
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  ع القدسائخبار ووقأ
  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٨/كانون األول/ ٢

  
  
  
  

 

  

  :للمزيد من األخبار تابعونا على 

 
 

 

 
 

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

  المحتوى

  األردن والقدس

  ٤  .نرفض أي حل للقضية الفلسطينية على حساب األردن وثوابته الوطنية: الفايز •

  ٤  .تدعو العالم لدعم الفلسطينيين" فلسطين النيابية" •
  

  القدس في أقوال الهاشميين

ه الشريف الحسين بن علي رحمه اهللا في منشور جريدة في خطاب جاللة المغفور ل •
  ٦  .م عن القدس١٩٢٤ مارس ٢٧بتاريخ ) ٧٧٥(القبلة عدد 

  

  شؤون سياسية

  ٦  .األردن يصوت لقرارات أممية خاصة بفلسطين والجوالن •

  ٧  .قيام الدولة الفلسطينية المستقلة السبيل الوحيد لتحقيق السالم في المنطقة: الصفدي •

  ٨  .دد األمم المتحدة إذا رفضت إدانة المقاومة الفلسطينيةواشنطن ته •

  ٩  ".سي إن إن"الصحفي األمريكي يرد على قرار فصله من شبكة .. بسبب فلسطين •
  

   اعتداءات

  ١٠  .جديدة في محيط األقصى" إسرائيلية"كاميرات مراقبة  •

  ١٠  .االحتالل يعرقل تعبيد طريق في بيت حنينا القديمة: القدس •

  ١١  .ل يعتدي على متضامنين مع األسيرة إسراء جعابيصاالحتال •

  ١٢  .في القدس المحتلة" للسلطة"االحتالل يواصل اعتقال نشطاء تابعين  •

  ١٤  .االحتالل يشن حملة اعتقاالت ومداهمات في الضفة •

  ١٥  .مواجهات بأبو ديس واالحتالل يحقق مع وزير شؤون القدس •
  

  تقارير

  ١٧  "إعالن ترمب"ًينيا منذ فلسط) ٣٤٥(تقتل " إسرائيل" •
  

  فعاليات

  ١٨  .المؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة يدعو إلى توأمة عواصم الثقافة اإلسالمية مع القدس •

  ١٩  .دوانيك نستمد إرادة الصمود من دفاع الملك عن المقدساتالمطران  •

  ٢٠  .جئيننقدر حالة االستقرار في األردن وجهوده تجاه الال: بطاركة الشرق الكاثوليك •

  



 
٣

  مدينة القدس وقائع ومعالم

  ٢٠  حائط البراق: الثالثةالحلقة  •
  

  قوانين عنصرية

النيابة اإلسرائيلية تناقش سلب مخصصات القصر ملقي الحجارة • ُ  ٢٢  
  

  آراء عربية

  ٢٣  .فلسطين تحت التاج األردني •

  ٢٤  .إسرائيل تصادر أراضي تابعة لكنيسة الالتين في القدس •
  

  امة مترجمةآراء عبرية ه

  ٢٦  .إيرلندا تتجه لمقاطعة منتوجات المستوطنات •

  ٢٧  .المدينة الفقيرة •
  

  مكتبة اللجنة الملكية لشؤون القدس

  ٢٩  .عناوين من مكتبة اللجنة •
  

  اخبار باالنجليزية

• Jordan votes in favour of 6 UN resolutions on Palestine, 
Golan Heights. ٢٩  

    

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



 
٤

  لقدسااألردن و

 نرفض أي حل للقضية الفلسطينية على حساب األردن وثوابته الوطنية: الفايز

 

اكد رئيس مجلس االعيان فيصل الفايز، ان االردن يرفض بالمطلق اية حلول للقضية الفلسطينية 
تكون على حسابه او تمس بثوابته الوطنية، والوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية في 

 .دس او تتجاوز على الثوابت الوطنية للشعب الفلسطينيالق

وفي تصريحات صحفية حول صفقة القرن التي يدور الحديث حولها، والتي تتحدث عنها االدارة 
االمريكية، اوضح الفايز ان هذه الصفقة ما زال يكتنفها الغموض، وغير معروف ماهيتها حتى اللحظة، 

الردن لن يقبل باية صفقة ايا كان مسماها، تجعل من االردن وطننا لكن الذي يجب ان يعيه الجميع، ان ا
بديال للشعب الفلسطيني، ولن يقبل االردن التنازل او المس بثوابته الوطنية المتعلقة بالحدود والمياه 

 .وبضرورة عودة كافة الالجئين الفلسطينيين الى وطنهم فلسطين وتعويضهم

ي، يؤكد على الدوام ان االردن هو االردن وفلسطين هي وقال ان جاللة الملك عبداهللا الثان
فلسطين، كما ان جاللته يؤكد باستمرار، على ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين وقرارات 
الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وان اية حلول للقضية الفلسطينية يجب ان تضمن 

 .قامة دولته المستقلة ذات السيادة والمتصلة وعاصمتها القدس الشريفحقوق الشعب الفلسطيني في ا

وبين الفايز ان اي حديث عن اي شكل من اشكال الوحدة مع فلسطين هو سابق الونه االن، 
وضرورة انهاء االحتالل االسرائيلي وعدوانه  فاالردن مع تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الكاملة،

 .فلسطيني الصامد والمرابط على ارضهالمتواصل على الشعب ال

  ١ ص٣٠/١١/٢٠١٨الدستور 

*****  

 تدعو العالم لدعم الفلسطينيين" فلسطين النيابية"
 

دعت لجنة فلسطين النيابية، مجلس األمن الدولي ودول العالم كافة إلى إتخاذ قرارت حازمة 
 في التاريخ الحديث، واالعتراف وصارمة بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين والذي يعد أطول احتالل

ًالكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وخصوصا الحق في تقرير المصير والحق 
  .باالستقالل وحق العودة لالجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا واقتلعوا منها

ضامن مع الشعب كما طالبت، في بيان أصدرته اليوم الخميس بمناسبة اليوم العالمي للت
الفلسطيني، جميع الدول بتكثيف الجهود لدعم صمود الشعب الفلسطيني معنويا وماديا ومساعدته في 
تحقيق حقوقه الوطنية المشروعة، وأن تتحمل مؤسسات األمم المتحدة والمجتمع الدولي مسوؤلياتهم 

  ".األونروا"ين الفلسطينيين الكاملة تجاه الالجئين الفلسطينيين، ال سيما وكالة غوث وتشغيل الالجئ



 
٥

 هذا العام والقضية الفلسطينية تمر في مرحلة من  يمر علينا اليوم الدولي للتضامن"وقالت اللجنة 
أصعب المراحل، حيث ما زال الشعب الفلسطيني يتذوق الظلم والتعسف ومرارة االحتالل واالستعمار، ويعاني 

يطان، واستمرار اإلعتقاالت واالغتياالت، والحصار الجائر من قسوة اللجوء، وتهويد االراض وتصاعد اإلست
على قطاع غزة، واإلنتهاكات اليومية للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف ، وذلك تحت 

  ".مرآى ومسمع العالم

 ٢٩وأضافت، على لسان رئيسها النائب المحامي يحيى السعود، ان األمم المتحدة، اعلنت يوم الـ
من كل عام، يوما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، وهو نفس التاريخ ) نوفمبر(ين الثاني من تشر

 الذي نص على تقسيم أرض ١٩٤٧الذي صدر فيه قرار التقسيم عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، عام 
مم المتحدة ، ونالت إعتراف األ١٩٤٨فلسطين واستنادا اليه نشأت دولة الكيان الصهيوني الغاصب عام 

والدول الكبرى فيها ، وأصبحت عضوا كامل العضوية في األمم المتحدة، فيما الدولة الفلسطينية التي نص 
عليها القرار ذاته لم تر النور حتى يومنا هذا، بل نتج عن القرار تشريد الشعب الفلسطيني وحرمانه من 

  .أرضه ووطنه

 يولي القضية الفلسطينية أعلى درجات العناية وثمن مواقف جاللة الملك عبد اهللا الثاني الذي
ًوالرعاية، حيث كانت فلسطين وما زالت حاضرة دائما في لقاءات واجتماعات جاللة الملك مع زعماء وقادة  ً

  .ًالعالم، وتصدرت دوما سلم الرعاية واالهتمام في خطابات جاللته في مختلف المحافل الدولية واالقليمية

ة جاللة الملك لرئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه ولفت السعود إلى رسال
 القضية الفلسطينية هي مفتاح السالم واالستقرار في الشرق األوسط، وانه يجب  ان"والتي اكد خاللها 

معالجة جميع قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها القدس وحق الالجئين بالعودة والتعويض عبر مفاوضات 
ضمن إطار تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات جادة و
  ".الصلة

واكد السعود ضرورة ترجمة هذا التضامن بخطوات عملية وتنفيذية من خالل تطبيق قرارات 
ة دولته ّالشرعية الدولية التي أصدرتها الجمعية العامة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقام

 .المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة الالجئين إلى أرضهم وديارهم

  ٣٠/١١/٢٠١٨موقع مجلس النواب 

*****  

  

  

  

  



 
٦

  لقدس في اقوال الهاشميينا

  

جاء في خطاب جاللة المغفور له الشريف الحسين بن علي رحمه اهللا في منشور جريدة 
  :دسم عن الق١٩٢٤ مارس ٢٧بتاريخ ) ٧٧٥(القبلة عدد 

جعل اولي الراي والحل والعقد من علماء الدين المبين في الحرمين الشريفين والمسجد "... 
برى والخالفة كاالقصى وما جاورها من البلدان واالمصار يفاجئوننا ويلزموننا ببيعتهم باالمانة ال

  ."ًالعظمى حرصا على اقامة شعائر الدين وصيانة الشرع المبين
٢/١٢/٢٠١٨  

*****  

  سياسيةشؤون 

  األردن يصوت لقرارات أممية خاصة بفلسطين والجوالن

  

صوت األردن اليوم الجمعة لصالح مجموعة من القرارات التي ناقشتها الجمعية  -  بترا -  نيويورك
القدس، والجوالن السوري، واللجنة : العامة لألمم المتحدة بخصوص الوضع في الشرق األوسط وهي

طيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وتسوية قضية فلسطين بالوسائل المعنية بممارسة الشعب الفلس
السلمية، والبرنامج اإلعالمي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون اإلعالم في األمانة العامة بشأن قضية 

  .فلسطين وكذلك مشروع قرار بشأن شعبة حقوق الفلسطينيين في األمانة العامة

 دولة فيما امتنعت عن ١١ مؤيدا وعارضته ١٤٨على " قدسال"وحصل المشروع األول الخاص بـ 
تكرر تأكيدها على أن أي إجراءات تتخذها "وجاء في القرار ان الجمعية العامة .  دولة١٤التصويت عليه 

ٕإسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، لفرض قوانينها وواليتها وادارتها على مدينة القدس الشريف، غير 
   . الغية وباطلة وليس لها أي شرعية على اإلطالققانونية، وبالتالي

إسرائيل إلى وقف جميع هذه التدابير غير القانونية واإلجراءات األحادية على "ودعت الجمعية 
  ".الفور

 دول ١٠ مؤيدا وعارضته ٩٩على " الجوالن السوري المحتل"وحصل المشروع الثاني الخاص بـ 
  .  دولة٦٦فيما امتنعت عن التصويت عليه 

ان الجمعية العام تعلن أن إسرائيل قد فشلت حتى اآلن في االمتثال لمجلس االمن رقم "وقال القرار 
  ". ١٩٨١ لعام ٤٩٧

 فرض قوانينها وواليتها ١٩٨١ كانون االول ١٤أن القرار اإلسرائيلي الصادر في "كما أعلنت 
لى اإلطالق، على نحو ما أكده ٕوادارتها على الجوالن السوري المحتل باطل والغي وليس له شرعية ع

  ".، ودعت إسرائيل إلى إلغائه)١٩٨١ (٤٩٧مجلس األمن في قراره رقم 



 
٧

اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة "وحصل المشروع الثالث الخاص بـ 
  .  دولة٦٢ دولة فيما امتنعت عليه ١٢ مؤيد وعارضته ١٠٠على " للتصرف

 مؤيدا ١٥٦على " تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية"ع الرابع المعنون كما حصل المشرو
  . دولة١٢ دولة فيما امتنعت عليه ٨وعارضته 

البرنامج اإلعالمي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون "وحصل المشروع الخامس المعنون 
ولة فيما امتنعت عليه  د٨ مؤيدا وعارضته ١٥٢بشأن قضية فلسطين على " اإلعالم في األمانة العامة

  .  دولة١٤

 مؤيدا ٩٦على " شعبة حقوق الفلسطينيين في األمانة العامة"وحصل المشروع السادس المعنون 
 . دولة٦٤  دولة فيما امتنعت عن التصويت عليه١٣وعارضته 

 ١ ص١/١٢/٢٠١٨الرأي 

*****  

 الم في المنطقةقيام الدولة الفلسطينية المستقلة السبيل الوحيد لتحقيق الس :الصفدي

 

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أمس وفدا  -  نيفين عبد الهادي- عمان
 في الشرق   لسفرائها  ملتقى السفراء الذي تنظمه الخارجية النرويجية ضم سفراء النرويج المشاركين في

  .ية في عمان في وزارة الخارجية النرويج األوسط وشمال إفريقيا وبعض المسؤولين

وبحث الصفدي خالل اللقاء العالقات األردنية النرويجية والمستجدات اإلقليمية، مؤكدا متانة 
العالقات األردنية النرويجية وحرص المملكة على تطوير عالقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين 

 .والعمل المشترك من أجل تحقيق األمن واالستقرار

ورات االقليمية خصوصا تلك المرتبطة بالصراع الفلسطيني االسرائيلي واألزمة واستعرض اللقاء التط
 .السورية وأزمة اللجوء السوري

ووضع الصفدي الوفد في صورة الجهود التي يقودها جاللة الملك عبداهللا الثاني لحل األزمات 
  .اإلقليمية وتحقيق األمن واالستقرار والرخاء في المنطقة

 اطالق جهد دولي فاعل لحل الصراع الفلسطيني على أساس حل الدولتين وأكد الصفدي ضرورة
 من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية  الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرايع

  .سبيال وحيدا لتحقيق السالم الشامل والدائم في المنطقة

وأكد ان حماية ) األنروا(غاثة وتشغيل الالجئين وثمن الصفدي دعم النرويج لوكالة األمم المتحدة إل
 ٥٠٠األونروا تعني حماية حق خمسة ماليين الجئ فلسطيني في العيش بكرامة، وحماية حق أكثر من 

 .ألف طفل فلسطيني في التعليم، وماليين غيرهم في الخدمات الصحية والمعونات اإلغاثية



 
٨

تونه أليش بالدور اإلنساني الكبير الذي يقوم به   من جانبها، أشادت السفيرة النرويجية في عمان
 .األردن إزاء الالجئين، وفي تكريس األمن واالستقرار في المنطقة

من الجدير بالذكر بأن هذا الملتقى يتم عقده كل سنتين بإحدى دول الشرق األوسط وشمال 
 .إفريقيا ، حيث تم اختيار المملكة لعقد االجتماع هذا العام

   ص٣٠/١١/٢٠١٨الدستور 

*****  

 واشنطـن تهـدد األمم المتحـدة إذا رفضــت إدانة المقاومـة الفلسطينيـة

 

واشنطن، األمم المتحدة بأنه لن يكون لألمم المتحدة أي دور   هددت–  األناضول– نيويورك
مشروع إذا لم تبادر الجمعية العامة األممية باعتماد «بمفاوضات السالم بيت الفسطينيين واإلسرائيليين 

جاء ذلك في بيان وزعته البعثة . »قرار أمريكي بإدانة حركة حماس، إلى جانب فصائل المقاومة األخرى
األمريكية لدى األمم المتحدة، وأعلنت فيه تأجيل التصويت المزمع علي مشروع قرارها من اإلثنين إلى 

 وافقت الجمعية العامة لألمم الجمعة«وقالت في بيانها الذي وصل األناضول نسخة منه . الخميس المقبل
  .» قرارات معادية إلسرائيل، مما يجعله يوما عاديا في األمم المتحدة٦المتحدة على 

ًقدمت الواليات المتحدة قرارا، يدعمه االتحاد األوروبي، إلدانة أنشطة حماس المسلحة «وأضافت 
وتابعت . »حترام حقوق اإلنسانوتسريب المساعدات، وكذلك لتشجيع المصالحة الفلسطينية الداخلية وا

وكان من المفترض أن يتم تحديد يوم غد اإلثنين للتصويت علي القرار، لكن الممثل الفلسطيني في األمم «
دفع للتأجيل حتى يوم ) السفير رياض منصور مراقب فلسطين الدائم لدى المنظمة الدولية(المتحدة 

  .الخميس المقبل

طرح أمام األمم المتحدة يوم الخميس ليست ما إذا كانت تدعم القضية التي ست«وذكر البيان أن 
  . »ًشكال أو أكثر من خطة سالم الشرق األوسط، بل المسألة واضحة مثل نص القرار ذاته

سوف نطلب من كل بلد التصويت لصالح أو ضد أنشطة حماس، إلى جانب الجماعات «واستطرد 
ٕلسطينية، واذا لم تستطع األمم المتحدة أن تبادر إلى تبني المسلحة األخرى مثل حركة الجهاد اإلسالمي الف

  .«هذا القرار، فعندئذ لن يكون لها أي دور في مفاوضات السالم

 قرارات تتعلق بفلسطين، وهي قرارات ٥وصباح الجمعة، وافقت الجمعية العامة لألمم المتحدة على 
 بفلسطين قرار بشأن القدس، يطالب الدول ومن بين القرارات المتعلقة. دورية يتم اعتمادها بشكل سنوي

  .األعضاء في الجمعية العامة بعدم االعتراف بأي إجراءات تتخذها إسرائيل تجاه المدينة المقدسة

وحصل قرار القدس، الذي تقدمت به عدة دول عربية وآسيوية والتينية، على أغلبية ساحقة، إذ 
) بينها إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية( ١١مقابل اعتراض ) ١٩٣من ( دولة ١٤٨نال موافقة 

فيما طالب القرار الخاص بالجوالن المحتل بانسحاب إسرائيل من عموم .  دولة عن التصويت١٤وامتناع 
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 ٩٩ونال ذلك تأييد . المنطقة، وتأكيد سيادة سوريا عليها، بموجب قرارات مجلس األمن الدولي ذات الصلة
  . دولة عن التصويت٦٦ناع ، وامت١٠دولة مقابل اعتراض 

 دولة، ١٠٠وحصل قرار يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، على موافقة 
فيما نال قرار يتعلق بحل القضية الفلسطينية عبر .  دولة عن التصويت٦٢ وامتناع ١٢مقابل اعتراض 

كما حصل قرار بشأن . صويت عن الت١٢ دول وامتناع ٨ً صوتا، مقابل اعتراض ١٥٦الوسائل السلمية 
، وامتناع ٨ً صوتا، مقابل اعتراض ١٥٢البرنامج اإلعالمي للقضية الفلسطينية في األمانة العامة على 

  . دولة عن التصويت١٤

 ٩٦أما القرار الرابع الخاص بشعبة حقوق الفلسطينيين في األمانة العامة، فقد حصل على موافقة 
 نقاط ٦ويتكون مشروع القرار األمريكي من .  دولة عن التصويت٦٤ وامتناع ١٣دولة مقابل اعتراض 

إدانة حماس إلطالقها صواريخ متكررة على إسرائيل والتحريض على العنف، مما يعرض «أساسية، منها 
وقف حماس والجماعات الفاعلة األخرى بما فيها الجهاد اإلسالمي « كما طالب بـ .»المدنيين للخطر

ل االستفزازية والنشاط العنيف، بما في ذلك استخدام األجهزة الحارقة المحمولة الفلسطيني جميع األعما
 .»ًجوا

 ٣٦ ص٢/١٢/٢٠١٨الدستور 

*****  

 "سي إن إن"الصحفي األمريكي يرد على قرار فصله من شبكة .. بسبب فلسطين

 

ي س« رد الصحفي األمريكي، مارك المونت هيل، على قرار فصله من شبكة -   وكاالت- واشنطن
 .بعد دعوته إلى تحرير فلسطين من البحر إلى النهر في كلمة له باألمم المتحدة» إن إن

إن إشارتي «، مساء الجمعة، »تويتر«وقال المونت هيل في تغريده له على صفحته الرسمية على 
من إنها دعوة من أجل العدالة، في كل .. من النهر إلى البحر لم تكن دعوة لتدمير أي شيء، أو أي أحد

وسبق أن كتب الصحفي األمريكي، مارك المونت . »إسرائيل والضفة الغربية وغزة، الخطاب واضح جدا
أنا منتقد جدا للسياسة . أدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير.. أؤيد حرية الفلسطينيين: هيل

يء آخر نسب إلى ال أدعم أي معاداة للسامية وقتل الشعب اليهودي أو أي ش.. والممارسات اإلسرائيلية
األمريكية، حيث قال الناطق باسم » سي إن إن«وهي الكلمة التي تم فصله بسببها من شبكة . كلمتي

  .لم يعد يعمل في سي إن إن«الشبكة، إن مارك المونت هيل 

وبينما دافعت جامعة تمبل الذي يعمل بها أستاذا، عن هيل، معتبرة تصريحاته تخص شخصه فقط، 
وقال المونت هيل في خطابه، في ذكرى قرار تقسيم . للضغوطات، وأعلنت فصله» سي إن إن«خضعت 

لدينا الفرصة للتعبير عن دعم الشعب الفلسطيني، وليس «: فلسطين، الذي أنشأت بموجبه دولة إسرائيل
علينا أن نبادر لعمل سياسي، محلي ودولي، يمنحنا العدالة، ويحرر . ٕباألقوال فقط، وانما باألفعال أيضا
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خالفا لألساطير الغربية، فإن معارضة األبرتهايد األمريكي ال تقوم فقط على عقيدة الساتيا غراها، . لسطينف
  .»وتجنب العنف التي اتبعها المهاتما غاندي

 ٣٦ ص٢/١٢/٢٠١٨الدستور 

*****  

  اعتداءات

  األقصى محيط في جديدة "إسرائيلية" مراقبة كاميرات

 

بحماية قوات خاصة إسرائيلية، على تغييـر وتحـصين العـشرات مـن تعمل شركة إسرائيلية للتقنيات و
الكاميرات في البلـدة القديمـة بالقـدس المحتلـة، ومحـيط المـسجد األقـصى وعنـد منطقـة بـاب المغاربـة وبـاب 

 .الساهرة وباب األسباط وطريق اآلالم

ي الوقـت نفـسه ًوحسب مصادر فلسطينية إن هناك تركيزا على زيـادة عـدد الكـاميرات وتحـديثها، وفـ
زرع المزيد منها في محيط البؤر االستيطانية، وخاصة تلك التي تعرضت لهجمات فتية وشـبان فلـسطينيين 

 .في المرحلة األخيرة

ًوأضــافت المــصادر لمراســلنا أن الكــاميرات فــي البلــدة القديمــة ومحــيط المــسجد األقــصى تلعــب دورا 
ً، مؤكــدا ان عــدد الكــاميرات تــضاعف فــي "اإلســرائيلية"ًمهمــا وتحظــى باهتمــام كبيــر مــن الــسلطات األمنيــة 

  .٢٠١٨ و٢٠١٧السنوات األخيرة 

 ٣٠/١١/٢٠١٨موقع مدينة القدس 

*****  

  القديمة حنينا بيت في طريق تعبيد يعرقل االحتالل :القدس

 

ُتواصل قوات االحتالل عرقلة تعبيد طريق في بلدة بيت حنينا القديمة شمال غرب القـدس المحتلـة، 
، وهـي حـسب اتفاقيـة أوسـلو (c) أن األعمال التي تقوم بها بلدية بيت حنينا هي ضمن نطـاق أراضـي بزعم

  .تحت السيطرة األمنية والمدنية اإلسرائيلية

ًالذي فصل أراضـي القريـة مـرورا بامتـداد نفـس الـشارع حتـى " بيجين"ويربط هذا الطريق بين شارع 
مقــامتين علــى أراضــي البلــدة والقــرى المجــاورة فــي القــدس ، ال"النبــي يعقــوب"و" بيزجــات زئيــف"مــستوطنتي 

  .المحتلة

 ١/١٢/٢٠١٨موقع مدينة القدس 

*****  

  

  



 
١١

  االحتالل يعتدي على متضامنين مع األسيرة إسراء جعابيص

 

قـوات االحـتالل اإلسـرائيلية مـساء اليـوم وقفـة تـضامن مـع األسـيرة  دهمت – القدس – هبة أصالن
 .المحتلة القدس جعابيص نظمها ناشطون في مدينةالفلسطينية الجريحة إسراء 

وأطلقت قوات االحتالل قنابل الصوت على عشرات الشبان الذين شاركوا في الوقفـة التـي دعـا إليهـا 
فــي شــارع صــالح الــدين األيــوبي وســط القــدس  الحــراك الــشباب الفلــسطيني والقــوى الوطنيــة واإلســالمية

 .المحتلة

 االحــتالل التــي انتــشرت فــي موقــع الوقفــة مهلــة للمتــضامنين وعبــر مكبــرات الــصوت، أعطــت قــوات
الذين انطلقوا في مسيرة جابت شارعي صالح الدين األيوبي وشارع الزهراء، لكن سـرعان مـا اعتـدت علـيهم 

  .وفرقتهم

ـــث  ـــي ب ـــدس ف ـــي نقلتهـــا صـــفحة الق ـــة الت ـــي الوقف ـــد األســـيرة ف ـــابيص وال ـــاض جع ـــد شـــارك ري وق
ابنتـي ليـست أول أسـيرة ولـن تكـون األخيـرة، لكـن "ال عـن اعتقـال ابنتـه بصفحتها على فيسبوك، وق مباشر

  ".حكمها كان ظالما، حالها حال كثير من األسيرات

ابنتــي تحتــاج لمجموعــة عمليــات، عنــدما أزورهــا تــشتكي مــن آالم فــي أنحــاء متفرقــة مــن "وأضــاف 
  ".رف به، لألسير حق، لكن هذه الدولة المارقة ال تعت(...)جسدها نتيجة الحروق 

إســراء  - أنقــذوا#، مــع حملــة ) عامــا٣٢(وتتــزامن وقفــة التــضامن مــع األســيرة الجريحــة جعــابيص 
 ٦التي أطلقتها عائلتها قبل نحو أسبوع للتذكير بقضية ابنتهم التي تعاني من حروق وتحتاج إلى أكثر من 

  .عمليات جراحية لتتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعي

إلسـرائيلي علـى أحـد الحـواجز اإلسـرائيلي قـد أطلقـت نيرانهـا علـى إسـراء التـي كانت قوات االحتالل ا
، بـزعم أنهـا كانـت تنـوي ٢٠١٥تـشرين األول  / أكتـوبر١١ بـصحبتها، فـي"  سـنوات١٠"كان ابنها معتصم 

ٕدهس أحد الجنود على الحاجز، مما أدى إلى انفجار أسطوانة غاز كانت بمركبتها واصـابتها بحـروق بالغـة 
  .لها جريحةواعتقا

، أصدرت محكمة االحتالل المركزيـة بالقـدس حكمـا بأحـد عـشر ٢٠١٦تشرين الثاني  /وفي نوفمبر
شــمال " الــدامون"، وهــي حاليــا فــي معتقــل "هــشارون"و" الرملــة"عامــا علــى إســراء، وتنقلــت بــين معــتقالت 

  .فلسطين المحتلة

  ١/١٢/٢٠١٨الجزيرة 

*****  
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  في القدس المحتلة" للسلطة"ين االحتالل يواصل اعتقال نشطاء تابع

  

محكمة إسرائيلية امس الخميس بتمديد اعتقال محافظ القدس  أمرت –  وكاالت–القدس المحتلة 
الفلسطيني عدنان غيث لثالثة أيام في أعقاب توقيفه األحد الماضي على خلفية تحقيق حول صفقة بيع 

تقال عشرات النشطاء والكوادر المقدسيين أراض، يأتي ذلك، في الوقت الذي تواصل سلطات االحتالل اع
ونشطاء في حركة فتح بزعم انخراطهم باألجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في مدينة القدس 

إقليم (المحتلة، إلى ذلك، مددت محكمة الصلح في القدس المحتلة، اعتقال نائب أمين سر حركة فتح 
ّ القدس محمد هلسة، وندد المسؤولون الفلسطينيون عادل أبو زنيد، ومدير مكتب محافظ) القدس

 .ّباالعتقاالت واعتبروها مسعى للضغط على القيادة الفلسطينية في ما يتعلق بقضية بيع األراضي

ّوأمرت محكمة القدس بتمديد اعتقاله حتى األحد المقبل ريثما يتواصل التحقيق، وفقا للمتحدث  ً
 . تشرين الثاني للمرة الثانية خالل أشهر٢٥أوقف عدنان غيث في باسم شرطة االحتالل ميكي روزنفيلد، و

ّولم تقدم الشرطة االسرائيلية تفاصيل تذكر حول أسباب اعتقاله باستثناء القول إنها تتعلق  ّ ّ
بالتعاون غير القانوني مع قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية وهو ما تقول إسرائيل إنه ينتهك اتفاقات 

 .مأوسلو للسال

ُوأوردت وسائل إعالم عبرية أن التحقيق فتح بعد توقيف السلطة الفلسطينية في تشرين األول  ّ
ًالماضي رجال أميركيا ّفلسطينيا بتهمة بيع أمالك في القدس الشرقية ليهودي - ً ّ ً. 

ًوتثير عمليات بيع األمالك جدال واسعا في صفوف الفلسطينيين القلقين من شراء مستوطنين  ً
 .يين أمالكهم في القدس الشرقيةإسرائيل

 .وطالب اإلسرائيليون السلطة الفلسطينية بإطالق سراح الموقوف

ّوعلق السفير األميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، المؤيد لالستيطان اليهودي في الضفة الغربية  ّ
تحتجز «فلسطينية ّالمحتلة، على القضية في تغريدة على تويتر األربعاء، وكتب فريدمان أن السلطة ال

.. وجريمته المفترضة؟ بيع أرض ليهودي. المواطن األميركي عصام عقل في السجن منذ حوالى شهرين
 .«نطالب باالفراج عنه فورا

ًيمكننا أن نؤكد أن مواطنا أميركيا محتجز لدى السلطة «وقال مسؤول في وزارة الخارجية األميركية  ً ّ
 .« مسؤولي القنصلية األميركية في القدسّالفلسطينية ويتلقى خدمات قنصلية من

وأعرب مستشار منظمة التحرير الفلسطينية فؤاد حالق عن اعتقاده بأن توقيف عدنان غيث 
ًمجددا يندرج في إطار الجهود اإلسرائيلية للضغط على القيادة الفلسطينية من أجل إطالق سراح الموقوف  ّ

 .لديها

ّنشعر بأن الشرطة تحاول منع «ًتكب أي جريمة، مضيفا ّونفى أحد محامي غيث أن يكون موكله ار
  .«غيث من القيام بعمله
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ٕواضافة إلى توقيف غيث، فقد أصدرت السلطات االسرائيلية حظر سفر لمدة ثالثة أشهر على 
 .وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية عدنان الحسيني، بحسب مسؤولين فلسطينيين

رقية عاصمة لدولتهم المنشودة، وتمنع اسرائيل السلطة ويطالب الفلسطينيون بالقدس الش
 .الفلسطينية من ممارسة أي أنشطة في القدس

محافظة «، إضافة الى »وزارة شؤون القدس«وأنشأت السلطة الفلسطينية وزارة تحمل اسم 
 .ًّواختارت بلدة الرام المالصقة لمدينة القدس مقرا لها» القدس

 فلسطينيا من مناطق متفرقة الضفة الغربية المحتلة ١٤ل امس من جهتها، اعتقلت قوات االحتال
خالل حملة مداهمة منازلهم، تخللها اندالع مواجهات، وزعم الجيش ضبط أسلحة ووسائل قتالية، في 

 .الوقت الذي فرض حصارا على قرية دير أبو مشعل قضاء رام اهللا

جد األقصى المبارك في مدينة  مستوطنا وطالب وموظف رسمي إسرائيلي أمس المس١٨٢واقتحم 
القدس المحتلة، وسط حماية أمنية مشددة من شرطة االحتالل والقوات الخاصة التابعة لها، بحسب 

 .االوقاف االسالمية في القدس

من جهة اخرى، طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، 
فلسطينية، والبدء في عملية التصحيح التاريخي والوقوف أمام المجتمع الدولي بمنع تصفية القضية ال

مسؤولياته العالمية، بما في ذلك ما يتعلق بالحقوق الفلسطينية اإلنسانية والقانونية، والعمل على مواجهة 
النظم الشعبوية واالستبدادية والعنصرية التي تقود عمليات تقسيم جديدة في دولة فلسطين والمنطقة 

 .عموما

 ذلك في بيان صدر عن مكتبها امس بمناسبة الذكرى السنوية الواحدة والسبعين العتماد جاء
، واليوم ١٩٤٧ تشرين الثاني عام ٢٩ في ١٨١الجمعية العامة لألمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين رقم 

ن شهر الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أصدرته الجمعية العامة لألمم المتحدة في الثاني م
 .١٩٧٧كانون األول من العام 

وأكدت عشراوي أن قرار التقسيم يمثل بداية معاناة الشعب الفلسطيني على إثر قرار المجتمع 
على الرغم من أن هذا القرار يعطي مجلس األمن الحق والقدرة في «الدولي التدخل سلبا بفلسطين، وقالت 

تي تشكل تهديدا للسالم، إال أنه فشل مرارا وتكرارا اتخاذ إجراءات ضد أي طرف مسؤول عن المحاوالت ال
في ممارسة هذا الحق، وتنصل من مسؤولياته في محاسبة ومساءلة إسرائيل على خروقاتها وانتهاكاتها 

 .«المتواصلة للقرارات الدولية

، والموافقة ١٩٨٨على الرغم من قبول الفلسطينيين بمبدأ قرار التقسيم في العام «وأضافت، انه 
، إال انه لم يكن هناك أي اعترافات دولية بضخامة التضحيات التي قدمها الشعب ١٩٦٧لى حدود العام ع

الفلسطيني وقيادته وال تقديرا لحجم هذا التنازل التاريخي، وأن المجتمع الدولي لم يمنح الفلسطينيين الحد 
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االستيطاني وأطلق يدها لممارسة األدنى من العدالة، بل على العكس منح إسرائيل غطاء لمزيد من التوسع 
 .«األصولية والفكر األيديولوجي االستعماري المتطرف

 ٤ ص٣٠/١١/٢٠١٨الرأي 

*****  

  االحتالل يشن حملة اعتقاالت ومداهمات في الضفة

  

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر امس، شابا فلسطينيا  -  كامل ابراهيم-القدس المحتلة 
  .ق بيت لحم، وداهمت منازل في مناطق محتفلة من المحافظةمن منطقة هندازه شر

، بعد ) عاما٢٣(وأفادت مصادر أمنية بأن قوات االحتالل اعتقلت الشاب محمود سامي عبيات 
  .دهم منزل والده وتفتيشه في منطقة هندازه

يم وأضافت إن قوات االحتالل اقتحمت مخيم الدهيشة جنوبا، وداهمت منزلي المواطنين محمد كر
  .ٕاألطرش، واسماعيل الجعفري، في محاولة العتقال األول دون أن تتمكن

واندلعت مواجهات في المخيم بين الشبان وجنود االحتالل الذي أطلقوا قنابل الغاز والصوت بشكل 
  .عشوائي على المواطنين

س واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر امس، شابا من بلدة بيت سوريك شمال غرب القد
وأوضح شهود عيان، أن قوات االحتالل اعتقلت شابا بزعم إحداثه أضرارا في مقاطع من جدار . المحتلة

  .الضم والتوسع العنصري المار بالقرب من البلدة

وفتح جنود االحتالل المتمركزين في برج عسكري شرقي بلدة خزاعة الحدودية شرقي محافظة خان 
ُن أسلحتهم الرشاشة بشكل مكثف ومتقطع، تجاه صيادي يونس جنوبي قطاع غزة صباح امس، نيرا ٍ

  .العصافير والمزارعين، دون وقوع إصابات

كما أطلق جنود االحتالل نيران رشاشتهم بشكل مماثل تجاه المزارعين في حي الفراحين شرقي بلدة 
  .وقد اضطر المزارعيون لمغادرة المنطقة. عبسان الكبيرة دون إصابات

 وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أن وفد فلسطين المشارك في مؤتمر من ناحية ثانية أكد
الدول األطراف لمنظمة حظر األسلحة الكيمائية، وكذلك مؤتمر االستعراض التفاقية األسلحة الكيمائية، 

  .نجح في احباط المحاوالت األميركية لتسيس عمل المنظمة، والتشكيك في عضوية دولة فلسطين

لكي في بيان صدر عنه، امس، إن وفد فلسطين شارك في المؤتمر الذي اختتمت أعماله وقال الما
  .في الهاي، على مدار أسبوعين، ألول مرة كدولة طرف، وكامل العضوية في المنظمة

وشدد على أن وفدنا رفض المحاولة األمريكية إلضافة بند في التقرير الختامي يشكك بعضوية 
وهو ما رفضه وفد فلسطين، مدعوما بالغالبية العظمى من الدول األعضاء دولة فلسطين في المنظمة، 

التي دافعت عن حق دولة فلسطين بالتمثيل المتساوي أسوة بباقي الدول األعضاء، التي عبرت عن 
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وأشار إلى أن . استيائها الشديد من التصرفات األميركية التي أدت تعطيل أعمال المؤتمر لعدة أيام
فلسطينية أدارت معركة قانونية ودبلوماسية انتصرت بنجاح، اعتمدت فيها على أسس الدبلوماسية ال

القانون الدولي والقواعد االجرائية المعتمدة في هذه المؤتمرات، بدعم وتأييد واسع من غالبية الدول 
األعضاء، التي أعلنت عن دعمها الكامل لفلسطين، كدول ومجموعات، وفي استهجان واضح لتصرف 

  .يات المتحدة، أجبرت على إثرها الواليات المتحدة على التراجع عن موقفها غير القانوني والمعاديالوال

وأوضح المالكي أن الوفد الفلسطيني أكد في المؤتمر أن عضوية دولة فلسطين في المنظمات 
لسياسي الدولية ومكانتها االممية اصبحت حقيقة، وعلى الدول ان تتعايش مع هذا الواقع القانوني وا
  .والدبلوماسي احتراما للمبدأ القائم في الدبلوماسية المتعددة االطراف، مبدأ السيادة المتساوية للدول

  ١٨ ص٢/١٢/٢٠١٨الرأي 

*****  

  مواجهات بأبو ديس واالحتالل يحقق مع وزير شؤون القدس

 

 في  اندلعت صباح أمس الخميس، مواجهات أمام جامعة القدس- وكاالت -فلسطين المحتلة 
بلدة أبو ديس، بين مجموعة من الشبان وجنود االحتالل الذين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع داخل 
الجامعة، فيما استدعت مخابرات االحتالل وزير شؤون القدس عدنان الحسيني، ونائب محافظ القدس عبد 

 .اهللا صيام، للتحقيق

قدس احتجاجا على استمرار اعتقال ونظمت صباح أمس، وقفة تضامنية أمام مقر محافظة ال
   محافظ القدس غيث وحملة اعتقاالت كوادر حركة فتح، واحتجاجا على استدعاء وزير شؤون القدس

 .الحسيني ونائب محافظ القدس صيام، للتحقيق

يأتي ذلك، في الوقت الذي تواصل سلطات االحتالل اعتقال محافظ القدس عدنان غيث منذ عدة 
رات النشطاء والكوادر المقدسيين ونشطاء في حركة فتح بزعم انخراطهم في األجهزة أيام، فضال عن عش

األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، حيث تأتي حملة التضييق واالعتقاالت للمقدسيين على خلفية النشاط 
 .ضد تسريب العقارات للجمعيات االستيطانية

عتقال نائب أمين سر حركة فتح إقليم القدس إلى ذلك، مددت محكمة الصلح في القدس المحتلة، ا
عادل أبو زنيد، ومدير مكتب محافظ القدس محمد هلسة، فيما ستنظر المحكمة بطلب تجديد اعتقال 

  .محافظ القدس غيث، الذي اعتقل للمرة الرابعة في غضون شهر ونصف الشهر

طر، نظرا الرتفاع إلى ذلك، حذرت منظمة إغاثة دولية، من أن جرحى قطاع غزة، معرضون للخ
وقالت . عددهم، وخطورة إصاباتهم، وعدم مقدرة الجهاز الطبي في القطاع على تقديم العالج الالزم لهم

العدد الكبير من جرحى «: المنظمة في بيان لها، أمس الخميس، اطلعت وكالة األناضول على نسخة منه
يفوق قدرة النظام الصحي على االستجابة العيارات النارية في غزة، ذوي اإلصابات المعقدة والخطيرة، 
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ستؤدي هذه الجروح إلى إعاقات جسدية ترافق الكثيرين طيلة حياتهم، بينما قد تكون «: وأضافت. »لها
 .»نتيجة االلتهابات البتر أو حتى الوفاة

، هي منظمة مساعدات إنسانية دولية غير حكومية تتخذ من مدينة جنيف في »أطباء بال حدود«و
تسهيل وصول وعمل «ّوحثت المنظمة، في بيانها السلطات اإلسرائيلية والفلسطينية على .  مقرا لهاسويسرا

كما ناشدت دول المنطقة والعالم للمبادرة وتقديم التمويل . »جميع مقدمي الرعاية الصحية في غزة
 .لمستشفيات القطاع

 أزمة صحية في غزة مع تتكشف اآلن وبالحركة البطيئة فصول« :وقال بيان المنظمة الدولية
وذكرت . »ارتفاع االحتياجات المتراكمة للجرحى الذين ُأصيبوا برصاص جيش االحتالل خالل التظاهرات

 تشرين األول ٣١ آذار و٣٠ً جريحا في الفترة ما بين ٣١١٧، أنها قدمت العالج لـ »أطباء بال حدود«
  .الماضي

ً جريحا بالرصاص الحي، في ٥٨٦٦إلى إصابة وقالت إن بيانات وزارة الصحة الفلسطينية تشير 
 في المئة منهم من كسور مفتوحة، بينما يعاني كثيرون آخرون ٥٠ونتيجة لذلك يعاني «منطقة الساق، 

هذه اإلصابات حرجة وخطيرة وال تشفى بسرعة، وتشير « :وأضافت. »من ضرر بالغ في األنسجة الرخوة
ظام الصحي المشلول في غزة إلى ارتفاع خطر االلتهاب ال سيما خطورتها وعدم توفر العالج المالئم في الن

 .»لدى مصابي الكسور المفتوحة

إال « :، لكنها أضافت مستدركة»زادت قدراتها في غزة ثالثة أضعاف«وأكدت المنظمة الدولية أنها 
عظام، إال أن ًتفتقر غزة حاليا إلمكانية تشخيص التهابات ال«: وأكمل البيان. »أن حجم االحتياجات هائل

 في المئة من مصابي الكسور حصلت ٢٥ تتوقع أن نحو -  ومن خالل خبرتها -ّمنظمة أطباء بال حدود 
  .»لديهم التهابات، مع احتمال أن يكون الرقم الفعلي أكبر بكثير

 شخص من ١٠٠٠ مصاب بكسور مفتوحة، أكثر من ٣٠٠٠هذا يعني أن من بين : وأضاف
اللتهابات وأوضحت المنظمة أن نسبة كبيرة من هؤالء الجرحى سيحتاجون ّسكان غزة يعانون من هذه ا

َإلى جراحة تقويمية من نوع ما كي تلتئم إصاباتهم جيدا، إال أن االلتهابات غير المعالجة سوف تحول دون  ً
   .ذلك

ٕهذا العبء يفوق قدرة النظام الصحي في غزة بوضعه الحالي واثر سنوات الحصار : وقال البيان
عشرات «وذكرت المنظمة أن االستجابة المالئمة لعالج هؤالء الجرحى ستتكلف . ًرة التي تركته ضعيفاالعش

  .»يجب تأمين هذا التمويل على وجه السرعة« :، مضيفة»ماليين اليوروهات

أن » :ونقل البيان عن ماري إليزابيث إنجريس، رئيسة بعثة أطباء بال حدود في فلسطين قولها
َيترك آالف الج رحى ليداووا جراحهم بأنفسهم هو أمر يعافه الضمير ال سيما عندما يكون العالج في متناول ُ

  .ايد عالمن
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 شخصا، ١٢,٨٧٩وبحسب وزارة الصحة بغزة، فإن عدد الجرحى الذين دخلوا المشافي يبلغ 
من % ٤٩.٦وأضافت الوزارة في بيان سابق إن ما نسبته .  منهم، أصيبوا بالرصاص الحي%٤٥.٧

 .، في الرأس والرقبة%٨.٢رحى أصيبوا في أطرافهم السفلية، و الج

 ١٦ ص٣٠/١١/٢٠١٨الدستور 

*****  

  تقارير

 "إعالن ترمب" فلسطينيا منذ ٣٤٥تقتل " إسرائيل"
  

إعــالن "إن عــدد الــشهداء منــذ : مركــز القــدس لدراســات الــشأن اإلســرائيلي والفلــسطيني قــال – غــزة
ً شهيدا في مختلـف أنحـاء الـوطن، مـنهم ٣٤٥، بلغ ٢٠١٧ في أكتوبر ،"إسرائيل" القدس عاصمة لـ" ترمب
ً شــهيدا مــن عناصــر المقاومــة خــالل اإلعــداد ٢٠كمــا ارتقــى  . مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة٦ً طفــال و٧١

 أســرى فـي ســجون االحـتالل، واستــشهد ٧ً شـهيدا نتيجــة القـصف اإلســرائيلي، كمـا وارتقـى ٤٣والتجهيـز، و
  .ادي البطش بعملية اغتيال في ماليزياالمواطن الفلسطيني ف

ــى حــدود غــزة  وأوضــحت الدراســة اإلحــصائية التــي أعــدها المركــز، أن شــهداء مــسيرات العــودة عل
ً شــهيدا، ٢١١ ارتفـع عــددهم حتـى نهايــة شـهر نــوفمبر إلـى ٣٠/٣/٢٠١٨الـشرقية والتــي انطلقـت بتــاريخ 

  .ّمنهم صحفيان، وثالثة من عناصر الطواقم الطبية

في مسيرات العـودة  شهداء ارتقوا خالل مشاركتهم ٥ً فلسطينيا، منهم ٢٦وفمبر، استشهد وخالل ن
، وآخـر ممـرض فـي الخليـل ٢٠١٤ْ أطفـال، وشـهيدان متـأثرين بإصـابتهما عـام ٣على حدود قطـاع غـزة، و

بزعم االحتالل أنه حاول تنفيذ عمليـة دهـس، وفتـى مقدسـي بـزعم تنفيـذه عمليـة طعـن، وشـهيد فـي رام اهللا 
 آخرون أثناء اشتباكهم مع ٦، و شهداء بقصف إسرائيلي على قطاع غزة٨خالل مواجهات مع االحتالل، و

قــوات خاصــة مــن جــيش االحــتالل تــسللت إلــى خــانيونس فــي محاولــة لتنفيــذ عمليــة أمنيــة عــسكرية بــاءت 
  .بالفشل، وصياد

ّووفقا للفئة العمرية، فقد استشهد خالل المواجهات مع االحتالل في المدة التي تلت  " إعالن ترمب"ً
ً طفـال ارتقـوا خـالل ٥٠، أعمارهم ال تتجاوز الثامنة عشرة، منهم ً  طفال٧١القدس عاصمة دولة االحتالل، 

َقمع االحتالل مسيرة العودة الكبرى المـستمرة علـى حـدود قطـاع غـزة، أحـدهم أصـم، وطفلـة جنـين فـي بطـن  ّ
 ٣ سـيدات فـي المـدة نفـسها، ٩وارتقـت  .أمها، وطفل شـهيد خـالل مـسيرة إحيـاء لـذكرى النكبـة فـي الـضفة

والتـــي ارتقـــت ) ً عامـــا٢١(ّاالحـــتالل مـــسيرات العـــودة، إحـــداهن الممرضـــة رزان النجـــار مـــنهن خـــالل قمـــع 
برصاص االحتالل خالل قيامها بواجبها اإلنـساني فـي إسـعاف المـصابين شـرق خـان يـونس، وخـالل شـهر 
أكتوبر ارتقت السيدة عائشة الرابي خالل اعتداء المستوطنين على مركبة عائلتها لدى عـودتهم مـن موسـم 

  .ف الزيتون في سلفيتقط
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 أسرى بعد اعتقالهم على يـد جـيش االحـتالل، مـا يرفـع عـدد شـهداء الحركـة األسـيرة منـذ ٧وارتقى 
  .، آخرهم الشهيد وسام عبد المجيد شاللدة من الخليل٢١٨ إلى ١٩٦٧عام 

القــدس " إعــالن ترمــب"ً شــهيدا، منــذ ٢٢ كمــا أكــدت الدراســة أن قــوات االحــتالل تحتجــز جثــامين 
  .ة دولة االحتاللعاصم

ّوأشــار مــدير مركــز القــدس عمــاد أبــو عــواد أن هنــاك حالــة خطيــرة باتــت ترافــق ذهنيــة تغطيــة عــدد  ّ
ُالشهداء، حيث باتت األرقام المرتفعة ألعدادهم شيئا اعتياديا، وهذا بحد ذاتـه يمثـل خطـورة كبيـرة، ويـساهم  ُ ً ً

لــدماء الفلــسطينية، األمــر الــذي يحتــاج تغطيــة ّفــي مــنح االحــتالل فرصــة أكبــر للمزيــد مــن القتــل والتغــول با
ــة، وعــرض هــذه الجــرائم أمــام  ــل الدولي ــواب المحاف ــى المــستوى اإلعالمــي والرســمي، وطــرق أب واســعة، عل

ّونبــه أبــو عــواد إلــى أن  .المجتمــع الــدولي ّ ًشــهيدين ارتقيــا إعــداما ميــدانيا بــدعوى تنفيــذهما عمليــات ضــد "ّ ً
ّاألخــذ بهــا باالعتمــاد علــى االحــتالل وروايتــه، واألهــم مــن ذلــك فــإن تحييــد ُهــذه الروايــة ال يمكــن . االحــتالل

  .، حسب وصفه"ًالشهداء كان ممكنا قبل قتلهم، على األقل الواقع الميداني يؤكد ذلك

ــي أظهــر فيهــا غالبيــة  ــة اإلســرائيلي، والت ــز الديمقراطي ــو عــواد أن نتــائج اســتطالع مرك ّوأضــاف أب ّ
أكبـر عـدد ممكـن مـن الفلـسطينيين فـي حـال تعـرض جنـدي لـشبه خطـر، بـات اإلسرائيليين رضاهم عن قتـل 

  .، تجعل من هدفه القتل بهدف القتل فقطةأيديولوجييمنح الجندي روحا يمينية 

 ١/١٢/٢٠١٨ المركز الفلسطيني لإلعالم

*****  

  فعاليات

  قدسالمؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة يدعو إلى توأمة عواصم الثقافة اإلسالمية مع ال

  

 دعا المؤتمر اإلسالمي االستثنائي لوزراء الثقافة في ختام أعماله في المنامة - بترا -المنامة 
 عام للتراث في العالم ٢٠١٩بشأن إعالن سنة " اإليسيسكو"مساء امس لالستعداد لتفعيل مبادرة 

 عن المنطقة العربية ٢٠١٩اإلسالمي تزامنا مع االحتفاء بالقدس الشريف عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 
ومع حلول الذكرى الخمسين لجريمة إحراق المسجد األقصى من خالل توأمة عواصم الثقافة اإلسالمية مع 
مدينة القدس الشريف، وتنفيذ األنشطة والبرامج الهادفة إلى إبراز الهوية اإلسالمية والمسيحية للتراث 

  .الثقافي والحضاري في القدس

حمالت توعية المجتمعات العربية واإلسالمية بأهمية المحافظة على وأوصى المؤتمر بتكثيف 
التراث الثقافي والحضاري واعتباره تراثا إنسانيا بمكوناته المادية وغير المادية والتنسيق مع وزارات التربية 

راز لتعزيز مضامين المقررات الدراسية في كل المستويات التعليمية، بالنصوص والمعطيات الهادفة إلى إب
  .مكونات التراث الثقافي والحضاري اإلسالمي
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المركزي في حماية التراث الثقافي في العالم اإلسالمي باعتبارها " اإليسيسكو"وشدد على دور 
المنظمة المتخصصة في إطار منظمة التعاون اإلسالمي التي تشرف على لجنة التراث في العالم 

  .اإلسالمي

ي لوزراء الثقافة، الذي شارك فيه مندوبا عن وزير الثقافة وكان المؤتمر اإلسالمي االستثنائ
والشباب امين عام وزارة الثقافة هزاع البراري، اعتمد القدس الشريف عاصمة دائمة للثقافة اإلسالمية 

الذي أكد على حماية التراث " إعالن البحرين حول حماية التراث اإلنساني ومواجهة التطرف"باإلجماع واقر 
مادي وغير المادي لمدينة القدس ورصد وتوثيق الحفريات الالمشروعة التي تقوم بها سلطات الثقافي ال

  . االحتالل اإلسرائيلي في محيط المسجد األقصى

وشارك في المؤتمر الذي استمر يومين المدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 
 اإلسالمي وعدد من وزراء الثقافة للدول اإلسالمية والوفود والمدير العام لمنظمة التعاون) األيسيسكو(

  . المشاركة

 ٤ ص١/١٢/٢٠١٨الرأي 

*****  

 نستمد إرادة الصمود من دفاع الملك عن المقدسات: المطران دواني

  

في القدس والشرق االوسط " االسقفية العربية"رئيس اساقفة الطائفة االنجيلية   قال– بترا – إربد
إننا نستمد ارادة وعزيمة الصمود بوجه اإلجراءات والممارسات اإلسرائيلية أحادية "دواني، المطران سهيل 

الجانب على المقدسات من رعاية ودفاع جاللة الملك عبداهللا الثاني عن القدس والمقدسات اإلسالمية 
 ".والمسيحية فيها ودعمه لها

ة العربية في إربد بعيد تأسيسها وأكد المطران دواني، خالل رعايته احتفال المدرسة االسقفي
السادس عشر ويوم المعاق العالمي الذي يصادف في الثالث من الشهر المقبل، ان هذه الرعاية والدعم 

هما مصدر فخر واعتزاز لكل المقدسيين مسلمين ومسيحيين الذين يعيشون حالة توحد متميزة في مواجهة "
 ".لمدينة بصمود وعزيمة ال تلينالخطر اإلسرائيلي على المقدسات وخطر تهويد ا

وقال إن جاللة الملك يعطي الحضور المسيحي في المنطقة بعدا قوميا وعربيا ودوليا بمواجهة 
التحديات القائمة في القدس بوحدة وطنية متأصلة وثابتة ومتمسكة بالوصاية الهاشمية على االماكن 

قف صفا واحدا في الصمود بوجه االخطار المقدسة االسالمية والمسيحية في المدينة المقدسة فهي ت
 .>>...المحدقة والممارسات اإلسرائيلية سواء كانت من قبل الحكومة اإلسرائيلية أو المتزمتين الصهاينة

  ١ ص١/١٢/٢٠١٨الدستور 

*****  
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ّنقدر حالة االستقرار في األردن وجهوده تجاه الالجئين: بطاركة الشرق الكاثوليك ُ 

  

لكاثوليك عن تقديرهم لحالة االستقرار القائمة في المملكة الهاشمية أعرب بطاركة الشرق ا
األردنية، مثمنين جهود األردن المبذولة لخدمة الالجئين والمهجرين، وبخاصة القادمون من سورية 

 .والعراق

وأكد البطاركة في ختام أعمال دورتهم العادية السادسة والعشرين التي جرت األسبوع الماضي  
ّرة في العاصمة العراقية بغداد، تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الذي ال يزال يئن تحت وطأة وألول م

  .االحتالل ويتوق إلى فجر الخالص واالستقالل

وأمام جمود عملية السالم، طالب البطاركة األسرة الدولية بإقرار الدولة الفلسطينية ضمن قيام 
أراضيهم، كما جددوا رفضهم الكامل للقرار األميركي بإعالن الدولتين، وعودة الالجئين الفلسطينيين إلى 

القدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األميركية إليها، ورفض القانون األخير حول جعل اسرائيل دولة 
 .قومية لليهود

رفعت بدر، . وعقب مشاركته في المؤتمر، قال مدير المركز الكاثوليكي للدراسات واإلعالم األب د 
مال اللقاءات عقدت للمرة األولى في بغداد، وجمعت سبعة بطاركة يمثلون جميع الكنائس بأن أع

، »الشباب عالمة رجاء في بلدان الشرق األوسط«الكاثوليكية في منطقة الشرق األوسط، حول موضوع 
ات ًالفتا إلى أن كل بطريرك عرض األوضاع في بالده، من صعوبات سياسية واقتصادية واجتماعية، وتطلع

 .>>...مستقبلية

 ٣ ص٢/١٢/٢٠١٨الدستور  

*****  

  مدينة القدس وقائع ومعالم

  

   القدسمعالم: الثالثةالحلقة 

   :معالم المسجد األقصى المبارك

  :حائط البراق -١٠

 أحد أبواب المسجد األقصى –هو قسم من السور الغربي للمسجد األقصى يقع بين باب المغاربة 
ً مترا وعرف ٢٠ً مترا وارتفاعه ٥٠ًلة شماال، ويبلغ طول هذا من السور نحو ً جنوبا ومئذنة باب السلس–

فيه أثناء رحلة " البراق"ربط دابته ) صلى اهللا عليه وسلم(ألن النبي محمد " حائط البراق"بهذا االسم 
بدأ اليهود ًونظرا لتزايد الهجرة اليهودية إلى فلسطين وخاصة في عهد االنتداب البريطاني . اإلسراء والمعراج

" حائط المبكى"يزعمون أن هذا الحائط هو الجزء المتبقي من هيكلهم المزعوم وأنه لهم واطلقوا عليه اسم 
  ".الحائط الغربي"أو 
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وازداد عدد اليهود الذين يجتمعون عند ذلك الحائط، وأصبحت ممارساتهم أكثر جرأة إلقامة 
د والكراسي والموائد والمصابيح، وهكذا حولوا المكان طقوسهم التلمودية ونفخوا في الصور وأحضروا المقاع

ًبحيث يحسبه الناظر كنيسا يهوديا، وخشي المسلمون أن يظل اليهود على هذه الحال فيكون ما فعلوه  ً
ًمكتسبا لهم مع مرور الزمن، وشهد الموقف تصعيدا خطيرا من جانب اليهود خصوصا أثناء المؤتمر  ً ً ً

حيث كانت قضية حائط ). م١٩٢٩ أغسطس ١١ – يوليو ٢٨( بسويسرا الصهيوني العالمي في زيورخ
لجنة الدفاع عن البراق "فغضب المسلمون، وعقدوا المؤتمرات، وشكلوا . البراق القضية الرئيسة في المؤتمر

ً، وأعطيت قضية البراق بعدا إسالميا، بعد أن انتشر خبر نوايا اليهود الحقيقية تجاه هذا الحائط"الشريف ً.  

تدمير "نظم اليهود مظاهرة ضخمة في تل أبيب بمناسبة ذكرى ) م١٩٢٩ أغسطس ١٤(ي يوم وف
ّكما يدعون، اتبعوها في اليوم التالي بمظاهرة كبيرة في شوارع القدس لم يسبق لها مثيل " هيكل سليمان

أناشيدهم شارك فيها اآلالف منهم، حتى وصلوا إلى حائط البراق وهناك رفعوا العلم الصهيوني وأنشدوا 
واإلسالم والمسلمين ) صلى اهللا عليه وسلم(، وشتموا الرسول محمد "الحائط حائطنا"الدينية وأخذوا يهتفون 

  .مما استفز مشاعر المسلمين وهيج عواطفهم

خرج المصلون بعد صالة الجمعة من المسجد األقصى في ) م١٩٢٩ أغسطس ١٦(وفي يوم 
رى واتجهوا نحو حائط البراق، وحطموا منضدة لليهود كانت مظاهرة ضمت اآلالف من أهالي القدس والق

حدث اشتباك بين مجموعة من المسلمين وأخرى من اليهود )  أغسطس١٧(وفي . موضوعة فوق الرصيف
ً شخصا من الجانبين ووفاة رجل واحد من اليهود، فسارعت سلطات االنتداب إلى اعتقال ١١أدى إلى جرح 

  .ة قليلة من اليهودعدد كبير من المسلمين مع زمر

تدفق أهالي القرى إلى القدس بأعداد كبيرة بعد أن تواترت ) م٢٣/٨/١٩٢٩(وفي يوم الجمعة 
األخبار عن نية اليهود لشن هجوم على حائط البراق واحتالله لتثبيت حقهم في ملكيته، وخرجت جموع 

ًالمصلين من المسجد األقصى ليجدوا أمامهم تجمعا يهوديا يتحداهم، وو قع الصدام بين الطرفين، وفتحت ً
شرطة االنتداب النيران على العرب، وامتد الصدام إلى ضواحي المدينة، وسرى هذا الهياج إلى القرى 
المجاورة، وانتشرت أخبار الصدامات في كل فلسطين، فعمتها المظاهرات وتفجرت الثورة في أرجائها، وهي 

يفة بسبب اطالق الشرطة النار على الجمهور وامتدت ، فنشبت اضرابات عن"ثورة البراق"ما عرفت بـ 
  .االضطرابات إلى كافة مدن فلسطين

وتفاعلت أحداث البراق خارج فلسطين فقامت المظاهرات االحتجاجية والتضامنية في الدول العربية 
  .المجاورة، وأخذوا يتهيأون للزحف نحو فلسطين واالشتراك في واجب الجهاد

وأصدرت " ثورة البراق" المئات من الشباب العربي المسلم واعتقلتهم إثر وأوقفت سلطات االنتداب
فؤاد حجازي، وعطا الزير، ومحمد : "ً حكما باإلعدام نفذ في ثالثة منهم هم٢٥ًبحقهم أحكاما قاسية فصدر 

ًرجال، وحكم على قرى عربية كثيرة بدفع ) ٩٧٢(وبلغ عدد من حكم عليهم من العرب ما مجموعه " جمجوم
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غرامات، ووضع أكثر الوجهاء تحت اإلقامة الجبرية، أما األحكام على اليهود فقد تميزت باللين، فقد حكم ال
قاتل " جانكيز"ًعلى عدد قليل منهم أحكاما مخففة، وحكم على يهودي واحد فقط باإلعدام، وهو الشرطي 

  !.م عفي عنهث! ً عاما١٥إمام المسجد وعائلته، ثم خفف الحكم إلى المؤبد، ثم خفف إلى 

وعلى أثر ذلك شكلت الحكومة البريطانية لجنة تحقيق في أحداث البراق تقدمت بعدها بتوصية إلى 
 ١٩(عصبة األمم المتحدة لتأليف لجنة لهذا الغرض، فوافقت، ووصلت اللجنة المشكلة إلى القدس في 

) ٢٦(ون خالل الجلسات جلسة أبرز المسلم) ٢٣(ً، وأقامت شهرا، وعقدت خالل إقامتها )م١٩٣٠يونيو 
، ووافقت بريطانيا )م١٩٣٠ديسمبر ( وثيقة، وقد انتهت اللجنة في تقريرها في ٣٥وثيقة وأبرز اليهود 

أن ": وتلخصت استنتاجاتها في. وعصبة األمم على استنتاجها فأصبحت بالتالي وثيقة دولية مهمة
 المحلة المعروفة بحارة المغاربة للمسلمين وحدهم تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام

  ".ًألنه وقف أيضا
ومع ذلك قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بعد أيام من احتاللها للقدس الشرقية في حرب حزيزان 

م بتدمير حارة المغاربة المقابلة لحائط البراق وحولوها إلى ساحة لممارسة طقوسهم التلمودية، ١٩٦٧عام 
كما استولوا . ة قرابة هذا الحائط وبدأوا ببناء كنس ومشاريع كبيرة قبالة هذا الحائطوأزالوا اآلثار اإلسالمي

  .ًعلى مفاتيح باب المغاربة ليكون مدخال للمتطرفين اليهود في اقتحاماتهم اليومية للمسجد األقصى المبارك

٢/١٢/٢٠١٨ 

*****  

  قوانين عنصرية

ّالنيابة اإلسرائيلية تناقش سلب مخصصات القصر مل  قي الحجارةُ

 

أن النيابة العامة أبلغت المحكمة العليا اإلسرائيلية عزمها » عدالة«ذكر بيان صادر عن مركز 
تعديل القانون الذي يتيح سلب المخصصات االجتماعية ألهالي القاصرين المدانين بإلقاء الحجارة، بعد 

ًإصدار قاض جنائي أمرا بذلك إذا كانت المخالفة تندرج تحت وجاء ذلك في أعقاب نقاش عميق حول ما . ٍ
في » عدالة«وجاء هذا القرار بعد ادعاء مركز . »قانون مكافحة اإلرهاب«بحسب » جريمة إرهابية«بند 

 قضاة، أن القانون فضفاض وغير قابل للتطبيق، وذلك ٧المحكمة العليا، أمام هيئة موسعة مكونة من 
 .ُخالل جلسة عقدت في تموز الماضي

تقرر، بعد نقاش طويل واالهتمام بمالحظات المحكمة العليا، تعديل «لعامة إنه وقالت النيابة ا
األول هو تسهيل إمكانية تطبيق القانون مع . القانون من خالل تشريع جديد، يستجيب ألمرين أساسيين

وبحسب التعديل، تنقل صالحية إدانة . االلتفات إلى حساسية وأهمية مخصصات التأمين الوطني لألطفال
قاصر بتهمة تنفيذ عملية على خلفية قومية أو عملية إرهابية أو تبرئته من كل صلة بهذه التهم ال
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واألمر الثاني هو إحداث توافق بين التعديل المذكور وبين قانون مكافحة اإلرهاب، . للمحكمة الجنائية فقط
  .ما من شأنه توضيح األسباب وفي أي الحاالت يمكن سلب المخصصات

، سوسن زهر، إنه »عدالة«على إعالن النيابة العامة، قالت المحامية في مركز وفي تعقيبها 
على الرغم من اعتراف الدولة بالخلل في التشريع، ال تزال المشكلة الدستورية قائمة، إذ ال تزال عقوبة «

سلب المخصصات من األهل واردة، وهذا أمر مرفوض ألنه يسخر المخصصات التي تصرف كحاجة 
وفي حال تعديل القانون ستبقى الكثير من التناقضات، ومن . من أجل معاقبة القاصر وأهلهاجتماعية 

ًضمنها أنه يمكن سلب مخصصات القاصر الذي ألقى حجرا، لكنه ال يسلب مخصصات القاصر الذي قتل 
  .أو اغتصب

سمته ، بادعاء أنه يأتي لمواجهة ما أ٢٠١٥وكانت الكنيست قد صادقت على تعديل القانون عام 
 .»ظاهرة إلقاء الحجارة« بـ

 ١٣ ص٢/١٢/٢٠١٨الدستور 

***** 

  آراء عربية

  فلسطين تحت التاج األردني

  

 فايز الفايز

 الذي نادى بوحدة الضفة ١٩٤٩ستين لمؤتمر أريحا ّمرت، يوم أمس السبت، الذكرى التاسعة وال
الفلسطينية مع األردن ،حيث عقد المؤتمر في ظروف معقدة من المآسي والنكبات العربية، من إعالن قيام 
الكيان اإلسرائيلي واحتالل الساحل الفلسطيني وفتور حدة الحرب التي دارت بين الجيوش العربية وجيش 

ج بريطانيا من لعبة اإلنتداب على األراضي الفلسطينية ودخول الواليات المتحدة اإلحتالل اإلسرائيلي وخرو
العبا جديدا وقويا في الشرق األوسط ،وخالفات القيادات العربية حول من يقود العالم العربي الجديد، ولكن 

ات العربية لهزيمة الفلسطينيين ممثلون بنخبهم وقياداتهم اإلجتماعية، أدركوا مبكرا أن اإلعتماد على القياد
إسرائيل مستحيلة، فاستدركوا أمرهم بالمناداة للوحدة مع األردن وأصبحت فلسطين المجتزءة تابعة للتاج 

  .األردني فعليا

اجتمع الفلسطينيون في أريحا لعقد مؤتمرهم بزعامة محمد علي الجعبري رئيس بلدية الخليل، 
 النشاشيبي ونسيبه والمصري و طوقان والدجاني وبمشاركة شخصيات وازنة من العائالت البارزة كآل

والفاروقي والعلمي والغصين عبدالهادي وكثير غيرهم، ونادوا بالملك عبداهللا األول ملكا على الضفتين، 
وذلك للحفاظ على ما تبقى من أرض فلسطين التي احتلتها الدولة الجديدة، وبقية األراضي التي تقاطعتها 

ّلجنوب الغربي وأراضي الحمة في الشمال الشرقي، وانقلبوا على مشروع دولة مصر وسوريا وهي غزة في ا
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عموم فلسطين في غزة، حيث انضم اليهم رئيس حكومة عموم فلسطين أحمد باشا حلمي وحسين الخالدي 
  .وعوني عبدالهادي والعديد من الشخصيات المناوئة للشيخ أمين الحسيني

 الذي ترأسه سليمان ١٩٤٨رقي النهر بعد مؤتمر عمان لقد كان مؤتمر أريحا هو نقطة الوصل ش
التاجي الفاروقي وضم زعامات عديدة كسعدالدين العلمي ونويهض عجاج ونور الدين الغصين، طالبوا 
خالله ضم الملك عبداهللا لكافة األراضي الفلسطينية التي حررها الجيش األردني خصوصا مدينة القدس 

ل السكان اليهود وتم ترحيلهم الى ما غرب المدينة المقدسة، وما هي إال التي طرد الجيش األردني منها ك
ساعات إال والجواب يأتي من عمان بموافقة الملك عبداهللا األول على مقررات المؤتمر الذي بايعه ملكا 
ٕعلى فلسطين وحدة ال تتجزأ ، واجراء إنتخابات برلمانية للضفتين مناصفة، وحاز المؤتمرون على 

القيادية في الحكومة األردنية، وظل األمر حتى تم احتالل الضفة الغربية وسيناء والجوالن من المناصب 
  .قبل العدو الصديق

لألسف لم يعد أحد يهتم بأحداث التاريخ، فاليوم الجميع مشغول بالنزاعات واالصطفافات ورغيف 
األفضل، بل لم تحافظ على األقل الخبز ومناهضة سياسات الحكومات التي فشلت بتغيير العالم العربي نحو 

على ما كان من بنية للدولة في عصر نهاية القرن العشرين، لهذا لم يعد لفلسطين أي إهمية في قلوب 
ّكثير من الشعوب العربية التي لم ترث عن آبائها تلك الحماسة والعنفوان لعقيدة وحدة المصير العربي، 

رأ عنها أحد، بقدر ما يقرأون من نفايات سياسية وفكرية ّولهذا نرى كيف تمر ذكريات مهمة دون أن يق
  .يعاد تدويرها عبر منصات اإلعالم ومواقع التواصل اإلجتماعي

عند قراءة التاريخ العربي عموما تبرز دائما المنعطفات المظلمة، وليس هناك من خالصة يمكن 
يما جرى منذ سبعين عاما حيث التسليم بها، عكس كل بالد العالم، ولهذا ال يزال القوم يختصمون ف

الهزيمة الكبرى للقومية العربية لصالح مولود جديد جاءهم من وراء البحار ليشكل دولة أصبحت هي 
راف األقوى في الشرق األوسط عسكريا، ولكنها مهزومة داخليا ألنها تعلم أنها ذئب وسط قطيع من الخ

 .، وعاشرت النزاعالتي إعتادت على وجوده بينهم

 ٢٠ ص٢/١٢/٢٠١٨ الرأي

***** 

  إسرائيل تصادر أراضي تابعة لكنيسة الالتين في القدس

  

 جورج طريف .د

حتالل االسرائيلي في إطار سياستها التوسعية على حساب األراضي الفلسطينية قررت سلطات اال
 من أراضي قريتي بردلة وتياسيرفي ١٥٩ دونما من حوض رقم ٢٦٧يوم الثالثاء الماضي، مصادرة 

األغوار الشمالية ألغراض عسكرية كما جاء في نص القرار االسرائيلي، وهي من األراضي الوقفية التابعة 
  .لكنيسة الالتين في القدس
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التي تتخذها حكومة اليمين المتطرف » ضع اليدو«ويأتي هذا القرار أيضا ضمن سياسة 
االسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو حجة البتالع المزيد من األراضي الفلسطينية لتوسيع استيطانها 

  .المخالف للقوانين واألعراف الشرعية الدولية

مر وما من شك في أن سياسة مصادرة األراضي الفلسطينية التي تمارسها اسرائيل ليست باأل
ّالجديد وانما هي سياسة تطبقها كلما سنحت الفرصة لذلك، فالحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة تسرع من 
وتيرة مصادرة األراضي وبناء المستوطنات عليها بشكل ملحوظ وتتجاهل تصرفات المستوطنين المتواصلة 

نين إلى التمادي في في تطبيق في وضع اليد على األراضي القريبة من المستوطنات، وتدعو المستوط
االستيالء على مزيد من األراضي في مدينة القدس وباقي األراضي الفلسطينية، كما أن السياسة 
اإلسرائيلية تجاه مصادرة األراضي واالستيطان لم تتوقف منذ توقيع اتفاقيات اوسلو، ال بل قامت وتقوم 

ر ليس بهدف االستيالء على األراضي بسن التشريعات والقوانين واألنظمة التي تسهل عمليات المصاد
  .فحسب وانما طرد أصحاب األراضي الفلسطينية األصليين واحالل المستوطنين اليهود مكانهم

فإسرائيل والمستوطنون المتطرفون ال يفوتون فرصة لالعتداء على المعالم واألراضي الفلسطينية 
ليب، من خالل إقامة المزيد من التجمعات ودور العبادة، وخطط التهويد مستمرة بكافة األشكال واألسا

والبؤر االستيطانية في كل أرض فلسطينية بما في ذلك االعتداء المتواصل واالنتهاك الصارخ لحرمة 
المقدسات المسيحية واإلسالمية واألمثلة على ذلك كثيرة وتأتي في المقدمة منها مصادرات األراضي التابعة 

 عليها بطرق شتى كالبيع والتأجير والمصادرة بالقوة التي قامت وتقوم بها للكنيسة األرثوذكسية واالستيالء
اسرائيل منذ انشائها وحتى يومنا هذا التي استولت اسرائيل بموجبها على مساحات كبيرة من االراضي 
 االرثوذكسية في القدس وباقي مناطق األراضي الفلسطينية بما في ذلك االعتداء على دور العبادة واألديرة

دون أي  – وهي القضية المعروفة باسم القضية الوطنية األرثوذكسية – والمزارات والمقابر المسيحية
احترام أو اعتبار لقوانين الشرعية الدولية واالدانات المستمرة من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية 

  .المختلفة

ًلكنيسة الالتين يشكل خطرا حقيقيا وباالضافة الى كل ما سبق فان قرارمصادرة األراضي التابعة  ً ّ
على عدد من العائالت الفلسطينية التي تسكن في المنطقة، حيث تخشى هذه العائالت أن يكون هذا القرار 
االحتاللي مقدمة لترحيلها من بيوتها تحت حجج أمنية واهية تهدف إلى السيطرة على مزيد من األراضي 

مصادرة تقع مقابل معسكر للجيش االسرائيلي يطلق عليه لصالح االستيطان خاصة وأن االراضي ال
وهو معسكر سابق، قامت اسرائيل باعادة بنائه من جديد واقامة العشرات من الغرف والخدمات » الناحل«

  .االخرى داخل وفي محيط المعسكر

 حتما اتخاذ اسرائيل مثل هذه القرارات باالستيالءعلى اراضي األوقاف المسيحية واالسالمية سيؤدي
يهدد األمن واالستقرار في المنطقة برمتها لذلك على المجتمع الدولي ممثال بهيئاته  الى تأجيج الصراع ما
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ومؤسساته الشرعية الضغط على اسرائيل الجبارها على وقف ممارساتها التعسفية ضدالشعب واألرض 
 .الفلسطينية واالنصياع لقرارات الشرعية المتعاقبة بهذا الشأن

 ٢٠ ص٢/١٢/٢٠١٨الرأي 

***** 

  آراء عبرية واجنبية مترجمة

 ايرلندا تتجه لمقاطعة منتوجات المستوطنات

  

 نوعا لنداو /هآرتس

البرلمان االيرلندي صادق يوم االربعاء الماضي على مرحلة اخرى في تشريع مقاطعة منتوجات 
موز الماضي صادق في شهر ت.  وهي مرحلة توازي القراءة األولى في لجنة الكنيست–المستوطنات 

 عضو ٢٥. البرلمان االيرلندي بالقراءة األولى على مشروع القانون بفضل مساعدة اصوات المعارضة
حسب مشروع القانون فان القانون يمنع استيراد .  امتنعوا عن التصويت١٤ عارضوا و٢٠برلمان أيدوا و

التصويت على القانون ". ق المحتلةالمستوطنات غير القانونية في المناط"وبيع منتجات وخدمات مصدرها 
تم تأجيله في السابق في هذه السنة في محاولة لبلورة تسوية مع الحكومة التي ارادت تلطيفه في اعقاب 

  .مع ذلك، لم يتم التوصل في النهاية الى تفاهمات حول هذا الموضوع. توجه اسرائيلي

ل شعبوية، خطيرة ومتطرفة، تمس البرلمان االيرلندي ساعد مبادرة مقاطعة مناهضة السرائي"
المبادرة ستسبب "، كتب في حينه في اعالن وزارة الخارجية، "باحتماالت الحوار بين اسرائيل والفلسطينيين
غير المعقول في خطوة البرلمان االيرلندي هو أن المقاطعة . بالضرر للعملية السلمية في الشرق االوسط

ون في المناطق الصناعية االسرائيلية، الذين سيتأثرون من ستضر بمصدر رزق فلسطينيين كثيرين يعمل
  ."اسرائيل ستفحص خطواتها وفقا للتطورات في هذا التشريع. المقاطعة

. ف، صائب عريقات، شكر في حينه البرلمان االيرلندي.ت.سكرتير عام اللجنة التنفيذية في م
وهي تظهر "، كتب عريقات، "دا وفلسطينهذه الخطوة الشجاعة بنيت على العالقة التاريخية بين ايرلن"

  ."الطريق لدول االتحاد األوروبي االخرى

التصويت على القانون تم تأجيله في شهر كانون الثاني بعد استدعاء السفيرة االيرلندية في 
إسرائيل، اليسون كاري، لمحادثة توضيح في وزارة الخارجية بناء على طلب من رئيس الحكومة ووزير 

في المحادثة اكدت كاري أن مندوبين مستقلين في البرلمان االيرلندي هم الذين . نيامين نتنياهوالخارجية ب
في محادثة مع نائب مدير عام اوروبا في وزارة الخارجية، . طرحوا المبادرة وأن حكومة ايرلندا تعارضها

اس، بل يتعلق .دي.ة الـ بيروديكا راديان غوردون، اضافت حينها سفيرة ايرلندا، أن االمر ال يتعلق بمبادر
  .بمقاطعة المستوطنات
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اس والمس بدولة .دي.تأييد حركة الـ بي"نتنياهو ادان مشروع القانون وقال بأن كل هدفه هو 
تعطي الدعم لمن يريدون مقاطعة اسرائيل "ومن مكتب رئيس الحكومة جاء أن مبادرة التشريع ". اسرائيل

  ."توجه التجارة الحرة والعدالةوتعارض بشكل مطلق المباديء التي 

، قال وزير الخارجية االيرلندي، "نرى العالم"في مقابلة مع المراسل يعقوب احمئير في برنامج 
لقد اوضحت للمبادرين الى هذا التشريع بأن مواضيع التجارة هي . "سايمون اوبنيه، إنه لن يؤيد القانون

تصرف في هذا الشأن بصورة احادية الجانب، اعتقد أن من مسؤولية االتحاد االوروبي وأن ايرلندا لن ت
 العمال، شين فاين، وفاينه فاين، وممثلون –مع ذلك، احزاب المعارضة في الدولة . ، قال"القانون لن يمر

في الفيلم القصير الذي نشرته مؤخرا المبادرة الى . مستقلون اعلنوا أنهم سيؤيدون مشروع القانون
لندية المستقلة فرانسس بالك، دعت مواطني الدولة للضغط على منتخبيهم في التشريع، النائبة االير

البرلمان من اجل تأييد مشروع القانون، ولهذا القانون يتوقع اآلن أن تكون اغلبية ايضا في المراحل 
 .القادمة، خالفا لتصريحات الحكومة

   ص٣٠/١١/٢٠١٨الغد 

***** 

 المدينة الفقيرة

 حجاي عميت/هآرتس

معروفان من القدس، ولدا وترعرعا ويعيشان اليوم أيضا في المدينة، هما المسؤوالن شخصان 
في السنوات العشرة االخيرة تولى نير .  االقتصادي–المباشران عن هبوط المدينة في المقياس االجتماعي 

. ان األولواذا بحثنا عن المسؤول عن وضع المدينة فانه هو الذي يشكل العنو. بركات رئاسة بلدية القدس
ٕواذا بحثنا عن العنوان الثاني المسؤول . في السنوات التسع االخيرة تولى بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة

ولو بسبب عدد المرات التي طرح فيها نتنياهو . عن وضع المدينة فهو موجود في شارع بلفور في المدينة
  .القدس على رأس االولويات في خطاباته السياسية

 في والية الحكومة الحالية بنقل السفارة األميركية اليها، كما حظيت بأن سباق القدس حظيت
ميري ريغيف ناضلت من اجل استضافة منتخب االرجنتين على ستاد . الدراجات الرياضي سيمر في المدينة

ولكن خالفا لكل هذه الرموز فإن . تيدي لكرة القدم وحاولت جعل االوروفزيون يقام أيضا على ارضها
المقدسيون . لحكومة الحالية لم تنجح في جعل مستوى حياة سكان المدينة يقترب من المتوسط القطريا

ولكن تصنيف مكتب االحصاء المركزي يدل . يمكنهم اليوم الحصول على تأشيرة للواليات المتحدة بسهولة
  .على أنه لغالبيتهم الساحقة ال يوجد معنى لهذا الخيار
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ضي اضطر موظفو وزارة المالية الذين جاءوا إلى وزارتهم إلى مواجهة في شهر كانون األول الما
شاحنات قمامة البلدية ألقت القمامة التي جمعتها إلى الساحة التي توجد في وزارة المالية، . واقع اشكالي

هذا كان ذروة صراع . والعمال اضطروا إلى البحث عن طرق بديلة من اجل الوصول إلى مكان عملهم
رئيس البلدية نير بركات ووزير المالية موشيه كحلون حول حجم المنحة التي ستحصل عليها طويل بين 

  .اضافة لميزانيتها )العاصمة(

هذه المنحة تعبر أكثر من أي شيء آخر عن مقاربة البلدية التي بحسبها وضع مدينة القدس هو 
لعرب في اوساط سكان المدينة في هذه المقاربة تفيد بأنه طالما أن نسبة االصوليين وا. قدر ديمغرافي

على المستوى الوطني وضع . ازدياد، فإن كل ما بقي لنا هو أن نصب في كل سنة األموال على المدينة
في فحص . المدينة يعبر عن عجز الحكومة في مواجهة ضعف هذين القطاعين وتأثير ذلك على كل الدولة

دي لسكان شرقي القدس والسكان األصوليين في النتائج فإن البلدية فشلت في تحسين الوضع االقتصا
  .المدينة

معسكر اليسار لم يرغب في "، كما وصف مصدر سياسي، "هذا فشل لكل حكومات إسرائيل"
ومعسكر اليمين لم يرغب في ذلك . االستثمار في شرقي القدس ألنه في االصل بعد قليل سيقوم باعادتها

  ."ألنه لماذا ينشغل بالعرب

تغيير غير معقدة، فهي تمر في استثمارات كبيرة في التجارة والتعليم والتشغيل في الطريق نحو ال
في فحص النتيجة البلدية في فترة والية بركات .  في االحياء االصولية والعربية–االجزاء الضعيفة للمدينة 

ض معطيات صحيح أنه حتى اآلن البلدية تجد صعوبة في عر. لم تكرس لهذا األمر ما يكفي من االهتمام
وضع احياء مثل رحافيا وعين كارم . تدل على أي جزء من الميزانية موجه لالحياء الفقيرة في المدينة

االستثمارات الرمزية في المالعب وفي . ممتاز، وهكذا أيضا الخدمات الحكومية التي تحصل عليها
  .ها من هذا الوضعالمجمعات التجارية الجذابة في ثلث المدينة العلماني ليست هي التي ستنقذ

العرب في شرقي المدينة يواصلون مقاطعة . إن غياب هذه االستثمارات ينبع من دوافع سياسية
االنتخابات البلدية، وبناء على ذلك هم ال يحصلون على معاملة جيدة من المنتخبين الذين ال يجدون فيهم 

. ل حزبي حسب تعليمات الحاخاماتاالصوليون يصوتون فعليا، ولكنهم يفعلون ذلك بشك. أمرا انتخابيا
وهؤالء من ناحيتهم يعطون االوامر على قاعدة صفقات سياسية، ووفقا للميزانيات التي تضخ للمراكز 

ال يوجد أي سياسي يمكنه االعتماد على الحصول على االصوات من هذا القطاع إذا . الدينية وتعليم التوراة
 .جن للعملنجح في رفع نسبة التشغيل وجعل النساء يخر

 ١٨ ص١/١٢/٢٠١٨الغد 
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٢٩

   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 

 بـأن اللجنـة ًعلمـا ، خالل الدوام الرسمي في مقر اللجنـةتفادة منها للباحثين والدارسين لالطالع واالسًامتاح
ً، وحرصـا مـن اللجنـة علـى أطـالع ًقامت بإصدار أكثر من خمسين كتابـا يمكـن للمهتمـين طلبهـا مـن اللجنـة

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

  : العناوين هذهومن

  .أرناؤوط الرؤوف عبد/ قيادة بال شعبية هبة: القدس .١

  .الجعبة نظمي/قديمة خطط تنفيذ: القدس استيطان .٢

  .سالمة نسيم نكلس ترجمة تشابمان؛ كولن/ اإلسرائيلي العربي والصراع القدس لمن؟ القدس .٣

  . الخالدي فخري حسين/ الخالدي فخري حسين الدكتور مذكرات .. المجامالت عهد ومضى .٤

  .ظبيان تيسير/عرفته كما اهللا عبد الملك .٥

  .الجيوسي وعودة منصور جوني/المياه تقاسم اتفاقية في قراءة .٦

  .الشناق فاروق تحرير مهران؛ إيمان/والتهويد التنمية بين المقدسي الفلكلور .٧

  .كريم عباس/بوش إلى كورش من العراق لتدمير التوراتية الرؤية .٨

٩. Palestine: the collective destruction of Palestinian villages and Zionist  
colonization 1882 – 1982/ Abdul jawad Saleh, and walid Mustafa. 

١٠. Israel's deportation policy: the human, legal and political ramifications/ 
Abdul jawad Saleh.  

٢/١٢/٢٠١٨  
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  اخبار باالنجليزية

  

Jordan votes in favour of 6 UN resolutions on Palestine, Golan 
Heights 

 
 

A Palestinian man argues with an Israeli soldier during clashes over an 
Israeli order to shut down a Palestinian school in the town of as-Sawiyah, south 
of Nablus in the occupied West Bank, on October 15 (AFP photo) 

AMMAN  — Jordan on Friday voted in favour of five UN General 
Assembly draft resolutions on Palestine and a sixth on the Syrian Golan Heights. 



 
٣٠

The draft resolutions, related to the Palestinian issue, include one over 
Jerusalem, the UN Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the 
Palestinian People and the settlement of the Palestinian issue through peaceful 
means, the Jordan News Agency, Petra, reported. 

The drafts on Palestine also included one on the General Assembly 
Department of Public Information’s special information programme on the 
question of Palestine, and another on the Palestinians’ rights division at the 
General Assembly. 

The draft resolution on Jerusalem was approved by a vote of 148 in 
favour, 11 against and 14 abstentions. 

In  the resolution, the General Assembly renewed its affirmation that any  

actions taken by Israel, the occupying power, to impose its laws ،authority and 
administration on Jerusalem are illegal and, consequently ،null, void and lack 
any legitimacy. 

The assembly called on Israel to immediately halt all such illegal and 
unilateral procedures. 

The draft on the UN Committee on the Exercise of the Inalienable Rights 
of the Palestinian People, which commended the committee’s role in realising 
peace and addressing the Palestinian issue and called on continued support from 
governments to the committee’s mandate of protecting the rights of Palestinians, 
received 100 votes in favour and 12 against, while 62 states abstained. 

The settlement of the Palestinian issue through peaceful means draft 
resolution was approved by 156 votes and rejected by eight states, while  ١٢ 

abstained from voting. 
Another resolution, which affirms the importance of the special 

information  programme on the question of Palestine and calls for continuing its 

mandate, was approved by a vote of 152 in favour, eight against and 14 
abstentions. 

The fifth draft on the Palestinians’ rights division at the General 
Assembly, which urges continued support for the department, received 96 votes 
in favour and 13 against, while 64 states abstained from voting on the resolution. 

As for the draft resolution on the Syrian Golan Heights, it received 99 
votes in favour and 10 against, with the abstention of 66 states. 

 The assembly announced in the draft that Israel has failed, so far, to 
consent to the UN Security Council Resolution 497 issued in 1981, in which the 
international body demanded that Israel rescind its decision to annex the Syrian 
territory . 

The assembly also said that the Israeli decision issued on December 
14,1981, to impose its laws, authority and administration on the occupied Golan 
Heights is null and void and lacks legitimacy. 
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