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  المحتوى

  االردن والقدس

  ٤  الملك يؤكد وقوف األردن بكل إمكانته بجانب الفلسطينيين: تقرير •

  ٤  لدينا مواقف واضحة وثابتة تجاه القضية الفلسطينية واألزمة السورية •

  شؤون سياسية

  ٥  بناء العرب للقدسالجامعة العربية تقدم أدلة تثبت  •

   مليار دوالر العام الحالي لمواصلة تقديم الخدمات١.٢نحتاج لـ : "األونروا" •

  ٥  "صفقة القرن"بالقدس لتمرير " الوكالة"ّتصعيد االحتالل ضد ": منظمة التحرير    

  ٧  سفيرسفير ايرلندا بسبب قانون مقاطعة المستوطنات االسرائيلية" توبخ"اسرائيل  •

  اعتداءات

  ٨  ضباط ومستوطنون يقتحمون باحات األقصى •

  ٩  مقتل فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية •

  ١٠   مستوطن داخل األحياء الفلسطينية في القدس٣٥٠٠ •

  ١٣  عناصر من سلطة آثار االحتالل تقتحم األقصى •

  ١٤  االحتالل من بضغط القدس في منزلها من غرفتين تهدم فلسطينية عائلة •

  ١٤  أطباء يستأصلون طحال الفتى القواسمي عقب اعتقاله بالقدس •

  تقارير

 محتواه من األوقاف دور إفراغ إلى يسعى االحتالل :الدولية القدس مؤسسة •

 والتحرك الشعبي الموقف وتعزيز ٕوادارته، األقصى إعمار في دورها على واالستحواذ

  ١٥  رالدو هذا لحماية البارزان العنوانان هما الدولي

  فعاليات
  ١٧  ٤٨وفد من جامعة عمان األهلية يزور القدس وبلديات المثلث وكفر قاسم في مناطق  •

  ١٧  المقدسية الصباغ عائلة إخالء قرار ضد يتظاهرون العشرات •

  ١٨  مسيرة احتجاجية في القدس لتسليم جثمان شهيد •

  ١٩   اإلسرائيلياعتصام بعمان يطالب بموقف أممي لحماية األسرى بمعتقالت االحتالل •



 
٣

  القدس في قرارات الشرعية الدولية
  

  م١٩٦٨تشرين الثاني /  بتاريخ تشرين األول ٣، ٣٤٣/ م ١٥قرار رقم  •

  ٢٠   المحافظة على الممتلكات الثقافيةإلى إسرائيلدعوة        

  

  قوانين عنصرية
  

  ٢١  فتاوى إسرائيلية لتعزيز االستيطان وتشجيع قتل الفلسطينيين •

  ةآراء عربي

  ٢٣  !!المبكي.. المضحك •

  ٢٤  بنادول الوجع الوجودي اإلسرائيلي •

  من ذاكرة فلسطين

  ٢٥   عبدالحميد السائح الشيخًعاما على وفاة ١٨ •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  االردن والقدس

  الملك يؤكد وقوف األردن بكل إمكانته بجانب الفلسطينيين: تقرير

  

انون األول، الـذي تـصدره دائـرة الـشؤون تنـاول التقريـر الـشهري لـشهر كـ -  كمـال زكارنـة-عمان 
الفلــسطينية ابــرز تطــورات القــضية الفلــسطينية، وفــي مقــدمتها تأكيــد جاللــة الملــك عبــد اهللا الثــاني وقــوف 

  .ٕاألردن بكل طاقاته وامكاناته إلى جانب األشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة والعادلة

ة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه التصعيد واشار التقرير الى تشديد جاللته على ضرور
اإلسرائيلي، وممارسة كل أشكال الضغط على إسرائيل لوقـف هـذه الممارسـات التـي لـن تـؤدي إال لمزيـد مـن 
العنف، من خالل تكثيف الجهود الدولية المستهدفة تحريك عملية الـسالم، اسـتنادا إلـى حـل الـدولتين وبمـا 

  .ة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقيةيفضي إلى إقامة الدول

، انتهاكاتـــه فـــي ٢٠١٨وعـــرض التقريـــر لمواصـــلة االحـــتالل اإلســـرائيلي خـــالل شـــهر كـــانون أول 
 لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات  األرضي الفلسطينية المحتلة بسكانها ومقدساتها وممتلكاتها في تحد

  .الدولية

ً مواطنا فلسطينيا في الـضفة وغـزة ١٥تالل االسرائيلي تسببت باستشهاد واشار الى ان أنشطة االح ً
ً مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية و٣٢٩وجرح    . في قطاع غزة٢٠٨ً

  

ـــه الممنهجـــة ضـــد المقدســـات اإلســـالمية  وحـــسب التقريـــر، واصـــل االحـــتالل االســـرائيلي انتهاكات
ــة وفــي مقــد ــسطينية المحتل ــاركوالمــسيحية فــي األراضــي الفل الحــرم القدســي الــشريف، / متها االقــصى المب

ٕومواصلة اسرائيل سياساتها العنـصرية ضـد الفلـسطينيين، ومـصادرة أراضـيهم واخطـار الكثيـر مـن المنـشآت 
 .بالهدم

  ١ ص٢٧/١/٢٠١٩الدستور 

***  

  لدينا مواقف واضحة وثابتة تجاه القضية الفلسطينية واألزمة السورية

  

 انه ورغم االزمات المتعاقبة التي شهدتها "لدكتور عمر الرزاز، اكد رئيس الوزراء ا – افوس
منطقة الشرق االوسط على مدى السنوات العشر الماضية اال اننا في االردن حافظنا على استقرارنا 

اال أن األثر على االقتصاد بشكل عام والنمو ومستوى المعيشة وفرص العمل بشكل . السياسي واالجتماعي
  ."ً جداًخاص كان سلبيا

وردا على سؤال، اكد رئيس الوزراء ان مواقف االردن الواضحة تجاه القضايا االقليمية لم ... >>
نحن لدينا مواقف واضحة وثابتة تجاه القضية : تؤثر على عالقاته مع الواليات المتحدة االمريكية مضيفا



 
٥

تها القدس الشرقية، كما ان لدينا الفلسطينية وعودة الالجئين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصم
مواقف قوية وواضحة تجاه االزمة السورية ووحدة اراضيها وان الحل لالزمة هو حل سياسي وليس 

  بترا. عسكريا، مشددا على ان االردن كان على الدوام جسرا لبناء السالم واالحترام والتسامح

 ٣ص/٢٥/١/٢٠١٩الدستور 

***  

  شؤون سياسية

 تقدم أدلة تثبت بناء العرب للقدسالجامعة العربية 

 

 قدمت الجامعة العربية أدلة تاريخية تثبت أن العرب هم الذين بنوا القدس وأن اليهود - القاهرة
جامعة "كانوا غرباء بالكامل عن المدينة، وذلك في اليوم الثاني للندوات الثقافية الخاصة بضيف الشرف 

 .تاببمعرض القاهرة الدولي للك" الدول العربية

يثبت أن القدس : علم اآلثار التوراتي"وجاءت األدلة التاريخية التي قدمتها الجامعة بعنوان 
" أورشليم"ً، حيث بحثت إدعاء اليهود والنصوص بأن النبي سليمان بنى هيكال في مدينة القدس "عربية

وق جبل موريا بيت  قبل الميالد ف٩٥٣ - ٩٦٠، حيث كانت فترة بنائه من "بالهيكل األول"وهو ما يعرف 
 قبل ٥٨٦نصر عام   سنوات إلى أن تم هدمه على يد نبوخذ٤١٠المقدس، واستمر بقاء هذا الهيكل 

  . قبل الميالد٥١٥-٥٢٠الميالد، وقد بني الهيكل الثاني بعد احتالل كورش الفارسي لبالد بابل في 

  ٣ص/٢٦/١/٢٠١٩الدستور 

*** 

 عام الحالي لمواصلة تقديم الخدمات مليار دوالر ال١.٢نحتاج لـ : "األونروا"

 "صفقة القرن"بالقدس لتمرير " الوكالة"ّتصعيد االحتالل ضد ": منظمة التحرير"

   

، أمس، عن "األونروا" أعلنت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين –عمان 
، التعليمية والصحية واإلغاثة "يم خدماتها مليار دوالر العام الحالي من أجل مواصلة تقد١.٢حاجتها لمبلغ 

  .ّاالجتماعية ألكثر من خمسة ماليين الجئ فلسطيني، منهم زهاء مليوني الجئ في المملكة

ّالمبلغ يعد الحد األدنى الذي يمكننا من القيام "، سامي مشعشع، إن "األونروا"وقال الناطق باسم 
األردن وسورية ولبنان : لعمليات الوكالة الخمس، وهي، "بخدماتنا العادية والطارئة في كافة المناطق

  .والضفة الغربية وقطاع غزة

الدعم الكبير سيعطينا دفعة قوية في العام الجاري، ليس "وأضاف مشعشع، في تصريح له، إن 
فقط إلعادة بناء ما دمرته آلة الحرب في سورية واحتياجات األهالي في قطاع غزة، ولكن باإلبقاء على 

  ."ا في القدس المحتلة والمناطق األخرىخدماتن



 
٦

ًوجود الوكالة في القدس المحتلة ليس صدقة من أي طرف، سواء أكان إسرائيليا أم "واعتبر أن  ً
  . لعملها ووجودها، مهما كانت الضغوطات"األونروا"ً، مؤكدا مواصلة "غير إسرائيلي

ي مؤتمر دولي، سيعقد نهاية الشهر ، بيير كرينبول، سيعلن ف"لألونروا"المفوض العام "وأفاد بأن 
   .ً، مؤكدا أهمية المؤتمر للوكالة، ودعم ميزانيتها"الجاري في جنيف، الميزانية اإلجمالية للوكالة

المفوض العام، سيبين في المؤتمر متطلبات الوكالة للميزانية العادية، ونداء االستغاثة "وأضاف أن 
المؤتمر سيعطي الدافع للدول المتبرعة والصديقة والقطاع "أن ً، معتبرا "في سورية واألراضي الفلسطينية

  ."الخاص والدول اإلسالمية والعربية؛ لإلنضمام إلينا في الجهد الكبير لخلق ثبات مالي للوكالة

الالجئ الفلسطيني تعب من دوامة الوضع المالي للوكالة، وتداعياته على الخدمات "وأوضح بأن 
   ."الرئيسية

بالرغم من التحديات الكبيرة، العام الماضي، ودخول دول عتيدة إلنهاء الوكالة، "ه وقال مشعشع إن
إال أننا دحضنا المحاولة، وأفشلنا محاوالت تجفيف مواردنا المالية، وحصلنا على كافة ما أردنا الحصول 

  ." مليون دوالر٤٤٦عليه، حيث انتهينا من عجز بلغ 

ّ بالكامل، والمقدر بنحو "األونروا"قررت وقف تمويل ميزانية وكانت الواليات المتحدة األميركية قد 
ً مليون دوالر سنويا، مما أدى إلى عجز مالي غير مسبوق في الموازنة المالية للوكالة، وذلك قبل ٣٦٠

ًتلقيها دعما ماليا من أطراف أخرى ً.  

 دائرة شؤون على صعيد متصل؛ قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس
ّالحملة اإلسرائيلية المحمومة ضد مخيم شعفاط والحديث عن "الالجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، إن 

ً في القدس المحتلة، تحمل بعدا سياسيا لتمرير "األونروا"إغالق مدراس ومؤسسات  ٕ وانهاء "صفقة القرن"ً
  ."عمل الوكالة في المدينة المحتلة

اعه مع السفير المصري لدى فلسطين عصام عاشور، إن هناك وأضاف أبو هولي، خالل اجتم
ًمخططا إسرائيليا أميركيا لتصفية قضية الالجئين، عبر التحرك في األمم المتحدة لتغيير تفويض " ً  "األونروا"ً

  ."ٕ واعادة صياغته التعريفية أو تمريره بتصويت مؤازر وضعيف٣٠٢الممنوح بالقرار 

جئين وضعت خطة لمواجهة االستهداف اإلسرائيلي لها ولمخيمات دائرة شؤون الال"ولفت إلى أن 
  ."القدس، خاصة مخيم شعفاط

وتطرق اللقاء، الذي عقد في مقر دائرة شؤون الالجئين بمدينة رام اهللا، إلى قرار القيادة 
 .الفلسطينية، بإجراء االنتخابات التشريعية قبل نهاية العام الجاري، وملف المصالحة الفلسطينية

 في "األونروا"ووضع أبو هولي السفير المصري في صورة خطورة القرار اإلسرائيلي بإغالق مدارس 
القدس، والتي تأتي ضمن المخطط اإلسرائيلي األمريكي إلنهاء عملها، وتطبيق تكريس القرار األميركي 

  .األصليين، وتهويد المدينة وتفريغها من سكانها ”االعتراف بالقدس عاصمة للكيان اإلسرائيلي"



 
٧

كما تحدث عن أوضاع الالجئين الفلسطينيين في المخيمات والظروف الحياتية الصعبة وتفشي 
 .البطالة والفقر في أوساطها، خاصة في قطاع غزة، نتيجة الحصار وضعف سوق العمل

ي  في عملها، وتمكينها من تخط"األونروا"ونوه إلى الجهود المصرية الحثيثة في تأكيد ضرورة استمرار 
ًالعجز المالي األخير، وذلك في إطار التنسيق والتعاون الفلسطيني المصري المشترك، مؤكدا حرص القيادة 
الفلسطينية على تعزيز التنسيق والتشاور مع مصر، بما يصب في خدمة القضية الفلسطينية ومواجهة 

  .التحديات والمؤامرات، التي تستهدف قضيتي القدس والالجئين

استعداد بالده للتنسيق والتحرك لدعم “سفير المصري، عصام عاشور، عن بدوره؛ أعرب ال
مصر ستبقى داعمة لنضال وحقوق "ً، مؤكدا أن "الموقف الفلسطيني في دعم التجديد لوكالة الغوث الدولية

  ."الشعب الفلسطيني المبدئية في العودة وتقرير مصيره

ّلمصالحة إلى طريق مسدود، عقد المشهد انسداد األفق أمام عملية السالم، ووصول ا"وقال إن 
  ."السياسي في المنطقة

  ١٩ص/٢٥/١/٢٠١٩الغد 

*** 

  سسفير ايرلندا بسبب قانون مقاطعة المستوطنات االسرائيلية" توبخ"اسرائيل  

  فير ايرلندا 

 قالت وسائل اعالم عبرية، ان الخارجية اإلسرائيلية وبخت - دوت كوم" القدس" ترجمة -رام اهللا
الجمعة، سفير ايرلندا لدى تل أبيب أليسون كيلي، وذلك بسبب مصادقة البرلمان االيرلندي على اليوم 

  .مشروع قانون مقاطعة منتجات المستوطنات االسرائيلية بالقراءة األولى

، فإن الخارجية اإلسرائيلية أوضحت للسفير االيرلند أن هذا "يديعوت أحرونوت"وبحسب موقع 
  .وسيكون له تداعيات خطيرة على العالقات بين إسرائيل وايرلندا" ةٍمعاد للسامي"القانون 

وحذرت الوزارة، السفير االيرلندي من أن يتم االستمرار في القانون والمصادقة عليه بجميع 
القراءات، لما سيكون له من خطورة على العالقات الثنائية، وكذلك على العالقات بين الجانبين في دول 

  .المنطقة

  ٢٦/١/٢٠١٩لقدس  جريدة ا

***  

  

  

 



 
٨

 

  اعتداءات

 ضباط ومستوطنون يقتحمون باحات األقصى

  وكاالت- كامل ابراهيم -القدس المحتلة 

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، امس الخميس، أن الحكومة اإلسرائيلية تستعد لخصم أموال 
تدفعها السلطة الفلسطينية لعوائل الشهداء واألسرى الذين نفذوا هجمات ضد أهداف إسرائيلية، من عوائد 

  .الضرائب المالية التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة

ضحت الصحيفة، أنه سيتم نهاية الشهر الجاري تقديم تقرير للمجلس الوزاري المصغر وأو
 يتضمن بالتفصيل المبالغ المالية التي تدفع من قبل السلطة الفلسطينية لعوائل الشهداء طالكابنيت"

  .واألسرى، بهدف اتخاذ قرار بشأن خصم تلك األموال من الضرائب

 مليون شيقل ألسرى أفرج ٥٠٢طينية صرفت ما ال يقل عن ووفقا للصحيفة، فإن السلطة الفلس
ًمدعية أن السلطة تخفي في موازانات عملها ما تدفعه لعوائل الشهداء واألسرى، . ٢٠١٨عنهم خالل عام 

  .واألسرى المحررين

 مليون شيقل لألسرى الفلسطينيين داخل ٢٣٠وادعى تقرير إسرائيلي داخلي، أن السلطة دفعت 
 مليون شيقل مزايا إضافية ٩٦ مليون شيقل ألسرى أفرج عنهم، إلى جانب ١٦٧فعت كما د. السجون

مشيرا إلى أن الراتب الذي يدفع لألسرى يعتمد على فترة . ألولئك األسرى الذين أطلق سراحهم ولعوائلهم
  .محكوميته

  مليون شيقل٢٠ مبلغ ٢٠١٨ووفقا للتقرير، فإن السلطة دفعت خالل كانون الثاني من عام 
مشيرا إلى أنه لم يعرف حجم األموال التي تنفق على عوائل منفذي العمليات من . لألسرى في السجون

  . مليون شيقل لهم العام الماضي٦٨٧الشهداء، وكذلك الجرحى، ولكن ما يعرف أنه خصص مبلغ 

من جهة اخرى، اقتحم ضباط اسرائيليون ومستوطنون متطرفون امس باحات المسجد االقصى 
  .الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة–كالمبار

وذكر مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة وشؤون المسجد االقصى بالقدس الشيخ عزام 
 الذين احتلوا األقصى "المحاربين القدامى" برفقة عشرات "لواء شرطة االحتالل في القدس"الخطيب ان قائد 

واضاف ان مجموعة . اب المغاربة وسط انتشار مكثف لقوات االحتالل، اقتحموا األقصى عبر ب١٩٦٧عام 
من الضباط اقتحموا مسجد قبة الصخرة المشرفة، وقاموا بجولة في ساحاته، مؤكدا أن عدد المقتحمين 

  . من جيش المتقاعدين٨٥ مستوطنا و٤١لألقصى بلغ 
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ف ادعيس باقتحام باحات من جهته، ندد وزير األوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوس
 ومجموعة "يورام هليفي"الحرم القدسي الشريف الذي قاده قائد شرطة االحتالل في القدس –االقصى

  ."المحاربين القدامى"

هذه االقتحامات التي أصبحت تتشكل من قيادات سياسية وأمنية "وقال ادعيس في بيان ان 
هدد الوجود اإلسالمي في األقصى، وتكرس ما وعسكرية مدعومة من قبل حكومة االحتالل المتطرفة ت

ًيسعى لتمريره يوميا من تقسيم زمني ومكاني للمسجد، السيما من خالل استرجاع ذكريات هذه الحفنة من 
  ."١٩٦٧المحاربين التي دنست طهارة األقصى باحتالله عام 

، ٢٠٠٩  عام٥٦٥٨ من ٢٠١٨ عام ٣٥٦٩٥واشار الى ان عدد المقتحمين لألقصى ارتفع الى 
داعيا العالمين العربي واإلسالمي الى التعامل مع هذه االقتحامات بجدية قبل أن يتهدد الوجود المادي 

  . على أنقاضه"الهيكل المزعوم"لألقصى السيما في ظل الدعوات لهدمه وبناء 

 فلسطينيا خالل حملة اعتقاالت وعمليات دهم ١٩من جهتها، اعتقلت قوات االحتالل امس 
  >>... نفذتها في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلةواقتحام

  ٤ص/٢٥/١/٢٠١٩الرأي 

***  

  مقتل فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية

 

مستوطنين  إلسرائيلي ومسؤولون فلسطينيون إن قال الجيش ا-) رويترز) (الضفة الغربية(رام اهللا 
 .لضفة الغربية المحتلة يوم السبتإسرائيليين قتلوا فلسطينيا بالرصاص با

وقال الجيش إن الحادث أعقب مواجهة بين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين قرب مدينة رام اهللا 
 .أصيب فيها مستوطن بجروح بسيطة

توحي التفاصيل المبدئية بأن مواجهة اندلعت بعد ذلك بقليل "وأضاف الجيش اإلسرائيلي في بيان 
لفظ فلسطيني أنفاسه . ن إسرائيليين في المنطقة أطلق فيها المدنيون ذخيرة حيةبين فلسطينيين ومدنيي

 .وقال إن تحقيقا بدأ. "وأصيب عدد آخر

وقال الجيش . ٕوقال الفلسطينيون إن المستوطنين اقتحموا قرية المغير وان سكانها حاولوا منعهم
 .اإلسرائيلي إن قواته فرقت الحشود

قد )  عاما٣٨(حمدي نعسان "ية بيانا قالت فيه إن الفلسطيني وأصدرت وزارة الصحة الفلسطين
 ."وصل بحالة حرجة للغاية جراء إصابته بالرصاص الحي في الظهر واستقر أعلى بطنه

 محتوى دعائي
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تسع إصابات بالرصاص الحي وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي برام "وذكرت الوزارة في بيانها أن 
ٕتان خطيرتان واصابة بالرصاص الحي في الفم وصلت المستشفى اهللا من قرية المغير منها إصاب

 ."االستشاري وحالته مستقرة

وأدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس واقعة القتل وقال في بيان بثته وكالة األنباء الفلسطينية 
 ."يدإن هذه الجرائم وهذا القتل يؤكد مجددا أن الحكومة اإلسرائيلية ماضية في سياسة التصع") وفا(

المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الذي "وحملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة اإلسرائيلية 
 ."ٕسيؤدي إلى نتائج خطيرة، والى مزيد من التوتر وخلق أجواء خطيرة ال يمكن السيطرة عليها

ف عددا من المستوطنين هاجموا أطرا”وقال أمين أبو عليا رئيس مجلس قروي المغير لرويترز إن 
 ."القرية وبدأوا بإطالق النار تجاه السكان مما أدى إلى إصابة عدد منهم

بعد ربع ساعة من بدء المستوطنين إطالق النار وصلت قوات االحتالل إلى القرية وبدأت "وأضاف 
 ."هي أيضا بإطالق النار تجاه المواطنين مما أدى إلى اصابة العديد منهم

 وجميعهم ١٥د المستوطنين الذين هاجموا القرية أكثر من وقال شاهد طلب عدم ذكر اسمه إن عد
 .١٦مسلحون ببنادق ام 

ولم يصدر تعقيب بعد من الجيش اإلسرائيلي حول األحداث التي شهدتها قرية المغير التي يحيط 
  .بها عدد من المستوطنات

  ٢٧/١/٢٠١٩ رويترز

*** 

  مستوطن داخل األحياء الفلسطينية في القدس٣٥٠٠
 

استـــشهد شـــابان فلـــسطينيان، أمـــس، برصـــاص قـــوات االحـــتالل  – عمـــان - د الـــدينناديـــة ســـع
اإلسـرائيلي، بعــد ســاعات قليلــة علــى استــشهاد اثنــين آخـرين مــن أقــرانهم، وتــسليم االحــتالل لجثمــان شــهيد 
ّمحتجــز لديــه ألكثــر مــن شــهر، حيــث شــيعت جثــامينهم علــى وقــع انــدالع المواجهــات العنيفــة فــي األراضــي  ُ

  .والتي أسفرت عن وقوع المزيد من اإلصابات واالعتقاالت بين صفوف المواطنين الفلسطينيينالمحتلة، 

 مستوطن يقيمون داخل األحياء الفلـسطينية ٣٥٠٠ازدياد عدد المستوطنين إلى "جاء ذلك في ظل 
مـالي في القدس المحتلة، بعد استيالئهم بحماية االحتالل على منازل أصحابها الفلـسطينيين، وذلـك مـن إج

 عائلــة مقدســية ٨٠٠ ألــف مــستوطن فــي مــستوطنات القــدس المحتلــة ومحيطهــا، وســط تهديــد زهــاء ٢٢٠
  .، حسب منظمة التحرير الفلسطينية"بالطرد من مدينتهم

بينما تتوسع دائرة فتاوى الحاخامات اليهود، وفق منظمة التحرير، لتعزيز االستيطان وتـشجيع قتـل 
ــأن "فــتح"وات المــصالحة الفلــسطينية متعثــرة، وســط حــديث لحركــة الفلــسطينيين، فــي حــين مــا تــزال خطــ  ب

  ."ًحماس لن تكون جزءا من الحكومة القادمة“
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استشهاد الشاب الفلسطيني، رياض محمد حماد “فمن جانب؛ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن 
  .”محتلةشماسنة، من بلدة قطنة شمال غرب القدس، برصاص قوات االحتالل، في مدينة القدس ال

كما استشهد شاب لـم يعـرف اسـمه بعـد وأصـيب سـتة آخـرون علـى األقـل، مـساء امـس، برصـاص 
  .المستوطنين، في قرية المغير شمال شرق رام اهللا

أطلقت الرصاص باتجـاه "وادعت شرطة االحتالل، حسب ما أوردته وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، أنها 
ً، بحجــة تــشكيلها خطــرا علــى أفــراد الــشرطة المتواجــدة فــي مركبــة فــي منطقــة بــاب العــامود بمدينــة القــدس

  .، مما تسبب باستشهاد الشاب شماسنة"المكان

ــذين ســقطوا برصــاص قــوات  ــامين شــهدائها ال ــة مــن جث ــرة ثالث ــاء؛ شــيعت جمــاهير غفي ّوفــي األثن
تحــرك ب“، ومطالبــة "بجــرائم االحــتالل المتواصــلة ضــد الــشعب الفلــسطيني"االحــتالل، وســط هتافــات منــددة 

  ."المجتمع الدولي لوقفها

) ً عامـا١٦(ُووسط األعالم الفلسطينية واليافطات الغاضبة؛ ووريـت جثـامين الـشهداء أيمـن فـارس 
فــي شــرق رفــح بقطــاع غــزة، اللــذان ســقطا أول ) ً عامــا٢٥(ٕفــي بلــدة ســلواد، شــرق رام اهللا، وايهــاب عابــد 

ًغـرب جنـين، والـذي كـان محتجـزا لـدى سـلطات في بلدة عرابة، جنـوب ) ً عاما٦٠(أمس، وحمدان العارضة 
  .ًاالحتالل منذ زهاء األربعين يوما قبل أن تسلمه لعائلته

ُوودعت رام اهللا شهيدها الفتى أيمن فارس بجنازة عسكرية مهيبة إلى مثواه األخيـر فـي مقبـرة بلـدة 
  ً.هيداًسلواد، شرقا، بعدما أعدمته قوات االحتالل بدم بارد وتركته ينزف حتى ارتقى ش

ُوانطلق موكب تشييع جثمان الشهيد، الذي التف بالعلم الفلسطيني وحمل على أكتـاف قـوى األمـن، 
بمشاركة شعبية حاشدة، وبحضور عم الشهيد رئـيس نـادي األسـير الفلـسطيني، قـدورة فـارس، ومحـافظ رام 

  .اهللا والبيرة الدكتورة ليلى غنام

ــ ــوات االحــتالل عــدوانها ضــد ال ــا اســتكملت ق ــة اقتحامــات بينم ــذت حمل ــث نف ــسطيني، حي شعب الفل
ومداهمات واسعة في أنحاء مختلفة من األراضي المحتلة، مما أسفر عن وقوع اإلصـابات واالعتقـاالت بـين 

  .صفوف المواطنين الفلسطينيين

وفــي غــضون ذلــك؛ أفــاد المكتــب الــوطني للــدفاع عــن األرض ومقاومــة االســتيطان، التــابع لمنظمــة 
اإلجــالء القــسري يتهــدد زهــاء ثمانمائــة عائلــة فلــسطينية عــن منازلهــا فــي "نية، بــأن خطــر التحريــر الفلــسطي

  ."القدس المحتلة لصالح جمعيات استيطانية يهودية متطرفة

المحاكم اإلسرائيلية تنظر في قضايا رفعها مستوطنون "وقال في تصرير أصدره أمس، إن ما يسمى 
إجالئهم عـن منـازلهم وتـسليمها للمـستوطنين، بذريعـة ملكيـتهم ضد مئات العائالت الفلـسطينية، للمطالبـة بـ

  ."لها
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بهـذه الطريقـة، وغيرهـا مـن الوسـائل، يتزايـد عـدد المـستوطنين حتـى بلـغ عـددهم نحـو "وأوضح أنه 
 مستوطن يقيمون في قلب األحياء الفلسطينية بالقدس المحتلة، بعدما وضعوا أيـاديهم علـى منـازل ٣٥٠٠

  .”بدعم من سلطات االحتاللوعقارات الفلسطينيين 

 ألف مـستوطن يقيمـون فـي مـستوطنات بالـضفة الغربيـة، بمـا فيهـا القـدس ٦٤٠ُويشار إلى وجود 
  . ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة، باستثناء القدس المحتلة٤٢٠المحتلة، من بينهم 

يـت الحتياجاتـه، االحتالل يستغل معظم أراضـي منطقـة األغـوار، وشـمال البحـر الم"وقال التقرير إن 
ُمـن المـساحة، كـالمكوث فيهـا، والبنـاء، ووضـع بنـى تحتيـة، % ٨٥ويمنع الفلسطينيين مـن اسـتخدام نحـو 

  ."وفالحة األراضي الزراعية

حاخامات يهود يقومون بتوظيـف فتـاوى تـسعى لتعزيـز االسـتيطان وتـشجيع اإلرهـاب "ولفت إلى أن 
صاعد حجم االعتداءات التي ينفذها المستوطنون ضد الـشعب ، متوقفا عند ت"والتنكيل بالفلسطينيين وقتلهم

  .الفلسطيني وممتلكاته

وأحــال، فــي هــذا الــصدد، إلــى الفتــاوى التحريــضية ضــد الفلــسطينيين التــي يطلقهــا عــضو مجلــس 
، دوف "كريــات أربــع"الحاخاميــة الكبــرى فــي الكيــان اإلســرائيلي، شــموئيل إليــاهو، وفتــاوى حاخــام مــستوطنة 

قتـل الرجـال "ً، فـضال عـن الحاخـام اإلسـرائيلي المتطـرف، إسـرائيل روزيـن، الـذي أوجـب "ل العربلقت"ليؤور، 
  ."ّوالنساء واألطفال الرضع من الفلسطينيين

وكان المبعوث األممي لعملية السالم في الشرق األوسط، نيكوالي ميالدينـوف، وفـق موقـع منظمـة 
ً، قـد أعـرب عـن قلقـه مـن قـرار سـلطات االحـتالل، مـؤخرا، "واليونـسك"األمم المتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة 

 وحــدة اســتيطانية ٢٥٠٠، والتجهيــز إلقامــة )ج( وحــدة اســتيطانية فــي مــستوطنات بمنــاطق ٣١٠٠إقامــة 
  ".ُ وحدة أخرى، ستقام غالبيتها في عمق الضفة الغربية٦٥٠أخرى، وعطاءات لحوالي 

، عـزام "فـتح"منظمـة التحريـر والمركزيـة لحركـة على صعيد متـصل؛ قـال عـضو اللجنتـين التنفيذيـة ل
ُحماس لن تكون طرفا في الحكومة السياسية المقبلة"األحمد، إن  ً."  

هنــاك مــشاورات لتــشكيل حكومــة فــصائلية جديــدة مــن "وأضــاف األحمــد، فــي تــصريح لــه أمــس، أن 
ل انجاح جهود إنهاء  بحكومة التوافق كان من أج"فتح"تمسك حركة "ً، موضحا بأن "فصائل منظمة التحرير
  .، وفق قوله" ال تريد إنهاء االنقسام"حماس"االنقسام، ولكن حركة 

لــم يعــد هنــاك أي مبــرر الســتمرار وجــود حكومــة التوافــق، فــي ظــل الفــشل الــذي تواجهــه "ورأى أنــه 
تـم لرواتب موظفي غزة والنسبة سـتزيد، حيـث % ٥٠ُسيعاد النظر في الـ "ً، منوها إلى أنه "جهود المصالحة

  ".إقرار زيادة نسبة صرف الرواتب، فيما تقوم المالية بإعداد جدولها
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، صالح العاروري، إن حركتـه عرضـت "حماس"من جانبه، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 
 االستعداد لتحقيق الوحدة الوطنية عبر؛ الذهاب النتخابات عامة لكي يقول الـشعب كلمتـه "فتح"على حركة 

  ". يمثله في كل المؤسسات، التشريعي، الوطني، الرئاسة، وبمشاركة الكل الفلسطينيفي اختيار من

التزامـات أنهـا ال " قـدمت "حمـاس" الفـضائية، إن "األقـصى"وأضاف العاروري، فـي حـديث بثتـه قنـاة 
ريـدون  ال ي"فـتح"تريد التفرد وال الهيمنـة وال الـسيطرة أو األغلبيـة، وجـاهزة لكـل الـشراكات، لكـن اإلخـوة فـي 

  ".االنتخابات

عقد المجلس الوطني فـي أي مكـان خـارج فلـسطين تحـضره كـل القـوى الوطنيـة، “ولفت إلى أهمية 
ٕ، والقبول بقراراتـه السـتعادة الوحـدة وانهـاء االنقـسام، مـع عقـد "الجهاد اإلسالمي" و"حماس"بما فيها حركتا 

  ".ة إلنهاء االنقساماجتماع اإلطار القيادي لكل الفصائل التخاذ القرارات المناسب

تــشكيل حكومــة وحــدة وطنيــة مــن كــل القــوى الفلــسطينية، بحيــث يقــف مــن ورائهــا "وأكــد ضــرورة 
 ".المجلس التشريعي المنتخب، والقبول منها بكل القرارات المتعلقة بإنهاء االنقسام

  ١ ص٢٧/١/٢٠١٩الغد 

***  

  عناصر من سلطة آثار االحتالل تقتحم األقصى

 

ُر تابعة لسلطة آثار االحتالل، بحماية شرطية معززة خالل اليومين الماضيين  اقتحمت عناص-وفا
 .المسجد األقصى المبارك، وشرعت بتصوير معالم المسجد، وأخذ قياسات لهذه المعالم دون معرفة األسباب

ّوفي السياق، جددت عصابات المستوطنين، صباح امس، اقتحاماتها االستفزازية للمسجد األقصى 
المغاربة ونفذت جوالت داخل المسجد بحراسات مشددة ومعززة حتى مغادرتها المسجد من جهة من باب 

  .باب السلسلة

وفي جنوب بيت لحم، اقتحمت مجموعة كبيرة من المستوطنين، امس االول، منطقة برك سليمان 
  .السياحية

نود  مستوطن وتحت حماية ج١٠٠وأفاد مصدر أمني وشهود عيان في المنطقة بأن حوالي 
االحتالل، اقتحموا منطقة برك سليمان، وتمركزوا عند البركة األولى، الفتين إلى أن أعدادا أخرى ما زالت 

  .تتوافد إلى المنطقة

يذكر أن منطقة برك سليمان تتعرض كثيرا الى اقتحامات من قبل المستوطنين الذي يقومون بأداء 
  .طقوس تلمودية هناك

  .وطنين في مسيرة استفزازية جابت شوارع وأزقة البلدة القديمةوفي الخليل، احتشد عشرات المست

ّوقال شهود عيان، إن قوة معززة من جنود وشرطة االحتالل وفرت الحماية للمستوطنين المدججين 
بالسالح، الذين أدوا صلوات تلمودية على مدخل السوق القديم، وقرب باب البلدية القديمة المعروف بعين 
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لمستوطنون مسيرتهم صوب مدرسة أسامة بن المنقذ التي حولها االحتالل إلى معهد العسكر، ثم واصل ا
  .ديني لتخريج الحاخامات

 شرق المدينة، بحماية "قبر يوسف"وفي نابلس، اقتحم مئات المستوطنين، الليلة قبل الماضية، 
اقتحمت المنطقة وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من الحافالت التي تقل المستوطنين . جيش االحتالل

  .الشرقية بالمدينة، وسط تعزيزات عسكرية، بهدف أداء طقوس تلمودية في المكان

يشار إلى أن شابا أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، والعشرات بحاالت اختناق بالغاز المسيل 
ماية للدموع، خالل مواجهات مع قوات االحتالل التي اقتحمت المناطق الشرقية من المدينة لتأمين الح

  .للمستوطنين

  ٧ ص٢٦/١/٢٠١٩الدستور 

*** 

  االحتالل من بضغط القدس في منزلها من غرفتين تهدم فلسطينية عائلة

 
 ببلـدة منزلـه مـن غـرفتين الماضـية، الليلـة العباسـي، سـمير محمـد المقدسـي المـواطن عائلة هدمت

  .ترخيص دون ناءالب بدعوى القدس في االحتالل بلدية من بضغط األقصى المسجد جنوب سلوان

 حـوالي مـساحتهما ،"معيـشة وغرفـة نـوم غرفة" منزله من غرفتين لهدم اضطر انه العباسي وأوضح
ًمبينـا ،"المقـوى الـصاج" البالليـت مـن والنـصف عـامين حوالي منذ تشييدهما تم مربعا، مترا ٥٠ ّ  البلديـة أن ُ

  .الهدم بدل نفقة وتحمل القرار بتنفيذ البلدية ستقوم ٕواال للغرفتين، الذاتي الهدم قرار أصدرت العبرية

 فـي منزلـه هـدم علـى مـسالمة  جميـل المـواطن الماضـي األسـبوع أجبـرت قـد االحـتالل بلديـة وكانت
  .ترخيص دون البناء بحجة بيده، سلوان

  ٢٦/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  أطباء يستأصلون طحال الفتى القواسمي عقب اعتقاله بالقدس

 
الفتــى محمــد  الليلــة الماضــية، طحــال" هداســا" أطبــاء مــشفى استأصــل – صــفا – القــدس المحتلــة

 .أمنية مشددة، عقب اعتقاله ، خالل عملية جراحية أجريت له بحراسة)ًعاما١٥(عصام القواسمي 

محمد خـرج مـن غرفـة العمليـات بعـد مـرور سـاعة ونـصف  أن" صفا"وأفادت مصادر عائلية لوكالة 
 الطحـال وأخـاط ثقبـين فـي معدتـه، مـع تـضرر طفيـف فـي استأصـلالطبيب أنـه  على إجراء العملية، وأبلغهم

 .الكلية
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وأشــارت إلـــى أن األطبـــاء نقلـــوا المــصاب محمـــد إلـــى غرفـــة العنايــة المكثفـــة، بعـــد إجـــراء العمليـــة 
 .المستقرالجراحية، واصفين وضعه الصحي ب

 .وبينت أن محمد تعرض إلصابة حرجة للغاية، إذ أصيب برصاصة حية في صدره خرجت من ظهره

  ولفتت المصادر إلى أن جنود االحتالل طوقوا غرفـة العمليـات طـوال مـدة إجـراء العمليـة، ومـا زالـوا
 .يتواجدون عند غرفة العناية المكثفة

كـانوا  فاط شمال شرق القـدس المحتلـة، بينمـامستعربون اقتحموا حي رأس خميس بمخيم شع وكان
 .واعتقلوا اثنين آخرين يستقلون سيارة خاصة وأطلقوا الرصاص نحو الفتى محمد القواسمي،

الفلــسطيني حالـة القواســمي بــالخطيرة جــدا، لحظــة   جمعيــة الهـالل األحمــرإســعافووصـفت طــواقم 
 .لعالجل" هداسا"نقله إلى مستشفى  تسلمه عند حاجز المخيم إذ جرى

 فتيــة مــن شــعفاط زجاجــات حارقــة نحــو شــارع مــستوطنة ٣إلقــاء  وزعمــت وســائل إعــالم إســرائيلية
 لحي رأس خمـيس ثـم إطـالق وحـدة مـستعربين النـار علـى أحـدهم، واعتقـال اثنـين المحاذي" بسغات زئيف"

  .آخرين وبحوزة أحدهما زجاجة حارقة

  ٢٥/١/٢٠١٩وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

*** 

  رتقاري

 على واالستحواذ محتواه من األوقاف دور إفراغ إلى يسعى االحتالل :الدولية القدس مؤسسة

 العنوانان هما الدولي والتحرك الشعبي الموقف وتعزيز ٕوادارته، األقصى إعمار في دورها

 الدور هذا لحماية البارزان
  

 تمثـل ،٢٠١٩ عـام نمـ األول الـشهر خـالل الخطـورة شـديدة ٍتطـورات ثالثـة األقـصى المسجد شهد
 وقـد القتحامهـا، األقـصى حراس تصدي بعد ١٤/١/٢٠١٩ االثنين يوم الصخرة لقبة الشرطة بحصار األول
 وأحــد الحــراس مــن أربعــة وباعتقــال اليــوم ذلــك فــي القبــة حــول الجمــاهيري االحتــشاد بعــد الحــصار انتهــى

 خمـس نـصب فكـان الثـاني أما هر،أش ستة مدة بحقهم األقصى من إبعاد أوامر وفرض المقدسيين النشطاء
 األقــصى ســور لتــرميم أوليــة خطــوة فــي ،١٦/١/٢٠١٩ األربعــاء يــوم فــي الحديديــة الــسقاالت مــن ٍطبقــات

 األوقــاف وهــو الوحيــد الحــصري صــاحبه مــن الحــق هــذا واغتــصاب االحــتالل ســلطات بيــد الغربــي الجنــوبي
 شـرطة لـواء قائـد باقتحـام ٢٤/١/٢٠١٩ سالخمـي يـوم فـي فجـاء الثالث التطور أما القدس، في اإلسالمية

 فــي شــاركوا مــن بعــض بيــنهم الــصهاينة المحــاربين قــدامى بــصحبة األقــصى المــسجد هــاليفي يــورام القــدس
 الجـسيمة االعتـداءات هـذه وأمـام .المـشرفة الـصخرة قبـة مبنـى داخل وتجولهم ١٩٦٧ عام المسجد احتالل
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 فـي فإننـا لكيـانهم، ًعاصـمة بالقـدس االعتـراف ترامـب قـرار لترجمـة الثـاني عامهم الصهاينة بها يفتتح التي
 :يأتي ما نؤكد الدولية القدس مؤسسة

 إلـى يهـدف متكـرر، ٍبـشكل الصخرة قبة وبالذات األقصى، من المسقوفة األجزاء اقتحام الصهاينة تعمد: ًأوال
 علـى تقتـصر سـبق فيما تاالقتحاما كانت أن بعد إضافية تصعيدية لخطوة واالنتقال االقتحامات هذه تطبيع

 ثوابـت عـن يعبـر الـذي األصـيل الموقـف هـو للمقتحمـين تـصد مـن األقصى حراس عليه أقدم وما الساحات،
 بــسائر لألقــصى واقتحــامهم االحــتالل، شــرطة أفــراد يرتديــه ٍرمــز أو دينــي ٍبلبــاس يتعلــق ال وهــو األمــة، هــذه

  .لتعويدبا أو بالتقادم ًمقبوال يصبح ال مرفوض ٌعدوان مرافقه

ـــى ّتركـــز الثالثـــة التطـــورات هـــذه: ًثانيـــا  دورهـــا وســـلبها القـــدس، فـــي اإلســـالمية األوقـــاف دور ضـــرب عل
 الجنوبيـة واألسـوار ومـساحته، مرافقـه بكامـل األقصى ترميم في الحصري حقها وبالذات بالقوة، وصالحياتها

 الـسور لتـرميم ًناجحة ًمعركة خاضت أن اإلسالمية لألوقاف سبق وقد الحصري، الحق هذا من جزء الغربية
 علـى الثبـات مـن بـد فـال الخطـر تـصاعد مـع واليـوم ،٢٠٠٤-٢٠٠٢ أعـوام فـي لألقـصى الـشرقي الجنوبي
 ومرافقـه، مـساحته بكامـل األقـصى تـرميم فـي الثابـت الحـصري اإلسـالمي الحـق عـن التنازل وعدم الموقف،

  .تمريره أو ٍمفروض ٍواقع ٍأمر أي قبول وعدم

 المطلق ودعمنا االحتالل، مواجهة في القدس في اإلسالمية األوقاف جانب إلى وقوفنا جديد من دنؤك: ًثالثا
ـــدعو لألقـــصى، الـــشرعية اإلســـالمية اإلداريـــة بـــصفتها دورهـــا لحمايـــة ـــدول كـــل ون  واإلســـالمية العربيـــة ال

 التغييــر ليقبــ ال الــذي الحــصري دورهــا وتأكيــد جانبهــا إلــى الوقــوف إلــى الــشعبية والهيئــات والمؤســسات
  .فيه الحراسة أعمال تولي أو إدارته أو المسجد إعمار في سواء والتبديل،

 إلــى ًوصــوال ٢٠٠٠ عــام األقــصى وانتفاضــة ١٩٩٦ عــام النفــق هبــة مــن ًبــدءا التجــارب أكــدت لقــد: ًرابعــا
 األقــصى درع هــي وفلــسطين القــدس جمــاهير بــأن ٢٠١٧ األســباط بــاب وهبــة ٢٠١٥ الــسكاكين انتفاضــة
 األقـصى حراس ّجسده كما ١٤/١/٢٠١٩ يوم الصخرة قبة حصار في تجسد ما وهو يحميه، الذي وسياجه

 فـي اسـتمراره وجوب نؤكد الصامد الشعبي الموقف هذا ّنحيي إذ ٕواننا الشعب، هذا من أصيل جزء هم الذين
 الهويــة حمايـة فـي واألبـرز األسـاس الخيـار أنـه ونؤكـد حولـه، وااللتفـاف دعمـه وضـرورة عـدوان، كـل وجـه

  .المبارك األقصى للمسجد اإلسالمية

 الـسقاالت وتركيـب الـصخرة قبـة لحـصار األردنية الحكومة إدانة نثمن فإننا الرسمي، المستوى على: ًخامسا
 الـذي الوجـودي التهديـد هـذا وجـه فـي ًتـأثيرا أكثـر إجراءات اتخاذ إلى ندعو عينه الوقت في لكننا المعدنية،

 المتحـدة األمـم وفـي الـدولي المـستوى علـى تحركها إلى ونتطلع معناه، من القدسو األقصى في دورها يفرغ
  .ذلك في جانبها إلى للوقوف واإلسالمية العربية الدول وندعو عملي، ٍبشكل اإلدانة لترجمة

 مــن حـرة ٍمرابطــة وتـصدي الــصخرة، لقبـة القــدس شـرطة قائــد اقتحـام فيــديو يـشاهد حــريص أي إن: ًسادسـا
 علــى المــسجد، منــه يعــاني الــذي االنكــشاف يستــشعر أن إال يمكنــه ال منفــردة وحــدها لــه نفلــسطي مرابطــات
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 المكـان في فقط بيومين قبله ًبطوليا ًموقفا وقفوا الذين األقصى حراس كان ٕواذا والرسمي، الشعبي المستوى
 مـن بـد فـال ًرادعـا، لتـشك بأن العدوانية السياسة لهذه السماح ينبغي فال واإلبعاد، لالعتقال تعرضوا قد ذاته
 الـشعبي المـستوى علـى أمـا بحقهـم، اإلسـرائيلية اإلجـراءات وكـسر معهـم والوقوف واحتضانهم الحراس دعم
 .العاتية العدوان موجة وجه في عنه الدفاع جهود وتكثيف األقصى في والتواجد الحضور تكثيف من بد فال

  )٢٥/١/٢٠١٩ في بيروت(

  ٢٥/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  فعاليات

 ٤٨وفد من جامعة عمان األهلية يزور القدس وبلديات المثلث وكفر قاسم في مناطق 
 

 وفــد مــن جامعــة عمــان األهليــة ضــم رئــيس هيئــة المــديرين لجامعــة عمــان االهليــة  قــام - عمــان
 الدكتور ماهر الحـوراني ورئـيس الجامعـة االسـتاذ الـدكتور سـاري حمـدان ومـدير القبـول والتـسجيل الـدكتور

   ٢٥/١/٢٠١٩غالب عريقات و سمير حجازي بزيارة الى مدينة القدس واالماكن المقدسة فيها يوم الجمعة 

 بزيــارة الــى بلــديات المثلــث وكفــر قاســم وقبلهــا الــى بلديــة ٢٤/١/٢٠١٨وكــان الوفــد قــد قــام يــوم 
  . حيث استقبلهم رؤساء البلديات ووجهاء المنطقة٤٨شقيب السالم واماكن اخرى في مناطق 

ــي الجامعــة والحــسومات و ــاطق للدراســة ف ــك المن ــة مــن تل ــة اســتقطاب الطلب ــم التباحــث فــي عملي ت
والتسهيالت المقدمـة لهـم مـع شـرح مفـصل عـن بـرامج الجامعـة وتخصـصاتها وتميزهـا وخـدماتها المتكاملـة 

 . المقدمة لطلبتها

  ٢١ ص٢٧/١/٢٠١٩الدستور 

***  

  المقدسية غالصبا عائلة إخالء قرار ضد يتظاهرون العشرات

 
ـــكرا موقــع ــسطينيين مــن العــشرات تظــاهر – ُب ــسالم ونــشطاء الفل ــوم عــصر يينســرائيلاإل ال  أمــس ي

 لـصالح الحـي مـن المقدسـية الـصباغ عائلـة بـإخالء يسـرائيلاإل القـرار ضـد ، جـراح الـشيخ حـي فـي الجمعة
 قامــــت يةســــرائيلاإل الــــسلطات ان إال الفلــــسطينية األعــــالم المــــشاركون رفــــع وقــــد.االســــتيطانية الجمعيــــات

 "لالحــتالل ال" منهــا الــثالث باللغــات شــعارات رفعــوا كمــا رفعــه يحــاول مــن كــل باعتقــال وهــددت بمــصادرتهم
 باإلخالء عائلته المهددة المقدسي المواطن وكان".فلسطين هي جراح الشيخ" "القدس في االستيطان أوقفوا"

 التحــرك بــضرورة فلــسطين فــي األجنبيــة دولالــ ممثلــي مــع دبلوماســي لقــاء خــالل طالــب قــد الــصباغ محمــد
 للمـرة الجئين نصبح أن نريد ال" :وقال بحقهم، يةسرائيلاإل الممارسات للجم الدولي المجتمع قبل من العاجل
 هـذا فـي ًجـدا، مـؤلم أمـر وهـو ،١٩٤٨ العـام في األولى المرة الجئين وأصبحنا يافا من تهجرنا فقد الثانية،



 
١٨

 مــن خروجنــا يجيــز العــالم فــي قــانون يوجــد ال وأحفادنــا، أطفالنــا وذكريــات رياتنــاوذك أحالمنــا تعــيش المكــان
  ".ًعاما ٦٢ منذ فيه نعيش الذي الوحيد المكان

 عريقــات صــائب.د الفلــسطينية التحريــر لمنظمــة التنفيذيــة اللجنــة ســر أمــين االجتمــاع فــي وشــارك
 محمــد وعائلــة هــولي، أبــو أحمــد.د الالجئــين شــؤون دائــرة ورئــيس الحــسيني عــدنان القــدس شــؤون ووزيـر
 رئـيس حـسين أبـو حـسني والمحـامي القـسري، بـاإلخالء المهـددة العـائالت مـن ّحمـاد عارف وعائلة الصباغ

 بهـدف االجتمـاع وجـرى .األخـرى والعـائالت الـصباغ عائلـة ملـف متابعـة عـن المـسؤولة المحامين مجموعة
 إخالء ومحاوالت الفلسطينية والحقوق األرض على االحتالل سلطات تشنها التي الهجمة على الدول إطالع

 الالجئـــين وتـــشغيل غـــوث وكالـــة مرافـــق إغـــالق إســـرائيل ونيـــة منـــازلهم، مـــن ًقـــسرا الفلـــسطينيين الـــسكان
  .القدس في "األونروا" الفلسطينيين

 والدوليـة، الفلـسطينية الـساحة علـى الـسياسية المـستجدات آخـر علـى الدبلوماسيين عريقات واطلع
 القـدس في الفلسطيني الشعب على وأثرها القسري اإلخالء عمليات في المتبعة إسرائيل سياسة عن وتحدث
 عائلــة وجــود يهــدد الــذي األخيــر التــصعيد ظــل فــي جــراح الــشيخ فــي خــاص وبــشكل عــام، بــشكل المحتلــة
  ".الكبرى القدس "يسرائيلاإل المشروع وفرض القدس مدينة تهويد محاوالت إطار في وذلك الصباغ،

 واسـتهدافها االحـتالل تحـت القـدس مدينـة واقـع حـول الحسيني عدنان القدس شؤون وزير وتحدث
 سـكانها مـن لتفريغهـا فيهـا االستعمارية االستيطانية الخطط وتركيز خاص، بشكل االحتالل سلطات قبل من

  .ًتحديدا جراح الشيخ حي واستهداف األصليين،

  ٢٦/١/٢٠١٩ ُبـكرا موقع

*** 
 

 

  جية في القدس لتسليم جثمان شهيدمسيرة احتجا
 

المئات من الفلسطينيين من مخيم قلنديا، شـمالي القـدس  طالب – محسن محمد – القدس المحتلة
برصـاص  ً يومـا٤٤ُعصر الجمعة، باستعادة جثمان الشهيد محمد جمال مطير الـذي قتـل قبـل  المحتلة، بعد

فـي شـارع الـواد، بالبلـدة القديمـة مـن   جنود االحتاللاالحتالل اإلسرائيلي بعد تنفيذه عملية طعن الثنين من
 .القدس

ــشهيد، ودعــم األســرى ــة باســترداد جثمــان ال ــك خــالل مــسيرة حاشــدة للمطالب فــي ســجون  جــاء ذل
االحــتالل، وهــي ترفــع صــور الــشهيد  االحــتالل، إذ انطلقــت المــسيرة مــن وســط المخــيم باتجــاه حــاجز جنــود

 .داعية إلى تحرير جثمانه من ثالجات االحتالل لشهيد،واألعالم الفلسطينية، وتهتف بحياة ا



 
١٩

المـشاركون مـع الجنـود   محيط الحاجز العـسكري المحـاذي للمخـيم اشـتبكإلىولدى وصول المسيرة 
أوقع حاالت اختناق عديدة في صفوف المواطنين، فيما  الذين أمطروهم بقنابل الغاز والعيارات المطاطية، ما

  .وا عشرات المركبات هناكواحتجز أغلق الجنود الحاجز

  ٢٥/١/٢٠١٩العربي الجديد 

*** 

 اعتصام بعمان يطالب بموقف أممي لحماية األسرى بمعتقالت االحتالل اإلسرائيلي
  

نظــم ائــتالف األحــزاب القوميــة واليــسارية ظهــر أمــس اعتــصاما أمــام مكاتــب األمــم  – الغــد-عمــان
الل اإلسـرائيلي، مطالبـة المنظمـات األمميـة بـالتحرك المتحدة في عمان، تضامنا مع األسرى بمعتقالت االحت

  ".النهاء الممارسات الصهيونية الخطيرة بحق األسرى“الفوري 

وفيما رفع المعتصمون األعالم الوطنية والشعارات المنددة بممارسات االحتالل اإلسرائيلي العدوانيـة 
الئــتالف ممثــل األمــين العــام لألمــم بحــق الــشعب الفلــسطيني واألســرى بمعــتقالت االحــتالل، ســلم وفــد مــن ا

المتحــدة فــي األردن رســالة إلــى األمــين العــام، تحمــل فيهــا األمــم المتحــدة والمنظمــات األمميــة المــسؤولية 
  .الكاملة عن حياة األسرى بمعتقالت االحتالل

األســرى العــرب فــي ســجون االحــتالل الــصهيوني يعــانون مــن اإلجــراءات "وأشــارت الرســالة إلــى أن 
حيــث أقــدمت إدارة الــسجون الــصهيونية علــى "عــوفر"ة الــصهيونية بحقهــم، وكــان آخرهــا فــي معتقــل القمعيــ

اقتحام مهاجع األسرى واالعتداء عليهم باطالق قنابل الغاز التي أدت إلى حاالت اختناق والـضرب ممـا أدى 
ٕجريحا تم نقلهم للمستشفيات للعالج واعادتهم للمعتقل) ١٥٠(إلى وقوع أكثر من ً."  

 وذلـك بـسبيل انتـزاع حقـوقهم "الوحـدة والكرامـة" معركـة "عوفر"تت إلى أن األسرى يخوضون في ولف
ِوفي مقدمتها عزتهم وكـرامتهم كبـشر ومناضـلين مـن أجـل الحريـة، ومـن أجـل إنهـاء االحـتالل الجـاثم علـى 

صهيونية صدر شعبهم منذ أكثر من ستة عقود، ووقف الممارسات التي تقوم بها إدارة مصلحة السجون الـ
  .بحقهم

تقوم به حكومة الكيان الصهيوني بحق األسـرى العـرب فـي "وأكدت رسالة الفاعليات األردنية ان ما 
سجون االحتالل مناف لجميع المعاهدات الدولية، والوضـع الـذي يعيـشه األسـرى واألسـيرات داخـل الـسجون 

 ". إدارة مصلحة السجون الصهيونيةأصبح ال يطاق بسبب اإلجراءات الممنهجة االستفزازية التي تقوم بها

  ٤ ص٢٧/١/٢٠١٩الغد  

*** 

  

  



 
٢٠

  القدس في قرارات الشرعية الدولية
  

  م١٩٦٨تشرين الثاني /  بتاريخ تشرين األول ٣ ،٣٤٣/ م ١٥قرار رقم 

   المحافظة على الممتلكات الثقافيةإلى إسرائيلدعوة 

  

 بدعوة إسرائيل بضرورة – دورته الخامسة عشر  الذي تبناه المؤتمر العام لليونسكو في–اهتم هذا القرار 
  :ًالمحافظة على الممتلكات الثقافية خصوصا في القدس القديمة وتضمن القرار مايلي

  

ًيوجه إلى إسرائيل نداء دوليا ملحا، في نطاق قرار األمم المتحدة السالف الذكر يدعوها فيه إلي - ١ ً: 

وغيرها من الممتلكات الثقافية، وال سيما في أن تحافظ بكل دقة على كافة المواقع أو المباني   - أ
 .مدينة القدس القديمة

  

 أن تمتنع عن أي عملية من عمليات الحفريات أو أي عملية لنقل هذه الممتلكات أو تغيير   -  ب
 .معالمها أو ميزاتها الثقافية والتجارية

  

بالتعاون مع يدعو المدير العام الستخدام كل ماله من نفوذ وما لديه من وسائل، لكي يؤمن  - ٢
 .جميع السلطات المعنية تنفيذ هذا القرار على خير الوجوه

  

إن الخطوة األساسية في السياسة اإلسرائيلية تجاه القدس تقوم على عملية تهويد المدينة وطمس 
ٕهويتها الثقافية، وتعتمد على سياسة مصادرة األمالك واقامة الحفريات واألنفاق محاولة منها تزييف 

  .لم بأساطيرها وخرفاتها التاريخيةوخداع العا

وبالرغم من ذلك فإن نتائج الحفريات وشهادة علماء آثار يهود تؤكد التاريخ العربي األصيل للمدينة 
  .وعدم وجود أثر يدلل على المزاعم التهويدية الصهيونية

***  

  

  

  

  



 
٢١

  قوانين عنصرية

  فتاوى إسرائيلية لتعزيز االستيطان وتشجيع قتل الفلسطينيين

  

 أفــاد التقريـر األسـبوعي لرصـد االســتيطان االسـرائيلي، الـصادر عــن -  وكـاالت- فلـسطين المحتلـة
المكتــب الــوطني للــدفاع عــن اآلرض ومقاومــة االســتيطان، أن حاخامــات يهــود وظفــوا فتــاوى تــسعى لتعزيــز 

  .االستيطان وتشجيع االرهاب اليهودي والتنكيل بالفلسطينيين

ات الجارية في قضية مقتل المواطنة الفلسطينية عائشة محمد رابـي، وأظهرت التطورات في التحقيق
ّمن قرية بديا، والتي استشهدت بعد رشق سـيارة زوجهـا بالحجـارة فـي تـشرين األول مـن العـام الماضـي أن  ّ
االعتداءات اإلرهابية التي ينفذها المستوطنون يقوم بها تنظيم إرهـابي يهـودي جديـد، إضـافة للتنظـيم الـذي 

ــذ كــان ا ــة الدوابــشة، بوجــوده ونــشاطه فــي تنفي ــل عــامين، مــع جريمــة إحــراق عائل ــرف قب ــد اعت الحــتالل ق
اعتـداءات مختلفـة علــى الممتلكـات والمــساجد الخاصـة بالفلـسطينيين، وقــدمت نيابـة االحــتالل الئحـة اتهــام 

ًووفقا . » المتعمدالقتل غير« بـ أي "التسبب بمقتلها"مخففة ضد المستوطن قاتل الشهيدة عائشة الرابي، بـ 
ــذف حجــرا يــزن  ــإن المــتهم ق ــي اللــد، ف ــة المركزيــة ف ــة العامــة للمحكم ــي قــدمتها النياب ًلالئحــة االتهــام الت
كيلــوغرامين علــى ســيارة الرابــي وأدى إلــى استــشهادها قــرب حــاجز زعتــرة جنــوب نــابلس، فــي تــشرين األول 

نــصرية، وكــذلك بإلقــاء الحجــارة علــى واتهمــت النيابــة العامــة المــستوطن، بمخالفــات دوافعهــا ع. ٢٠١٨
  .السيارات في ظروف خطيرة وتعمد تخريب مركبة

وبحـسب مــصادر عبريــة مطلعــة علــى تفاصــيل التحقيــق، فــإن النيابــة العامــة ال تعتــزم تقــديم الئحــة 
  .اتهام ضد المشتبه بهم اآلخرين في القضية، الذين تم اعتقالهم لالشتباه في تورطهم في مقتل الرابي

ـــاهو الحاخـــام اإلســـرائيلي المتطـــرف وكـــشف  ـــس (شـــموئيل إلي ـــة صـــفد، وعـــضو مجل حاخـــام مدين
، المعروف بإطالق فتاوى تحريـضية ضـد العـرب، عـن لقـاء جمعـه بعـدد مـن )الحاخامية الكبرى في إسرائيل

ــشرين أول  ــي ت ــابلس ف ــرب ن ــي بالحجــارة ق ــشة الراب ــة عائ ــل المواطن المــستوطنين المتطــرفين المتهمــين بقت
، إنـه أبلـغ طـالب »يوتيـوب«وقال، في موعظة نشرها على موقـع . بعد أن أفرج عنهم من السجنالماضي، 

، الواقعة في محـيط مدينـة نـابلس أن زمالءهـم الـذين "يتسهار" في مستوطنة "بري هارتس"المدرسة الدينية 
قرب مـــن قـــاموا بـــرجم المواطنـــة الفلـــسطينية عائـــشة الرابـــي حتـــى المـــوت عنـــدما كانـــت تقـــود ســـيارتها بـــال

وبين لهم أن الجهاز األمني . المستوطنة، هم الذين يمهدون الطريق أمام وصول التيار الديني لسدة الحكم
والقضائي في إسرائيل يعمل ضـدهم، وأن هـذه األجهـزة صـارت فاسـدة ودعـا الحاخـام اليهـودي المـستوطنين 

ٕالقمـة، والـى قيـادة الدولـة، مـضيفا  ويقـودهم إلـى "ّيخـرج الملـوك"إلى عدم الخوف من السجن الذي قال إنه 
ّمن يقاتل، يخرج ملكا من السجن، ألنه ليس مستعدا لتقبل هذا االضمحالل، وهو يقف ويصرخ ويقول إنـه " ً ً

  ".يجب أن ينقلب األمر، يجب أن يتغير
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وكـان رئـيس .  دوف ليؤور فقال أن من يقتل العـرب فهـو صـديق"كريات أربع"أما حاخام مستوطنة 
وفـي فتـوى . "الـسرية التـي تقـود شـعب إسـرائيل"سرائيلي بنيامين نتنياهو قد وصف ليؤور هذا بـ الوزراء اال

ًللحاخــام إســرائيل روزيــن أن الــرب أوجــب علــى يوشــع بــن نــون قتــل العمالقــة رجــاال ونــساء وأطفــاال رضــعا،  ً ًً
مــا تمــت معاملــة والفلــسطينيون هــم عمالقــة هــذا العــصر، وبالتــالي يتوجــب معــاملتهم مثل... وحتــى البهــائم

  .العمالقة القدماء

كمــا يتهــدد االجــالء القــسري فــي القــدس أكثــر مــن ثمانمائــة عائلــة فلــسطينية عــن منازلهــا لــصالح 
ــات  ــي قــضايا رفعهــا مــستوطنون ضــد مئ ــث تنظــر المحــاكم اإلســرائيلية ف ــة، حي ــات اســتيطانية يهودي جمعي

 للمــستوطنين، بذريعــة ملكيــة عــائالت مــن العــائالت الفلــسطينية، تطالــب بــإجالئهم عــن منــازلهم وتــسليمها
وقـد بـات خطـر اإلجـالء القـسري يهـدد عـشرات العـائالت الفلـسطينية، بعـد حكـم . المستوطنين لهذه المنـازل

محكمة إسرائيلية لصالح منظمة استيطانية بإخالء منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جـراح فـي القـدس 
  .المحتلة تدعي جهات استيطانية ملكيته

» نحـــال«فــي تطــور يلفــت االنتبــاه ويــصاحب حملــة االنتخابــات المبكــرة للكنيــست نظمــت حركــة و
ًاالستيطانية مظاهرة قبالة مقر رئيس حكومة اليمين االسرائيلي في القدس الغربية مطالبة بتوطين أكثر من 

ز  مليـــون مـــستوطن يهـــودي فـــي الـــضفة الغربيـــة المحتلـــة، حيـــث يطالـــب اليمـــين االســـتيطاني بتعزيـــ٢
كمـا تطالـب حركـة . المستوطنات اإلسرائيلية غير الشرعية في األراضي الفلسطينية بالضفة الغربيـة المحتلـة

 "تجميـد االسـتيطان"المنظمة للمظاهرة أحزاب اليمين الفاشي بتبني أجندة استيطانية واضـحة ورفـع » نحال«
بـأن الحكومـة تـصادق علـى وتمـول ًعلمـا . "العـرب يبنـون باسـتمرار واسـتدامة"عن المستوطنات بادعاء أن 

وبحــسب مخطــط هــذه الحركــة ســتتظاهر ! عـددا مــن مــشاريع االســتيطان الــضخمة بــألوف الوحـدات الــسكنية
قبالة مقر رئيس حكومة اليمين طوال شهرين مطالبة بوضع خطـة شـاملة لتوسـيع االسـتيطان علـى أراضـي 

 .المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية

  ١ ص٢٧/١/٢٠١٩الدستور 

***  
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  آراء عربية

 !!المبكي.. المضحك

ابو «وضعت سلطات االحتالل الصهيوني، يدها على ورثة الراحل ياسر عرفات  - كمال زكارنة
 مترا من قطعة ارض في جبل الزيتون بمدينة القدس المحتلة، ١٣٥ المحتلة، والبالغة  في فلسطين"عمار

 دونم تعود الهله الذين يرثهم، هذا كل ما تركه خلفه زعيم الثورة الفلسطينية والشعب ٢,٧مساحتها 
 وجاء وضع اليد بقرار من محكمة االحتالل المركزية بمدينة.الفلسطيني على مدى نصف قرن من الزمن

قدموها " ضحايا ارهاب"القدس، استجابة لدعوى تعويض تقدم بها اسرائيليون يطلقون على انفسهم اسم 
ضد السلطة الوطنية وضد ميراث الشهيد عرفات، وطالبوا بحجز االرض لتكون تعويضا لهم حال صدور 

جج مسؤولياتها  قضية ضد السلطة الفلسطينية في المحاكم االسرائيلية، بح١٢٠القرار، علما بأن هناك 
المضحك في الموضوع ان المجرمين واالرهابيين، حارقي وقاتلي الفلسطينيين .عن عمليات ضد اسرائيليين

احياء اطفاال وشبابا شيوخا ونساء، يرفعون قضايا ضد ضحاياهم، في محاكمهم النازية والفاشية التي 
هداء وهم في القبور، وتنفذ االحكام وجدت لعقاب الشعب الفلسطيني، والمبكي ان االحكام تصدر بحق الش

هذا .بكل قسوة واستعجال، وهي تعبر عن كراهية شديدة وحقد اعمى واستعداد دائم للقتل وسفك الدماء
الحكم يمثل صيدا ثمينا لالحتالل في مدينة القدس المحتلة، لالستيالء على االرض مهما كانت مساحتها، 

 ذهبا واالستحواذ عليه، النه يخوض معركة جغرافية حامية فهو ال يتردد بأن يفرش كل متر مربع فيها
الوطيس في المدينة المقدسة، تماما مثلما يخوض المعركة الديمغرافية بالشراسة ذاتها، ولن يهمل اية 
فرصة مختلقة اذا الحت له واستطاع غزلها، لتجريد المواطنين الفلسطينيين المقدسيين من امالكهم في 

المر، ان المشتكي محتل، والمحكمة احتاللية، ومحامي الدفاع يهودي، والقاضي او القدس، الغريب في ا
الحاكم صهيوني متطرف، اذن كيف سيكون شكل الحكم الصادر، انها لعبة صهيونية ابتالعية، تنتزع من 
الفلسطيني قلبه واحشاءه بسكين بادح، وتستلب منه كل شيء تحت غطاء ما تسمى بالمحكمة، وباسم ما 

وهو نفس السيناريو الذي يعد .ى بالقانون الذي يصاغ النزال اقسى عقوبة بالمواطنين الفلسطينيينيسم
للتعامل مع القضايا التي يرفعها فلسطينيون، ضد االرهاب الصهيوني لكن بطريقة معكوسة، والشهيد ابو 

الحتاللية والقضاة خضير وعائلة الدوابشة وغيرهم كثيرون، خير شاهد على تشجيع المحاكم والقوانين ا
ال يوجد اي .الصهاينة على قتل الفلسطينيين، في المنزل والمدرسة والجامعة والشارع والعمل وفي كل مكان

رادع قانوني او حقوقي، يمكن ان يضبط عمل محاكم االحتالل، ويمنع تغولها على الشعب الفلسطيني، 
سواء كانت مقدمة من فلسطينيين او محتلين، ويحد من تالعبها في القضايا والدعاوى المرفوعة امامها، 

فهي في كال الحالتين سوف تكون ضد الفلسطينيين وادانة لهم، ال تستند الى اي وجه من اوجه العدالة 
 .التي ال يمكن ان ترافق المحتل او تجتمع معه

  ٨ ص٢٦/١/٢٠١٩الدستور 
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 بنادول الوجع الوجودي اإلسرائيلي

 رشاد ابو داود

جنود آخرون . خمسة أو ستة من جنود االحتالل ينهالون بالضرب على فلسطيني: المشهد نفسه يتكرر
يبته عن سالح من شاكلة مقص ًيعتقلون طفال في الطريق من مدرسته إلى بيته، بعد أن فتشوا في حق

مجموعة أخرى تشد . سجل أنا عربي   أو أظافر أو دفتر كتب على إحدى صفحاته عابرون في كالم عابر
وتطلق النار على صبية رفضت االنصياع . ًغطاء رأس أم ذاهبة إلى األقصى لتصلي، بعد أن تطرحها أرضا

شاب كان : آلخر للمشهد الذي يرفض أن يتغيرالوجه ا.ألوامر الجنود والتوقف للتفتيش فتسقط شهيدة
ًطفال في االنتفاضة األولى وصبيا في االنتفاضة الثانية يقف في مواجهة دورية إسرائيلية يصد اللكمات  ً
ًعنه بلكمات أقوى حتى يتكالب عليه كالب االحتالل فيرمونه أرضا ويعتقلوه لينضم إلى عشرات آالف 

ٕرائيلي يطلب منه أن يأتي إلى كراجه ليفتحه لهم ليفتشوه واال شاب آخر يتصل به جندي إس.األسرى
وهل توقظني بعد منتصف :  دولته يراوغ الشاب الجندي في حوار ال يخلو من السخرية منه ومن. يكسروه

. ٕقلت لك تعال واال كسرنا الباب: نائم اآلن؟ ينفعل الجندي ويصرخ الليل لتقول لي تعال افتح الباب، أنا
. أخي ليس في البيت: يرد. خللي أخوك يجيبك: يزداد الجندي عصبية. ّليس لدي سيارة: يجيب الشاب

وبغض النظر عن قلة ممن أعماهم المال عن واقع الحال فأغلبية الشعب الفلسطيني !تعال أنت خذني
عبد الرؤوف المحتسب من أهل مدينة الخليل القديمة ساومه يهود أمريكيون على بيته  .متمسك بأرضه

وشه وعرضوا بداية ثالثين مليون دوالر رفعوها إلى أربعين ثم ستين ثم مئة مليون دوالر، ومع انه وح
سأحافظ على هذا الكنز من تراب الخليل وأرض فلسطين، لن : ًيعتاش من دكانه البسيط لكنه رفض قائال

في هذه المشاهد .رأسآكل خبز وبندورة وأعيش بكرامة وسط أهلي مرفوع ال. أبيع بيتي ولو بأموال الدنيا
. ًسر الشعب الذي يرفض االحتالل والجيش الذي تعب من أن يكون محتال إلى األبد. وغيرها يكمن السر
البروفيسور بني موريس من .ًإسرائيل تزداد قوة والفلسطينيون يزدادون صمودا. وال حل في األفق

 ارتكبتها عصابات الهاغاناة المؤرخين الجدد في إسرائيل وهو أول من كشف عن مذابح غير مؤرخة
 هآرتس ،   مثل مذبحة الطنطورة، يقول في مقابلة بملحق١٩٤٨وشتيرن ضد الفلسطينيين في العام 

 إنه ال يوجد احتمال للتوصل إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين ألن هدفهم هو القضاء على ١ /٩
الفلسطينيين فإن دولة إسرائيل ستنهار، الصهيونية ومحو دولة إسرائيل، ولعدم وجود احتمال التفاق مع 

والطريق الوحيدة لهم للهرب من الذبح سيكون الهرب إلى أمريكا . واليهود سيتحولون إلى أقلية مضطهدة
إذا توصلت إسرائيل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، فهي : حلقة مفرغة ال يمكن الخروج منها. أو أوروبا

ًواذا لم تصنع اتفاقا، أيضا ستمحى.إليهستمحى ألن هذا ما يتطلع الفلسطينيون  ً يرد عليه ميرون . ٕ
إن الكثير من اليهود في إسرائيل يعتقدون أنه ال يمكن : ًربابورت في هآرتس نفسها بعد أسبوع قائال

التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين، وفي كل األحوال، الوضع الراهن مفضل من ناحيتهم على التسوية، 
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الكثير منهم يكونون في يوم . شون من أن الوضع الراهن سيقود إسرائيل إلى كارثةومن جهة أخرى هم يخ
في يوم يؤمنون بخلود الوضع الراهن، وفي الغد يقتنعون بأن هذا . مع نتنياهو وفي يوم آخر مع موريس

رة منذ فت. ًهذا البنادول العاطفي، هكذا يبدو، ينعكس أيضا على االنتخابات.الوضع سيسقط على رؤوسهم
ًطويلة لم تكن هناك حملة انتخابات مشوشة بهذا القدر، عديمة المحور الرئيس، مشيرا إلى االنتخابات 

وقد جاء قرار إجراء االنتخابات المبكرة، بعد انهيار .المبكرة التي دعا إليها نتنياهو والمقررة أبريل المقبل
كان بينيت قد هدد باالنسحاب من الحكومة و. محادثات بين نتنياهو ووزير التعليم اليميني نفتالي بينيت

ُإذا لم يمنح حقيبة الدفاع بعد استقالة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، لكن نتنياهو رفض مطالب 
ًتلك هي الصورة الحقيقية للقصة بعيدا عن الصور التي يظهر بها نتنياهو متحدثا عن.بينيت     انتصاراته ً
نشقاقات بين اإلسرائيليين أخطر مما تبدو للبعض خاصة أنها غير مسبوقة  األعداء العرب، هناك ا على

ًالقصة باختصار أن ثمة شعبا يصر على أرضه ووجوده و شعبا غير واثق .في صفوف اليمين اإلسرائيلي ً
 .من استمرار وجوده على األرض نفسها

  ١٨ ص٢٦/١/٢٠١٩الدستور 

***  

  من ذاكرة فلسطين

 ميد السائحًعاما على وفاة عبدالح ١٨

تصادف اليوم الذكرى السنوية الثامنة عشرة لوفاة الشيخ عبد الحميد السائح رئيس المجلس  
الوطني الفلسطيني السابق ووزير االوقاف االردني السابق، وهو اول مبعد فلسطيني، الى االردن عام 

رة الحق الفلسطيني، ّوالسائح أحد رجاالت الدين الكبار مناضل وطني كرس جل حياته من أجل نص ١٩٦٧
وحماية القدس الشريف من عبث المحتلين، واصل مسيرة النضال والكفاح وعني بإثارة اهتمام العرب 

م، حيث درس ١٩٠٧ولد السائح في حارة القيسارية بمدينة نابلس عام .والمسلمين بقضية القدس الشريف
 وشهادة التخصص من مدرسة في مدارسها وواصل دراسته في األزهر وحصل على الشهادة العالمية

 وعين ١٩٢٨ًعمل السائح مدرسا للغة العربية بعد عودته في كلية النجاح الوطنية عام .القضاء الشرعي
ًقاضيا شرعيا لمحكمة نابلس الشرعية وسكرتيرا للمجلس اإلسالمي األعلى وقاضيا شرعيا لمحكمة القدس  ً ً ً ً

م بعد وحدة الضفتين ١٩٥٠رعية في األردن عام وعين في رئاسة االستئناف الش.١٩٤١الشرعية عام 
ًبعد انتخابه رئيسا للمجلس الوطني الفلسطيني بقي مستمرا مع صفوة من .ًوعين وزيرا لألوقاف والمقدسات ً

رجاالت األمة، في نطاق لجنة إنقاذ القدس ومكتب المؤتمر اإلسالمي العام لبيت المقدس في عمان 
  .ًم ودفن بناء على طلبه ووصيته في القدس٢٠٠١ون الثاني توفي السائح في عمان كان.وغيرها

  ٤ص/٢٧/١/٢٠١٩الرأي 

*** 
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