
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  ع القدسائخبار ووقأ
  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٨/كانون األول/ ١٠
  
  
  

  
 

  

  :للمزيد من األخبار تابعونا على 
 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 
 
https://www.youtube.com/rcjajordan 
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٢

  المحتوى

  االردن والقدس

  ٤  ترحب برفض قرار أميركي يدين حماس" فلسطين النيابية" •

  ٤  االردن ملتزم بمواصلة الجهود لدعم القضية الفلسطينية: الخصاونة •

  ٥  ه القدسانعكاس لدور األردن في تحمل المسؤولية تجا".. نداء لألقصى" •

  

  القدس في أقوال الهاشميين

فرصتنا األخيرة، السعي نحو ( اهللا حفظهن الحسين اب الثانيالملك عبد اهللا كتاب جاللة  من •
  ٦  عن القدس) السالم في زمن الخطر

  

  شؤون سياسية

  ٧  البيان الختامي للقمة الخليجية يؤكد تأييده للشعب الفلسطيني في اقامة دولته •

  ٧  رائيلية تعرب عن أملها في نقل السفارة البرازيلية للقدسالخارجية اإلس •

  التذمر من السياسة االسرائيلية

  ٧  نتنياهو يطالب ميركل بوقف تمويل المتحف اليهودي في برلين •

  اعتداءات

  ٨  ارتفاع وتيرة اقتحامات األقصى وحفر األنفاق يزيد االنهيارات األرضية في سلوان •

  ٩  با من القدسًاالحتالل يعتقل طفال وشا •

  ٩  االحتالل يقتحم منزل محافظ القدس ويأخذ مقاساته •

  ١٠  حملة اعتقاالت ومداهمات في مدن الضفة: باألسماء  ..ً مواطنا١٩طالت  •

  تقارير

ً شهيدا فلسطينيا الشهر الماضي٢٤و..  دونمات٨٠٧االحتالل يقضم : منظمة التحرير • ً  ١٠  

  ١٣  فمبرألفا مستوطن اقتحموا األقصى خالل نو •

  

  فعاليات

  ١٤  "عقارات القدس في وجه االستيطان"لجنة مهندسون من أجل فلسطين تعقد ندوة بعنوان  •

القدس في المشاريع اإلقليمية "مؤسسة القدس تعقد مؤتمرها العلمي الثاني عشر بعنوان •
  ١٦  "والدولية وآليات استنهاض األمة

  

  



 
٣

  مدينة القدس وقائع ومعالم

  ١٩  عتداءات اإلسرائيلية شرقي القدساال: الخامسةالحلقة  •

  القدس في قرارات الشرعية الدولية

توجيه كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة  م ١٩٥٨/ كانون الثاني/ ٢٢بتاريخ ) ١٢٧(قرار رقم  •
  ٢١  مجلس األمن /ليقوم بتنظيم النشاطات بين الخطوط الفاصلة في القدس

  قوانين عنصرية

  ٢٢  الجديدة تزدحم على جدول أعمال الكنيستمشاريع القوانين العنصرية  •

  عربيةآراء 

  ٢٤  على طريق الخان األحمر •

  ٢٥  فلسطين في وجه العاصفة التصفوية •

  ٢٦  مقاربة أخرى... الفلسطينيون والجمعية العامة •

  ٢٨  أميركا مثل فلسطين تغتصبها الصهيونية وتحتلها إسرائيل •

  اراء عبرية مترجمة

  ٣٠  شددة الداعم األكبر لالستيطانالمنظمات المسيحية المت •

  مكتبة اللجنة الملكية لشؤون القدس

  ٣٢  .عناوين من مكتبة اللجنة •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  االردن والقدس

  ترحب برفض قرار أميركي يدين حماس" فلسطين النيابية"

  

 رحبــت لجنــة فلــسطين النيابيــة بفــشل تمريــر مــشروع قــرار أميركــي اســرائيلي فــي - بتــرا  - ّعمــان
ٕواطـالق الـصواريخ مـن غـزة " حمـاس"جمعية العامة لالمم المتحـدة أخيـرا يـدين حركـة المقاومـة اإلسـالمية ال

  . على إسرائيل

 واشاد رئيسها النائب يحيـى الـسعود، خـالل بيـان أصـدرته اللجنـة أمـس، بوقـوف أغلبيـة الـدول فـي
 نـضال الـشعب الفلـسطيني وفـشل مع الحق الفلسطيني وتحدي االدارة االميركية، ما يؤكـد شـرعية" الجمعية"

  . العدو الصهيوني في إقناع األسرة الدولية بسياساته العدوانية

وقدر الجهود التي بذلتها الدبلوماسية االردنيـة بقيـادة جاللـة الملـك عبـداهللا الثـاني فـي الـدفاع عـن 
  . ٕالقضية الفلسطينية، وافشال المؤامرات التي تستهدف تصفيتها

يــشكل أيــضا رســالة لــإلدارة األميركيــة وإلســرائيل بــأن كــل "ط القــرار األميركــي وقــال الــسعود إن إســقا
المؤامرات على القضية الفلسطينية لن تمـر، وأن علـى الجميـع أن يفهمـوا بـأن ال سـبيل إال انهـاء االحـتالل 

  ". واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

غط والترهيـب الـذي مارسـته اإلدارة األميركيـة علـى كافـة الـدول واضاف ان كل أساليب التحايل والض
  ًاألعضاء لم يجد نفعا في تمرير مشروع القرار الذي يشوه الحقائق

  ٦ ص١٠/١٢/٢٠١٨الغد 

*** 

 االردن ملتزم بمواصلة الجهود لدعم القضية الفلسطينية: الخصاونة
 

 الفلــسطينية ســامر الخــصاونة التــزام القــائم بأعمــال مــدير عــام دائــرة الــشؤون أكــد –  بتــرا–عمــان 
ّاالردن بمواصلة خطواته السياسية والدبلوماسية والقانونية، وتعزيز جهـود الـسياسة الخارجيـة التـي يقودهـا  ّ ّ ّ
ٕجاللــة الملــك عبــداهللا الثــاني ، مــن أجــل دعــم القــضية الفلــسطينية، ورفــع الظلــم، واحقــاق العدالــة للــشعب  ّ ّ

  .ّالفلسطيني الشقيق

صاونة لــدى افتتــاح اعمــال مــؤتمر المــشرفين علــى شــؤون الالجئــين الفلــسطينيين فــي واضــاف الخــ
ــة  ــه الوطني ــى ثوابت ــد عل ــاني التأكي ــداهللا الث ــك عب ــة المل ــادة جالل ــوم االحــد، ان االردن يواصــل بقي ــاهرة الي الق

ًوالقوميــة تجــاه فلــسطين شــعبا وارضــا ومقدســات باعتبارهــا قــضية االردن األولــى ويجــدد دعمــه ومــسان دته ً
  .لألشقاء الفلسطينيين في نضالهم العادل والمشروع لنيل حقوقهم الوطنية

وأضاف ان االردن يجدد التأكيد على ان الوصاية الهاشـمية علـى المقدسـات اإلسـالمية والمـسيحية 
في القدس، واجب ومسؤولية تاريخية يعتز ويتشرف االردن بحملها، وسنواصل وبالتنسيق مع االشـقاء فـي 



 
٥

طين القيام بواجباتنا الدينية والتاريخية في حماية ورعاية واعمـار المقدسـات، والعمـل علـى تثبيـت دولة فلس
  .صمود المقدسيين، والتصدي ألي محاولة تمس بهوية المدينة المقدسة

مهمة ، والتي تشكل حافظة )اونروا( وأكد الخصاونة موقف االردن الداعم لعمل وكالة الغوث الدولية
  .نيابة عن المجتمع الدولي) اونروا(، مشيرا الى اهمية ما تقوم به  الفلسطينيينلحقوق الالجئين

وعـدم قبولـه ألي حـديث عـن إلغـاء أو تخفـيض ) اونروا(واكد رفض االردن ألي توجه لتقليص دعم 
خــدماتها أو نقــل مهامهــا لجهــة أخــرى، ويــدعو الــدول المانحــة لمواصــلة دعمهــا واإليفــاء بالتزاماتهــا تجــاه 

مة االممية، حتى تستطيع القيام بواجباتها واالستمرار بعملهـا وتقـديم خـدماتها لالجئـين الفلـسطينيين، المنظ
  .بما تمثله من التزام للمجتمع الدولي تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين

ويعقـد المـؤتمر بمـشاركة مــسؤولين مـن مـصر وفلـسطين واألردن ولبنــان والمنظمـة العربيـة للتربيــة 
العلــوم ومنظمــة التعــاون اإلســالمي، والمنظمــة اإلســالمية للتربيــة والعلــوم والثقافــة بمقــر األمانــة والثقافــة و

  .العامة لجامعة الدول العربية

  ٩ ص١٠/١٢/٢٠١٨الغد 

***  

 انعكاس لدور األردن في تحمل المسؤولية تجاه القدس".. نداء لألقصى"
  

ــ - عمــان – زايــد الــدخيل ى مــر العقــود فــي التــصدي لمحــاوالت قــال مراقبــون إن جهــود األردن عل
لم تتوقف في منـع تنفيـذ "إسرائيل تغيير الواقع على األرض، فيما يخص القدس والمسجد األقصى المبارك، 

  ".أي مخطط أو محاوالت لاللتفاف على كامل قدسية الحرم الشريف

ـــ ق إلــى األقــصى ، إن تنظــيم المملكــة المــؤتمر الــدولي الثــاني للطريــ"الغــد"وأوضــحوا، فــي أحاديــث ل
، يعكــس دور األردن فـي تحمــل مــسؤلياته التاريخيـة والدينيــة تجــاه "نــداء للمــسجد األقـصى المبــارك"بعنـوان 

  .القدس والمقدسات نيابة عن األمتين العربية واإلسالمية

ُوتنظم وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية بالتعاون مع مجلس األمة هذا المؤتمر، وذلك 
  .شرين من الشهر الحاليفي الع

وأكد هـؤالء المراقبـون أن الجهـود األردنيـة فـي المحافـل العربيـة والدوليـة، أعطـت بعـدا عربيـا دوليـا 
  .لقضية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف

والـسيطرة عليـه وتقـسيمه، " األقـصى"وبينوا ان األردن يقوم بدور مهم في مواجهة محـاوالت تهويـد 
قت تتوالى فيه اإلعمارات الهاشمية للمسجد المبارك، باالضافة الى استمرارية المـشاريع الحيويـة التـي في و

  .والصخرة المشرفة" األقصى"يتم تنفيذها من خالل لجنة إعمار 

ًواعتبروا أن االردن وبقيادته الهاشمية يقف سـدا منيعـا فـي وجـه محـاوالت تهويـد وتقـسيم المـسجد 
ًهود ملكية لها شرعية تاريخية ودينية، واستنادا التفاقيـة الوصـاية الملكيـة فـي حمايـة المبارك، من خالل ج



 
٦

المقدسات، باعتبـار ان جاللـة الملـك عبـداهللا الثـاني هـو صـاحب الوصـاية والـشرعية الدينيـة فـي المحافظـة 
نـه كامـل ، المعرف في هذه االتفاقية علـى أ"األقصى"على األماكن المقدسة، في القدس الشريف، خصوصا 

الحرم القدسي الشريف، والممتلكات الوقفية التابعة له، وله الحق فـي بـذل جميـع الجهـود القانونيـة للحفـاظ 
  .عليها

، ٢٠١٣) مـارس( آذار ٣١ووقع جاللته والرئيس الفلـسطيني محمـود عبـاس اتفاقيـة تاريخيـة فـي 
ة علــى األمــاكن المقدســة فــي أعــاد فيهــا الــرئيس عبــاس التأكيــد علــى أن جاللــة الملــك هــو صــاحب الوصــاي

وتمكن هذه االتفاقيـة، التـي تؤكـد علـى المبـادئ التاريخيـة المتفـق عليهـا أردنيـا وفلـسطينيا .القدس الشريف
حول القدس، األردن وفلسطين من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القـدس واألمـاكن المقدسـة مـن 

 الحـرم /" األقـصى" ة مئـات الممتلكـات الوقفيـة التابعـة لــمحاوالت التهويد اإلسرائيلية، كما تهـدف إلـى حمايـ
وتعتبـر االتفاقيـة إعـادة تأكيـد علـى الوصـاية الهاشـمية علـى األمـاكن المقدسـة فـي مدينـة .القدسي الشريف

، والتــي انعقــدت بموجبهــا الوصــاية علــى األمــاكن المقدســة للــشريف الحــسين بــن ١٩٢٤القــدس منــذ بيعــة 
ٕماية ورعاية األماكن المقدسة في القدس واعمارها، واسـتمرار هـذا الـدور بـشكل الدور في ح"علي، وأعطته 

وكــان وزيــر األوقــاف ".متــصل فــي ملــك المملكــة األردنيــة الهاشــمية مــن ســاللة الــشريف الحــسين بــن علــي
والـشؤون والمقدســات االســالمية عبدالناصــر ابـو البــصل، ارجــع، خــالل مـؤتمر صــحفي عقــده يــوم األربعــاء 

وأوضـح ".األقـصى"بب عقد المؤتمر إلى ازدياد وتيرة االقتحامـات واالنتهاكـات التـي يتعـرض لهـا الماضي، س
أن المؤتمر ليس مؤتمر بحثي لعرض البحوث والمقاالت، وانما غايته األساسية هـو التباحـث اليجـاد حلـول 

 ".األقصى "وسبل لدعم قضية المسجد المبارك، ومشاركة المقدسيين في جهدهم وجهادهم في الدفاع عن

  ٦ ص١٠/١٢/٢٠١٨الغد 

*** 

  لقدس في اقوال الهاشميينا
  

فرصتنا األخيرة، السعي نحو ( اهللا حفظهن الحسين اب الثانيالملك عبد اهللا كتاب جاللة جاء في 
  : ما يليعن القدس) السالم في زمن الخطر

 في لندن في أوائل لقد باع منزله. المكانة التي كانت للقدس في قلب والدي لم تكن لسواها"... 
ًكما أنني فخور أيضا بالعمل . تسعينيات القرن الماضي ليتمكن من إصالح الغطاء الذهبي لقبة الصخرة

الذي قام به المهندسون والحرفيون األردنيون في إعادة بناء منبر صالح الدين الذي قد دمرته قنبلة 
  )٢٥٣- ٣٥٢فرصتنا األخيرة، ص (."...م١٩٦٩حارقة ألقاها في المسجد صهيوني متطرف في العام 

  م١٠/١٢/٢٠١٨

***  

  



 
٧

  شؤون سياسية

   دولتهإقامةالبيان الختامي للقمة الخليجية يؤكد تأييده للشعب الفلسطيني في 

 
ــانون ٩ الريــاض ــرا( األول ك ــد – )بت ــان أك ــامي البي ــة للقمــة الخت ــون التاســعة الخليجي ــي والثالث  الت

 دولتــه إقامــة فــي وحقــه الفلــسطيني للــشعب الخلــيج قــادة يــدتأي اليــوم مــساء بالريــاض أعمالهــا اختتمــت
  .المستقلة

 الحـرص مع المنطقة، تحديات لمواجهة الخليجي التعاون بمجلس التمسك أهمية على البيان وشدد
  ....أعضائه بين الصف ووحدة التعاون مجلس قوة على

  ٩/١٢/٢٠١٨وكالة األنباء األردنية بترا 

***  

  عرب عن أملها في نقل السفارة البرازيلية للقدسالخارجية اإلسرائيلية ت
 

تــسيبي  نائــب وزيــر الخارجيــة اإلســرائيلية، أعــرب – للــشؤون اإلســرائيلية عكــا –  الحــسيني جيفـارا
" كيبـاه"بداية العام الجديد، حسب موقع  حوتوبلي، عن أمله في نقل السفارة البرازيلية إلى مدينة القدس مع

 .العبري

المنتخـب جـايير بولـسونارو، االعتـراف بالقـدس عاصـمة  ، الـرئيس البرازيلـيوأعلن فـي وقـت سـابق
 .سفارة بالده من تل أبيب إلى القدس الغربية ونيته نقل" إسرائيل"لـ

فإنها سـتكون الدولـة الثالثـة التـي تنقـل سـفارتها إلـى مدينـة  وفي حال نفذت البرازيل نيتها المعلنة،
  .ماالالواليات المتحدة وغواتي القدس، بعد

  ٩/١٢/٢٠١٨عكا للشؤون اإلسرائيلية 

*** 

  التذمر من السياسة االسرائيلية

  نتنياهو يطالب ميركل بوقف تمويل المتحف اليهودي في برلين

 
 األلمانيـة المستـشارة إلـى رسـمية رسالة اإلسرائيلية الحكومة وجهت – "األوسط الشرق" – أبيب تل

 حقـوق تنظيمـات مـن عـدد إلـى حكومتهـا تقدمـه الـذي المـالي عمالـد توقـف بأن فيها تطالبها ميركل، أنجيال
 الذي برلين، في اليهودي المتحف مقدمتها وفي أبيب، تل لسياسة المعارضة واليهودية اإلسرائيلية اإلنسان

 ."المدينـة إلـى الفلـسطينية - اإلسالمية النظرة يعكس "أنه بدعوى القدس، حول وصور رسوم معرض ينظم
 ميركـل مكتـب إلـى توجيههـا وجـرى صـفحات، سـبع تمتد أنها الرسالة، مضمون على عةمطل مصادر وذكرت
 يـتم ال لكـي برلين، في اإلسرائيلية السفارة بواسطة وليس األلمانية، والتطوير الدولي التعاون ووزارة مباشرة



 
٨

 وصفتها والتي المذكور، المعرض تنظيم على عملت حكومية غير منظمة ١٢ إن :الرسالة وقالت .تسريبها
 وبينهـا ،)BDS (إسـرائيل مقاطعـة حركـة تؤيـد أنها أو إلسرائيل، مناهضة أنشطة في ضالعة "بأنها الرسالة

 فــي تــدير التــي" الــسالم أجــل مــن نــساء"و المقاطعــة، ناشــطي يستــضيف ألنــه بــرلين؛ فــي الــسينما مهرجــان
ـــة إســـرائيل  ومنظمـــات ،"للعـــالم بـــزخ "الكنـــسية والمنظمـــة الـــسالم، أجـــل ومـــن االحـــتالل ضـــد شـــعبية حمل

 ،"٩٧٢ "اإلسـرائيلي اإلنترنـت وموقـع ،"ميزراور "الكاثوليكية اإلنقاذ ومنظمة ،"ميديكو "األلمانية المساعدات
 تمييــز(" أبرتهايــد "دولــة بأنهــا إســرائيل فيــه الكتــاب مــن قــسم ويــصف" بــل هــاينريخ صــندوق "يدعمــه الــذي

 عــن كــشفت" تــاتس "اليــسارية األلمانيــة لــصحيفةا وكانــت المــذكور المتحــف إلــى إضــافة وذلــك ،)عنــصري
 دعـم حـول الحكـومتين بـين رسـائل تبـادل جرى أنه األلمانية، الحكومة في متحدث وأكد اإلسرائيلية، الرسالة
 النقـاش بأن نؤمن "بأنه اإلسرائيلية الرسالة على برلين في اليهودي المتحف ّوعقب .حكومية غير منظمات
 بأنفـسهم مـوقفهم ببلـورة للمنتقـدين الـسماح أجـل مـن حيوي أمر هو حولها تلفمخ بأمور المتعلق المفتوح
 الخارجيـة وزارة يتـولى الـذي نتنيـاهو، بنيـامين اإلسـرائيلية الحكومـة رئيس مكتب وقال."أنفسهم على والحكم
 يليةواإلسرائ الفلسطينية والجمعيات المنظمات موضوع مختلفين زعماء أمام طرح الحكومة رئيس "إن: ًأيضا
 .إسـرائيل مقاطعـة إلـى وتـدعو الفلـسطيني اإلرهـاب وتـدعم حـرب، كمجرمـي اإلسـرائيليين الجنود تصور التي

 إنـه :زانـدبرغ تمـار النائبـة اليـساري،" ميـرتس "حـزب رئيـسة وعلقـت."المنظمات هذه محاربة سنواصل ونحن
 الهنغاريـة الحكومـة رئـيس يـساعد فإنـه بـرلين، فـي اليهـودي المتحـف ضـد نتنيـاهو ينـشط الذي الوقت في"

 وهـذا .المحرقـة فـي دورهم من المجريين ويبرئ فيه، المشكوك المحرقة متحف إقامة على للسامية المعادي
 أنـا ":وأضـافت ."للـسامية ومعـادين نـازيين مـع إسرائيل حكومة تقيمها التي المريضة العالقات من فقط جزء

 إلـى إسرائيل حكومة حول أن بعد المحرقة من الناجين أعين في النظر الحكومة رئيس بإمكان كيف أفهم ال
  ."المحرقة إلنكار العون تقدم حكومة

  ١٠/١٢/٢٠١٨الشرق األوسط 

*** 

  اعتداءات

  ارتفاع وتيرة اقتحامات األقصى وحفر األنفاق يزيد االنهيارات األرضية في سلوان

 

 في قصى المسجد األ"ارئيلأوري " اقتحم وزير الزراعة في حكومة االحتالل -فلسطين المحتلة 
 مراسلة وكالة معا ان وأفادت.  اليهودي، بحراسة من شرطة االحتالل" الحانوكاة- األنوار"اليوم السابع لعيد 

 عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، قصى وعشرات المستوطنين اقتحموا المسجد األ"ارئيل"
ل الشيخ عزام الخطيب مدير عام أوقاف القدس وشؤون وحم. وسط تشديدات شرطية وانتشار في الساحات

 بأعداد المقتحمين دازديانلحظ " المبارك، شرطة االحتالل مسؤولية تكثيف االقتحامات قائال قصىالمسجد األ
 الشيخ الخطيب ان ال فرق بين وأضاف. " بشكل الفت في الفترة األخيرة، بحماية من الشرطةقصىلأل
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من المستوطنين، فكافة  أو وزراء ونواب أو  المسؤولين في الحكومةاالقتحامات سواء كانت من
 " قائالوأوضح.  وتنذر بخطورة"،قصى تدنيس للمسجد األ"االقتحامات مرفوضة وغير مشروعة وهي

وحول ". التي تتضاعف في األعياد اليهودية، تمثل استفزازا لمشاعر المسلمينقصىاالقتحامات اليومية لأل
 اليهودي أوضح الشيخ الخطيب ان ما جرى على "األنوار"يكل المزعوم خالل أيام عيد تصعيد جماعات اله

 الصلوات يعتبر تصعيدا غير مسبوق للمستوطنين، ويحدث وأداء بإضاءة شمعدان العيد قصىأبواب األ
 لهم قدمنا احتجاجنا لشرطة االحتالل وطالبنا بإبعادهم وعدم السماح"للمرة األولى خالل األعياد، مضيفا 

ُفي موضوع آخر، يهدد حفر األنفاق أسفل حي وادي ..." المسجد، لكنها لم تستجب لناأبواب إلىبالوصول 
 من الجهة الجنوبية، الحي بأكمله حيث تزداد يوم بعد قصىُحلوة ببلدة سلوان، المطل على المسجد األ

  )وكاالت(.... وشوارعهاآلخر التصدعات واالنهيارات والتشققات والهبوط األرضي في منازل الحي 

  ٢٠ص/١٠/١٢/٢٠١٨الدستور 

***  

االحتالل يعتقل طفال وشابا من القدس ً  

 
ًاعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم األحد طفال وشابا من سكان بلدة  األقـصىجنـوب المـسجد  سـلوان ً

 . مركز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسةإلىوحولتهما 

  .الرجبي، والشاب مهدي جابر إيادأحمد  الطفل وشمل االعتقال

  ٩/١٢/٢٠١٨موقع مدينة القدس 

*** 

  االحتالل يقتحم منزل محافظ القدس ويأخذ مقاساته

اقتحمت طواقم متعددة تابعـة لـسلطات االحـتالل، تحرسـها قـوة عـسكرية  – القدس –فلسطين اليوم 
 .سجد األقصىمعززة، اليوم األحد، منزل محافظ القدس عدنان غيث في بلدة سلوان جنوب الم

وقالــت مــصادر إعالميــة فــي القــدس، ان طــواقم تابعــة لبلديــة االحــتالل فــي المدينــة، وأخــرى تابعــة 
، وأخـرى تابعـة لـدائرة األراضـي، بحراسـة قـوات االحـتالل اقتحمـت منـزل المحـافظ "األرنونـة"لضريبة األمالك 

هـى يـوم أمـس الـسجن المنزلـي وكـان المحـافظ غيـث قـد أن.غيث بصورة استفزازية، وأخذت مقاسات المنـزل
الذي فرضه االحتالل، فـضال عـن المالحقـات المتواصـلة لـه، واسـتمرار منعـه مـن دخـول محافظـات الـضفة، 

  .وغيرها من إجراءات للحد من نشاطه في المدينة المقدسة

  ٩/١٢/٢٠١٨فلسطين اليوم 

***  
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 ..ً مواطنا١٩طالت 

 ةحملة اعتقاالت ومداهمات في مدن الضف: باألسماء
  

ــة  ــضفة المحتل ــسطين–ال ــة  ّشــنت – اآلن  فل ــين، حمل ــوم االثن قــوات االحــتالل اإلســرائيلي فجــر الي
ّوأفادت مصادر محلية، أن جيش  .ٍاعتقاالت ومداهمات واسعة في منازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة

ق متفرقـة مـن الـضفة مطلوبون لديه خالل حملـة مـداهمات بمنـاط  مواطنين، قال بأنهم١٩االحتالل اعتقل 
الشاب أمجد الشوبكي واألسير المحرر غسان إبـراهيم  واعتقلت قوات االحتالل من بيت لحم.الغربية والقدس

الـشاب  بينما سلمت) ً عاما١٩(وشقيقه محمد ) ً عاما١٢(والطفلين صالح فؤاد صباح  )ً عاما٣٦(زواهرة 
الشاب عمـر أحمـد أبـو حـسين مـن  يل اعتقل االحتاللوفي الخل.ًإيهاب خالد صباح تبليغا لمراجعة مخابراتها

األسـير المحـرر نـضال ثلجـي الريمـاوي مـن منزلـه فـي  ُفيمـا اعتقـل.منزله واألسير المحرر حسام الهشلمون
مـن قريـة نعلـين  والـشيخ صـالح الخواجـا بلدة بيت ريما شـمال غـرب رام اهللا والـشاب معتـصم بـالل الخواجـا

كمــا اعتقــل االحــتالل .قريـة ديــر جريــر شــرق رام اهللا  حــسين شــجاعية مــنغـرب المدينــة، والزميــل الــصحفي
ْالشاب أنور محمـد صـالح الـدين مـن منزلـه فـي بلـدة حزمـا شـمال شـرق القـدس المحتلـة والـشابين إبـراهيم 
ــدس، بينمــا  ــساوية شــمال شــرق الق ــي قريــة العي ــا ف ــاس ومحمــد صــهيب محــسين مــن منزليهم ــد درب محم

 ٤وفــي نــابلس اعتقــل االحــتالل . مــن منزلــه فــي عزبــة الجــراد شــرق طــولكرمالــشاب ســامح مناصــرة اعتقلـت
ُشبان، عرف منهم ٍ   .مصطفى مبروكة وخالد حبش: ّ

ّيذكر أن قوات االحتالل تشن عمليات اعتقال ليلية يومية، تطـال مختلـف محافظـات الـضفة الغربيـة 
ّالمحتلة، ويتم خاللها اعتقال مواطنين بشكل تعسفي ّ ّ.  

  ١٠/١٢/٢٠١٨فلسطين اآلن 

***  

  تقارير

ً شهيدا فلسطينيا الشهر الماضي٢٤و..  دونمات٨٠٧االحتالل يقضم : منظمة التحرير ً  

  

موافقة فرنسا المبدئية "أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، عن  - عمان - نادية سعد الدين
، "لصالح الحق الفلسطينياالقتصادي، وتحديد آليات مراجعته " باريس"على التعاون في فتح بروتوكول 

ومالحقه االقتصادية والسياسية " أوسلو"بوصفه أحد أبرز المطالب الفلسطينية إلعادة النظر في اتفاق 
  .واألمنية

فرنسا وافقت من حيث المبدأ على التعاون "وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن 
ات المناسبة في كيفية المراجعة المطلوبة له، بحيث يتم في فتح بروتوكول باريس االقتصادي، وتحديد اآللي
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تعديله لصالح الحق الفلسطيني، بعد كل هذه السنوات من التعامل الذي كان يضر بالمصالح االقتصادية 
  ."الفلسطينية

وأضاف المالكي في تصريح له، ان رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد اهللا، كلفه مع وزيرة 
ابعة هذه المسؤولية المباشرة مع الفرنسيين، بانتظار اإلشارة من الجانب الفرنسي للتعاون االقتصاد، بمت

في فتح هذا البروتوكول وعمل المراجعة المطلوبة، مما يستدعي من باريس التواصل مع الجانب 
  ."اإلسرائيلي لمعرفة طبيعة ردود فعله وهل لديه الجاهزية للتعامل بإيجابية مع هذا الملف

 ذلك على وقع الجهود الفرنسية إلنشاء مجموعة دعم دولية لتحقيق السالم، وهو األمر الذي يأتي
أسوة بمؤتمر السالم في (أعرب الجانب الفلسطيني عن دعمه ألية مشاركة فرنسية لهذا الخصوص، 

، بمشاركة الشركاء األوروبيين والشركاء الدوليين )٢٠١٦الشرق األوسط والذي عقد في باريس عام 
  .اآلخرين، إلحياء عملية السالم المتوقفة منذ فترة طويلة

وأكد على لسان الحمدهللا، أهمية اتخاذ إجراءات دولية فورية وملموسة إلنقاذ عملية السالم، 
ٕوتحقيق حل الدولتين، وانهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية المحتلة، واقامة الدولة الفلسطينية  ٕ

 وعاصمتها القدس المحتلة، لتعزيز األمن والسالم العادل في الشرق ١٩٦٧ العام المستقلة وفق حدود
  .األوسط، وفق قرارات األمم المتحدة والقانون الدولي

ً شهيدا فلسطينيا، خالل ٢٤ارتقاء "وفي األثناء، أشار تقرير لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى  ً
 ٨٠٧ًاالحتالل، التي استولت، أيضا، على نحو الماضي، برصاص قوات ) نوفمبر(شهر تشرين الثاني 

  ."دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية

التابع " عبد اهللا الحوراني للدراسات والتوثيق"وقال التقرير الشهري الصادر أمس، عن مركز 
فة الغربية، من بينهم ً فلسطينيا استشهدوا من قطاع غزة، وثالثة شهداء في الض٢١"لمنظمة التحرير، إن 

  ."ثالثة أطفال

ً جثمانا لشهداء من الضفة الغربية وقطاع غزة في ٣٥تحتجز سلطات االحتالل في ثالجاتها "فيما 
ً مواطنا فلسطينيا، ٤٥٠نحو "، كما اعتقلت خالل الشهر الماضي "مخالفة صارخة للقانون اإلنساني الدولي

  ."ً مواطنا من قطاع غزة١٢من بينهم 

ً مواطنا بالرصاص الحي والمعدني والغاز السام ٨٥٠أصابت نحو " التقرير بأن قوات االحتالل وأفاد
 في الضفة الغربية، خالل إطالق النار على ٣٦٠ً مواطنا في قطاع غزة، ونحو ٤٩٠المسيل للدموع، منهم 

از السام أثناء المشاركين في المسيرات السلمية على طول الحدود في قطاع غزة، عدا إطالق النار والغ
  ."اقتحامها للقرى والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية خالل المسيرات األسبوعية



 
١٢

من بين المصابين عشرات الصحفيين الدوليين والفلسطينيين الذين أصيبوا بحاالت "وأشار إلى أن 
م بطاقة الصحافة اختناق خالل قمع قوات االحتالل لمسيرة لالتحاد الدولي للصحفيين لمطالبتها باحترا

  ."الصادرة من االتحاد وتسهيل حرية حركة الصحفيين الفلسطينيين ووقف االنتهاكات بحقهم

ً بيتا ومنشأة فلسطينية، شملت ٧٥سلطات االحتالل هدمت خالل الشهر الماضي "وبين التقرير أن 
لقدس المحتلة، مقابل  منشأة، تعود لمواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها ا٥٦ً بيتا، و١٩

  ." منشأة بالهدم ووقف البناء، من بينها مدرسة٦٧إخطار 

 دونم من أراضي ٨٠٧قضم نحو "فيما أقدمت سلطات االحتالل خالل الشهر المنصرم على 
ّتصاعد اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين "ً، تزامنا مع "المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية

  ."لتي أسفرت عن إصابة عشرة منهم بجراح مختلفةالفلسطينيين، وا

 شجرة زيتون، باإلضافة إلى إعطاب ١٠٠كما شملت اعتداءات المستوطنين اقتالع وتكسير 
  . مركبة تعود لمواطنين فلسطينيين٧٠إطارات 

ّوفي غضون ذلك شنت قوات االحتالل حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في أنحاء مختلفة من 
  .لة، أسفرت عن وقوع اإلصابات واالعتقاالت بين صفوف المواطنين الفلسطينييناألراضي المحت

وقد شهدت أحياء متفرقة في مدينة القدس المحتلة، مواجهات مع جيش االحتالل، أطلق فيها 
  .االحتالل قنابل الغاز المسيلة للدموع والصوتية

ل اقتحامها لعدة أحياء ببلدة واندلعت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات االحتالل خال
سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، خاصة في حي بئر أيوب، إضافة إلى حي عبيد ببلدة العيسوية 

  .وسط القدس المحتلة

على صعيد متصل، كانت الجمعية العامة لألمم المتحدة قد اعتمدت في اجتماعها، أول أمس، 
 ساعة على إفشال القرار األميركي المتعلق ٢٤ة، بعد أقل من ثمانية قرارات لصالح فلسطين بأغلبية ساحق

ٕللتأكيد على حل الدولتين وانهاء االحتالل، ) ً صوتا١٥٦(، وتصويتها بأغلبية ساحقة "حماس"بإدانة حركة 
  .بما في ذلك القدس المحتلة

مارسات اإلسرائيلية ، الم"وفا"ّوتمثلت أبرز القرارات األممية، وفق وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية 
التي تمس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، 
والمستوطنات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والجوالن السوري المحتل، إضافة 

 ١٩٤٩) أغسطس( آب ١٢نييـن وقـت الحرب المؤرخة إلى تطبيق اتفاقيـــة جنيــف المتعلقـة بحمايـة المد
  .علـى األرض الفلسطينيـة المحتلـة بمـا فيهـا القـدس المحتلة وعلـى األراضي العربية المحتلة األخرى

كما شملت بحسبها، أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التي تمس 
 وغيره من السكان العرب في األراضي المحتلة، وممتلكات الالجئين حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني



 
١٣

الفلسطينيين واإليرادات اآلتية منها، وعمليات وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
 وما ١٩٦٧) يونيو(، والمشردون نتيجة ألعمال القتال التي نشبت في حزيران "األونروا"في الشرق األدنى 

 .الها من أعمال، وتقديم المساعدة إلى الالجئين الفلسطينيينت

 ٢٢ ص٩/١٢/٢٠١٨الغد 

***  

  ألفا مستوطن اقتحموا األقصى خالل نوفمبر

معطيات فلسطينية بـأن نحـو ألفـين مـن المـستوطنين وجنـود االحـتالل شـاركوا فـي  أفادت –الجزيرة 
مـستوطنون اقتحامـاتهم المكثفـة للمـسجد هـذا كمـا واصـل ال. اقتحام المسجد األقصى خـالل الـشهر الماضـي

 .األسبوع

 ١٢٩٤وقال تقرير لمركز القـدس لدراسـات الـشأن اإلسـرائيلي والفلـسطيني إن مـن بـين المقتحمـين 
  . من طالب الهيكل المزعوم٦٨١ عسكريا اقتحموا المسجد بلباسهم العسكري، و٤٥مستوطنا، و

 مـستوطنا، تلبيـة لـدعوات ١٥٢جد األقـصى اليـوم ووفق دائـرة األوقـاف اإلسـالمية فقـد اقـتحم المـس
  .جماعات يهودية بتكثيف االقتحامات خالل عيد األنوار اليهودي

ّوقال مدير مركز القدس عماد أبو عـواد إن العـدد الكبيـر مـن المقتحمـين، يوضـح سياسـة االحـتالل 
تحامـاتهم لألقـصى، مـشيرا التمهيدية المستمرة في تثبيت الوضـع القـائم بالـسماح للمـستوطنين بمـضاعفة اق

  .إلى تزايد أعداد طالب الهيكل المزعوم

 أن االحــتالل يــستغل االنقــسام الــداخلي الفلــسطيني، والوضــع العربــي -فــي بيــان صــحفي-وأضــاف 
  .اإلقليمي المتردي، في تسارعه نحو تنفيذ مخططاته في القدس

 مـرة خـالل الـشهر ٢٣ى أكثـر مـن وكان بيان لوزارة األوقاف الفلسطينية أكد اقتحام المسجد األقـص
  . بمدينة الخليل مرة في المسجد اإلبراهيمي٤٧الماضي، ومنع األذان 

اف الشيخ يوسف دعـيس أن عـدد اعتـداءات االحـتالل علـى األوقـاف وجاء في تصريح لوزير األوق
  . اعتداء خالل الشهر الماضي٩٨والمقدسات بفلسطين بلغ 

بـدال مـن األقـصى حيـث " الهيكـل المزعـوم"وأشار بيان األوقاف إلى تطور جديـد علـى صـعيد إحـالل 
 من مادة الفضة لمرة واحدة فقط، اليهودية المتطرفة عملة نقدية تذكارية" الهيكل"أصدرت ما تسمى منظمة 

تضمنت على الوجه األول صورة للهيكـل، والوجـه الثـاني صـورة للملـك الفارسـي قـورش الـذي سـمح لليهـود 
.. ووعـد بلفـور.. بإعادة بناء الهيكل، مع صورة الرئيس األميركي دونالد ترامب، مكتوب عليها وعـد قـورش

  .ووعد ترامب

  ٥/١٢/٢٠١٨الجزيرة 

***  



 
١٤

  فعاليات

 "عقارات القدس في وجه االستيطان"لجنة مهندسون من أجل فلسطين تعقد ندوة بعنوان 
 

ــة  ــدوة التــي أقامتهــا لجنــة مهندســون مــن أجــل فلــسطين والقــدس فــي نقاب أكــد المتحــدثون فــي الن
المهندسين األردنيين على ضـرورة التحـرك الـشعبي والرسـمي لحمايـة القـدس ودعـم صـمود المقدسـيين فـي 

رات تـسريب العقـارات المقدسـية إلـى اليهـود ومـشاريع تهويـد المدينـة وطمـس هويتهـا العربيـة مواجهة مـؤام
 .واإلسالمية

علـى ضـرورة قيـام " عقارات القـدس فـي وجـه االسـتيطان"كما اكدوا خالل الندوة التي اقيمت بعنوان 
 .مديرية األوقاف األردنية في القدس بدور حقيقي تجاه هذه المخاطر

ن في الندوة التي عقدت في مجمع النقابات المهنية إلى فشل المشاريع الصهيونية وأشار المتحدثو
في تغيير هوية مدينة القدس ال سيما في البلدة القديمة التـي ال يـزال الوجـود العربـي فيهـا يـشكل أكثـر مـن 

ة، او رغم كل عمليات التضييق على المقدسيين ومحاوالت شراء منازلهم بطرق احتيالية غير مباشـر% ٩٠
عبــر التزويــر والتزييــف والقــرارات التعــسفية بحــق المقدســيين وهــدم منــازلهم، ومنهــا قــوانين أمــالك الغــائبين 

 .وغيرها من القوانين التي تستهدف الوجود العربي في القدس

وتحدث الخبير في الشأن المقدسي زياد ابحيص حـول آليـات االسـتحواذ الـصهيونية علـى العقـارات 
 لبنـاء مـا يـسمى بـالحي ١٩٦٨ومنها قـرارات مـصادرة األراضـي والعقـارات كمـا حـرى عـام ي مدينة القدس ف

اليهودي فـي القـدس، والـسيطرة علـى بعـض المبـاني التخاذهـا كمراكـز للـشرطة االسـرائيلية، او عبـر قـانون 
مـالك ، واالسـتحواذ علـى أ١٩٤٨األمالك األميرية و مصادرة األمالك التـي كـان يـزعم أنهـا ليهـود قبـل عـام 

 وعمليــات الــشراء والتحايــل لــشراء العقــارات عبــر وســطاء ١٩٦٩الغــائبين ممــن لــم يــشملهم اإلحــصاء عــام 
 .عرب، واستئجار او شراء أمالك الكنيسة األرثوذكسية في القدس

وأشار ابحيص الـى األهـداف الـسياسية لعمليـات التـسريب وأبرزهـا اختـراق النـسيج العربـي المركـزي 
خدام عمليات التسريب كوسيلة للحرب النفسية ضد المقدسـيين وتقـويض صـمودهم، و لمدينة القدس، واست

محاولة ادعاء االحقية التاريخية لليهود في القدس، حيـث اكـد ابحـيص أن عـدد العقـارات التـي تـم تـسريبها 
 عقار فـي البلـدة القديمـة بالقـدس، فيمـا ٤٣٠٠ عقارا من أصل ٧٣ عاما لم تتحاوز ٥١لليهود على مدى 

 %.١٠م تتجاوز نسبة اليهود فيها ل

وأكد ابحيص على ضرورة مواجهة عمليات تسريب العقارات لليهود، مشيرا إلى وثيقـة عهـد القـدس 
التي تجرم كل من بتورط بعمليات التسريب وتقضي بمقاطعتـه اجتماعيـا ودعوتـه لنقـل تطبيـق هـذه الوثيقـة 

العقـارات عبـر مؤسـسة للوقف،ودعـك مـن يخوضـون بين المقدسيين في األردن، إضافة إلى اللجوء لتـداول 
معركة الصمود في منع تسريب عقاراتهم، والتصعيد اإلعالمي المسبق ضد عمليات التسريب والتصعيد ضد 

 .كل من يثبت تورطه فيها



 
١٥

فيما تناول الشيخ عكرمة صبري إمام وخطيـب المـسجد األقـصى الـدور الـذي قامـت بـه المؤسـسات 
 الحفــاظ علــى هويــة المدينــة العربيــة واإلســالمية وتجــريم أي عمليــات لتــسريب اإلســالمية فــي القــدس فــي

العقارات إلى اليهود، مشيرا إلى إصدار وثيقة عهد القـدس التـي تقـضي بمقاطعـة كـل مـن يثبـت تورطـه فـي 
ــى وقــف  ــه، وتــشجيع المقدســيين عل ــد موت ــه بع ــه او الــصالة علي ــارات لليهــود ورفــض دقن ــع العق ــة بي عملي

 .كون وقفا عاما او خاصا لذريتهم حتى ال يتم تسريبها لغير المقدسيينعقاراتهم لت

وأكد صبري أن الوقف حجرة عثرة أمام مشاريع التهويد في القدس، مشيرا الى فتوى اعتبار المقابر 
اإلسالمية أرض وقف إسالمية، اضافة إلى تـشكيل لجنـة البيـوت والعقـارات لفـض النزاعـات فيمـا بـين ورثـة 

ي القــدس حتــى ال تــصل الــى المحــاكم االســرائيلية ، مــع العمــل علــى إحبــاط عمليــات البيــع قبــل العقــارات فــ
 .ٕوقوعها من قبل السماسرة واحباط بعض عمليات البيع التي تتم بشكل سري

وشدد صبري على أهمية الدور العربي واإلسـالمي فـي حمايـة مدينـة القـدس والحفـاظ علـى هويتهـا 
ود أهلهـا فـي وجـه مـشاريع تهويـد المدينـة وتهجيـر أهلهـا، فيمـا ثمـن صـبري العربية واإلسالمية ودعم صـم

دور نقابة المهندسين األردنيين في دعم صمود أهالي المدينة وتنفيـذ عـدد مـن حمـالت تـرميم المنـازل فـي 
 .القدس

مــن جهتــه أشــار المحــامي خالــد زبارقــة إلــى عــدد مــن المؤســسات الــصهيونية العاملــة فــي مجــال 
 تحقيـق المـشروع الـصهيوني بتغييـر  ات المقدسية، معتبرا أن اإلحصاءات الرسمية تؤكد فشلتسريب العقار

ًهوية القدس العربية واإلسالمية، مشيرا إلى دور كل من جمعية إلعاد و عطيرات كوهانيم في مجال تـسريب 
المــساهمة فــي العقــارات المقدســية لليهــود وجمــع المعلومــات عــن العقــارات المقدســية و مالكيهــا وورثتهــا و

 . عمليات الحفر والحرب الدعائيةوالنفسية ضد المقدسيين

وأشار زبارقة إلى ما جرى في السنوات االخيرة من إقـرار الكيـان الـصهيوني لقـوانين تتهـدف لتهزيـد 
القدسـوعلى رأسـها قـانون القوميــة اليهوديـة والـذي يتعــاملمع مدينـة القـدس كــأرض للـشعب اليهـودي ومــنح 

 .ا صفة المقيم ومنع المقدسيين في الخاج من العودةللقدس وعيرها من القوانينالمقدسيين فيه

وأكد زبارقة على ضرورة مالحقـة كـل مـن يثبـت تورطـه فـي بيـع العقـارات المقدسـية لليهـود قانونيـا 
 لحـل النزاعـات بـين ورثـة  بموجب القوانين األردنية والفلسطينية التي تجرم مثـل هـذا الفعـل، وتـشكيل هيئـة

ًعقارات في القدس وتشكيل لجان تحقيـق فـي أي عمليـة تـسريب وقعـت، مـشيرا إلـى أهميـة الـدور الـشعبي ال
 .العربي واإلسالمي في دعم صمود المقدسيين

  ١٠/١٢/٢٠١٨الدستور 

***  

  

  



 
١٦

  مؤسسة القدس تعقد مؤتمرها العلمي الثاني عشر بعنوان

 "األمةالقدس في المشاريع اإلقليمية والدولية وآليات استنهاض "
  

 الثــاني العلمــي مؤتمرهــا ٥/١٢/٢٠١٨ األربعــاء يــوم فلــسطين فــي الدوليــة القــدس مؤســسة عقــدت
 غـزة مدينـة فـي ،"األمـة اسـتنهاض وآليـات .. والدوليـة اإلقليميـة المـشاريع فـي القـدس" :عنوان تحت عشر

 مـــن وعـــدد ضوروبحـــ الجزائريـــة، "الـــوطني البنـــاء حركــة"و "القـــدس ألجـــل برلمـــانيون" رابطـــة مـــن وبرعايــة
  .واألكاديميين والسياسيين والباحثين المهتمين

 فـي الدوليـة القـدس مؤسسة ورئيس المؤتمر رئيس حلبية أبو أحمد الدكتور االفتتاحية في وتحدث
 آالف علـى اسـتولي حيـث غطرسـة تزداد القدس في االحتالل سلطات وممارسة سياسة إن" :فقال فلسطين،
 متـر كيلـو )٦٠٠( مساحة في "الكبرى القدس" ّيسمى ما إلى ّضمها بهدف المقدسيين أراضي من الدونمات

 بأكملهـا قـرى فـي المنـازل مـن المئـات هـدم على ويعمل الصهيونية؛ المغتصبات عشرات عليها ليقيم مربع،
 والقـدس، أريحا بين األحمر الخان وقرية البستان حي لهدم ويخطط شعفاط، بلدة شرق نوار أبو قرية :مثل

 الـشيخ حـي :مثـل م،١٩٤٨ عـام قبـل ليهـود مملوكـة ّأنها بزعم القدس في ومنازل عقارات على يالءواالست
 علــيهن والحكــم النــساء واعتقــال المقدســية، الهويــات وســحب ســلوان، بلــدة مــن الهــوى بطــن وحــي جــراح،

 علـى لتغطيـةا فـي األمريكية اإلدارة دور إلى وأشار الجعابيص، إسراء األسيرة مع فعل كما لسنوات بالسجن
 الالجئـين وتـشغيل غـوث وكالـة لمنظمـة دعمهـا وقـف خـالل مـن العودة ّحق شطب ومحاولة االحتالل جرائم

 حق بإلغاء الفلسطينية القضية تصفية أي القرن، بصفقة يعرف أصبح ما وتطبيق ؛)األونروا( الفلسطينيين
  ".لياإلسرائي للكيان عاصمة بالقدس واالعتراف االستيطان وشرعنة العودة

 :المؤتمر افتتاحية في له كلمة في التشريعي المجلس لرئيس األول النائب بحر أحمد الدكتور وقال
 الكــل واجتمــاع التفرقــة مظــاهر ٕوانهــاء الفلــسطيني الــشعب توحيــد فــي تكمــن االحــتالل سياســات مواجهــة أن

 الـدكتور  تحـدث كمـا لقـدس،ا تجـاه األمريكية اإلدارة ولقرارات لالحتالل تتصدى واحدة جبهة في الفلسطيني
 االحـتالل وجـود يقبـل لـن شـعبنا إن" :فقال غزة في حماس لحركة السياسي المكتب رئيس نائب الحية خليل
 مـا مثال واقرب القدس قضية حسم يحاول االحتالل وأن الصراع عنوان القدس وستبقى فلسطين أرض على

  ."مراحلها أخطر في القدس ان ولفت األحمر الخان في يحدث

 اإلقليميــة المواقــف وتناولــت الــسنوار زكريــا الــدكتور ترأســها التــي للمــؤتمر األولــى الجلــسة وفــي
 األمــم هيئــة مــشاريع" تنــاول الــذي بحثــه تمــراز ســعيد األســتاذ خاللهــا عــرض القــدس؛ تهويــد مــن واألمميــة
 المتحـدة مـماأل هيئـة مـشاريع أهـم إلـى فلفت ،)م١٩٥١ – ١٩٤٧( فشلها وأسباب القدس، لتدويل المتحدة
 الكونـت الـدولي الوسـيط ومـشروع ،)٣٠٣( رقـم وقرار ،)١٩٤( رقم وقرار ،)١٨١( رقم قرار :القدس لتدويل

 العربيـة الـدول جامعـة موقـف" التميمـي الـرحمن عبـد .د العراقي الباحث واستعرض القدس، لتدويل برنادوت
 جهودهـــا تكثـــف أن العربيـــة الجامعـــة ودعـــا ،"١٩٧٠ -١٩٦٤ القـــدس تجـــاه الـــصهيونية المـــؤامرات مـــن



 
١٧

 عالقاتهـــا وتثبيـــت الفلـــسطينية للقـــضية ًخـــدمتا أعـــضاؤها بـــين التفرقـــة لنبـــذ العربيـــة الـــدول مـــع بالتعـــاون
 حــسام األســتاذ وأشــار وأفــشالها، وفلــسطين القــدس ضــد الــصهيونية المــؤامرات لــشرح العالميــة بالمنظمــات

 الخيريـة "مـسكوفيتش إيـرفنج" مؤسـسة القـدس مدينـة تهويد دعم في الخارجية المؤسسات دور" إلى يونس
 إيـاد األسـتاذ وتـاله القـدس، مدينـة فـي التهويـدي االسـتيطان تمويل بها يتم التي اآللية إلى ولفت ،ً"نموذجا

 العربيــة المواقــف ضــوء فــي القــدس مدينــة فــي االســتيطانية "إســرائيل "إجــراءات عــن بورقتــه مــصطفى أبــو
 اهللا عطـا أمـاني. وأ الهنـدي عـدنان .م الباحثان وتحدث ،)٢٠١٠-١٩٦٧( ةالفتر خالل والدولية واإلقليمية

  ).٢٠١٨ – ١٩٩٣٦(القدس قضية تجاه والروسية األمريكية المواقف تطور عن

 مـن األمريكيـة المواقـف" تناولـت التي شتات نهى الدكتورة ترأستها التي للمؤتمر الثانية الجلسة في
 األمريكيـة الـسفارة بنقل األمريكي الكونغرس قرار أثر عن زيد أبو دينال عالء .أ تحدث ،"وتداعياتها القدس

 التحــول إلـى ولفــت ،)"٢٠١٨ – ١٩٩٥ (اإلسـرائيلي" الفلــسطيني الـصراع علـى القــدس إلـى "أبيــب تـل" مـن
 األمريكيـة الرئاسـة نهـج فـي التغييـر حيـث ترامب الرئيس عهد في األمريكية الخارجية السياسة في الواضح

 أبعـاد "الـشنباري سـفيان .د واسـتعرض الفلـسطينية، للحقوق والتنكر ،"إلسرائيل" الواضح األمريكي واالنحياز
 عـدنان الباحـث  وبـين ،"السياسية التسوية عملية على وأثره "إلسرائيل" عاصمة بالقدس األمريكي االعتراف
 القـدس عـن اإلعـالن امـبتر دونالـد األمريكـي الرئيس قرار من الفلسطيني الموقف عن ورقته خالل الهندي
  . القدس بشأن اتخذت التي العربية القمم قرارات بتفعيل وطالب ،"إلسرائيل" عاصمة

 وآليـــات القـــدس" تناولـــت والتـــي حمـــادة فـــؤاد الـــدكتور ترأســـها التـــي للمـــؤتمر الثالثـــة الجلـــسة فـــي
 فــي االقتــصاديةو االجتماعيــة التــداعيات" حــول عــساف محمــود األســتاذ خاللهــا وتحــدث ،"األمــة اســتنهاض

 االسـتثمار لتـشجيع بـرامج تطـوير علـى بالعمـل وطالب ،"المقدسي المجتمع تجاه "اإلسرائيلية" القرارات ضوء
ــي ــسياحي القطــاع ف ــي ال ــة ف ــدس، مدين ــت الق ــة وكان ــوش إســالم األســتاذة ورق  المقاومــة أشــكال" حــول حب

 واســتعرض ،)"٢٠١٧-٢٠٠٠( عــامي بــين مــا "اإلســرائيلي" االحــتالل ضــد القــدس مدينــة فــي المقدســية
 األمــة ِاســتنهاض ُوآليــات القــدس عــن الــدفاع فــي الفلــسطينية المقاومــة ِحركــات ُدور العيلــة حــاتم الــدكتور

 والتكتيكـات األسـاليب تنـوع أن إلـى ونـوه ًنموذجـا، وحمـاس اإلسـالمي الجهاد حركتا – )م٢٠١٨-م١٩٨٧(
 خــصوصية علـى وحمـاس اإلسـالمي الجهـاد حركتـي مـن تأكيـد رسـالة هـو القـدس عـن الـدفاع مراحـل خـالل

 عـن دراوشـة حـسين األسـتاذ تحـدث الجلـسة ختـام وفـي منهـا، ٍشبر بأي التفريط وباستحالة لديهما، القدس
 ".القدس بقضية والتعريف األمة استنهاض في اإلعالمية وتقنياته المعاصر الفلسطيني األدب دور"

 سواء ًسياسيا المطلوب وبينت التساؤالت خاللها تأثير النقاشات من العديد المؤتمر جلسات وتخلل
  . القدس له تتعرض ما ظل في ًدوليا أو ًمحليا



 
١٨

 توصـل مـا وتـاله المـؤتمر، فـي العاملـة واللجـان والبـاحثين المـشاركين تكريم تم المؤتمر نهاية وفي
 وكانت البنا فطين األستاذ ألقاها والتي المؤتمر عن تمخضت هامة توصيات من والمؤتمرون الباحثون إليه

  :كالتالي

 هـذه غيـاب أن إذ االحـتالل؛ وممارسـات سياسة مقاومة على تعمل القدس في موحدة مرجعية بناء .١
 تكـون أن ويجـب القـدس، فـي المؤسسات جميع عنها تتحدث التي العقبات أهم أحد يمثل المرجعية

 .ٕواسالمي وعربي فلسطيني  سياسي غطاء ذات المرجعية تلك

 القديمــة، البلــدة :مثــل ًاســتهدافا األكثــر المنــاطق ًخــصوصا المدينــة فــي المقدســي دالــصمو تعزيــز  .٢
 .فيه العلم حلقات ٕواحياء المبارك المسجد األقصى في الرباط وتعزيز جراح، الشيخ وحي وسلوان

 وأحـرار واإلسـالمية العربيـة األمتـين إيمـان واستثمار الفلسطيني، والشتات الداخل طاقات استنهاض .٣
ــالحق العــالم ــدهم القــدس فــي الفلــسطيني ب ــة وتأيي ــسطينية القــضية لعدال ــدعم الفل  وأهلهــا القــدس ل

 .الدولية المحافل في ونصرتها

ــل .٤ ــسطيني دور تفعي ــدء ٤٨ فل ــي والب  الوجــود تكثيــف مــضمونها ســكاني نــضال إســتراتيجية رســم ف
 .ومحيطها المدينة في العربي واإلسكاني السكاني

 سـلطات مـع األمنـي التنـسيق ووقـف أشـكالها، بمختلـف المقاومـة ودعـم الفلـسطيني، الـصف وحدة .٥
 .الضفة الغربية في االحتالل

 أمـام للمقدسـيين الـصمود مقومـات لتـوفير وطنيـة جهـات بإشـراف وتفعيلـه "القـدس صندوق" إنشاء .٦
 .والجغرافي السكاني طابعها وتغيير القدس معالم تهويد مخططات

 عـن تنـازل أنهـا علـى منهـا يفهم التي والتصريحات ادراتالمب إطالق عن الفلسطيني الجانب توقف .٧
 .تفاوضية وسط حلول قبول أو القدس، في الفلسطينيين حق

 ومجلـس العامـة، الجمعيـة رأسـها وعلـى اإلنـسان حقـوق ومنظمـات الدوليـة المنظمـات مـع التواصل .٨
 يعيـــشها التـــي اليوميـــة المعانـــاة عـــن بمعلومـــات وتزويـــدها الدوليـــة، الجنايـــات ومحكمـــة األمـــن

 ".اإلسرائيلي" االحتالل تحت الفلسطينيون

 اآلونـة فـي علنـي بـشكل ازداد والـذي أشـكاله بجميـع "اإلسـرائيلي" الكيـان مـع العربي التطبيع وقف .٩
 لقطـع  قراراتهـا بتنفيـذ العربيـة الجامعـة ومطالبـة االحـتالل، لدولـة العربيـة المقاطعـة وتفعيـل األخيرة

 .القدس إلى رتهاسفا تنقل دولة أي مع العالقات

 المقومــات جميــع واســتغالل األمريكيــة، التبعيــة مــن ّللــتخلص الرســمي العربــي النظــام دعــوة .١٠
 القـضية مقـدمتها وفـي قـضاياها لخدمة المؤثرة الدولية القوى مع العالقة في توازن ٕوايجاد المتاحة

 .والقدس الفلسطينية



 
١٩

 القـــدس، مدينـــة هويـــدت فـــي تـــساهم التـــي والشخـــصيات للمؤســـسات ســـوداء قـــوائم إعـــداد .١١
 .ضدهم المتاحة والقانونية السياسية الضغط أوراق واستخدام

 بهــا واالعتـراف القـدس إلـى "أبيـب تـل" مـن سـفارتها بنقـل األمريكيـة الحكومـة قـرار مقاومـة .١٢
 عالقـات لهـا التـي الـدول فـي والرسـمية الشعبية الجهات مع والتواصل ،"اإلسرائيلي" للكيان عاصمة

 لنقــل "اإلسـرائيلي"و األمريكــي واإلغـراء للــضغط الخـضوع مـن لمنعهــا االحـتالل لــةدو مـع دبلوماسـية
 .للقدس سفاراتها

ــدويل فكــرة إلغــاء .١٣ ــأن والتأكيــد القــدس، ت ــة -وغربيهــا شــرقيها – كلهــا القــدس ب  وهــي محتل
 .لفلسطين األبدية العاصمة

 والثقــافي يالحـضار بالوجــه العـالم شــعوب لتعريـف دوليــة دعائيـة إعالميــة حملـة فــي البـدء .١٤
 ذات المدينـة بـأن العالميـة للصهيونية األسطورية واالدعاءات الرواية ونفى القدس لمدينة الحقيقي

 .يهودي طابع

  ٧/١٢/٢٠١٨موقع مدينة القدس 

***  

  مدينة القدس وقائع ومعالم
  

  االعتداءات اإلسرائيلية شرقي القدس: الخامسةالحلقة 

  :ت اإلسالمية والمسيحيةاالعتداءات المتكررة على المقدسا: ٥:٤

تعـــددت أشـــكال االعتـــداءات علـــى المقدســـات اإلســـالمية والمـــسيحية الهادفـــة إلـــى طمـــس الهويـــة 
  :اإلسالمية والعربية للقدس المحتلة، وفيما يلي أبرز هذه االعتداءات

  :وتمثل ذلك بـاالعتداءات على المسجد األقصى المبارك  .أ

  .م٢١/٨/١٩٦٩ريخ بتا" القبلي "إحراق الجامع األقصى .١

  .القبلي وقبة الصخرةهدم المسجد متكررة لمحاوالت  .٢

  : ، وأهمهااألقصىفي المسجد مجازر ارتكاب عدة . ٣

  .م٨/١٠/١٩٩٠ بتاريخ مذبحة األقصى األولى .أ

  .م٢٣/٩/١٩٩٦يوم االثنين " مذبحة النفق"مذبحة األقصى الثانية   .ب

ــوم الجمعــة  مجــزرة األقــصى الثالثــة  .جـ المــسجد " أرئيــل شــارون"م اثــر اقتحــام ٢٨/٩/٢٠٠٠ي
  . اإلسرائيلي من جنود االحتالل٣٠٠٠ بحراسة أكثر من األقصى

  :المحاوالت المتكررة القتحام المسجد األقصى المبارك. ٤

  االحـــتاللرئـــيس حاخامـــات جـــيشباقتحـــام المـــسجد األقـــصى المبـــارك هـــو أول مـــن قـــام 
 دخلـوا الـذين ، برفقة حوالي عـشرين مـن جماعتـه١٥/٨/١٩٦٧ يوم ،"غورين شلومو" ،اإلسرائيلي

 "غــورين شــلومو"وأعلــن . مــن بــاب المغاربــة، وأقــاموا أول صــالة لهــم فــي الــساحة الداخليــة للبــاب
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ًيومها انه سـيقيم صـالة فيـه فـي كـل أسـبوع، وسـيبني كنيـسا فـي مكـان آخـر مـن سـاحات المـسجد 
ساحات المـسجد األقـصى المبـارك كـان منهـا  وتبع ذلك محـاوالت عـدة القتحـام المتطـرفين لـاألقصى

 محـاوالت المتطـرفين اليهـود القتحـام وتكـررت بعـد ذلـك.م٢٠٠٠االقتحام الذي قام به شـارون عـام 
بـشكل شـبه تـتم   المبارك، وارتفعت وتيرتها في اآلونة األخيرة حتى أصـبحتباحات المسجد األقصى

:  يهــود فــي معظــم األحيــان أبــرزهمخامــات وبقيــادة مــسؤولين وحا مــن قبــل المتطــرفين اليهــوديــومي
أحــد أبــرز قيــاديي المــستوطنين ورئــيس " يهــودا غليــك"نائــب رئــيس الكنيــست اإلســرائيلي و" فــيجلن"

ًحركــة أمنــاء الهيكــل، وغالبــا مــا تــتم االقتحامــات بنــاء علــى دعــوات مــسبقة مــن جمعيــات يهوديــة  ً
نــوار وتــاريخ توحيــد القــدس حــسب متطرفــة وبمناســبة الكثيــر مــن أعيــادهم كعيــد الفــصح وعيــد األ

  ويقـوم المقتحمـون.اإلسـرائيليةاالحـتالل تحـت حراسـة شـرطة تتم هذه االقتحامات و. الخ... زعمهم
بـشكل فاضـح وسـافر دون ل في ساحات المسجد األقصى المبـارك ابالتجوفي معظم األحيان  خاللها

ن الـصور والخـرائط التـي تبـرز مراعاة لمشاعر المسلمين ولحرمة المكان، ويثيـرون الـشغب ويرفعـو
م بــدأت ٢٠١٤وبعــد عــام  . شــعارات معاديــة للعــرب والمــسلمينونطلقــيومخطــط الهيكــل المزعــوم، 

أعداد المقتحمين بالزيادة، حتى أصبح عدد المقتحمين بالمئات واآلالف، وقد ناهز عدد المقتحمين 
قيام دولة االحتالل خالل شهر والذكرى السبعين ل" عيد الفصح اليهودي"للمسجد خالل ما يسمى بـ 
ـــ ) م٢٠١٨(تمــوز فقــط مــن هــذا العــام  ًمــستوطنا، وقــد زادت األعــداد بعــد أن ســمحت ) ٣٨٩٩(ال

وقد بلغ عدد المقتحمين ًحكومة االحتالل مؤخرا ألعضاء الكنيست والوزراء اليهود بدخول األقصى، 
ناصــر االحــتالل مــن المتــسوطنين وع) ٣٣١٩٨( نحــو ١/٨/٢٠١٨ حتــى ١/٨/٢٠١٧مــن تــاريخ 

وفي الوقت الذي تسمح فيه سلطات االحتالل اإلسرائيلي للمتطـرفين اليهـود .األمنية والطالب اليهود
ضع القيود على أعداد وأعمـار المـصلين المـسلمين والـساعات التـي يـسمح تباقتحام المسجد فإنها 

 المسجد األقـصى ومـن لهم فيها بدخول المسجد، وقد عمد االحتالل إلى اعتقال عدد كبير من رواد
ــإدارة  ــاف اإلســالمية المــوكلين ب ــرة األوق ــم وحــراس المــسجد وتكــرار مــضايقة مــوظفي دائ ــة العل طلب
وصيانة وترميم وسدانة المسجد األقصى سواء باالعتقال أو االستدعاء للتحقيـق أو فـرض غرامـات 

ا أمــرت بوقــف كمــ ،ماليــة وأصــدر قــرارات إبعــاد عــن المــسجد بحــق عــدد كبيــر مــنهم لمــدد مختلفــة
 ونـشر ،هذا باإلضـافة إلـى تركيـب كـاميرات علـى مـداخل األقـصى وحولـهعمليات الترميم مرات عدة 

ًمعبرا وحاجزا وبوابة دائمة تفصل الضفة الغربية عن القدس، إضافة إلى اإلغالقات ) ١٣(أكثر من  ً
 فـي عـدة مناسـبات، والحواجز التي تقيمها سلطات االحتالل اإلسرائيلي حول مدينة القدس وداخلها

م تركيـب بوابـات إلكترونيـة وحـواجز حديديـة علـى ١٨/٧/٢٠١٧وقد حاولـت تلـك الـسلطات بتـاريخ 
ًيوما بسبب ذلـك حتـى رضـخ االحـتالل ) ١١(أبواب األقصى وهو ما رفضه الفلسطينيون واعتصموا 

ــرة شــعارات كمــا.لمطــالبهم وأزالهــا ــة األخي ــي اآلون ــى الوصــاية الهاشــم رفعــت ف ــى تعتــرض عل ية عل
المــسجد األقــصى بــين المــسلمين تطالــب بتقــسيم المقدســات اإلســالمية والمــسيحية فــي القــدس و

ًواليهود زمانيا ومكانيا    .براهيمي الشريف في الخليل الحرم اإلما تم فيعلى غرار ً

ولتحقيــق ذلــك عمــدت ســلطات االحــتالل علــى منــع مــوظفي األوقــاف والمــرابطين والمرابطــات 
طلبة مصاطب العلم من الدخول إلـى المـسجد األقـصى، وحـددت سـاعات دخـول ومعلمي ومعلمات و



 
٢١

ًالمسلمين إليه من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الحادية عشر ظهرا، ومنعـت مـن هـم دون  ً
ًسن الخمسين من الرجال كما منعت اإلناث من كافة األعمـار تـسهيال لـدخول المـستوطنين لباحـات 

  ،المسجد األقصى

١٠/١٢/٢٠١٨  

*** 

  القدس في قرارات الشرعية الدولية

  م ١٩٥٨/ كانون الثاني/ ٢٢بتاريخ ) ١٢٧(قرار رقم 

  توجيه كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة ليقوم بتنظيم النشاطات بين الخطوط الفاصلة

  مجلس األمن/   في القدس

 هيئـة رقابـة الهدنـة  توجيـه كبيـر مراقبـيالـى بالدعوة – الذي صوت له باإلجماع –اهتم هذا القرار 
القيــام بتنظــيم النــشاطات بــين الخطــوط الفاصــلة فــي القــدس والطلــب مــن إســرائيل الكــف عــن أعمالهــا فــي 

  : المنطقة، ويتكون هذا القرار من البنود التالية

يعطي كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة التابعـة لألمـم المتحـدة فـي فلـسطين توجيهاتـه ليقـوم بتنظـيم  - ١
ًلمنطقة بما ال يتعارض مع مـا قـد ينـشأ مـن ترتيبـات تبعـا لنـصوص اتفاقيـة الهدنـة النشاطات في ا

ًالعامة، مع األخذ بعين االعتبار حقوق الملكية فيها ولـيكن مفهومـا أنـه مـا لـم يـتم اتفـاق متبـادل، 
ُيجب أال يسمح لإلسرائيليين باستعمال أمالك عربية وال يسمح للعرب باستعمال أمالك إسرائيلية ّ.  

 . لوثائق الملكية بقصد تحديد الملكيات في المنطقةًمسحاطي كبير المراقبين توجيهاته ليجري يع - ٢

لــم تلتــزم إســرائيل بمــا يخــص حقــوق الملكيــة، فــسياستها التهويديــة اليــوم فــي القــدس قائمــة علــى 
 لتــياسـتمالك األراضــي والعقـارات بــالقوة ودون أسـس قانونيــة، كمـا عمــدت إلـى تــشريع عـدد مــن القـوانين ا

م، قـانون ١٩٤٣ االستمالك للمنفعة العامـة لـسنة –ا قانون األراضي تهدف إلى السيطرة على األمالك منه
ي م، وقـانون صـندوق أراضـ١٩٥٠لسنة " نقل أمالك"م، قانون سلطة التطوير ١٩٥٠أمالك الغائبين لسنة 

ي األراضــي لــسنة م، قــانون تــسوية الحقــوق فــ١٩٥٨م الــزمن لــسنة م، قــانون تقــاد١٩٥٣إســرائيل لــسنة 
م، إضافة إلى هذه القوانين العنصرية الخاصة باالستمالك هناك قوانين تهـدف إلـى سـحب المواطنـة ١٩٦٩

م أقـر ٢٠١٧/  مـارس٩وهو أمر ينـتج عنـه بالـضرورة امـتالك جميـع ممتلكـات المـواطن الفلـسطيني، ففـي 
بـأن تنظـر فـي التمـاس مـن تـم سـحب قانون بالقراءة النهائية مـن قبـل الكنيـست اإلسـرائيلي يجيـز للمحـاكم 

ًمواطنتـــه مـــن دون حـــضوره شخـــصيا إلـــى المحكمـــة، ويـــستهدف هـــذا القـــانون الفلـــسطينيين خـــارج حـــدود 
  .فلسطين

  م١٠/١٢/٢٠١٨

***  
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  قوانين عنصرية

 مشاريع القوانين العنصرية الجديدة تزدحم على جدول أعمال الكنيست
  

 مـن االئـتالف اليمينـي الحـاكم، طـرح مـشاريع أعـضاء الكنيـست واصل – الناصرة – برهوم جرايسي
 قانونا، منذ بدء الوالية البرلمانية ٢٢٠القوانين العنصرية الداعمة لالحتالل واالستيطان، والتي وصلت الى 

 قانونـا آخـر إقـراره بعـد ٢٦ قانونا، وينتظرا أكثر من ٣٧الحالية قبل ثالث سنوات ونصف، أقر منها رسميا 
  .دخوله مسار التشريع

القوانين الجديدة المزمع مناقشتها على جدول اعمال الكنيست، تسعى الى قوننة القرارات الـساعية  
الى فرض السيادة االسرائيلية على الضفة الغربية من جانب، ومـن جانـب آخـر تغلـيظ اإلجـراءات العنـصرية 

  .٤٨والقمعية ضد فلسطينيي 

تش من كتلة تحالف أحزاب المستوطنين، وكان عضو الكنيست العنصري المتطرف بتسلئيل سموتري
 نائبا من كتل االئـتالف الحـاكم، قـد قـدم مـشروعا قـانون يقـضي بإلغـاء سـلطة حكـم ١٣، و"البيت اليهودي"

، ونقل صـالحياتها للـوزارات فـي الحكومـة االسـرائيلية، تحـت "اإلدارة المدنية" في االراضي المحتلة  االحتالل
، "الـسكان"ويقصد القانون نقـل الـصالحيات بـشؤون ". سين الخدمة للسكانتح"ذريعة ما أسماها المبادرون 

بقصد المستوطنين، ألن القانون ينقل الصالحيات عمن أسماهم من هم ليسوا مواطني إسـرائيل، الـى وحـدة 
وهذا قانون ضم كلي، لمستوطنات الـضفة، وكافـة منـاطق الـضفة مـن دون الفلـسطينيين، وفـرض . االرتباط

  .على الضفة" سرائيليةالسيادة اإل"

، "البلـدات الجماهيريـة"كما قدم سموتريتش، مشروع قانون آخر، يقضي بتوسيع تعريف مـا تـسمى 
، التـي يـسري عليهـا ١٩٤٨، وهـي البلـدات اليهوديـة فـي منـاطق ) عائلـة٧٠٠   عائلة إلى٤٠٠  ٥( من 

 لمن يريد السكن فيهـا، مـع صـالحية القانون العنصري، الذي يمنح صالحية إلدارة البلدة بإقامة لجان قبول
رفـــض مـــن ال يالئـــم األجـــواء الثقافيـــة والفكريـــة الـــسائدة فـــي البلـــدة، وهـــو يمـــس أساســـا العـــرب وبعـــض 

  .االسرائيليين

أقيمــت كلهــا علــى األراضــي المــصادرة مــن الفلــسطينيين، بمــن فــيهم " البلــدات"ويــشار إلــى أن هــذه 
. والقرى الفلسطينية القائمة، وتلك التي تم تدميرها واقتالعها، تحديدا من مناطق نفوذ المدن ٤٨فلسطينيو 

ونظرا لقلة مساحات البناء في البلدات العربية، بفعل سياسة التمييز العنصري، ورفض توسيع مناطق نفـوذ 
، فإن الكثيـر ١٩٤٨من مساحات نفوذها التي كانت في العام % ٨٠البلدات العربية، التي صودر أكثر من 

 يحاولون السكن في بلدات يهودية، إضافة الى المدن الكبرى، وجاء هذا القـانون ليمنـع ٤٨ي من فلسطيني
  .التي تتميز بمستوى معيشي عال، وتخطيط عصري" البلدات"العرب من السكن في تلك 
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، وكمـا ذكـر، فإنـه هـو يـستهدف العـرب ٢٠١١وكان قانون لجان القبول، قـد أقـر نهائيـا فـي العـام 
ْعيد سـن القـانون، كـان الـضحية األولـى لـه، يهـودي شـرقي، طلـب الـسكن فـي احـدى بلـدات ُأساسا إال أنه ب

  .الجنوب، التي كلها من األشكناز

بزعامـة أفيغـدور ليبرمـان، و " يـسرائيل بيتينـو"كذلك قدم النائـب العنـصري عوديـد فـورير، مـن كتلـة 
 مـن ال يـسري عليـه قـانون الخدمـة كتلة حزبه البرلمانية، مشروع قـانون يفـرض الخدمـة المدنيـة، علـى كـل

  .ٕعلى أن تكون الخدمة المدنية تحت اشراف وادارة وزارة الحرب. العسكرية اإللزامية

، الــذين يرفــضون الخدمــة العــسكرية فــي جــيش ٤٨وهــذا القــانون موجــه باألســاس ضــد فلــسطينيي 
هـو يطـال أيـضا المتـدينين و. موازية لها، تحت اشـراف واجـارة وزارة الحـرب" خدمة"االحتالل، ويرفضون أي 

، الــذين شــبانهم تحــصل علــى اعفــاء واســع جــدا، كــونهم يرفــضون الخدمــة "الحريــديم"المتــزمتين اليهــود 
ويعمـل الكنيـست . العسكرية من منطلقات دينية يهودية، حسب شرائعهم، رغم توجهاتهم اليمينيـة المتـشددة

  .منذ سنوات لسن قانون خدمة عسكرية، خاص بهم

تــضييق علــى عمــل المراكــز الحقوقيــة، والمراكــز والجمعيــات التــي تنــشط ضــد االحــتالل وفــي اطــار ال
اإلســرائيلي، ودفاعــا عــن حقــوق الــشعب الفلــسطيني الجمعيــة والفرديــة، قــدم النائــب يــوآف كــيش مــن كتلــة 

، أو حـسب التـسمية "عميـل" نواب من كتـل االئـتالف الحـاكم، مـشروع القـانون يوسـع تعريـف ٦، و"الليكود"
، بحيــث يــشمل عمليــا الــسلطة الفلــسطينية واالتحــاد "وكيــل للخــارج"اردة فــي القــوانين بالترجمــة الحرفيــة الــو

كيــان ": "عميــل للخــارج"األوروبــي، كمــا ورد فــي شــرح مــشروع القــانون، الــذي يريــد أن يــشمل فــي تعريــف 
  .سياسي أجنبي

ة، أو معلومــات مــن وجــاء فــي تفــسير القــانون، أن الهــدف منــه منــع نــشاط أو نقــل معلومــات ســري
، هـو تعريـف عمـومي، لـم يعـد "عميـل للخـارج"وأن . شأنها أن تشكل خطرا على أمن الدولة، لجهات أجنبية

ويخـــص بالـــذكر الـــسلطة الوطنيـــة الفلـــسطينية، واالتحـــاد . يالئـــم شـــكل الحلبـــة الدوليـــة فـــي هـــذه المرحلـــة
  .األوروبي

مـة لالحـتالل واالسـتيطان، منـذ بـدء الواليـة وكما ذكر، فقد عـدد مـشاريع القـوانين العنـصرية والداع
 قانونـا رسـميا، تـم ٣١ مشروع قـانون، مـن بينهـا ٢٢٠، حوالي ٢٠١٥) مايو(البرلمانية الحالية، في أيار 

 مـن القـوانين ٤ قوانين أقرت كبنود إضـافية فـي ٦اقرارهم بشكل نهائي، وباتت قوانين سارية، يضاف اليها 
 قوانين أقرت بالقراءة األولى، وهي قيد االعداد للقـراءة النهائيـة، ٧ كذلك هناك .التي أقرت بالقراءة النهائية

 . قانونا ما يزاال في مرحلة اإلقرار بالقراءة التمهيدية١٩فيما 

  ٢١ ص١٠/١٢/٢٠١٨الغد 

*** 
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  آراء عربية

 على طريق الخان األحمر

 كمال زكارنة

تستعر حملة التهويد الصهيونية، في جميع االراضي الفلسطينية المحتلة على امتداد مساحة 
فلسطين التاريخية، وال تفرق بين االراضي المحتلة في عام النكبة او تلك التي احتلت في عام النكسة، 

ويدي يدور في جميع االتجاهات، والتهويد بالنسبة لهم يعني اقتالع الفلسطينيين من المكان فهي دوالب ته
المستهدف، واحالل اليهود مكانهم ومن ثم التوسع السكاني اليهودي، من خالل الزحف التدريجي 

  .واالستيالء على االرض والمنازل والممتلكات الفلسطينية والحاقها بالمستعمرين اليهود

 التي تعترف بقرى عربية، وال تعترف بأخرى، هي - ان جاز التعبير - الوحيدة في العالم » ةالدول»
دولة االحتالل الغاصب في فلسطين، والقرى غير المعترف بها عرضة لالزالة في اي وقت، وقبل كل شيء 

ت ال تحصل على اي خدمات وهي محاربة من قبل السلطات االحتاللية، وتنقصها الكثير من الخدما
واالمتيازات والبنى التحتية التي تحصل عليها القرى المعترف بها على قلتها، الى جانب التمييز العنصري 

  .والقهري الذي تعاني منه مقارنة مع القرى والمستعمرات والتجمعات السكانية اليهودية

لطات في النقب الفلسطيني، تتعرض حاليا البشع عملية ارهابية، من قبل س» بير دهاج«قرية 
االحتالل االسرائيلي، التي تقوم بهدم منازل المواطنين فيها البالغ عددهم حوالي ستة االف نسمة، حيث 
اقدمت حتى االن على هدم اكثر من سبعين منزال، تحت حجج واهية غير مقنعة، تندرج في حقيقتها تحت 

لقومية، وتطبيق شريعة مسمى التطهير العرقي والتهويد، في اطار مشروع يهودية الدولة احادية ا
العنصرية الصهيونية في فلسطين المحتلة، وهو نهج مستمر منذ اكثر من سبعين عاما لكنه االن، اخذ 
الشكل العلني والممنهج والمنظم، واالكثر كثافة واتساعا واستهدافا للقرى والتجمعات السكانية العربية 

  .الفلسطينية

 من حدة ردود الفعل على هذه الجرائم االحتاللية، من ماكنة االعالم الصهيوني، تحاول التخفيف
خالل نشر تحليالت مدسوسة، تفيد بأن هدف الحكومة االسرائيلية من هذه االفعا العنصرية، كسب مواقف 
الناخبين االسرائيليين لصالح نتياهو، اي ان الهدف انتخابيا، وهذا غير صحيح الن الهدف اعمق من ذلك 

وع صهيوني توسعي في فلسطين التاريخية، يشكل بداية المشروع االكبر من النيل بكثير، فهو تنفيذ مشر
الى الفرات، وقد ربطوا هذه االعتداءات الممنهجة على قرى الفلسطينيين، بحملة نتياهو االنتخابية، 
 وانفتاحه على دول في المنطقة ووعود قطعها على نفسه امام ناخبيه، بأنه سيقيم عالقات مع دول كثيرة
في المنطقة واخراجها الى العلن، قبل انتهاء العامين المقبلين، اي قبل موعد اجراء االنتخابات االسرائيلية 

  .القادمة
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ال شك ان نتياهو وحزبه اليميني المتطرف وحدهم في الميدان، وال منافس لهم داخليا، واالنتخابات 
د الشعب الفلسطيني تحت غطاء شبه محسومة لصالحهم، فهم ليسوا بحاجة الى حمالت اجرامية ض

  .الحالت االنتخابية، لكنهم ينفذون مشروعا صهيونيا في منطقتنا، مرسوما منذ اكثر من قرن

  ١٧ص/١٠/١٢/٢٠١٨الدستور 

*** 

 فلسطين في وجه العاصفة التصفوية

 * عبدالحميد الهمشري  

والتي تمر اليوم ذكراها م ١٩٨٧إذا كانت عوامل تفجر االنتفاضة األولى في الثامن من كانون أول 
الواحدة والثالثون، قد توافرت حينها لظروف حكمت على الشعب الفلسطيني مواجهة العدو الغاصب 
لألرض الفلسطينية والمتنكر لكل المواثيق والعهود الدولية، ترتيب أولوياته نحو االستقالل وحق تقرير 

اختار الحجر ليكون في مواجهة المدفع المصير، أججت نيران الغضب الفلسطيني في وجه االحتالل ف
والدبابة وأعتى األسلحة والرصاص الحي وأثبت للقاصي والداني أن الكف قد شل فعل المخرز، تقاسم 
ًاألدوار فيها كل مكونات الشعب شيبا وشبانا وأطفاال، ذكورا واناثا، لمواجهة الصلف الصهيوني الالمتناهي  ً ً ً ًٕ

ً على األرض الفلسطينية تمهيدا لنزعه منها، بعد أن تمكن من إخراج والهادف لخنق الوجود الفلسطيني
ٕ وابعادها عن مناطق التماس مع فلسطين ١٩٨٢منظمة التحرير وفصائلها المقاتلة من لبنان في العام 

وفق ما رسمه هنري كيسنجر زعيم اآليباك الصهيوني في واشنطن، المتحكم بالقرار األمريكي في السياسة 
عرض خاللها الفلسطينيون لالعتقال والتصفيات الجسدية وهدم بيوت المقاومين ونهب أراضي الدولية، ت

نالت تلك االنتفاضة الدعم والمساندة وتعاطف شعوب العالم أجمع بعد . الفلسطينيين بهجمات استيطانية
الل زيف المواجهات مع جيش االحت أن أظهرت ممارسات العدو الوحشية ضد أطفال الحجارة أسود ميادين

ادعاءاته بما ارتكبه ضدهم من تصفيات في الميدان وتكسير للعظام، أسهمت الصحافة العالمية بفضح 
ًممارسات العدو بنقل حي ومباشر وموثق لتلك الممارسات، وقد استمر وهجها مشتعال زهاء الخمس 

 مأزقه ووقفت سنوات متواصلة، أحداث جسام حصلت في المنطقة العربية أنقذت العدو الصهيوني من
حجر عثرة أمام الطموح الفلسطيني، فكانت الثمرة واآلمال والطموحات للتضحيات الجسيمة في هذه 
االنتفاضة، دون مستوى الطموح تمثلت في تفاهمات أوسلو التي استغلها العدو الصهيوني في بناء المزيد 

منها واإلسالمية خاصة المسجد من المستوطنات واالقتحامات لألماكن المقدسة في فلسطين، المسيحية 
ٕاالقصى في القدس عاصمة فلسطين الروحية والحضارية، وبناء الجدار العازل والطرق االلتفافية وانشاء 
المزيد من القواعد والنقاط العسكرية لتوفير المزيد من الحماية للمستوطنين المسلحين وتنغيص الحياة 

  .على الفلسطينيين
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دولي واإلقليمي الذي تئن تحت وطأته المنطقة منذ اجتياح العراق من وفي ظل انعدام التوازن ال
قبل قوات التحالف الغربي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية حيث كان العراق السند القوي لالنتفاضة، 
والخلل األمني الذي تعاني منه عدد من دول اإلقليم، فقد أسهم ذلك في تجرؤ الرئيس األمريكي ترامب على 

طوات أقدم عليها في سبيل تصفية القضية الفلسطينية، منها اعترافه بالقدس عاصمة للكيان العبري خ
ًونقل سفارة بالد إليها ليخرجها من بند التفاوض، وكذلك التضييق على األونروا تمهيدا لحلها لشطب حق 

 على درب التصفية العودة لالجئ الفلسطيني، وهناك خطوات كثيرة الحقة متوقع حصولها بضغط ترامبي
ٕالنهائية للقضية الفلسطينية تلزم دوال مرتبطة بالواليات المتحدة لالعتراف بالدولة العبرية واقامة التمثيل  ً
الدبلوماسي معها على حساب القضية والشعب الفلسطيني والوقوف في وجه كل محفل دولي لمنع إدانة 

ه، األردن وفلسطين أدركوا أن وراء األكمة ما وراءها االحتالل وممارساته االستيطانية والقمعية أو تجريم
ًوأن خطرا يتهدد فلسطين وشعبها ومقدساتها جراء الخطوات الصهيونية األحادية الجانب للحيلولة دون 
نشوء دولة فلسطينية بسند من الواليات المتحدة التي لم تعد دولة راعية للسالم فما يهمها وفق تصريحات 

من الكيان العبري دون النظر من جانبه للحقوق الوطنية المشروعة للفلسطينيين وفق ترامب األخيرة هو أ
ًالقرارات والشرائع والمواثيق والعهود الدولية، الشعب الفلسطيني من جانبه في الداخل مدعوما بسند قوي 

ر من األردن الشعبي والرسمي لم يستكن منذ تجاوزات اليمين الصهيوني لتفاهمات أوسلو حيث فج
انتفاضات وهبات عديدة كانتفاضة األقصى وهبة النفق والقدس والبوابات على مداخل األقصى وآخرها 
مسيرات العودة التي ما زالت تنطلق من غزة منذ نقل السفارة األمريكية للقدس استخدمت فيها الطائرات 

ف غزة في سبيل الورقية التي أدخلت الرعب في قلوب المستوطنين فيما يطلق عليها مستوطنات غال
  .إسقاط العاصفة التصفوية

  كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني •

  ١٧ص/٩/١٢/٢٠١٨الدستور 

*** 

 مقاربة أخرى... الفلسطينيون والجمعية العامة

 عريب الرنتاوي

احتفى الفلسطينيون بهزيمة مشروع القرار األمريكي الذي يدين حماس وصواريخها الموجهة ضد 
أهداف مدنية إسرائيلية، وهو المشروع الذي أرادت نيكي هيلي أن تتوج به حملة الكراهية للفلسطينيين التي 

نتصار الفلسطيني تفوح من ثناياه رائحة اال... دشنتها منذ أن وطأت قدماها عتبات المنتظم الدولي 
  .الهزيمة، والنصر هنا، كما الهزيمة هناك، نسبي بامتياز

اإلسرائيليون بدورهم، احتفوا بنتائج التصويت في الجمعية العامة، الكمية والنوعية إن جاز التعبير، 
كهتها، والسبب أنها المرة وهذا يفسر ما ذهبنا إليه من قول، بأن نصر الفلسطينيين جاء بطعم الهزيمة ون
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الواليات : األولى في تاريخ الجمعية العامة لألمم المتحدة، التي تحظى بها إسرائيل وحليفتها االستراتيجية
في قادمات اإليام، » ًاستبشر اإلسرائيليون خيرا«المتحدة، بكل هذا الدعم من أعضاء الجمعية العامة، لقد 

الم وتكتالته من المسألة الفلسطينية وصراع الفلسطينيين في سبيل الحبلى بالتحوالت في مواقف دول الع
  .حريتهم واستقاللهم

 ٨٧ دولة كاملة العضوية في الجمعية العامة، تمتلك الحق في التصويت، صوتت ١٩٣من أصل 
هذه نسبة غير مسبوقة على اإلطالق، وتضم هذه القائمة إلى ... دولة لصالح مشروع القرار األمريكي 

ًالواليات المتحدة وجزر المحيط الهادي التي اعتادت التصويت تلقائيا إلى جانب واشنطن، دول جانب 
ًأوروبا بشرقها وغربها، ودوال صديقة وازنة مثل البرازيل، وكثير من هذه الدول، اعتادت التصويت لصالح 

  .فلسطين وقضيتها

إطار المناكفة للواليات  دولة فقط، من ضمنها روسيا والصين، وربما في ٥٧ورفضت القرار 
 دولة، بينها دول كبرى ٣٣وامتنعت ... في العالقات مع تل أبيب » تدهور«المتحدة، وليس كداللة على 

ً دولة أخرى الغياب عن المشهد كليا، ربما تفاديا للحرج أو ١٦صديقة للفلسطينيين كالهند، وآثرت  ًقلة «ً
  .«في االهتمام

مالذهم «التي أصابت الفلسطينيين في » النكسة« أسباب هذه لقد قيل الكثير، وسيقال أكثر عن
 سفارة فلسطينية في ٨٠االنقسام الفلسطيني، ترهل السلطة و: من نوع... الجمعية العامة : »الدولي اآلمن

على التطبيع مع إسرائيل، » المهرول»العالم، غيبوبة منظمة التحرير، الوضع العربي المتآكل والمتهتك و
ً األكثر انحيازا في التاريخ ليمين إسرائيل المتطرف، وغير ذلك من أسباب وذرائع وحجج جرى إدارة ترامب

حشدها لتفسير هذه االنتكاسة، وجميعها عوامل وأسباب صحيحة بهذا القدر أو ذاك، وال يمكن التقليل من 
  .شأنها

األول؛ : ين اثنينوالصحيح كذلك، أن االنتكاسة كانت لتكون أكبر من ذلك بكثير، لوال حدوث أمر
ترفع السلطة عن الحسابات الفئوية، وتغليب المصلحة الوطنية األعلى، على مقتضيات االنقسام األدنى، 

ًوالثانية؛ الدور الكويتي النشط والحازم، امتدادا ألدوار كويتية مشرفة ... وهذه نقطة تسجل للرئيس عباس 
 سبقت التصويت على القرار، باشتراط حصوله على في المسألة الفلسطينية، ومبادرتها اإلجرائية التي

أغلبية الثلثين بدل األغلبية المطلقة، ولوال تصويت الجمعية، وبأكثرية ثالثة أصوات فقط، لكان المشروع 
ًوليس مستبعدا أبدا، بل ... صدر، ولكانت اإلدانة لحماس وعملياتها، قد سطرت في أرشيف المنتظم الدولي ً

ود واشنطن وتل أبيب الكرة مرة ثانية، وسط حظوظ متزايدة للنجاح، إن استمر الحال ًيبدو مرجحا، أن تعا
  .على هذا المنوال

هذا المقال، أن نتائج التصويت على مشروع القرار » بيت قصيد»و» مربط الفرس«في ظني، وهنا 
سطينية على ًاألمريكي، تظهر بما ال يدع مجاال للشك، بأن حماس ليست العنوان األنسب للقضية الفل
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الساحة الدولية، وال هي الراية التي يمكن أن يستظل بها الشعب الفلسطيني، هي حقيقة مؤلمة عند 
  في غزة» نواقيس اإلنذار«عند البعض اآلخر، بيد أنها حقيقة يجب أن تقرع » تحصيل حاصل»البعض، و

ًقبل رام اهللا، وأن المجتمع الذي ما زال يبدي تعاطفا وتضامنا مع حقو ق الفلسطينيين ونضاالتهم العادلة ً
   والمشروعة،

ٍما زال على موقفه، رغم بعض النكسات والتراجعات التي سجلت في السنوات األخيرة، وأن كثيرا من 
غابت عن األسماع «الدول التي صوتت إلى جانب المشروع األمريكي، أو امتنعت عن التصويت أو 

  .لح الحق الفلسطيني في جوالت قادمةفي االجتماع األخير، ستصوت لصا» واألنظار

حماس بخاطبها ومرجعياتها ووسائل عملها وتحالفاتها، جزء من النسيج الوطني واالجتماعي 
وحماس مكون رئيس في الحركة الوطنية الفلسطينية رغبنا في ذلك أم ... الفلسطيني، شئنا ذلك أم أبينا 

لسطيني وقضيته الوطنية، إن صارت حماس هي لم نرغب، لكن مصائر صعبة للغاية، تنتظر الشعب الف
  .عنوانه وقيادته الرسمية األولى

  ١٧ص/١٠/١٢/٢٠١٨الدستور 

*** 

  أميركا مثل فلسطين تغتصبها الصهيونية وتحتلها إسرائيل

  

  حسني عايش

انــسحاب أميركــا مــن اليونــسكو، ثــم انــسحابها مــن مجلــس حقــوق اإلنــسان، بحجــة تحاملهمــا علــى 
ونقل السفارة إلى القـدس، وتوقفهـا عـن دعـم األونـروا، وتنـصلها مـن قـرارات محكمـة العـدل إسرائيل بالقرار، 

ًالدولية، وتهديد محكمة الجنايات الدوليـة بالويـل والثبـور إذا دانـت إسـرائيليا، واسـتعداد أميركـا لمجابهـة أي 
سان والقانون الدولي مؤسسة أو هيئة دولية أو إنسانية أخرى إذا مست إسرائيل، انتهاك صارخ لحقوق اإلن

  .أميركا للعالم) تعلمها؟؟(والقانون اإلنساني، ولمبادئ الحرية والديموقراطية والعدالة التي 

ويثبت أن أميركا إسـرائيلية أكثـر ممـا هـي إسـرائيل أميركيـة، ألن كلمـة إسـرائيل أو مـصلحتها هنـاك 
وقـد اثبـت ذلـك فـي كتـابي . سون فيـهوأن أي رئيس أميركي وأي كونجرس يتباهون بـذلك ويتنافـ. هي العليا

ً مبرهنـا أو متحـديا الـذين ٢٠١٠، ٢٠٠٠ٕأميركا اإلسرائيلية واسرائيل األميركية، بطبعتيه : الذي لم أروج له ً
  .يدعون العكس

 ال يجرؤ أي مسؤول فيها مهما عال مركزه أو كانت سلطته – على األصح –ال تستطيع أميركا، أو 
ٕرائيلي ينتهك حقوق اإلنسان وان كل يوم، ولكن إسرائيل تـستطيع ذلـك أي لـي على لي ذراع إسرائيل، أو إس

وعليه فال فائـدة لفلـسطين مـن أي صـداقة عربيـة . ذراع أميركا وأي أميركي عند اللزوم كما جاء في الكتاب
ًجرسـا ًالحكومة األميركية رئاسـة وكون. أو إسالمية أو تحالف مع أميركا، فالديك ال ينتفع من صداقة الثعلب
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ٕواعالما تتحول عندما يتعلق األمر بإسرائيل إلى عصابة أو مافيا، فال تساوم عليـه، حتـى وان وضـع العـرب  ًٕ
  .والمسلمون الشمس في يدهم والقمر في األخرى

ًوفكــرا واعالمــا  ً دينــا– فــي أميركــا  وبخاصــة–ٕالــصهيونية واســرائيل بــشبكتهما المتجــذرة فــي الغــرب  ًٕ
ٕوماال وابتزازا وارهاب ً فيـه وتـستطيعان أن ... ًا تتحكمان في كل مسؤول وكل سياسي وكـل إعالمـي وكـل مفكـرً

والكتـاب ملـيء باألمثلـة . تطيحا به في الحال إذا خرج عن السكة دون أن يجرؤ أحد على ذرف دمعة عليه
  .التي تثبت ذلك، والضحايا يؤكدون صحته

قـى ويمـضي، ال يهمـه سـوى مزايـا ليب... وعليه يتحـول كـل مـنهم إلـى عميـل، أو مـأجور، أو جبـان
وبمـا أن الوضـع . المركز، أو اغتنام الفرصة، أو نجاح البزنس الذي يستمر الرئيس المحبوب في ممارسـته

ً فإن حكومة الرئيس وكونجرسه تصديقا له يتصرفان ويقـرران وكـأن الفلـسطينيين –ً وهو فعال كذلك –كذلك 
إنهــا الــضحية وهــم القتلــة والجــالدون . هــا واســتقرارهاهــم الــذين يحتلــون أرض إســرائيل، ويهــددون وجود

َإن الفلـسطينيين ينقتلـون وينجرحـون . هكذا وصفوا اقتـراب مـسيرة العـودة الـسلمية مـن الجـدار. واإلرهابيون
هــم يقتلــون . ألنهــم يــضعون أنفــسهم فــي مرمــى النيــران، فإســرائيل ال تــضعهم فيــه وال تقــتلهم أو تجــرحهم

  !!!!أغباهمأنفسهم ويجرحونها، فما 

ً فلـسطين تقـاوم دولتـين صـهيونيتين إسـرائيليتين معـا وفـي الوقـت نفـسه  ولما كان األمر كذلك فـإن
ٕإسرائيل الصغرى في فلسطين واسرائيل الكبرى في أميركا، وأنها لذلك تواجه أعتى قوتين في التاريخ، : وهما

  . يتفرجمما يفسر نجاح الباطل، وفشل الحق ألصدق وأعدل قضية والعالم كله

ًواضح إذن ان تحرير فلسطين من إسرائيل الصغرى يؤدي تلقائيا إلـى تحريـر إسـرائيل الكبـرى فيهـا، 
تريـد أن تتحـرر منهـا، أو ال تـستطيع أو ال تجـرؤ، مـا يجعـل قـضية فلـسطين   ال– كما يبدو –ولكن أميركا 

  .تمضي من سيء إلى أسوأ

رى والكبـرى علـى مواجهتـه هـو الزحـف الـسلمي لعل الحل فـي النهايـة الـذي ال تقـوى إسـرائيل الـصغ
البشري الفلسطيني العربي المسلم العالمي الشامل والمتزامن نحو فلـسطين مـن جميـع الجهـات، ولـيكن بعـد 

  .ذلك ما يكون

أمــا الحــل العاجــل فيكــون بالتقــاء زعمــاء المنطقــة وتــسوية الخالفــات بيــنهم، أو تنحيتهــا أو تركهــا 
ٕســرائيل الــصغرى واســرائيل الكبــرى نافــذة أو شــق أو شــرخ أو ثغــرة تــدخالن منهــا للتــاريخ، بحيــث ال يبقــى إل

 .ٕلتوسيع الشقة وادامة الصراع بينهم

  ١٣ ص١٠/١٢/٢٠١٨الغد 

*** 
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  آراء عبرية مترجمة

 المنظمات المسيحية المتشددة الداعم األكبر لالستيطان
  

  ٩/١٢/٢٠١٨ جودي ميلتس - هآرتس

جنـدت )  المتـرجم- حية متـشددة فـي الواليـات المتحـدة األميركيـةمنظمات مسي(منظمات أفنغلستية 
بقـصد المحتلـة (في العقد السابق عشرات ماليـين الـدوالرات مـن اجـل تمويـل مـشاريع مختلفـة فـي المنـاطق 

الفحـص ". هـآرتس"هـذا مـا يتبـين مـن تحقيـق ).  المتـرجم - ، والقـصد أيـضا للمـستوطنات١٩٦٧منذ عام 
للعـام " مـوالد" فـي وسـائل االعـالم وتقـارير لـضريبة الـدخل فـي أميركـا وتقـارير مركـز الذي استند إلى تقارير

 مليـــون ٦٥ – ٥٠ منظمـــة أفنغلـــستية جنـــدت خـــالل هـــذه الفتـــرة مبلـــغ وصـــل إلـــى ١١ اظهـــر أن ٢٠١٥
األميركية، التي تجلب متطوعين أفنغلستيين إلى مستوطنة " هيوفيل"احدى هذه المنظمات هي منظمة .دوالر

المنظمة هي من بين قائمة طويلة، التـي تـزداد مـن المنظمـات األفنغلـستية التـي تعمـل فقـط فـي . اخاهار بر
ــوراتي" ــبالد الت ــى المــستوطنات عبــر ١٧٠٠نحــو ". مركــز ال ــل" متطــوع جــاءوا إل ــر، " هيوفي فــي العقــد االخي

 الــرادار، خــالل ســنوات عملــت الجمعيــة تحــت.والمنظمــة ال تــساعد الفالحــين داخــل دولــة إســرائيل نفــسها
ولكــن اآلن هــي . العتقادهــا بأنــه مــن االفــضل أن يعــرف أقــل عــدد مــن اإلســرائيليين عنهــا وعــن نــشاطاتها

اسـتعدادها . مسرورة من استضافة صحافيين ومحبي استطالع في الحرم الجامعي االول لها فـي هـار براخـا
قبـل . نغلـستيين والمـستوطنينللكشف عن نشاطاتها يدل على كـم هـي مـشهورة العالقـات المتبادلـة بـين األف

 ١٦بضعة اشهر اعلمت وزارة الشؤون االستراتيجية المنظمة بأنها مـن بدايـة العـام الحـالي ستحـصل علـى 
هــذه االمـوال لــن تعطـى بــسبب النـشاطات فــي المنـاطق، بــل علـى اعمــال .ألـف دوالر كــل سـنة مــن الحكومـة

. نات في اوساط الجاليات األفنغلستية خارج الـبالدالدعاية التي تقوم بها المنظمة لصالح إسرائيل والمستوط
الحكومة تعرف أن مئات المتطوعين الذين نقـوم باحـضارهم إلـى هنـا كـل سـنة يمكـنهم أن يكونـوا متحـدثين "

حـسب اقـوال ". هيوفيـل"، إبـن مؤسـس ) سـنة٢٧(، قـال كـايلف فيلـر "وسفراء من اجـل إسـرائيل فـي الخـارج
ــــي وزارة الــــشؤون االســــترا ــــر، ف ــــغ الــــذي يعطــــى للمنظمــــة ســــيزيد فــــي فيل ــــى أن المبل تيجية اشــــاروا إل

تجنـد مئـات آالف الـدوالرات " كيـرن بنيـامين"، المعروفة أيضا بــ "قلب إسرائيل"منظمة اخرى باسم .المستقبل
وحـسب اقوالـه  . هـذا حـسب مؤسـسها اهـارون كاتـسوف–كل سنة لصالح مشاريع مميزة في المـستوطنات 

 تجندها المنظمـة ال تـصل مـن األفنغلـستيين، لكـنهم يـشكلون اغلبيـة المتبـرعين مـن فإن معظم االموال التي
 دوالر، فــإن المــسيحي ١٥٠٠يجــب أن نفهــم بأنــه فــي حــين أن اليهــودي العــادي يتبــرع بـــ . "ناحيــة العــدد

  ".ولكن نصيبهم يزداد بسرعة كبيرة. "، شرح كاتسوف" دوالر٥٠العادي يتبرع بـ 

: نـشأ قبـل ثـالث ســنوات المنظمـة اجـاب كاتـسوف الــذي يعـيش فـي شــيالفـي رد علـى سـؤال لمــاذا ا
كلمــــا زادت معرفتــــي لألفنغلــــستيين خــــالل الــــسنين عرفــــت إلــــى أي درجــــة هــــم متعطــــشون للعالقــــة مــــع "

لم نتخيل إسرائيل هكذا، ولكن عندما : هم يقولون لي على االغلب إنهم يهبطون في تل ابيب. المستوطنات
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اريئيـل ".هـم اكبـر حلفائنـا"، واضـاف "ستوطنات، يقولـون إن هـذا بالـضبط مـا تخيلـوهيأتون إلى هنا، إلى الم
 استثمرت منظمة ٢٠٠٨في . هي اكثر من يحصل على تبرعات األفنغلستيين من بين مستوطنات المناطق

إلــى جانــب ذلــك تبرعــت .  ماليــين دوالر فــي انــشاء منــشأة رياضــية فــي المدينــة٨" جــون هــاغي منــسترز"
، المنظمة التي تجمـع "اصدقاء اريئيل"رغم أن . ليون دوالر للمركز اليهودي المسيحي في أفراتالمنظمة بم

التبرعــات فــي الواليــات المتحــدة لــصالح المــستوطنة، لهــا عالقــة وثيقــة مــع كنــائس أفنغلــستية، لــيس مــن 
جـم الـدعم مـن الـصعب تقـدير ح.الواضح كم هي االموال التي تستثمرها يتم الحصول عليهـا مـن المـسيحيين

المالي لألفنغلستيين، حيث أن مؤسسات غير ربحية وكنـائس مـسجلة فـي الواليـات المتحـدة ال يطلـب منهـا 
ــصل االمــوال ــن ت ــى أي ــة إل ــصورة دقيق ــر ب ــا، أو ذك ــذلك، جــزء مــن . اعطــاء تفاصــيل عــن مــصادر تمويله ك

حـسب . دمات تـسويقالمساعدات المقدمة من المنظمات ليس اموال، بل يتمثل بساعات عمل مجانية أو خ
 طنـا مـن العنـب ٣٤٠ متطوعا فيها، ١٧٥، مثال في موسم قطف العنب الذي انتهى مؤخرا، قطف "هيوفيل"

عنـد اجـراء الحـساب، حـسب أجـرة الحـد االدنـى فـإن .  ساعة عمل٤٩٣٠في المستوطنات وعملوا باالجمال 
 قبــل ثــالث ســنوات وصــلوا إلــى "مــوالد"محــررو تقريــر . ألــف دوالر٤٠المنظمــة وفــرت علــى المــزارعين نحــو 

ــستية ــدعم المــالي للمنظمــات األفنغل ــدير حجــم ال ــا ال يمكــن تق ــه تقريب ــك ألن . اســتنتاج بأن ومــن اســباب ذل
منظمــات إســرائيلية غيــر حكوميــة كثيــرة تعمــل فــي يهــودا والــسامرة ال تخــضع لقــانون الــشفافية وال تعطــي "

" جـزءا كبيـرا"مـع ذلـك، التقريـر يـنص علـى أن ".ونتقارير لمسجل الجمعيات، االمر الذي يـشكل خـرق للقـان
مـــن اجمـــالي االســـتثمارات األفنغلـــستية فـــي إســـرائيل يـــصل إلـــى المـــستوطنات وراء الخـــط االخـــضر، ومـــن 
يـستفيدون مــن ذلــك هـم المجــالس المحليــة، جمعيـات يمينيــة، مــستوطنات معزولـة وغيــر قانونيــة، مــشاريع 

فحص التقارير الماليـة للمنظمـات الرئيـسية التـي . ستوطناتووكاالت سفر متخصصة باجراء جوالت في الم
تعمل على تجنيـد االمـوال مـن األفنغلـستيين لـصالح المـستوطنات يظهـر بـأن االرقـام مـا زالـت صـغيرة نـسبيا 

ــذ. بقــيم مطلقــة ــدخل إلــى حيــز التنفي ــد مــن مبادراتهــا ت عنــدما وصــل .مــع ذلــك يبــدو أنهــا تــزداد، وأن المزي
يون االوائل إلى مستوطنة هـار براخـا قبـل عـشر سـنوات تقريبـا، عرضـوا قطـف العنـب المتطوعون األفنغلست

أجيال من اليهود تعلموا عندما يقوم المسيحيون بجهود استثنائية . بالمجان، لم يستقبلهم الجميع بالترحاب
لوضـع هـذا ا.لـذلك يفـضل االبتعـاد عـنهم. من اجل أن يكونوا لطيفـين، فإنـه تكـون لـديهم طموحـات تبـشيرية

صحيح أنه ما زال هناك مستوطنون يشعرون بعدم االرتياح مـن حقيقـة أن مـسيحيين . تغير من ذلك الحين
حـسب اقـوال . يعيـشون بيـنهم ويعملـون فـي حقـولهم، لكـن صـوتهم اصـبح أقـل بـروزا ممـا كـان فـي الـسابق

ــومر برســيكو، ــانون اليهــودي والدراســات اإلســرائيلية، ت ــي للق ــسور مــن معهــد بيركل ــر مــن بروفي ــإن الكثي  ف
حاخامــات المــستوطنين نجحــوا فــي التغلــب علــى المعارضــة التلقائيــة لجهــود المــسيحيين ألن األفنغلــستيين 

معظـم حاخامـات المـستوطنين تبنـوا ".يساعدونهم جدا في تحقيق اهـدافهم، لـيس فقـط فـي المجـال الـسياسي
معارضـة المـشتركة النـسحاب إسـرائيل الصداقة والتعاون الجديدين هذين، اللذان يستندان ليس فقـط علـى ال
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بل اساسا على وجهة نظر محافظة مشتركة في كل ما يتعلق بالعالقـة "، شرح برسيكو، "من يهودا والسامرة
محـافظون فـي "واضاف ". بين الجنسين، حقوق المثليين واالقليات، ومكانة الدين والقومية في المجال العام

في الحقيقة معظـم . ون الواحد اآلخر وقد وجدوا لغة مشتركة بينهمامجال المجتمع والدين في الطرفين يؤيد
حسب قولـه، األفنغلـستيون ".اإلسرائيليين الصهاينة والمتدينين يظهرون اآلن مثل الجمهوريين األفنغلستيين

مـن الـضروري أن "يؤيدون بحماسة المستوطنين ومطالبة اليهود بجميـع الـضفة الغربيـة ألنـه بالنـسبة لهـم 
. إســـرائيل علـــى القـــدس وعلـــى كـــل ارض الميعـــاد، مـــن اجـــل قـــدوم المـــسيح الـــذي يتطلعـــون اليـــهتـــسيطر 

  ".المستوطنون بالطبع ال يؤمنون بذلك، لكنهم يستغلون بسعادة ايمان األفنغلستيين بذلك

  ٢٠ ص١٠/١٢/٢٠١٨الغد 

***  

   اللجنة الملكية لشؤون القدسمكتبة
  

لـــى مجموعـــة مـــن الكتـــب والدراســـات والخـــرائط  مكتبـــة اللجنـــة الملكيـــة لـــشؤون القـــدس عتحتـــوي
ً عنوانا، ٥٠٠٠المتخصصة في موضوعات القدس الشريف المختلفة والقضية الفلسطينية، وتضم أكثر من 

 بـأن اللجنـة ًعلمـا ، خالل الدوام الرسمي في مقر اللجنـة لالطالع واالستفادة منها للباحثين والدارسينًامتاح
ً، وحرصـا مـن اللجنـة علـى أطـالع ًابـا يمكـن للمهتمـين طلبهـا مـن اللجنـةقامت بإصدار أكثر من خمسين كت

ًالمهتمين على عناوين الكتب المتوفرة في مكتبتها فقد رغبت في اإلعالن يوميا من خالل هـذا التقريـر عـن 
  .عدد من عناوين هذه الكتب

  : العناوين هذهومن

  .إسرائيل فنسونول/اإلسالم صدر والجاهلية في العرب بالد في اليهود تاريخ .١

  .سالم صالح محمد/المستقبل و..التاريخ..الحق القدس .٢

  .السقا حجازي أحمد/اليونانية – العبرانية - السامرية: الخمسة موسى أسفار، التوراة نقد .٣

  .القادر عبد ممتاز محمد/الميت البحر مخطوطات .٤

  .اهللا صرن حنا يوسف ترجمة لوران؛ شارل-روهلنج/ التلمود قواعد في المرصود الكنز .٥

  .بوكاي موريس/ الحديثة المعارف ضوء في المقدسة الكتب دراسة: العلم واإلنجيل والتوراة والقرآن .٦

  .األطير يوسف حسن/اإلسرائيليات والقرآن بين المواجهة .٧

  .الكيالني الدين شمس) /المكان قداسة (الروحية القدس رمزية .٨

  .بدوان علي/دراسة ، الديمغرافي جدارال مواجهة في العروبة، الكولونيالي اإلستعمار والقدس .٩

  .تماري سليم/الثقافي واالجتماعي القدس تاريخ في دراسات، المحاشي واألعيان والحجاج مدينة.١٠

***  
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