
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  ع القدسائخبار ووقأ
  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٨/كانون األول/ ١١
  
  
  

  
 

  

  :يد من األخبار تابعونا على للمز
 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 
 
https://www.youtube.com/rcjajordan 
 
https://www.rcja.org.jo 
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٢

  المحتوى

  االردن والقدس
  

  ٤  ُقاضي قضاة فلسطين يشيد بمواقف الملك تجاه القضية الفلسطينية •

  ٥  ادعيس يثمن موقف األردن الداعم للمقدسات اإلسالمية والمسيحية •

  

  القدس في أقوال الهاشميين
  

فرصتنا األخيرة، السعي نحو ( اهللا حفظهن الحسين اب الثانيبد اهللا الملك عكتاب جاللة  من •
  ٥  عن القدس) السالم في زمن الخطر

  

  شؤون سياسية
  

  ٦  الجامعة العربية تحذر البرازيل من نقل سفارتها للقدس المحتلة •

  ٦  الخارجية الفلسطينية تحذر من توسع حركة االستيطان في الضفة •

  اعتداءات

  

  ٧  جوالت استفزازية في باحات األقصىطقوس تلمودية و •

  ٩  "باب الرحمة"في جدار األقصى من جهة مقبرة " تمائم"ُمستوطنون يصلون ويضعون  •

  ١٠  االحتالل يعتدي على ثالثة قاصرين مقدسيين أثناء اعتقالهم •

  شؤون مقدسية

  

  ١١  تحذيرات فلسطينية من مخاطر الحفريات في القدس •

  تقارير

  

  ١١   مليون دوالر للمستوطنات٦٥ركية تبرعت بـ منظمات إنجيلية أمي •

  

  مدينة القدس وقائع ومعالم

  

  ١٢  االعتداءات اإلسرائيلية شرقي القدس: الخامسةالحلقة  •

  

  



 
٣

  احداث هامة

  

  ١٣  يرفض القرار وتداعياته  والعالم الحرإسرائيل ترامب القدس عاصمة إعالنعام على  •

  

  القدس في قرارات الشرعية الدولية

  

  م ١٩٦٨/ نيسان/ ٢٧بتاريخ ) ٢٥٠(قرار رقم  دس في قرارات الشرعية الدوليةالق •
    مجلس األمن / ن إقامة العرض العسكري في القدسعدعوة إسرائيل إلى االمتناع         

  

  عربيةآراء 

  

  ١٦  القدس تنتظر دعمكم •

  ١٧  ًاحل الدولتين إلى الواجهة مجدد •

  

  مكتبة اللجنة الملكية لشؤون القدس

  ١٨  .اوين من مكتبة اللجنةعن •

  

  اخبار باالنجليزية
Jordan UN review pro peace partnership 
Foreign minister meets with UN officials, envoy to Syria  ١٩  

  
Turning a corner  

 ٢٠  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  االردن والقدس
  

  ُقاضي قضاة فلسطين يشيد بمواقف الملك تجاه القضية الفلسطينية

 

أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي يحيى السعود ان القضية الفلسطينية والقدس يتربعان  -عمان
على اعلى سلم اولويات السياسة الخارجية االردنية انطالقا من المواقف الواضحة والثابتة التي اعلنها 

 .جاللة الملك عبداهللا الثاني بهذا الشأن

 االثنين قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس جاء ذلك خالل لقائه في دار المجلس امس
الفلسطيني للشؤون الدينية والعالقات االسالمية الدكتور محمود الهباش بحضور نائب رئيس اللجنة 

 .النائب قصي الدميسي

وقال السعود ان كل الجهود التي بذلتها اللجنة لصالح القضية الفلسطينية والقدس الشريف جاءت 
ة الملك الواضحة والمتواصلة والسيما المعنية بالمحافظة على القدس الشريف وما امتدادا لمواقف جالل

 .يحتضنه من مقدسات اسالمية ومسيحية

واضاف ان اللجنة تقدر التضحيات التي قدمها المقدسيون للمحافظة على القدس والمقدسات، 
  .س عليهممثمنا مثابرتهم على الوجود رغم الضغوط االسرائيلية العنصرية التي تمار

ولفت السعود إلى ان االردن لم يتوان عن تعزيز األهمية الدينية والتاريخية للقدس والمقدسات عبر 
الوسائل المتاحة امامه والسيما في مناهجه التعليمية من خالل اعتماد العديد من المقررات المعنية 

الحق الفلسطيني ليبقى موجودا بالقضية الفلسطينية والقدس في مختلف المراحل التعليمية بهدف تعزيز 
 .لدى االجيال وصوال لقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

من جهته، ثمن الهباش المواقف المشرفة لجاللة الملك تجاه القضية الفلسطينية ودعوته الدائمة 
أن القدس للمحافظة على القدس والمقدسات االسالمية والمسيحية، الفتا الى ان التوجيهات الملكية بش

 .طالما القت الترحيب والتقدير من الجميع

واكد ان التنسيق القائم مع اللجنة النيابية سيبقى وسيتم تعزيزه ما امكن بهدف ايصال الصورة 
الحقيقية لما يواجهه الشعب الفلسطيني والقدس وأهلها من انتهاكات وممارسات اسرائيلية غاشمة ال تقبلها 

 .ة وحقوق اإلنساناالعراف والمواثيق الدولي

  ١١/١٢/٢٠١٨الدستور 

*** 

  

  

  



 
٥

  ادعيس يثمن موقف األردن الداعم للمقدسات اإلسالمية والمسيحية

 
 

 ثمن وزير األوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني يوسـف ادعـيس، مواقـف - رام اهللا المحتلة -بترا 
  . ي كافة المجاالتاألردن الداعمة للقضية الفلسطينية والمقدسات اإلسالمية والمسيحية وف

وقال خالل لقائه رئيس مكتب تمثيل المملكة لدى دولة فلسطين محمد شبيب أبو وندي، أمس، إن 
ًموقف المملكة األردنية الهاشمية ملكا وحكومـة وشـعبا، لـه األثـر الكبيـر فـي دعـم أبنـاء شـعبنا الفلـسطيني  ً

  . وصموده

اشـمية علـى المقدسـات اإلسـالمية والمـسيحية وأشار ادعيس إلى الدور الهام للوصـاية األردنيـة اله
بـدوره، أكـد . في مدينة القدس، التي تسهم في حمايتها من االحتالل وتوطيد العالقـات الفلـسطينية األردنيـة

السفير ابو وندي دعم األردن المتواصل لفلسطين، ورفضه كل اإلجراءات التعسفية التي يقوم بهـا االحـتالل 
وبحـث . اد المملكة لتقديم كـل مـا يمكـن للحكومـة الفلـسطينية والبـرامج التـي تنفـذهاُاإلسرائيلي، مبديا استعد

الطرفان دور المملكة الذي يتوافق مع الموقـف الفلـسطيني ويـدعو الـى تـضافر الجهـود العربيـة واإلسـالمية 
سـرائيلية، والدولية لدعم القضية الفلسطينية، ولحشد الدعم الالزم للمسجد األقصى في مواجهة الهجمات اإل

  .وعلى ضرورة تكثيف شد الرحال الى المسجد االقصى لدعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني

  ٤ ص١١/١٢/٢٠١٨الغد 

***  

  لقدس في اقوال الهاشميينا
  

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

واستيالء إسرائيل على القدس في . اسم القدس يحمل معناه في صلبه، إنها بيت المقدس"... 
م هز ضمائر العرب والمسلمين في أرجاء المعمورة، وقد جرى التعبير عن مشاعر الغضب ١٩٦٧العام 

يروز، التي رنمت لقد أسرت ف. والحزن على خسارة القدس في المظاهرات والمسيرات كما في الشعر واألدب
القدس ومكة كما لم يرنمها أحد، قلوب ماليين العرب عندما صدحت بصوتها الساحر معلنة الحزن على 

عيوننا "، رائعتها التي ال تزال تهز منا المشاعر والقلوب كما ارتفعت صوتها يذكر العالم بأن "زهرة المدائن"
ًوال ينسى العرب أن القدس هي أيضا رمز من رموز ". ألجلك يا مدينة الصالة أصلي"، و"إليك ترحل كل يوم

  )٢٥٢فرصتنا األخيرة، ص (."...الثورة العربية الكبرى التي حمل رأيتها جد جدي الشريف حسين

  م١١/١٢/٢٠١٨

***  

  



 
٦

  شؤون سياسية
  

  الجامعة العربية تحذر البرازيل من نقل سفارتها للقدس المحتلة

  

 

جـايير بولـسونارو، أبلغتـه  رسالة إلى الرئيس البرازيلـي المنتخـببعثت الجامعة العربية : مدار نيوز
القــدس المحتلــة ســيمثل انتكاســة للعالقــات مــع الــدول  مــن خاللهــا بــأن نقــل ســفارة بــالده فــي إســرائيل إلــى

 .العربية

الغـيط، وجـرى تـسليمها  وجاء في الرسـالة التـي بعـث بهـا األمـين العـام للجامعـة العربيـة، أحمـد أبـو
ومن شأن كخطـوة كهـذه .السفارة هو قرار سيادي ألي دولة خارجية البرازيلية أن القرار الخاص بنقللوزارة ال

ينـاير كـانون الثـاني أن تمثـل تحـوال جـذريا فـي  من جانب اليميني بولسونارو الـذي يتـولى الـسلطة فـي أول
 .الفلسطينيالتي تساند عادة حل الدولتين للصراع اإلسرائيلي  السياسة الخارجية البرازيلية

األراضـي الفلـسطينية  غير أن وضع إسرائيل غير طبيعي بالنظر إلى أنها بلد يحتـل": وقالت الرسالة
نقل الـسفارة إلـى القـدس سـيمثل انتهاكـا للقـانون  وأضاف أبو الغيط أن. "بالقوة بما في ذلك القدس الشرقية

 .الدولي وقرارات مجلس األمن

سـفراء عـرب فـي   عـن هويتـه أن مـن المتوقـع أن يلتقـيوذكر دبلوماسي عربـي طلـب عـدم الكـشف
نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس المحتلة،  برازيليا، اليوم الثالثاء، لبحث خطة بولسونارو الخاصة بقرار

وقـــال .اتباعـــا لــنهج الــرئيس األميركـــي دونالــد ترامـــب فــي هـــذا الــصدد واالعتــراف بهــا عاصـــمة إلســرائيل
ٕونريـد أال نحـافظ علـى العالقـات فحـسب وانمـا  عالم العربي لديـه احتـرام كبيـر للبرازيـلال": الدبلوماسي العربي

 ."السفارة إلى القدس قد تضر بها لكن نية نقل. نحسنها وننوعها

  ١١/١٢/٢٠١٨ مدار نيوز

*** 

  الخارجية الفلسطينية تحذر من توسع حركة االستيطان في الضفة

  

 

يكتفــي  مــن غيــر المقبــول أن"رة الخارجيــة الفلــسطينية إنــه وزا قالــت – "الــشرق األوســط": رام اهللا
ًتعبيرا عن مواقفـه مـن الجـرائم التـي  ٕالمجتمع الدولي بإصدار بيانات رفض وادانة، مهما كانت حدة لهجتها،

 واتهمت الخارجية، في بيان، مجموعات كبيرة من."المستوطنين اإلرهابية ترتكبها دولة االحتالل وميليشيات

الــضفة مــن شــمالها إلــى  ، وبحمايــة جــيش االحــتالل، بتنفيــذ عــشرات االقتحامــات علــى امتــدادالمــستوطنين
وحلحول، والسموع، والمسجد اإلبراهيمي، وشارع  ،"قبر يوسف"المسجد األقصى المبارك، و: جنوبها، شملت

  .فةإضافة إلى اعتداءاتهم على المواطنين ومركباتهم في شوارع الض الشهداء في الخليل، وغيرها؛



 
٧

 فـي نـابلس، "قبـر يوسـف"وجاء بيان الخارجية بعد ساعات من اندالع مواجهات عنيفـة فـي محـيط 
  ......بعد اقتحام مستوطنين المكان

مــن قبــل المنظمــات  إن هـذه االقتحامــات المتكــررة تـستدعي االنتبــاه": وقالـت الخارجيــة الفلــسطينية
ًخصوصا أن هذه االقتحامات تعكس قـرارات حكوميـة  الحقوقية الدولية والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف،

 على مزيد من األرض الفلسطينية، أو لتغيير معـالم أو تقـسيم، أو سـيطرة علـى ُإسرائيلية مبيتة لوضع اليد

  ."كثير المواقع التاريخية والدينية واألثرية الفلسطينية

وبحمايـة   كبيـرة هـذه المـرة،بطريقـة متواليـة، وبأعـداد) قبـر يوسـف(تكـرار اقتحامـات  إن": وأضـافت
المخططات االستيطانية التي تستهدف  ُمكثفة من جيش االحتالل، تتطلب أخذ الحيطة والحذر لشكل وطبيعة

مـدينتي حلحـول والـسموع، فهـي إشـارة إلـى أن الحركـة االسـتيطانية  أمـا اقتحامـات. مدينة نابلس ومحيطهـا
قريبـة  ل الـديني بالنـسبة لليهـود كـي تـشمل مواقـعتوسـع مـن مفهـوم وموقـع مدينـة الخليـ العنـصرية أخـذت

  ."بقوة ُأخرى، بما فيها مدينة حلحول، وهذا خطر مباشر يستدعي التصدي له

ُمخطط مدروس ممنهج، تتجنـد  إن المشروع االستيطاني االستعماري ينفذ ضمن": وتابعت الخارجية
ط متوسـط المـدى الـذي يفتـرض وصـول ًوصـوال إلـى المخطـ فيه جميع إمكانيات دولة االحتالل ومؤسـساتها،

مـستوطن، وفـرض وقـائع جديـدة غيـر قابلـة لإلزالـة أو التعـديل أو التغييـر،  عـدد المـستوطنين إلـى المليـون
  ."واقع ُفي نظر اإلدارة األميركية حقائق تطالب بضرورة االعتراف والقبول بها كأمر لتصبح

الــسياسية والدبلوماســية والقانونيــة  توياتتواصــل القيــام بــدورها علــى المــس"وأكــدت الخارجيــة أنهــا 
ٕالتوسـعية، مطالبـة المجتمـع الـدولي باتخـاذ مواقـف واجـراءات  الدوليـة لفـضح هـذه المخططـات االسـتعمارية

يكـون  المقبـول أن يتواصـل تنفيـذ المخططـات االسـتيطانية المكـشوفة الواضـحة دون أن حيالهـا، فمـن غيـر
  ."ية مالئمةٕهناك ردود فعل أو مواقف واجراءات دول

  ١١/١٢/٢٠١٨الشرق األوسط 

*** 

  اعتداءات

 طقوس تلمودية وجوالت استفزازية في باحات األقصى

 

 مستوطنا، صباح أمس اإلثنين، المسجد األقصى المبارك من باب ١٤٣ اقتحم -فلسطين المحتلة 
  .زازية داخل المسجدالمغاربة، تحت حراسة مشددة وفرتها شرطة االحتالل الخاصة، فيما قاموا بجوالت استف

ًوأغلقت شرطة االحتالل باب المغاربة الساعة العاشرة والنصف صباحا، عقب انتهاء الفترة 
وقال مسؤول العالقات العامة واإلعالم باألوقاف اإلسالمية في القدس . الصباحية القتحامات المستوطنين

ً مستوطنا اقتحموا المسجد ١٤٣ـ المحتلة، فراس الدبس، إن شرطة االحتالل وفرت الحماية الكاملة ل
وأوضح أن هؤالء المستوطنين تجولوا في باحات األقصى بدء من . األقصى على مجموعات متتالية



 
٨

المزعوم » الهيكل«دخولهم عبر باب المغاربة وانتهاء بخروجهم عبر باب السلسلة، وتلقوا شروحات عن 
  .من قبل مرشدين

ً تلمودية، وتحديدا في الجهة الشرقية منه، إال أن ًوأدى مستوطنون خالل االقتحامات طقوسا
ًوفرضت شرطة االحتالل قيودا على دخول المصلين الذين توافدوا . المصلين وحراس األقصى تصدوا لهم

  .من القدس والداخل المحتل للمسجد األقصى، واحتجزت بعض هوياتهم عند األبواب، لحين خروجهم منه

 الذي استمر أسبوعا، واقتحم خالله مئات "الحانوكاه"نوار اليهودي وجاء االقتحام مع نهاية عيد األ
  .وعادة ما تشهد األعياد اليهودية ارتفاعا ملحوظا في أعداد المقتحمين. المستوطنين، المسجد

 المقامة "عوفرا" إسرائيليين في إطالق نار، مساء األحد، قرب مستوطنة ٦في سياق آخر، أصيب 
   . وسط الضفة الغربية، حسب شرطة االحتاللعلى أراضي مدينة رام اهللا

 أشخاص أصيبوا بإطالق نار من مركبة مسرعة، وصفت ٦وذكرت شرطة االحتالل، في بيان، أن 
وقالت إن قوات الجيش والشرطة تجري . "الطفيفة" آخرين بـ٣ واثنين بالمتوسطة، و"الخطيرة"جروح أحدهم بـ

  .ومعملية تفتيش واسعة للقبض على منفذي الهج

وأصيب فلسطيني بجراح، والعشرات بحاالت اختناق، فجر أمس اإلثنين، خالل مواجهات مع جيش 
وقالت وزارة . االحتالل في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحسب مصادر طبية وشهود عيان
المطاطي في الصحة الفلسطينية في بيان صحفي تلقت األناضول نسخة منه، إن مواطنا أصيب بالرصاص 

   .ووصفت اإلصابة بالطفيفة. الرأس، وصل قسم الطوارئ في مستشفى رفيديا الحكومي

وقال مسعفون ميدانيون، لألناضول، إنهم قدموا العالج لعشرات الشبان المصابين بحاالت اختناق، 
بان وقوة وقال شهود عيان لألناضول، إن مواجهات اندلعت بين ش. إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع

عسكرية إسرائيلية داهمت المدينة لتأمين الحماية لعشرات المستوطنين الذين أدوا طقوسا دينة في مقام 
واستخدم جيش االحتالل الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق . قبر يوسف فجرا

 واعتقلت قوات االحتالل  . إطارات مطاطيةشبان رشقوا القوات بالحجارة والعبوات الحارقة، وأشعلوا النار في
 من القدس وجميعهم من األسرى المحررين فجر ٧ًمواطنا من محافظات الضفة الغربية، بينهم ) ٢٥(

  .أمس االثنين

، في رام اهللا، وسط الضفة )وفا(واقتحم جيش االحتالل مقر وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية 
ن، لألناضول، أن الجيش احتجز الصحفيين العاملين بالوكالة في إحدى وذكر شهود عيا. الغربية المحتلة

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش . الغرف، وأطلق قنبلة غاز مسيل للدموع داخلها
اإلسرائيلي في محيط مبنى الوكالة، استخدم خاللها الجيش الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط 

  . المسيل للدموعوقنابل الصوت والغاز
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تعاملت مع إصابتين بالرصاص «من جانبها، ذكرت جمعية الهالل األحمر الفلسطينية، أن طواقمها 
  .« حالة اختناق بالغاز في تلك المنطقة٣٢ بالمعدني المغلف بالمطاط و٤الحي، و

لنت وأع.  فلسطينيين، برصاص االحتالل قبالة شواطئ بلدة بيت الهيا، شمالي قطاع غزة٥وأصيب 
 فلسطينيين بالرصاص الحي خالل انطالق المسيرة ٥إصابة «وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب 

جاء ذلك خالل احتشاد عشرات الفلسطينيين مساء أمس قبالة شواطئ شمالي القطاع، . »١٩البحرية الـ 
ية مع إسرائيل؛ للمطالبة للمشاركة في إطالق المسيرة البحرية التاسعة عشر تجاه الحدود البحرية الشمال

  .بكسر الحصار

 مسيرة ١٨) شعبية مستقلة(» الحراك الوطني لكسر الحصار« أيار الماضي، نظمت هيئة ٢٩ومنذ 
ٍويعاني قطاع غزة من ترد كبير في األوضاع االقتصادية واإلنسانية، جراء الحصار . بحرية مشابهة
  )وكاالت. (ة الداخلية، وتعثر جهود المصالحة الفلسطيني٢٠٠٦المستمر منذ 
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  "باب الرحمة"في جدار األقصى من جهة مقبرة " تمائم"ُمستوطنون يصلون ويضعون 

 
ــال ــة العالقــات مــسؤول ق ــاف بــدائرة واإلعــالم العام ــدس فــي اإلســالمية األوق  أن الــدبس فــراس الق

 مــن األقــصى المــسجد بــسور المالصــقة يةاإلســالم الرحمــة بــاب مقبــرة اقتحمــت المــستوطنين مــن مجموعــة
 عـشرات اقتحـام مـع تزامنـا ُالمغلـق، الرحمـة بـاب باتجـاه التلمودية وطقوسها صلواتها وأدت الشرقية، الجهة

 ".اليهودي الحانوكاة /األنوار عيد"بـ يسمى ما أيام آخر في لألقصى، المستوطنين

 جهــة مــن األقــصى المــسجد ســور ارةحجــ ثقــوب بــين" تمــائم" أوراقــا وضــعوا المــستوطنين أن وأكــد
 .أساطيرهم حسب لهم أمنيات أو صلوات األوراق هذه تتضمن ما وعادة المقبرة،

 أطمـاع تـزداد حيـث فيهـا، الـصالة وأداء الرحمـة بـاب مقبـرة اقتحـام تكـرار خطـورة مـن الـدبس وحذر
 .المبارك األقصى المسجد داخل من وكذلك المقبرة جهة من المنطقة، بهذه المزعوم الهيكل جماعات

 البـراق حـائط عنـد عادة يحدث األقصى سور حائط بين األوراق بوضع اليوم جرى ما :"الدبس وقال
 المـــستوطنين فالآ ويقـــوم عليـــه، االحـــتالل ســـلطات تـــسيطر والـــذي ،"لألقـــصى الغربـــي الـــسور" اإلســالمي
ــصالة ــات مــن الهــدف يعكــس وهــذا يــومي، بــشكل عنــده بال  شــرطة ومالحقــة رةللمقبــ المــستوطنين اقتحام
 الـصباحية االقتحامات أوقات في "األقصى داخل" الرحمة باب منطقة في يتواجدون الذين المصلين االحتالل

 .الظهر وبعد

 بـاب من وتمتد القدس، في اإلسالمية المقابر أشهر إحدى تعتبر الرحمة باب مقبرة أن الدبس وأكد
ــالقرب األقــصى المــسجد ســور نهايــة وحتــى األســباط ــغ الجنوبيــة، الجهــة فــي األمويــة القــصور نمــ ب  وتبل

 واآلخــر الحــين بــين وتقــوم المقبــرة علــى الــسيطرة االحــتالل ســلطات وتحــاول دونمــا، ٢٣ حــوالي مــساحتها
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 المقبـرة فـي االحـتالل خطـط إلـى الفتـا مختلفـة، حجج تحت منها األعشاب ٕوازالة أشجار وقص حفر بأعمال
  .منها بأجزاء الدفن يمنع كما الهوائي، القطار ومشروع "لتلموديةا والحدائق المسارات مشاريع" لتنفيذ
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  االحتالل يعتدي على ثالثة قاصرين مقدسيين أثناء اعتقالهم

 

جنـود  اعتـداء والمحـررين فـي تقريـر صـدر عنهـا، يـوم أمـس األحـد، األسـرى وثقـت هيئـة شـؤون
قاصرين من مدينـة القـدس، خـالل عمليـة اعتقـالهم واسـتجوابهم  أسرى ثةاالحتالل بالضرب المبرح على ثال

وأوضـحت الهيئـة فـي تقريرهـا أن جنـود االحـتالل اعتـدوا علـى .ونقلهم إلى عدة سجون االحـتالل اإلسـرائيلي
غربي " (المسكوبية "أثناء التحقيق معه في مركز تحقيق واعتقال) ً عاما١٦(أحمد أبو سنينة  الطفل األسير

فخــالل اســتجوابه تــم شــبحه علــى كرســي وأيديــه  حيــث يقبــع اآلن،" مجيــدو"قبــل أن يــتم نقلــه إلــى ) دسالقــ
ٕ وايقاعه علـى األرض والـدعس علـى ظهـره وبطنـه إلجبـاره إيذاءهالمحققون  وأرجله مقيدة للخلف، كما تعمد

 مـرات ٦خاللهـا  ُ، حقـق معـه"المـسكوبية" يومـا فـي معتقـل ٢٢االعتراف بالتهم الموجهة ضده، وبقـي  على
للــضرب الــشديد ) ًا عامــ١٦(فــي حــين تعــرض الطفــل نبيــل ســدر .وفــي كــل مــرة كــان يــتم ضــربه والتنكيــل بــه

القمعيـة مـن دون أي مبـرر، خـالل " النحشون "والتنكيل على يد قوات االحتالل في السجون المعروفة باسم
 هـو واثنـين آخـرين مـن األسـرى ، حيـث هـاجموه وبطحـوه أرضـا"الرملـة" نقله من قسم االنتظـار فـي معتقـل

واألرجـل،  رجبي وأحمد أبو سنينة، وانهالوا عليهم بالـضرب بـشكل همجـي وهـم مقيـدو األيـدي ُيدعيان حربي
، "البوسـطة"طويلـة داخـل عربـة  مسببين لهم العديد من الكدمات والرضوض، وفيما بعد احتجزوهم لـساعات

 ".مجيدو"في  األشبال در، يقبع حاليا في قسم األسرىيذكر بأن األسير س.األقسامومن ثم تم نقلهم إلى 

، خالل استجوابه فـي مركـز توقيـف )ً عاما١٦(عبيدو  ونكلت قوات االحتالل باألسير القاصر محمد
بـشكل مكثـف ولـساعات طويلـة، ولـم يـسلم الطفـل أيـضا خـالل اسـتجوابه مـن  المسكوبية، وتم التحقيق معه

 ٣٠الطفـل عبيـدو  يد في حـال لـم يعتـرف بـالتهم الموجهـة ضـده، بقـيبشكل تعسفي واإلهانة والتهد الضرب
  ".مجيدو"ومن ثم تم نقله إلى معتقل " المسكوبية"ًيوما في 
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١١

  شؤون مقدسية

  تحذيرات فلسطينية من مخاطر الحفريات في القدس

 
ّلمحمـــود، إن االنهيـــارات األرضـــية، قـــال المتحـــدث الرســـمي باســـم الحكومـــة الفلـــسطينية يوســـف ا

المبـارك تـدل علـى حجـم وخطـورة  المـسجد األقـصى جنـوب سـلوان والتصدعات المتالحقة، التي تقع في بلـدة
 .الحفريات التي يقوم بها االحتالل تحت األرض

الوضـع خاصـة حفـر شـبكات األنفـاق، كمـا ورد فـي  وأشار المحمود في بيان للحكومة، إلـى خطـورة
 األهالي، التي أشارت المؤسـسات المقدسـية إلـى مـدى خطورتهـا علـى حيـاة لتي سبق وتقدم بهاالشكاوى ا

اإلسـالمية والمـسيحية، وعلـى اإلرث الحـضاري والثقـافي  المقدسـات المـواطنين، وبيـوتهم وممتلكـاتهم وعلـى
 .العربي واإلسالمي، الذي تحتضنه مدينة القدس منذ أقدم األزمنة

ضــد مدينــة القــدس عاصــمتنا األبديــة، تتــصاعد  ى أن حملــة االحــتاللوشــدد المتحــدث الرســمي علــ
ًللقوانين واألعراف الدولية، األمر الـذي يتطلـب تـدخال فعليـا عـاجال مـن  ٍبشكل جنوني في تحد سافر وفاضح ً ً

االحــتالل مــن مواصــلة  المجتمــع الــدولي والمنظمــات والهيئــات والمؤســسات الدوليــة ذات الــصلة لمنــع قبــل
الدوليــة التــي تؤكــد علــى وجــوب إنهــاء االحــتالل، عــن  ٕواجبــاره علــى االنــصياع للقــوانين والــشرائععدوانــه، 

  .١٩٦٧العربية الفلسطينية التي احتلت عام  القدس العربية وسائر أرضنا
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  تقارير

   مليون دوالر للمستوطنات٦٥منظمات إنجيلية أميركية تبرعت بـ 

  

في سياق آخر، جمعت منظمات إنجيلية يمينية عشرات ماليين ...  <<- وكاالت -المحتلة فلسطين 

الدوالرات، في السنوات العشر الماضية، من أجل تمويل مشاريع استيطانية في الضفة الغربية، حسبما ذكر تقرير 

  .أمس األحد" هآرتس"نشرته صحيفة 

 مليون ٦٥ – ٥٠، وتبين أن مبلغها يتراوح ما بين وقالت الصحيفة إنها أجرت تدقيقا حول هذه األموال

دوالر، وذلك استنادا إلى تقارير إعالمية وتقارير جرى تسليمها إلى سلطات الضرائب األميركية وتقرير أعده مركز 

  . منظمة إنجيلية جمعت هذا المبلغ١١، وتبين منه أن ٢٠١٥من العام " موالد"

هار "، وترسل متطوعين إنجيليين إلى مستوطنة "اليوبيل"ية تدعى ٕواحدى هذه المنظمات اإلنجيلية األميرك

". القلب التوراتي للبالد"وهذه المنظمة هي واحدة من بين منظمات إنجيلية غيبية عديدة تنشط في ما تصفه ". براخا

  . متطوع إلى المستوطنة١٧٠٠قرابة " اليوبيل"وخالل السنوات العشر الماضي، أرسلت منظمة 

عدة سنوات من دون اإلعالن عن نشاطها، بادعاء أنه من األفضل أال يعلم " اليوبيل"ة وعملت منظم

". هار براخا"أقامته في مستوطنة " حرم جامعي"اإلسرائيليون به، لكنها تستضيف اآلن صحافيين وآخرين في 
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ة يدل على حجم ولفتت الصحيفة إلى أن استعداد هذه المنظمة اإلنجيلية للكشف عن نشاطها في الضفة الغربي

  .العالقات المتبادلة بين اإلنجيليين والمستوطنين

وأعلنت وزارة الشؤون اإلستراتيجية اإلسرائيلية، التي يتوالها وزير األمن الداخلي، غلعاد إردان، قبل عدة 

، من  ألف دوالر سنويا، ويتوقع أن يزداد١٦ستتلقى ابتداء من العام الحالي مبلغ " اليوبيل"أشهر، أن منظمة 

وقالت الوزارة إنها تمنح هذا المبلغ للمنظمة اإلنجيلية على ضوء نشاطها اإلعالمي لمصلحة . الحكومة اإلسرائيلية

  .إسرائيل والمستوطنات في أوساط المجتمعات اإلنجيلية في الواليات المتحدة

 ألن مؤسسات وأضافت الصحيفة أنه من الصعب معرفة حجم الدعم المالي اإلنجيلي للمستوطنات، وذلك

ال تهدف إلى الربح والكنائس المسجلة في الواليات المتحدة ليست مطالبة بتزويد السلطات بتقارير مفصلة حول 

ٕمصادر تمويلها أو الكشف عن تبرعاتها، كما أن المساعدات للمستوطنات ال تتم بواسطة المال فقط وانما بساعات 

 متطوعا في ١٧٥وعلى سبيل المثال، شارك .  المستوطناتعمل تطوعي يقوم آالف المتطوعين اإلنجيليين في

  . ساعة٤٩٣٠ طنا من العنب في المستوطنات، هذا العام، وعملوا سوية ٣٤٠قطف 

من مجمل االستثمارات اإلنجيلية في إسرائيل تصل إلى المستوطنات، " قسما كبيرا"وأضاف التقرير أن 

يمينية وبؤر استيطانية عشوائية ومصالح تجارية ووكاالت وتستفيد منها مجالس إقليمية استيطانية وجمعيات 

  .سفر متخصصة في إجراء جوالت في المستوطنات

  ٢٠ ص١٠/١٢/٢٠١٨الدستور 

*** 

  مدينة القدس وقائع ومعالم
  

  االعتداءات اإلسرائيلية شرقي القدس: الخامسةالحلقة 

  :ياالعتداءات على المقدسات المسيحية وعلى رجال الدين المسيح: ٥:٥

  :ًتخذت هذه االعتداءات أشكاال متعددة أبرزهاا

 .واإلحراقاالعتداءات على بعض الكنائس بالسرقة واإلتالف . ١

 على رجال الطوائف المـسيحية إلجبـارهم علـى التنـازل عـن عقـارات وبشكل متواصلالضغوط  تشديد .٢
  .ألجلالطوائف ومساحات كبيرة من أراضيها، سواء بالبيع أو باألجرة الطويلة ا

  :كان منهموالضرب أو اإلبعاد باالعتقال و  الكنائساالعتداء على كبار مسؤولي .٣

  .م٢/٣/١٩٦٩اعتقال القس ايليا خوري راعي الكنيسة اإلنجيلية األسقفية العربي في رام اهللا بتاريخ  - 

 يــــوم  الرجــــل الثــــاني فــــي بطريركيــــة الــــروم األرثــــوذكس بالقــــدس"فاســــيلوس"االعتــــداء علــــى المطــــران   - 
  .م٦/٢/١٩٧٣

  .م٨/٨/١٩٧٤ مطران القدس للروم الكاثوليك بتاريخ "ايالريون كبوشي"اعتقال المطران  -

) ٤ (إحـراقم، وكـذلك ٦/٢/١٩٧٣ المركز الدولي للكتاب المقدس على جبل الزيتـون بتـاريخ  إحراق.٤
  .م١١/٢/١٩٧٤مراكز مسيحية في القدس بتاريخ 



 
١٣

 أحيـاء المــصلبة، والقطمــون، وكــرم الرهبــان الواقــع  فــييلية أراضمـصادرة ســلطات االحــتالل اإلســرائ .٥
  .ٕبين محطة سكة الحديد وفندق الملك داود، واقامة أحياء يهودية عليها

  .مصادرة مدرسة شنلر األلمانية ومعها مساحة واسعة من األرض شمالي القدس. ٦

ٕسـفر عـن احتجـاج واغـالق فرض ضرائب على عقارات وأمالك الكنـائس فـي القـدس الـشرقية، ممـا أ. ٧
كنيـسة القيامــة لعـدة أيــام ممـا أجبــر ســلطات االحـتالل تأجيــل تطبيـق مــشروع القـانون الــذي يتعلــق 

  .بذلك

م مــن ٢٤/١٠/٢٠١٨ومــن أحــدث االعتــداءات اإلســرائيلية مــا حــدث صــباح يــوم األربعــاء الموافــق . ٨
ية واعتقـال أحـدهم خـالل وقفـة اعتداء شرطة االحتالل اإلسرائيلي على رهبان كنيسة األقباط المصر

بمحـاذاة كنيـسة القيامـة بالقـدس القديمـة بـسبب رفـض " دير الـسلطان القبطـي"احتجاجية عند باب 
  .الكنيسة بأعمال الترميم الالزمة داخل الديرقيام سلطات االحتالل 

) ١٢٠(ألف مسيحي في القدس والـضفة الغربيـة وحـوالي ) ٤٠(هذا باإلضافة لما يتعرض له نحو 
، ألف مسيحي في الداخل اإلسـرائيلي إلـى قـرارات إسـرائيلية خطيـرة تحـاول دفعهـم نحـو الهجـرة مـن فلـسطين

والمحــاوالت المتكــررة لالســتيالء علــى األمــالك والعقــارات المــسيحية بأســاليب مختلفــة يغلــب عليهــا االحتيــال 
  .يلكاستغالل عقود االيجار وتنظيم عقود بيع مزورة كما حدث في صفقة باب الخل

١١/١٢/٢٠١٨  

*** 

  احداث هامة

  يرفض القرار وتداعياته  والعالم الحرإسرائيل ترامب القدس عاصمة إعالنعام على 

  

  ونقل الـسفارةسرائيلرفض العالم الحر كله قرار ترامب أحادي الجانب باالعتراف بالقدس عاصمة إل
سفيرة واشنطن لدى  أطلقتها هديدات التيالقدس ذلك القرار الذي القى معارضة دولية رغم الت إلى ةمريكياأل

عشية تصويت الجمعية العامة لألمم المتحـدة علـى مريكي  للدول التي ستصوت ضد القرار األاألمم المتحدة
وبـالرغم مـن .عـن طريـق التـصويت ضـد القـرار" لم تحترمها "التيأن بالدها ستذكر الدول  إلى ، مشيرةالقرار

الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ضــد القــرار  فــي  مــن الــدول األعــضاء١٢٨ة، صــوتت مريكيــالتحــذيرات األ
ــي ــا الواليــات المتحــدة مــساعدات، وصــوتت األمريك ــدم له ــصالح القــرار ٩، ومــن بينهــا دول تق ــط ل  دول فق
، وهنــدوراس، وجــزر مارشــال، وميكرونيــسيا، ونــاورو، وبــاالو، والواليــات ٕاســرائيل، وهــى توجــو، واألمريكــي

ـــا،  فـــي دة، وجواتيمـــاال، فيمـــا امتنعـــت دول حلفـــاء لواشـــنطن، بمـــاالمتحـــ ـــك أســـتراليا، وكنـــدا، وكولومبي ذل
وكما أعرب االتحاد األوروبي عـن قلقـه البـالغ . دولة أخرى٢١غابت عنه الذي والمكسيك، عن التصويت، و

ب رئـيس الحكومـة دعـا مايكـل أوريـن، نائـ بينمـا. تداعياته المحتملة على فرص الـسالم  وبشأن قرار ترامب
 المنظمـة األمميـة مـن ممثلي لقطع عالقتها باألمم المتحدة، وطرد إسرائيلية للشئون الدبلوماسية، سرائيلاإل

 سـرائيل غير المـشروط إلمريكييفسرها إال الدعم األ ية على المنظمة األممية السرائيل وهذه الجرأة اإلالقدس



 
١٤

رار ترامب هـذا معارضـة كبيـرة علـى مـستوى القيـادة والحكومـة وقد القى ق. بقيادة ترامبمريكيمن اليمين األ
  والشعب في األردن حيث

أن هـذا القـرار سـيكون لـه تبعـات خطيـرة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين في أكثـر مـن مناسـبة  ةأكد جالل
ينيين على أمن واستقرار المنطقة وجهود تحقيق السالم، مشددا جاللته علـى ضـرورة دعـم األشـقاء الفلـسط

األردنيـة  أكـدت الحكومـة كمـا .في مساعيهم إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الـشرقية
، ونقــل ســرائيلأن قــرار الواليــات المتحــدة األميركيــة االعتــراف بالقــدس عاصــمة إل  علــى٦/١٢/٢٠١٧منــذ 

تحدة، التي تؤكد ان وضع القدس يتقرر ، يمثل خرقا لقرارات الشرعية الدولية وميثاق األمم المإليهاسفارتها 
ــى األرض الغيــة  ــدة عل ــائق جدي ــرض حق ــستهدف ف ــع اإلجــراءات األحاديــة التــي ت ــر جمي ــاوض، وتعتب بالتف

 يزيــد ألنـهإن المملكـة تــرفض القـرار   آنـذاكقــال وزيـر الدولـة النــاطق الرسـمي باسـم الحكومــة قـد و.وباطلـة
اوضــات الوضــع النهــائي يــؤجج الغــضب ويــستفز مــشاعر يــستبق نتــائج مفانــه  واالحــتاللالتــوتر، ويكــرس 

أن المملكـة تؤكـد أن القـدس قـضية  أضـافو.واإلسـالميالمسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي 
 يسـرائيلاإل – من قضايا الوضع النهـائي يجـب أن يحـسم وضـعها فـي إطـار حـل شـامل للـصراع الفلـسطيني

وعاصـمتها القـدس الـشرقية سـبيال  تقلة على خطـوط الرابـع مـن حزيـرانيضمن قيام الدولة الفلسطينية المس
وشـدد فـي .وحيدا لتحقيق األمن واالستقرار والـسالم، ووفـق قـرارات الـشرعية الدوليـة ومبـادرة الـسالم العربيـة

 ال ينشئ أي أثر قانوني في تغيير وضـع القـدس سرائيلالبيان على أن اعتراف أي دولة بالقدس عاصمة إل
حتلة، وفق ما أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن ومحكمة العدل الدولية في قرارها كأرض م

ي للجــزء ســرائيلوقــال إن هــذا االعتــراف باطــل قانونــا كونــه يكــرس االحــتالل اإل.حــول قــضية الجــدار العــازل
ار مجلـس األمـن رقــم أن قــر إلـى ، الفتـا١٩٦٧ فـي حزيــران عـام إسـرائيلالـشرقي مـن المدينـة الــذي احتلتـه 

ي حــول القــدس ويــدعو الــدول التــي أنــشأت ســرائيل يــنص علــى عــدم االعتــراف بالقــانون األساســي اإل٤٧٨
ٕواذ تؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس بدورها علـى عـدم شـرعية القـرار وعلـى .سفارات في القدس إلغالقها

س عـن مائـدة المفاوضـات كمـا ذكـر ترامـب فـي ي عبر نـزع القـدسرائيلالجانب اإل إلى اأمريكياعتباره انحيازا 
أكثر من مناسبة فان هذا القـرار لـم ينـزع القـدس مـن قلـوب المـسلمين والمـسيحيين واألحـرار فـي العـالم بـل 
زادهم تأكيدا ان هذه القرارات ليست في مصلحة احد وخصوصا أمريكا التي ال تـزال تؤكـد ان هـذا القـرار مـن 

حدث ترامب ؟؟ وقد ضرب بقراره مبـادرة الـسالم العربيـة فـي الـصميم وأطـاح عن أي سالم يت... أجل السالم 
 الــضوء األخــضر الســتكمال تهويــد القــدس والمــسجد األقــصى والتوســع فــي إســرائيلبحــل الــدولتين وأعطــى 

المستعمرات وساعد على ارتفاع وتيـرة االعتـداءات علـى المقدسـات اإلسـالمية والمـسيحية واالقتحامـات مـن 
اليهود للحرم الشريف الذين تمادوا فـي أعمـالهم فـي سـبيل الـسير قـدما فـي مخططـاتهم للتقـسيم المتطرفين 

 الوصاية الهاشمية المكاني والزماني للمسجد األقصى لسحب البساط من األوقاف األردنية التي تحمل أمانة
محافظـة علـى اآلن  إلـى ١٩٢٤منذ بيعة الشريف الحـسين بـن علـي  على المقدسات اإلسالمية والمسيحية



 
١٥

الوصـاية الهاشـمية يعتـز بهـا كـل األردنيـين  هـذه. الوضع القائم في البقعة األشـد حـساسية فـي العـالم كلـه 
ال يسعى لألمـن والـسالم العـالمي الـذي ينـشده  ولن ينال منها أي قرار ال يحتكم للحق والعدل ووالفلسطينيين
جانب الحـق الـشرعي  إلى شعوبه الوقوف وماتهمنظ ورض على المجتمع الدولي بحكوماتهيفو. أحرار العالم

عاصمتها القدس الشرقية ورفض القـرارات التـي تتعـارض مـع الـشرعية  وإلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
 بتنفيذ القرارات ووقف الممارسات االستعمارية االحاللية حتـى يتحقـق األمـن والـسالم إسرائيلٕوالزام ، الدولية

  .راءه مطالبالمنشود ولن يضيع حق و

  سوسن الكيالني

  اللجنة الملكية لشؤون القدس 

*** 

  القدس في قرارات الشرعية الدولية

  م ١٩٦٨/ نيسان/ ٢٧بتاريخ ) ٢٥٠(قرار رقم 

  ن إقامة العرض العسكري في القدسعدعوة إسرائيل إلى االمتناع 

  مجلس األمن

د تجــاوزات إســرائيل بنــاء علــى  باتخــاذ إجــراءات ضـ– الــذي صـوت لــه باإلجمــاع –اهـتم هــذا القــرار 
  : مذكرة مرفوعة من األمين العام لهيئة األمم المتحدة، وتضمن هذا القرار من البنود التالية

يعتبر مجلس األمن أن إقامة عرض عـسكري فـي القـدس سـيزيد مـن خطـورة التـوتر فـي المنطقـة،  - ١
  .وسيكون لها انعكاس سلبي على التسوية السلمية لمشكالت المنطقة

 .ة إسرائيل إلى االمتناع من إقامة العرض العسكري في القدسدعو - ٢

إن سياســة اســتعراض القــوة مــن قبــل إســرائيل مــا تــزال قائمــة ســواء مــن خــالل سلــسلة االقتحامــات 
اليومية إلحياء القدس بما فيهـا المـسجد األقـصى المبـارك، إضـافة إلـى التـشريعات والقـوانين التـي تؤيـد مـا 

ً ذلك دفاعا عن النفس، إضافة إلى اطـالق يـد المحـاكم العـسكرية اإلسـرائيلية بحـق يقوم به جنودها واعتبار
 العـــسكرية م أقـــر بـــالقراءة النهائيـــة قـــرار يرفـــع مكانـــة المحـــاكم٢٠١٧ينـــاير / ١٩المـــدنيين، ففـــي تـــاريخ 
لرفـع  أنـه يجعـل قـرارات المحـاكم العـسكرية معتمـدة فـي القـضاء المـدني اإلسـرائيلي اإلسرائيلية ومن مخاطره

  .ًدعاوى تعويضات استنادا لقرارات المحاكم العسكرية االستبدادية

  م١١/١٢/٢٠١٨

***  

  

  



 
١٦

  آراء عربية

  القدس تنتظر دعمكم

  

 محمد سويدان

تكاثف وتتصاعد في كـل يـوم المـؤامرات والمخططـات والمحـاوالت اإلسـرائيلية للـسيطرة علـى مدينـة ت
هـــذا الواقـــع يلمـــسه لـــيس  .ها المـــسجد األقـــصىالقـــدس ومقدســـاتها اإلســـالمية والمـــسيحية وعلـــى رأســـ

المقدسيون، ولكن الجميـع، فالمخططـات اإلسـرائيلية تتـصاعد يوميـا، والهـدف إلغـاء الهويـة العربيـة للقـدس 
المحتلــة، وفــرض الواقــع اإلســرائيلي واليهــودي علــى هــذه المدينــة العربيــة اإلســالمية المــسيحية والتــي لــن 

 مـن كـل المحـاوالت والمخططـات الخطيــرة التـي تنفـذها سـلطات االحــتالل يـستطيع أحـد إلغـاء هويتهـا بــالرغم
 يـساعدون الـصهاينة مـن خـالل بـيعهم  والمدعومة من اإلدارة األميركية، وبعض العمالء والجواسيس الذين

فــي اآلونــة األخيــرة، ظهــر علــى . األرض المقدســة، وآخــرون يقومــون بتزويــر التــاريخ والحقــائق قطعــا مــن
 تــم كــشفها،  وقــد..  وثــائق ووكــاالت لبيــع آراض بالقــدس المحتلــة، قــام بهــا بعــض المحــامينالعلــن، تزويــر

وافــشال الــصفقة، حيــث هــددت الحكومــة بمحاســبة مــن قــام بــالتزوير، فيمــا أعلنــت نقابــة المحــامين، أنهــا 
ة ستعاقب أي محام يساعد فـي بيـع أيـة اراض أو عقـارات فـي القـدس المحتلـة، او فـي األراضـي الفلـسطيني

وفــي القــدس، يــسعى المقدســيون بكــل مــا يملكــون لمواجهــة مثــل هــذه المخططــات  .المحتلــة لإلســرائيليين
ومحاسبة من يقوم فيها من بعض الفلسطينيين الذين باعوا أخالقهم وضميرهم للمحتل، ويساعدونه بالكذب 

كــات اإلســرائيلية للحــرم وبالمقابــل، لــم تتوقــف االنتها.والخــداع والتزويــر لمــصادرة أراضــي المدينــة المقدســة
القدسي في المسجد األقـصى، فيوميـا هنـاك انتهاكـات واسـتفزازات مـن قبـل عـصابات المـستوطنين وبحمايـة 
قوات االحتالل اإلسـرائيلي، وقـد زادت مـؤخرا، ويـشارك فيهـا أعـضاء مـن الكنيـست الـصهيوني ومـن حكومـة 

 حكومـة االحـتالل اإلسـرائيلي، أوري أرئيـل ، ومثال على ذلك، نفذ أول من أمس وزير الزراعة فـي.االحتالل
ُاقتحامـــا اســـتفزازيا لباحــــات المـــسجد األقـــصى علــــى رأس مجموعـــة مـــن غــــالة المـــستوطنين المتطــــرفين  ً

وطبعا، مثل هذه االقتحامات ال تتوقف، وهي مستمرة، منذ سنوات، ولكنها تزايدت في األشهر القليلة .اليهود
 الـسلطات اإلسـرائيلية تجـد فـي هـذه  ويظهـر ذلـك، أن. في األيـام المقبلـةالماضية، والمتوقع أن تتزايد أيضا
 كبير وال حـدود لـه،  فالتأييد األميركي لسياساتها ومخططاتها وقراراتها.. المرحلة فرصة لفرض األمر الواقع

  .هافيما نجد المقدسيين والفلسطينيين وحدهم، باستثناء الدعم األردني المتواصل للقدس وأهلها ومقدسات

ولذلك، فإن المرحلة تـستدعي مـن الجميـع الحـذر، والتـصدي لكـل المحـاوالت التـي تحـاول تـسريب األراضـي 
أعتقـد، أن فـتح العيـون علـى .المقدسة للصهاينة، وتزوير كل شيء مـن أجـل هـذا الهـدف الـدنيء والخطيـر

ة وعــزلهم ضــرورة هــذه المحــاوالت واتخــاذ أشــد اإلجــراءات بحــق المــشاركين فــي هــذه المخططــات الــصهيوني
  .قصوى

  ١٤ ص١١/١٢/٢٠١٨الغد 
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 ًاحل الدولتين إلى الواجهة مجدد

 زكريا الغول 

الداعم إلقامة -قرار األيرلندي باألمس اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة باألغلبية مشروع ال
.  دولة عن التصويت١٢ وامتناع ٦ دولة مقابل اعتراض ١٥٦سالم دائم وشامل بالشرق األوسط بموافقة 

وهنا أعاد مشروع القرار اإليرلندي حل .)حماس(فيما رفضت مشروع قرار يدين حركة المقاومة اإلسالمية 
يس األميركي ترمب كل التسويات القائمة بإعالنه المشؤوم ًالدولتين إلى الواجهة مجددا، بعدما فجر الرئ

ًالقدس عاصمة السرائيل، مؤكدا انسحاب أميركا في غير محفل من الوساطة قائال إن الواليات المتحدة  ً
تقديم التنازالت لتحقيقه وعليهما أن ) اإلسرائيلي والفلسطيني(ستدعم السالم ولكن سيكون على الطرفين 

ًن ذلك، مشيرا إلى خطة سالم جديدة لم يعلن عنها بين الفلسطينيين واإلسرائيليين قد يقررا كيف يفعال
لقد كان منطق عملية السالم هو أن يتنازل الفلسطينيون عن كل ما ضاع منهم .تتضمن الكثير من الدول

ئيل والمشكلة تكمن في أن إسرا. مقابل أن تقوم في الضفة الغربية وقطاع غزة دولة فلسطينية٤٨عام 
نفسها مع كل هذه التنازالت، ال تريد الحل القائم على الدولتين الفلسطينية واإلسرائيلية تعيشان جنبا إلى 

نعم، .١٩٦٧حزيران /جنب في أمن وسالم على أساس حدود معترف بها ما قبل الخامس من يونيو
ولوجية التي جعلت من حل اسرائيل ال تريد حل الدولتين بسبب التغيرات الديموغرافية والسياسية والتكن

فإذا كانت دولة عربية كبيرة كمصر سقطت .الدولتين غير كافية لتأمين اسرائيل من وجهة نظر ساستها
تحت ضغط شعوبها فإن إئتمان حكومة فلسطينية ضعيفة على عمقهم اإلستراتيجي األهم في الضفة 

يون عملية السالم هذه وال حتى حكومة لذلك فإنهم هم لم يعودوا يريد. ًالغربية أصبح خيارا غير مضمون
ً الرامي إلى حل الدولتين، أعادته الجمعية مجددا إلى الواجهة ٢٣٣٤ًإذا فإن قرار .فلسطينية متعاونة معهم

عبر مشروع ايرلندي في الوقت الذي يواجه عملية وأد بتعنت اسرائيلي مدعوم بتصريحات ترمب حول خطة 
 من الدول على حد وصفه، سيما بعد التحول في العالقات االسرائيلية سالم غير معلنة، قد تتضمن الكثير

ًإذا من المتوقع عودة مفاوضات تجمع أطرافا جديدة مؤثرة على طاولة الحوار، ينتج عنها قرارات .الخليجية ً
  .تاريخية لم تستشرف من قبل

  ١٣ص/١١/١٢/٢٠١٨الرأي 
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   اللجنة الملكية لشؤون القدسمكتبة
  

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

للجنـة  بـأن اًعلمـا ، خالل الدوام الرسمي في مقر اللجنـة لالطالع واالستفادة منها للباحثين والدارسينًامتاح
ً، وحرصـا مـن اللجنـة علـى أطـالع ًقامت بإصدار أكثر من خمسين كتابـا يمكـن للمهتمـين طلبهـا مـن اللجنـة

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

 : العناوين هذهومن

 العــام اإلســالمي لمــؤتمر/الدراســات والبحــوث مجموعــة: الــصهيونية حــدياتالت مواجهــة  فــي القــدس .١
  .المقدس لبيت

  .جرادات عزت تحرير/ )القدس لشؤون العالمية الندوة دراسات وبحوث (الحضارة والتاريخ: القدس .٢

، فلــسطين جنــوب منطقــة فــي اإلســالمية المقــابر والمقامــات والمــساجد األوقــاف ألمــالك عــام مــسح .٣
  .اإلسالمية األوقاف والمقدسات لرعاية األقصى جمعية/خضراأل الخط داخل

 الرائـــد مـــدارس فـــي المنعقـــد القـــدس ألصـــدقاء الرابـــع األردنـــي الطالبـــي الملتقـــى أبحـــاث مجموعـــة .٤
  .العربية الثقافية الجمعية/العربي

  .النجيري محمود/هرمجدون .٥

  .السقا حجازي أحمد/الكتاب أهل والمسلمين عند سليمان هيكل .٦

  .حماية علي محمد/الجديد العهد والقديم العهد، المقدس الكتاب في دراسات .٧

  .حسين غازي/-دراسة- األمريكية اإلمبرياليةو العالمية الصهيونية بين الكبير األوسط الشرق .٨

  .األطير يوسف حسني/اإلسالم في لإلسرائيليات األولى البدايات .٩

 عطا محمد زبيدة/القدس-االندماج-الهوية اقضاي في تاريخية دراسة، العربي العالم في اليهود.   ١٠   
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  اخبار باالنجليزية

Jordan UN review pro peace partnership 
Foreign minister meets with UN officials, envoy to Syria 

 
Foreign Minister Ayman Safadi meets with UN Special Envoy to Syria Staffan de Mistura in 
Amman on Monday (Petra photo) 
AMMAN — Minister of Foreign Affairs and Expatriates Ayman Safadi on Monday met with 
senior UN officials participating in a meeting for the heads of UN political and peacekeeping 
missions in the region. 
During the meeting that was held in Amman, they discussed cooperation between the Kingdom 
and the UN in efforts to resolve regional crises and address humanitarian and security fallouts, 
the Jordan News Agency, Petra, reported. 
Safadi stressed that the Kingdom is keen on boosting its partnership with the UN and enhancing 
cooperation to meet the needs of refugees. 
The UN officials commended Jordan’s key role in promoting regional security and stability, as 
well as the country’s humanitarian stance towards Syrian refugees. 
Talks also went over regional developments, with Safadi stressing that the Palestinian cause is at 
the core of conflicts and tensions in the region, highlighting that the only way to achieve 
comprehensive peace is through resolving the Palestinian-Israeli conflict on the basis of a two-
state solution that guarantees the establishment of an independent Palestinian state within the 
pre-1967 lines, with East Jerusalem as its capital. 
On the sidelines of the meeting, Safadi met with UN Undersecretary General for Political Affairs 
Rosemary DiCarlo to discuss means of enhancing the partnership between Jordan and the 
international body. 
The minister also met with UN Undersecretary General for Peacekeeping Operations Jean-Pierre 
Lacroix and expressed the country’s pride in its participation in UN peacekeeping missions, 
stressing that the Kingdom supports the secretary general’s efforts to ensure the effectiveness of 
these operations. 
Safadi also discussed with Special Representative of the UN Secretary General for Iraq Jan 
Kubis the latest developments in the neighbouring country and the UN mission’s efforts to help 
the country restore security and stability, affirming Jordan’s support to Iraq in its bid to 
consolidate stability and initiate the post-Daesh reconstruction process. 
Also on Monday, Safadi met with UN Special Envoy to Syria Staffan de Mistura, during which 
he called for addressing the Syrian crisis through new approaches that take into account the 
reality on the ground, aim to end the crisis and help Syrians restore security and stability. 
He said that protecting Syria and preserving its unity and independence should be the objective 
that all efforts seek to achieve. 
“The absence of an Arab role in the efforts to resolve the crisis is unacceptable,” Safadi told the 
UN envoy, noting that a positive Arab contribution is key to reaching a political solution 
acceptable to Syrians. 
For his part, de Mistura voiced his appreciation to His Majesty King Abdullah and his continued 
support for efforts to resolve the Syrian crisis and reach a political solution. 
As the end of his term as UN envoy to Syria approaches, he said, it was necessary to exert an 
additional effort and explore every means to push forward the political process in Syria. 
Jordan Times Dec 11,2018 
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Turning a corner 
 
James J. Zogby 
US supporters of Israel are in a bind: Public opinion is changing. There are more 
actors publicly challenging Israel and the crude, heavy-handed tactics they have 
successfully used in the past to silence criticism, that now only aggravate the 
situation. A few examples: 
A few weeks back, Airbnb announced that they would no longer list rental 
properties located in the occupied West Bank. The reaction in Israel and among its 
supporters in the US was predictably hysterical. They termed the action taken by 
Airbnb as "anti-Semitic". Israel announced that it would enforce its anti-boycott 
law by banning Airbnb from operating anywhere within the country. Some 
American political leaders said that they would press US states that have passed 
their own anti-boycott legislation to also take action against Airbnb.   
This Airbnb decision, and the reaction to it, are instructive in that they bring 
together a number of issues that define exactly where the Israeli-
Palestinian  conflict is today.   
Sometimes, in order to see an issue clearly, it is important to reduce it to its 
essence. In this instance, the omnipresent, ever-comical Rabbi Shmuley Boteach 
provided us with just such an example of the core Israeli argument against Airbnb 
in a costly full page newspaper ad this past week. More than just reducing Israel's 
case to its essence, Boteach has revealed its absurdity.  
The ad features an opening headline calling "Airbnb: Anti-Semitic", falsely 
claiming that the company has "singled out Jews for discrimination... deliberately 
punishing Jewish residents of Judea and Samaria, based solely on their nationality, 
ethnicity and religion". He then accuses Airbnb of applying a double-standard, 
because they have not de-listed rental properties in other occupied territories, 
giving these examples: Turkish-occupied Cyprus, Russian-occupied Crimea or 
Chinese-occupied Tibet, an interesting implicit recognition of Israel as an occupier 
in the great company of other occupiers! The ad concludes with the stark black 
banner stating that "Boycotting Israel Is Anti-Semitic".  
The entire ad is a deliberate distortion of reality. Airbnb is not boycotting Israel or 
Jews. They still list rentals in Tel Aviv and a host of other Israeli cities, and they 
continue to list rentals owned by Jews everywhere in the world. What Airbnb has 
decided not to list are Jewish settler-owned properties in occupied Palestinian 
lands. And as for Israel's argument that Airbnb is guilty of applying a double-
standard since the company continues to list properties in other occupied 
territories, there are two things to point out: Airbnb has already said that they were 
“evaluating how we should treat listings in occupied territories around the world”, 
and in none of the cases cited by Boteach is there comparable evidence that the 
rentals in question are owned by settlers living in illegal developments built on 
confiscated lands. 
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In the end, however, it is not about the lies contained in this ad or any of the other 
efforts to combat Airbnb. What is important is that in the face of declining public 
support and diminishing capacity to dominate the narrative about the nature of 
their conflict with the Palestinians, Israeli supporters are flailing about, striking 
blindly at opponents in their effort to pummel into submission anyone who would 
dare to challenge them.   
The campaign against Airbnb is but one recent example. Here is another: Just last 
week, significant pressure was brought to bear on CNN, forcing them to fire one of 
their on-air political commentators, Marc Lamont Hill. Hill's "crime" was that 
upon his return from a visit to occupied Palestinian lands, he spoke at the annual 
UN-sponsored "International Day of Solidarity with the Palestinian People". After 
detailing the abuses of Palestinian rights he had witnessed, Hill concluded his 
speech with a call for a "free Palestine, from the river to the sea".  
While it was clear from the entirety of his remarks that Hill was calling for justice 
and equal rights for Israelis and Palestinians, supporters of Israel immediately 
assumed the role of victim and leapt to attack. Hill was denounced for "inciting 
violence", "calling for genocide", "promoting anti-Semitism" and more. Instead of 
refuting these outrageous charges and standing by their commentator, CNN 
cowered and fired Hill. Shortly after that, the chairman of the board of trustees of 
Temple University, where Hill is a professor, accused Hill of “hate-speech” and 
floated the possibility of firing him. 
These two cases, the decision of a major company to respect international law and 
a mainstream commentator speaking out for justice, are but two examples of the 
changing political landscape in the US. Polls show that Israel is losing ground in 
US public opinion, most especially among the demographic groups that form the 
Democratic coalition, such as young people, "minority" communities and educated 
women.  
In reaction, pro-Israel lobby groups, after realising that they are unable to silence 
critics by striking out against them individually as they speak out, are now trying to 
pass bills in Congress to penalise and/or criminalise criticisms or actions against 
Israel. The bills in question are: the Anti-Semitism Awareness Act (AAA) and the 
Israel Anti-Boycott Act (IABA). Should they pass Congress and be signed into 
law, a company like Airbnb could be penalised, and a person like Marc Lamont 
Hill could be fired. 
The problem being encountered by supporters of Israel is that the very changes in 
public opinion toward Israeli policies and awareness of the plight of Palestinians 
that have led socially-aware companies like Airbnb to act, and progressive African 
Americans like Marc Lamont Hill to speak out are also making it difficult for them 
to pass their repressive legislation. And even their campaigns against Airbnb and 
Hill have shown signs of backfiring. 
Students on college campuses are passing the Boycott, Divestment, 
Sanctions (BDS) movement resolutions and civil liberties groups are winning legal 
challenges to anti-BDS laws passed on the state level. Because supporters of the 
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controversial AAA and IABA bills are finding too much resistance to pass them in 
regular order, their only recourse may be to add them to an omnibus bill in the dark 
of night. And finally, it is important to note that individuals and companies, like 
Marc Lamont Hill and Airbnb, are getting more praise than criticism for standing 
up to bullies. 
The struggle for justice continues. Challenges remain, but a corner has been turned. 
The writer is president of the Washington-based Arab American Institute 
Jordan Times Dec 10,2018  
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