارة ملف القدس .وتوصل الكثريون ممن هلم عالقة ابمللف إىل:

وجود قرار رمسي فلسطيين غري معلن ،بعدم االهتمام ابمللف! ويف هذا السياق يقول زكراي عودة منسق "االئتالف

األهلي للدفاع عن حقوق املقدسيني" ،بعد لقائه مع أعلى اهلرم الرمسي الفلسطيين ،إنه ملس هذه الالمباالة بقضية
القدس وأضاف" :لقد تُ ِرك أمر الدفاع عن املدينة لألفراد رغم بعض املساعدات واملبادرات ،وهذا أدى أحياانً إىل حل

مشكالت على حساب القضية العامة ،مثل التنازل عن اهلوية املقدسية مقابل اجلنسية اإلسرائيلية"!!

وينتقد أحد مهندسي أوسلو وخبري التفاوض أمحد قريع أبو العالء عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ورئيس دائرة

القدس منذ عام  2009ابملنظمة واقع املؤسسات املقدسية قائالً" :حني يتم وضع مخس مرجعيات للقدس لألسف،
فكأن املسؤولية غري موجودة ،وكأنه يقول من املسؤول؟ مث من الذي يُسائِل؟ فاملرجعيات بال متابعة أو مساءلة،
والطاسة ضايعة ،كل مرجعية تقول إهنا املسؤولة وهذا خطأ" ،وحني ُسئل عن اللجنة العليا اليت تضم كل هذه املرجعيات
برائسة الرئيس أجاب ساخراً" :هذه جلنة مراتحة ..واألمور سائرة فيها!".

ويؤكد أمحد الرويضي مسؤول وحدة القدس يف ديوان الرائسة حىت نيسان  2016أكد قبل يوم واحد من تركه منصبه
جمللة "الدراسات الفلسطينية"" :أن امللف مل يتوقف ،وهو غري مرتبط بوجودي كشخص" .واستدرك" :توقفت الوحدة

سنة  2012عند أتسيس وزارة القدس اليت أصبحت اجلهة التنفيذية فيما يتعلق ابملدينة" ،رمبا أراد الرويضي "اخلائف"
على منصبه اجلديد سفرياً يف منظمة املؤمتر االسالمي أن يقوم مبهمة الدفاع ،أو نفي انتهاء هذا امللف من مكتب
الرئيس إدارايً وانتقال مهامه إىل جهة آخرى ،لكن احلقائق تقول شيئاً آخر.
ركعتان وصورة!
يؤم املسجد األقصى املاليني سنوايً من داخل وخارج فلسطني آلداء فريضة الصالة ،وبعضهم من يقدس حجته أو
يطمح لالستفادة من فضل الصالة يف املسجد ،وهناك َمن يبتغون التقاط صورة اترخيية ،مث يغادرون ،اتركني املهمة

ملواطين القدس املفككني واملغضوب عليهم اسرائيلياً ،والدعوات ترتكز على شد الرحال للمسجد وليس للمدينة كلها

رغم هول ما تعانيه ،لكن الواقع حسب الشيخ عمر الكسواين مدير املسجد األقصى ،فيقول إن املدافعني الدائمني عن

األقصى هم موظفي وزارة األوقاف األردنية وعددهم  800بينهم  240حارساً و 20حارسة عدا عن السدنة وعمال

النظافة واألئمة واملؤذنّني ،إضافة إىل املصلني الذين يصل عددهم إىل  4آالف يف األايم العادية ،وإىل  70ألفاً أايم
جراء اإلجراءات اإلسرائيلية املشددة ليصل إىل  55ألفاً ،وهكذا تنتهي الصالة ويُرتك املكان
اجلُ َمع ،ويرتاجع العدد ّ

عمالً مبقولة "للبيت رب حيميه".
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ويشري الشيخ الكسواين إىل أن دور املؤسسات الفلسطينية يف الدفاع يقتصر على تنظيم املؤسسات التعليمية من
مدارس القدس جوالت يف املسجد األقصى وقبة الصخرة ،بينما تفضل مدارس أخرى يف الضفة واليت تنظم رحالت

لطلبتها إىل أراضي الـ  48اصطحاب األطفال إىل حديقة احليواانت ..ويف املقابل يهاجم املتطرفون اإلسرائيليون ابحات

األقصى فيقيمون صلواهتم التلمودية فيه يومياً ،وتنظم جوالت مدعومة من مؤسسات ومدارس وجامعات اسرائيلية
ومراكز دينية يهودية حلماية اهليكل املزعوم.
توزيع "الكعكة"

ترحل املؤسسات عن القدس وتصاب أخرى ابلضعف بسبب سياسة التمويل ويقول زايد احلموري مدير مركز القدس

للحقوق االجتماعية واالقتصادية إن أحد األسباب يتعلق بكون ُكربايت املؤسسات املاحنة تعتمد سياسة غري معلنة

تشجع على الرحيل يف مقابل توفري التمويل .األمر الذي ينفيه احملافظ احلسيين قائالً" :قبل ثالثة أعوام كان هناك دعم

مشروط ،لكن االحتاد األورويب يعرتف اليوم ابلقدس الشرقية ويقدم الدعم يف مناطق (ج) وللبدو املقيمني فوقها ".غري
أن كل من زكراي عودة وكامل الباشا يُِقرا بوجود شروط للتمويل مرتبطة ابلرحيل عن املدينة أو إبجياد شريك إسرائيلي أو
أردين ،وأن البعض القليل توجه إىل الشريك الفلسطيين الذي حيمل جنسية إسرائيلية حلل هذه املشكلة.
ويكشف كامل الباشا الكاتب واملسرحي املقدسي ومدير مؤسسة "قدس آرت" أن التمويل الذي يصل إىل القدس من

االحتاد األورويب على سبيل املثال ،يستلزم توقيع حمافظ ووزير القدس عدانن احلسيين" .ويضيف" :هذا أمر سيء،
فموافقة قيادات فتحاوية هي العنصر املَُق ِّرر ملنح الدعم ،وأحياانً جيب أن يكون صوتك عالياً لتحصل على التوقيع ...
وهناك مبالغ تصرف على ندوات وسفرايت ملسؤولني ابسم القدس ،كتكاليف مؤمتر عن القدس هنا أو تغطية مشاركة

عضو مركزية فتح يف ندوة ابلقاهرة عن القدس ،أو مشروع إلحدى املؤسسات األهلية املمولة بقيمة مليون شيكل ينتج
عنه عشر فرق دبكة ،إنه ألمر مؤسف ،يف الوقت الذي ميكن فيه ختفيض النفقات ابستخدام قاعة مسرح احلكوايت

جماانً ،وهو املؤسسة الثقافية الوحيدة اليت تبقى أبواهبا مفتوحة للجميع وغري حمددة أبوقات دوام" .ويفيد الباشا أبن
مؤسسة ثقافية حصلت على دعم من السلطة الفلسطينية كي ال تغلق أبواهبا بسبب تراكم الضرائب متسائالً" :ملاذا

مساء؟" .ومن املعروف أن املدينة متوت بعد هذا الوقت ،بسبب
تغلق هذه املؤسسة الثقافية أبواهبا يف اخلامسة
ً
اجراءات االحتالل والتقاعس الفلسطيين.

وحني توجهنا للنائب جهاد أبو زنيد رئيسة دائرة القدس يف التشريعي ،وجدان أن درجة الشكوى لديها مساوية جلميع

وأقرت أنه ليس هلا أي أتثري يف ميزانية القدس ،لدعم اي مواطن مقدسي ،وقالت" :من زمان ما مسعنا أنه مت
املقدسينيّ ،
دعم مؤسسات ومواطنني مقدسيني متضررين".
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ِ
صص سلطات االحتالل أربعة مليارات شيكل للقدس سنواي ،تبلغ امليزانية املخصصة للقدس فلسطينياً؛ 25
وبينما ُختَ ّ

مليون شيكل سنوايً هي عبارة عن موازنة سنوية لوزارة القدس ،وهي األدىن بني الوزارات األخرى ،ومخسة ماليني
لـ"اللجنة الوطنية العليا من أجل القدس" برائسة الرئيس وعدد من املرجعيات املقدسية ،بينما ال متلك حمافظة القدس
سوى موازنة تشغيلية ،يضاف إىل هذا ما تقدمه الوزارات األخرى من دعم للقدس يف قطاعات خمتلفة حسب ختصصها

كما يؤكد احملافظ احلسيين ،وهناك ايضاً  30مليون دوالر موازنة وكالة بيت املال التابعة للجنة القدس برعاية ملك
املغرب ،تصرف يف الفرتة ما بني .2018-2014

التخطيط حبيس األ ْدراج
وحسب احملافظ احلسيين والرويضي فقد أعددت خطة جرى عرضها إىل القمة العربية املنعقدة يف مدينة سريت الليبية

سنة  ،2010بقيمة  428مليون دوالر تُصرف على مدى ثالثة أعوام ،مل يصل منها سوى  37مليون دوالر ،ويشري
احملافظ إىل تراجع دعم املاحنني إمجاالً للسلطة األمر الذي أوصل العجز يف ميزانية احلكومة  .%40وقال" :احلكومة
ال تستطيع مساعدة القدس وال غريها" .فيما أكد الرويضي أن قيمة العجز يف ملف القدس تصل إىل .%60

هذا ويطرح عبد القادر احلسيين رئيس جملس إدارة مؤسسة فيصل احلسيين تساؤالت عن التمويل فقال" :أين يذهب

هذا التمويل؟ مث إن التمويل العريب مليء ابلتحفظات ،وخصوصاً فيما يتعلق مبشاريع البنية التحتية اليت تستلزم ُرخصاً
الر ُجلني يشبه وصف النائب
إسرائيلية" .وينفي الرويضي ،بينما يعرتف به احملافظ احلسيين ،ويبدو أن هذا التضارب بني َ

أبو زنيد ملشهد الدعم يف القدس واليت تقول" :كلٌّ يُـغَين على لياله".

وكان بيت الشرق أعد أول خطة قطاعية للقدس عام  2002قد جرى حتديثها  ،2006مث أصدرهتا وحدة القدس يف

ديوان الرائسة لألعوام  ،2013-2011وبعد ذلك توقف العمل على حتديثها .وتتناول اخلطة تشخيصاً لواقع املدينة

وبرامج وخطة تنفيذية ،وكل ما يتعلق ابلتمويل ،وآخرى تتعلق بتعزيز اهلوية ورفع الوعي الثقايف يف املدينة ،وآلية للمتابعة
والتقومي ملا جاء فيها ولتحديثها حسب احلقائق على األرض .ويربر الرويضي عدم حتديثها ابلقول" :التشخيص واحد

واالحتالل موجود واإلجراءات ضد املقدسيني مل تتغري".

وهنا نتسائل عن أسباب هذا التوقف :فهل يعين توقف التخطيط ايقاف التنفيذ أيضاً؟ وهل هو استخفاف مبلف
القدس أو ابجلهود اليت أعدت اخلطة؟
يقول زكراي عودة" :مطلوب خطط مدعومة مبيزانيات قابلة للتطبيق" .مضيفاً" :عندما اجتمعنا مع املسؤولني الحظنا
عدم وجود رغبة أو استعداد للدعم" .وعن التغيريات اهلائلة اليت حتدث يف املدينة -واليت نفاها الرويضي -أكد أنه
خالل األشهر الستة األوىل من هبة القدس ،أغلقت قوات االحتالل  30متجراً يف البلدة القدمية وأن هناك  22ألف
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مشكلة بناء يف القدس حيتاج أصحاهبا إىل ترخيص ودعم ومساندة قانونية وقال" :مل يبق ملكاً للمقدسيني سوى %13
من مساحة املدينة االمجالية فقط".

وتتحدث اخلطة عن اعداد القدس لتكون عاصمة فلسطني ،واليوم بعد ثالث خطط اسرتاتيجية ومرور ثالث اعوام

على آخر خطة ،فإن الفعل الفلسطيين املنظم يف القدس ضعيف وال يتناسب مع اجراءات هتويد املدينة واسرلتها.
احلرب على املؤسسات

تالحق سلطات االحتالل املؤسسات املقدسية وحتارب نشاطاهتا ،وأغلقت أكثر من تسعني مؤسسة منذ أوسلو إىل
اليوم ،ثالثون منها خالل عامني فقط .وكان عددها قد وصل قبل قيام السلطة أكثر من مئة مؤسسة نقابية وأهلية.

ومن هذه املؤسسات اليت كانت انشطة ،جلان العمل الصحي اليت أتسست يف القدس ،وقدمت خدماهتا يف الضفة

الغربية وقطاع غزة وتعمل منذ سنة  2003يف رام هللا ،وهي من املؤسسات اليت غادرت املدينة بسبب اجلدار واحلواجز

والضغوطات االسرائيلية اليت تالحق أنشطتها ،لكنها حاولت االبقاء على مكاتبها على الرغم من رحيلها ،إىل أن
أُغلِ َقت أبمر من احملاكم االسرائيلية وأصبحت املؤسسة اليوم حمظورة أمنياً.
رحيل قسري أم طوعي؟
يقول عبد القادر احلسيين "بعد أوسلو انتقل عدد من كوادر مؤسسات القدس للعمل يف مؤسسات السلطة ،وحسب

اوسلو ابت ممنوعاً على السلطة متويل املؤسسات ،وصار التمويل الدويل يذهب مباشرة إىل السلطة ،فقامت املؤسسات

بفتح حساابت هلا يف البنوك الفلسطينية يف الضفة الغربية ،لتحصل على الدعم ،وهكذا تسجلت املؤسسات يف الضفة
مقرات وفروع هلا وخاصة يف رام هللا وبيت حلم" .وأضاف" :هناك مؤسسات أغلقت بسبب شح املوارد،
أيضاً ،وفتحت ّ

أو اشرتاط املاحنني أن تكون احلساابت يف البنوك يف الضفة" .ويؤكد إسحق البديري مدير عام بيت الشرق ،أنه و"منذ

مخسة عشر عاماً واملؤسسات ترحل طواعية واستسالماً لألسف" .أما أمحد قريع فيقول" :ال إمكاانت لدينا ملواجهة
املخططات اإلسرائيلية وال حىت دعم املؤسسات لذلك ترحل عن القدس".

بيت الشرق :الرمزية والدور
كان إغالق بيت الشرق  2001مرحلة فاصلة يف حياة القدس ،وبعده مل ينجح املستوى الرمسي يف إجياد مرجعية بديلة

بل إن رحيل فيصل احلسيين بشعبيته وعالقاته الدولية ش ّكل فراغاً كبرياً مل ميأله أحد منذ مخسة عشر عاماً .كان فيصل

احلسيين قد أسس مجعية الدراسات العربية مطلع مثانينيات القرن املاضي ،ويف التسعينيات أصبح مسؤول لدائرة القدس

يف منظمة التحرير ،فتوسعت دوائر اجلمعية وصار املبىن متداخالً ما بينها وبني بيت الشرق ،الذي صار مقراً ملفاوضات
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تؤمه وجتتمع
مدريد ،واملقر شبه الرمسي ملنظمة التحرير ،والذي كانت الوفود الرمسية مبستوى وزراء وقناصل ومبعوثني ّ
ابملسؤولني الفلسطينيني ابلتوازي مع لقاائهتم ابالسرائيليني.
وبعد رحيل احلسيين بسبعني يوماً جترأ االحتالل فأغلق مؤسسة بيت الشرق ،فغاب صوهتا العريق ،وحسب جنله عبد

القادر احلسيين فإن املؤسسات املقدسية توافقت ابلتشاور مع املستوى الرمسي على عدم التوجه إىل حماكم االحتالل

إلعادة فتح بيت الشرق ،كوهنا قضية تتعلق ابلسيادة ،وأهنا قضية مطروحة دائماً يف املفاوضات ومع الوفود الدولية.

ويُربر إسحق البديري ذلك أبن هناك ختوفاً من احتمال اصدار قرار حمكمة العدل العليا االسرائيلية قراراً ضد املؤسسة،
فيستحيل ابلتايل إلغاءه ،وال يعود ممكنا إعادة فتحه.

وال يرى الرويضي وجود مربر قانوين للتوجه للمحاكم الدولية بشأن قضية بيت الشرق ألنه ليس قضية جنائية .لكن مثة

قانوين آخر خيالف رأي الرويضي ويعترب األمر ممكن ،حيث ش ّدد عصام عابدين رئيس وحدة املناصرة احمللية والدولية يف
مؤسسة احلق ،على ضرورة إدراج قضية بيت الشرق ضمن ملف شامل ُحيال إىل املدعية العامة للمحكمة اجلنائية
الدولية ،ضمن اجلرائم الدولية اليت تُرتَكب يف القدس من هنب أمالك واضطهاد وفصل عنصري ،وهي جرائم من

اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ويقول" :هذا حباجة إىل حرفية عالية يف بناء امللفات القضائية ،وضمن محلة دولية

واسعة النطاق ورؤية مبنية على توثيقات مهنية لفضح تلك اجلرائم وحشد الرأي العام حوهلا واستنهاض سفاراتنا

والشتات الفلسطيين".

بقي بيت الشرق مكاانً رمزايً يضيء فيه الفلسطينيون الشموع يف ذكرى رحيل احلسيين ،وما زالت احلكومة الفلسطينية

تسدد أجرته حسب الرويضي ،وبعض دوائره تعمل خارج القدس بصورة حمدودة .لكن النائب جهاد أبو زنيد ،اعتربت

قصرت بشكل مقصود أيضاً ،يف طرح قضية بيت الشرق واملؤسسات األُخرى على
أن منظمة التحرير مل هتمل فقط بل ّ

األجندات الفلسطينية والدولية .فضالً عن أن القضية مل تتحول إىل قضية رأي عام ومل تعد وسائل اإلعالم تتداوهلا.
ِ
قصرة أمام حكومة اليمني اإلسرائيلي
ويؤكد إسحق البديري بدوره التقصري ،فيقول" :اجلهود الرمسية الفلسطينية ُم ّ
املتطرف ،وعلى منظمة التحرير واملفاوض الفلسطيين أن يقوما بدور ضاغط ،واجلميع أمهل القضية".
وفيما يتعلق مبسؤولية املنظمة عن هذه املؤسسات والسيما بيت الشرق ،يقول البديري" :منظمة التحرير هي هي
املسؤولة ،ومتثل القدس يف املؤمترات والندوات وليس ّأايً كان! بيت الشرق له مكانته وإن شاء هللا تعود األمور إىل هذه

املكانة".

القدس ..بال عنوان
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تؤكد الباحثة انئلة الرازم ،تعدد املرجعيات الرمسية الفلسطينية اخلاصة العاملة يف املدينة حتت مظلة منظمة التحرير أو

السلطة الوطنية .والسبب يعود ،وفقاً هلا ،إىل اعتبارات شخصية ،وليس ضمن رؤية واضحة تعكس جدية التعامل مع

جراء
القدس وقضاايها ،ولذا تداخلت الصالحيات واملهام ،ونشوء ظاهرة "االستزالم" لكل مرجعية من املرجعياتّ ،
الصراعات فيما بينها واليت طغت على تقدمي الدعم إىل القدس .وتضيف أن توزيع جزء من التمويل املخصص للقدس،
هو لتغطية املصاريف التشغيلية هلذه املرجعيات اخلمس واملتمثلة يف" :دائرة شؤون القدس" التابعة ملنظمة التحرير

برائسة أمحد قريع؛ "مؤمتر القدس" بقيادة الراحل عثمان أبو غربية عضو اللجنة املركزية حلركة فتح؛ "وزارة القدس"؛
"حمافظة القدس"؛ "وحدة شؤون القدس" يف ديوان الرائسة .مث جرى ابتكار جلنة عليا برائسة الرئيس حممود عباس.

ابختصار مثة ختبط عنوانه دوران املسؤولية وعدم استقرارها من دون أن يعرف أحد ما هي احلكمة من هذا الدوران،
وكثريون ممن طرح عليهم السؤال أكدوا عدم وجود مرجعية حمددة للقدس .بينما طالبت النائب أبو زنيد بتوحيد

املرجعيات ،وأن يكون للتشريعي دور فيها ألن من يدفع الثمن برأيها ،نتيجة هذا هو املواطن املقدسي ومؤسسات

القدس.

لكن احمل افظ والوزير احلسيين يعترب ان اللجنة العليا آداة توحيد ،إذا أهنا أتسست يف سنة  ،2011وجتتمع بشكل شبه
شهري ،وتضم :الرئيس أو من ينوب عنه؛ رئيس احلكومة؛ انتصار أبو عمارة مديرة مكتب الرئيس وأمينة السر؛ أمحد

قريع؛ الراحل عثمان أبو غربية؛ جواد انجي مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية؛ وحمافظ ووزير القدس".

خفت كثريًا ،وهي حتتاج إىل تصريح إسرائيلي .مث إن
والالفت أن استقبال شخصيات رفيعة املستوى يف القدس
َ

املسؤولني األجانب يرفضون أحياانً جوالت يف القدس الشرقية بسبب امتثاهلم للتحذيرات والتهديدات اإلسرائيلية،
ويبدو أن ه ال يوجد موقف رمسي فلسطيين مبستوى التحدي ومواجهة الغطرسة اإلسرائيلية .وال مواقف نقدية جتاه تراجع
األصدقاء الضيوف .وكان حمافظ القدس استقبل يف ابحات املسجد األقصى رئيس وزراء سنغافورة .فهل املشكلة يف

القيود واملنع اإلسرائيلي أم يف املبادرة الفلسطينية وسياسة القبول ابألمر الواقع اإلسرائيلي؟

وتنتقد انئلة الرازم حصر ملف حمافظة القدس والوزارة ضمن مسؤولية شخصية واحدة وهي عدانن احلسيين ،مشرية إىل

أن هذه سياسة تثري تساؤالت إدارية وقانونية من حيث اإلزوداجية يف التسمية ،والتبعية واملساءلة ،ومنح وحجب الثقة،

وآلية الصرف من امليزانية.

أما احلسيين فيعتب األمر تكاملي وخيدم منطقة جغرافية واحدة ،فاحملافظة دورها خدمايت واحلفاظ على األمن والسالمة
العامة ومراقبة الرتاخيص ومواءمتها للشروط ،فيما تقوم الوزارة بكل ما له عالقة بدعم صمود اإلنسان بسبب أوضاع

القدس اخلاصة قانونياً ومادايً .موضحاً أن املؤسستني مها يف مبىن واحد ويبلغ عدد موظفي احملافظة أربعني ،وموظفي
الوزارة ستة عشر ،وعندما سئل الوزير كيف يتابع من مكتبه الواقع يف الرام خارج اجلدار مشكالت املقدسيني داخل
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اجلدار فقال" :أقوم جبولة ساعة أو ساعتني داخل القدس يومياً ومكتيب مفتوح للجميع ".وإذا علمنا أن مكاتب
احملافظات عادة تكتظ ابملراجعني والشكاوى فكيف إذا كنا نتحدث عن حمافظة القدس اليت يقطنها  400ألف مقدسي
داخل اجلدار وخارجهـ يعيشون يف  44جتمعاً وبلدة ،ويشكلون  %38من جممل سكان حمافظة القدس بشقيها الشرقي

والغريب ...فهل تكفي ساعتان؟!
بعض األمل...

وعلى الرغم مما سبق فما زالت مؤسسات عديدة موجودة يف القدس ،ومنها املسرح احلكوايت؛ ومعهد إدوارد سعيد
الوطين للموسيقى؛ مؤسسة يبوس الثقافية .وتقول املديرة العامة ملؤسسة يبوس رانية الياس" :التمويل هو مشكلتنا

الرئيسية ،واسرتاتيجيتنا عدم االعتماد على املمول األجنيب ورفع الدعم الفلسطيين سواء من اإليراد أو من القطاع
اخلاص ،وإشراك اجملتمع يف ذلك ليشعر ابالنتماء إىل املكان ،وال نوافق على أي دعم مشروط".

ويؤكد عبد القادر احلسيين أن مؤسسة فيصل احلسيين استطاعت تنفيذ بسلسلة مشاريع يف قطاع التعليم يف القدس
داخل اجلدار رغم وجودهم خارجه ،موضحاً أن العمل بعيداً عن اإلعالم ُجم ٍد أكثر ،فأي نشاط يعلن عنه تالحقه
إسرائيل وتصبح املؤسسة معرضة لإلغالق ،وأن املؤسسات تستطيع املواءمة بني الضفة والبقاء يف القدس.

أما مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية ،والذي جنح ابلبقاء يف القدس فتحدث مديره العام زايد محوري عن

سر البقاء قائالً" :حنن هنا ابملباطحة ،لكننا كنا سبعة وعشرين موظفاً بينهم سبعة حمامني واليوم حنن مخسة فقط".

إن أي مقارنة بني التعامل الفلسطيين واإلسرائيلي مع مدينة القدس ،ستكون صادمة جداً ،إذ مثة بون شاسع بني
االسرتاتيجية اإلسرائيلية املخصصة لضم املدينة وهتويدها وأسرلتها ،وبني الالاسرتاتيجية الفلسطينية؛ بون شاسع أيضاً
بني التحويل الكولونيايل اإلسرائيلي للمدينة واإلخفاق الفلسطيين يف صده .مثة تباين هائل يف امليزانيتني ،وتباين بني

عملية اهلدم ومنعه أو البناء املضاد .وحىت اخلطاب السياسي واإلعالمي الرمسي وغري الرمسي ال يعكس ما حيدث على
األرض .العجز والرضا ابألمر الواقع ،واالنتظار ،والصمت ،تلك املواقف اليت يتسم هبا موقف املنظمة والسلطة
واملعارضة ،هي مواقف تفصل أصحاهبا عن املقدسيني الذين يتعرضون للتطهري العرقي ،لكنهم يصمدون ،فينجحون

قليالً ،ويفشلون كثرياً ويقاومون ،وقد خلَقوا وقائعهم املتمثلة يف وجودهم الدميوغرايف ،بال مؤسسات.

والسؤال ،هل تتضافر املؤسسات الصامدة مع مؤسسات يف اخلارج لدعم املدينة ،واألهم هل تبين احلركات الشبابية

واالجتماعية مؤسساهتا؟
·

املصدر :جملة الدراسات الفلسطينية ،عدد  ،109شتاء 2017
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املراجع
-جمد كيال" .مالحظات حول قيادة اهلبة الشعبية يف القدس" .موقع رابطة القوميني العرب -شباب الثورة العربية"،

file:///C:/Users/DELL/Desktop/doc_83.pdf

انئلة ،الرازم" .املؤسسات واملرجعيات الفلسطينية الرمسية يف القدس" ،املركز الفلسطيين ألحباث السياسات

-

االسرتاتيجية/

والدراسات

(

مسارات".

استخرج

بتاريخ

20

نوفمرب

2016

من:

_http://www.masarat.ps/sites/default/files/content_files/mlkhs_wrq_nyl

)lrzm.pdf

يعقوب ،عودة" .اغالق مؤسسات القدس تطهري عرقي ملدينة القدس العربية"" ،حوليات القدس" ،العدد 8

-

(شتاء -ربيع  ،)2010 /2009والكرتونيا يف موقع مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،اسرتجعت بتاريخ

 2016/10/10منhttp://www.palestine-studies.org/sites/default/files/hq- :
articles/10586.pdf
مقابالت:
-

زكراي عودة 2016/4/26

-

أمحد قريع "أبو العالء"2016/5/4 -

-

أمحد الرويضي2016/4/25 -

-

اسحق البديري2016/5/2 -

-

الشيخ عمر الكسواين 2016/4/26

-

النائب جهاد أبو زنيد 2016/4/27

-

رانيا الياس 2016/4/26

-

زايد محوري 2016/4/25

-

شذى عودة -مديرة جلان العمل الصحي 2016/5/2
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-

عبد القادر احلسيين 2016/4/25

* االحتالل يعتقل  10من عمال الضفة مبخيم شعفاط
القدس احملتلة  -صفااعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء األربعاء 10 ،شبان من محلة هوية الضفة الغربية احملتلة
خالل مدامهة خميم شعفاط مشال القدس احملتلة.

وذكر الناطق ابسم حركة فتح يف شعفاط اثئر فسفوس أن قوات االحتالل اقتحمت املخيم من احلاجز العسكري،
وانتشرت يف شوارعه ،ونفذت محلة اعتقاالت حبق حاملي هوية الضفة ،حبجة التواجد غري القانوين يف املدينة.

وأوضح أن االعتقاالت طالت  10فلسطينيني بينهم طبيبا أسنان اعتقال خالل تواجدمها أمام عيادهتما ،الفتًا إىل أن
قوات االحتالل دامهت خالل االقتحام عدة حمالت جتارية.
وخالل االقتحام ،اندلعت مواجهات بني الشبان وقوات االحتالل اليت أطلقت القنابل الغازية بكثافة يف شوارع املخيم،

كما حررت خمالفات عشوائية للمركبات.

عددا من الشبان ،وأخضعتهم للتفتيش اجلسدي ،كما احتجزت شبان يف
وأوقفت قوات االحتالل خالل املواجهات ً
مداخل بعض البناايت السكنية ،ملدة نصف ساعة وأخلت سبيلهم.

* االحتالل ميدد توقيف والد الشهيد أبو غزالة بتهمة التحريض
عاما)
القدس احملتلة – صفا  :مدد قاضي حمكمة الصلح اإلسرائيلية ابلقدس احملتلة توقيف عبد السالم أبو غزالة (ً 43
والد الشهيد اثئر أبو غزالة ليوم اجلمعة القادم ،بتهمة "التحريض على الفيسبوك".

وكانت قوات االحتالل اعتقلت مساء الثالاثء والد الشهيد أبو غزالة خالل اقتحام منزله يف حارة السعدية ابلبلدة

القدمية ،ومت حتويله إىل مركز "القشلة" للتحقيق.
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ضا توقف الشبان حممد أبو خضري لتاريخ  ،2017-3-19وداود
وأفاد احملامي حممد حممود أبن قاضي احملكمة مدد أي ً
أبو عويس والفتية نضال غنام وأدهم عويسات وكرم عويسات وراضي عزيز عويسات لتاريخ .2017-1-13

ويف سياق متصل ،أفرجت شرطة االحت الل عن الشابني أمحد عبيد وعلي أبو رايلة وعن الفىت انيف عبيد بكفالة طرف

اثلث قيمتها  5آالف شيكل.

كما مسح القاضي للفىت عمر برقان ابلذهاب إىل املدرسة.

************
هناية النشرة
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