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  المحتوى

  شؤون سياسية

  ٤  وأنا أمنع اإلسرائيليين من ماليزيا.. ترامب يمنع دخول مسلمين ألمريكا: مهاتير •

  ٤  خريطة طريق مرحلية لمواجهة صفقة القرن •

  ٧  "سرائيلإل عاصمة القدس" األمريكية المزاعم يفند التقسيم قرار :عيسى •

  التذمر من السياسة االسرائيلية

  ٨  حركة المقاطعة العالمية تؤرق االحتالل •

  اعتداءات

  ١٠  "األقصى"وعشرات المستوطنين يقتحمون ..وزيرة اسرائيلية تقوم بجولة استفزازية بالقدس •

  ١٢  نين بسلوان إلجبارهم على ترك منازلهمحملة هدم منازل المواط: ناشط مقدسي •

  شؤون مقدسية

المجلس الوطني يطلع االتحادات البرلمانية في العالم على خطط تصفية مدارس  •

  ١٢  األونروا بالقدس

  تقارير

  ١٣  ٢٠١٧عن % ١١.٦بزيادة " األقـصـــى"ألــف مستـوطــن دنـســوا  ٣٠ •
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  ١٨  !إليك التفاصيل.. لفلسطين

  ١٩  االحتالل؟ ضباط بجانب "الغطاس"بـ القدس بطريرك احتفل لماذا •

  

  فعاليات
  

  ١٩  االمير الحسن يدعو لبناء قدرات مؤسسات اإلقليم لحماية التراث الحضاري واإلنساني •
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  آراء عربية
  

  ٢١  انفالت المستوطنين •

  عبرية مترجمةآراء 

  ٢٢  ًبل الشعب أوال… "إسرائيل قبل كل شيء"غانتس أخطأ بادعائه  •
  

  اصدارات
  

الحداثة الشعرية العربية ركزت على تغيير الشكل دون المضمون : علي البتيري •

  ٢٤  ًصدر له حديثا ديوان القدس ليست بعيدة
  

  اخبار باالنجليزية
  

Prince Hassan highlights ‘commonalities’ of cultures, praises 
Jerusalem preservation efforts ٢٥  
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  شؤون سياسية

  وأنا أمنع اإلسرائيليين من ماليزيا.. ترامب يمنع دخول مسلمين ألمريكا: مهاتير
 

ًمجـددا علـى رفـضه دخـول " مهـاتير محمـد"وزراء المـاليزي رئـيس الـ أكـد: اإلخباريـة قدس – ماليزيا
هـؤالء يـأتون مـن دولـة مخادعـة، " ًأراضـي بـالده للمـشاركة فـي بطولـة سـباحة دوليـة، معلقـا،" اإلسرائيليين"

 ".ونحن ال نحب المخادعين

تجمع شعبي بمنطقـة كـاميرون هايالنـد قبـل االنتخابـات البرلمانيـة  وأضاف في كلمة له قدمها أمام
اإلسـرائيليين  ماليزيـا تمتلـك حـق فـرض الحظـر علـى التكميلية بتلك المنطقة التي ستجرى اليـوم الـسبت، أن

  .. ومنعهم من دخول أراضيها

 دول مـسلمة ال يمكـنهم دخـول ٥مـواطني "، قـال إن "دونالـد ترامـب"ولفت إلى أن الرئيس األمريكـي 
 .بمنع دخول اإلسرائيليين إلى ماليزيا!" ، فلم ال أقوم أناإذا كان ترامب يستطيع القيام بذلك" ً، متابعا،"بالده

ــت فــي ــد أعلن ــا ق ــات فــي ١٦ وكانــت ماليزي ــن تستــضيف أي فعالي ــاني الماضــي، أنهــا ل  كــانون الث
، فـي الفتـرة مـن ٢٠١٩بطولة العـالم للـسباحة البارالمبيـة  أو ممثلين عنها، في) إسرائيل(المستقبل، تشمل 

  ."جريمة"ًآب المقبلين، معتبرة استضافة الرياضيين اإلسرائيليين / طس أغس٤تموز وحتى /  يوليو٢٩

  ٢٧/١/٢٠١٩ اإلخبارية قدس

***  

  خريطة طريق مرحلية لمواجهة صفقة القرن
 

التحرير وعودة الالجئـين وبنـاء الدولـة : "ًاالستشرافية لمستقبل فلسطين حتما هي الرؤية –الجزيرة 
 .طرحها هنا فهي عبارة عن خريطة طريق للمرحلة اآلنية القريبة، أما الرؤية التي ن"وعاصمتها القدس

إن مستقبل فلسطين الذي نسعى له ال ينفـصل البتـة عـن المحـيط العربـي واإلقليمـي والـدولي، ومـن 
 فــي – هنـا نـرى أن مــستقبل فلـسطين فــي مـستقبل عمقهــا العـرب واإلســالمي والـدولي، وأن تقــسيم المنطقـة

ً علـى أسـاس مـن الدولـة القطريـة ونفيـا للـرابط القـومي كـان مفترقـا - سـنة١٠٢اتفاقية سايكس بيكـو قبـل  ً ُ
وممارســاتها حينهــا لتكــريس العــصابات ) وعــد بلفــور(ًمفــصليا فــي حاضــر فلــسطين، جــسده وعــد بريطانيــا 

  .الصهيونية على أرض فلسطين

ن آثـار قانونيـة ومن هنا نؤكد ضرورة اعتذار بريطانيا عن كل ذلك وااللتزام بما يترتب علـى ذلـك مـ
ُإن الدولــة القطريــة التــي أنجبهــا ســايكس بيكــو لــم تحــافظ ولــو علــى جــزء مــن . وسياســية ومعنويــة وماديــة

  .فلسطين، وكذا أصبحت دولة فاشلة غير قادرة على القيام بدورها تجاه مواطنيها



 
٥

ة، يـستمرئ األغـراب العبـث بالمنطقـ أن –  سنة علـى سـايكس بيكـو١٠٢بعد مرور -ًوليس غريبا 
فـي " الفـروف/بومبيـو"وأن يطرحوا مشروعهم للفوضى الخالقة على طريقـة استنـساخ سـايكس بيكـو أو قـل 

  .هذه المرحلة

ُومن هنا؛ فإننا نوجه الـدعوة إلـى الحفـاظ علـى الدولـة القطريـة اليـوم مـع إعـادة االعتبـار لـشعوبها 
ــة والحريــة والديمقراطيــة والمــساواة تها مــن الفــشل علــى طريــق إعــادة وذلــك لــصيان. بحــصولها علــى العدال

ٕاالعتبار للمنطقة، وابطال مشاريع االستنساخ والتقسيم لبلدانها، ولحماية فلسطين مـن ضـياع مـداه الزمنـي 
 .طويل

  :أما مستقبل فلسطين فإنه مرهون بمراحل عمل إستراتيجية ثالث

  :المرحلة األولى

ٕى الحق الفلسطيني واسناده، والحفاظ العمل على توفير بيئة مواتية تمثل حاضنة تضمن الحفاظ عل
ليـتم توظيفـه فـي ) ًاحتمـال ذلـك قائمـا(ًعلى جاهزية فلسطينية عالية استعدادا ألي تغيـر فـي النظـام الـدولي 

  .صالح مستقبل فلسطين

  : المرحلة الثانية

منظومــة تــشمل رؤى تفــصيلية يمكــن  االســتعداد لمرحلــة عــودة فلــسطين إلــى خريطــة العــالم عبــر 
  : في المحاور الثالثة التاليةإيجازها

ًإصــالح مؤســسات الــشعب الفلــسطيني ومنهــا فــصائل العمــل الــوطني والمجتمــع المــدني مؤســسيا،  - ١
وعلــى رأســها منظمــة التحريــر والــسلطة الفلــسطينية، عبــر نظــام ديمقراطــي وتمثيــل عــادل وتطبيــق 

 مرجعيـة سياسـية وحيـدة لمعايير الحكم الرشيد، وتمثيل شبابي وتأهيـل للكـادر الـوطني، واعتمادهـا
  .للقرار الفلسطيني المستقل

بناء منظومة أمن قومي فلسطيني على أساس أننا فـي مرحلـة تحـرر وطنـي، واعتمـاد إسـتراتيجية  - ٢
ٕسياســيا واعالميـا واقتــصاديا واجتماعيــا وأمنيــا، " صــفقة القــرن"فلـسطينية وطنيــة جامعــة لمواجهـة 

  . في هذه المرحلة١٩٦٧ام لبناء دولة فلسطين كاملة السيادة في حدود ع

صــيانة األمــن الفكــري والثقــافي عبــر عمليــة التربيــة الفلــسطينية الــشاملة، مــع تأكيــد قــيم االحتــرام  - ٣
  .والعدالة والتعددية

إدارة العالقــات الخارجيــة علــى أســاس مــن فهــم اضــطرابات اإلقلــيم لتجنيــب شــعبنا آثارهــا الــسلبية  - ٤
ـــ شــبكة عالقــات عالميــة واســعة عبــر توظيــف حكــيم ، مــع تعزيــز "الداعــشية"ومنهــا وســم شــعبنا ب

خاصــة مــصر واألردن -للجاليــات الفلــسطينية والتمثيــل الدبلوماســي، ومــنح أولويــة للعمــق العربــي 
  ".ًفلسطين أوال" على أساس من عالقات متوازنة عنوانها -وسوريا ولبنان



 
٦

ًمنح الجامعات ومراكـز األبحـاث والدراسـات دورا رئيـسيا فـي صـناعة القـرا - ٥ ر الفلـسطيني، مـع تـوفير ً
بيئة بحث علمي رصين، وفتح القنوات ألصحاب الفكر والـرأي والمراكـز العلميـة ومـع قـادة الـسلطة 

  .ومنظمة التحرير والفصائل

  :وتتلخص أولويات المرحلة الفلسطينية الراهنة فيما يلي

ٕنتفاضـتها وابطـال منح القدس أولوية قصوى لمواجهة قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب، ودعـم ا - ١
  .ٕتهويدها واسناد أهلها ومؤسساتها

إنهاء الحصار المفروض على غزة بالتحرك اإلقليمي والدولي لرفعـه، مـن أجـل تعزيـز قـدرتها علـى  - ٢
  .الصمود في وجه العدوان الصهيوني

ٕالمــصالحة الفلــسطينية الثابتــة والدائمــة، وانهــاء أي مظــاهر لالنقــسام، وعلــى رأس ذلــك تــشكيل  - ٣
تعتمـد برنـامج الحكومـة الحاديـة عـشرة، وتنظـيم االنتخابـات لكافـة مؤسـسات  دة وطنيـةحكومة وحـ

  .الشعب الفلسطيني

توظيف عضوية األمم المتحدة إلتاحة حضور أكبر للقضية فيها وتعزيز روايتها، وتعرية االحـتالل  - ٤
 .وتعزيز التمثيل الفلسطيني في المؤسسات الدولية

، وعلــى رأس ذلــك التطبيــع االقتــصادي والرياضــي "إســرائيل"ع مواجهــة موجــة التطبيــع المتزايــدة مــ - ٥
  .والثقافي

  :أما الدور العربي المأمول إلسناد هذه الرؤية فيتمثل في

ندعو الدول العربية إلى إعادة االعتبار للقضية الفلسطينية ومراعاة حساسيتها، وعدم التـدخل فـي  - ١
 .يني مستقلًشؤونها المؤسسية الداخلية حفاظا على وجود قرار فلسط

عــدم تــوريط أبنــاء الــشعب الفلــسطيني بمنــاطق الــشتات فــي قــضايا الــدول الداخليــة، وعــدم فــرض  - ٢
  .مواقف عليها خاصة في مصر وسوريا ولبنان واألردن

  : المرحلة الثالثة

االستعداد الجاد لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة الكاملة الـسيادة، ومـن ذلـك إعـداد اإلنـسان علـى 
، وكـذا تـوفير البيئـات والمقـدرات واألدوات لبنـاء فلـسطين المـستقبل وعاصـمتها "بناء رجال دولة"أساس من 

ِواللـه غالـب علـى َأمـره ولكـن . "القدس، وهذه المرحلة تحتاج إلى رؤى تفصيلية تجيب على األسئلة الحرجـة َِٰ ََ َِِ ْ ٰ َ ٌ َ ُ 
ََأكثر الناس ال يعلمون ُ َ ْ َ َ ِْ    ).٢١: يوسف، اآلية(؛ "ََ

  ٢٣/١٢/٢٠١٨ لجزيرةا

***  
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  "إلسرائيل عاصمة القدس" األمريكية المزاعم يفند التقسيم قرار :عيسى
 

 والمقدسـات القـدس لنـصرة المـسيحية اإلسـالمية للهيئـة العـام األمين أشار – الوطن دنيا – اهللا رام
 أقـصاها ألرضـه التاالحتال من متعاقبة تاريخية فترات عاش الفلسطيني الشعب أن إلى عيسى حنا الدكتور

 بالقتــل الــصهاينة المــستوطنين مجموعــات قامــت حيــث م١٩٤٨ لــسنة مــايو شــهر فــي النكبــة يــوم كــان
 علـى واالسـتيالء األصـليين سـكانها مـن فلـسطين تفريـغ بهـدف الفلـسطيني الشعب ألبناء واإلبعاد واالغتيال
 هــذه صــاحب الفلــسطيني لــشعبا حــساب علــى إســرائيل دولــة إلقامــة حينــه فــي اإلنجليــز بمــساعدة إقليمهــا
  .السياسية والقانونية والشرعية التاريخية األرض

 فـي التوسـعية أطمـاعهم عـن الـصهاينة يتوقـف لـم النكبـة يـوم تـاريخ ومنـذ أنـه إلـى عيسى .د وأكد
 بعـد أنـه نـرى حيـث األصـلي، تواجده أماكن من الفلسطيني الشعب وطرد الفلسطينية األرض على االستيالء

ــة ربالحــ انتهــاء ــة العالمي ــصهيونية المنظمــات شــددت الثاني ــة ال ــشاطاتها مــن العالمي  المــوطن" لتأســيس ن
  ".اليهودية الدولة "المصطلح بهذا يقصد صار الحين ذلك حتى فلسطين، في اليهودي القومي

 سـاعين اإلرهـابي النـشاط نطـاق وسع صورة بأسرع الهدف هذا بلوغ أجل ومن" :عيسى .د وأضاف
 علـى فرضـتها التـي التقييـدات ورفـع االنتـداب بإلغـاء قـرار اتخـاذ علـى البريطانيـة اإلدارة حمل إلى جهة من

 بغية فلسطين لعرب بالنسبة يطاق ال جو خلق إلى أخرى جهة ومن العرب، تهدئة أجل من اليهودية الهجرة
  ".وطنهم ترك على إرغامهم

 األمـم عـن المنبثقـة الفلـسطيني الـشعب حقـوق لجنـة بيانـات احـد فـي جـاء" :العـام األمـين واستطرد
 ".فلـسطين فـي ًمتفـشيا العنـف كـان م١٩٤٧ عـام حتـى" قوله آنذاك فلسطين في الوضع بخصوص المتحدة

 إيجـاد عـن عـاجزة البريطانيـة الحكومـة كانـت ولمـا .حـد أقصى إلى فلسطين في الوضع توتر إلى ذلك وأدى
 المـستقبل فـي فلـسطين علـى سـيطرتها بتثبيـت تـهذا الوقت في وراغبة المتعاديين الطرفيين لدى مقبول حل

 لــدى الخاصــة اللجنــة واقترحــت .م١٩٤٧ نيــسان فــي المتحــدة األمــم هيئــة إلــى الفلــسطينية المــسألة أحالــت
 عربيـة( مـستقلتين وطنيتـين دولتـين إلـى فلـسطين تقـسيم :الفلـسطينية المسالة لحل صيغتين المتحدة األمم

  ".حدةوا فيدرالية دولة وتأسيس )ويهودية

 الـذي ١٨١) ٢ (القـرار المتحـدة لألمـم العامـة الجمعيـة اتخـذت م١٩٤٧/نـوفمبر/٢٩ في" :وأضاف
 بينهمــا اقتــصادي اتحـاد علــى الحفـاظ مــع دولتــين إلـى وتقــسيمها فلـسطين علــى االنتــداب إنهـاء علــى نـص

 هوديـةالي للدولـة وخصـصت .خـاص دولـي وضـع ذات مـستقلة إقليميـة وحدة إلى بضواحيها القدس وتحويل
 ٤٩٧ و يهـودي ألف ٤٩٨ عددهم بسكان )فلسطين أراضي من %٥٦( مربع كيلومتر ألف ١٤.١ مساحة

 بـسكان) فلـسطين أراضـي مـن %٤٣( مربـع متـر كيلو ألف ١١.١ العربية للدولة خصص كما  .عربي ألف
 بــسكان مربعــا كيلــومترا ١١٧ وضــواحيها للقــدس وخــصص .يهــودي آالف ١٠و عربــي ألــف ٧٢٥ عــددهم

  ".يهودي ألف ١٠٠ ومنهم شخص آالف ٢٠٥ همعدد
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  .الفلسطينية المشكلة لحل ًفعليا ًأساسا يهيئ أن التقسيم قرار بوسع كان" عيسى .د واختتم

 الدولـة تأسـيس دون الحيلولة نهج سلكوا الذين الصهاينة زعماء حسابات في يدخل لم ما ذلك لكن
 باغتصاب حد أقصى إلى اليهودية الدولة أراضي وسيعت إلى وسعوا الوسائل كانت مهما الفلسطينية العربية

 إســرائيل دولــة تحتفــل وهكــذا .المرتقبــة العربيــة للدولــة المتحــدة األمــم قــرار بموجــب خصــصت التــي األراضـي
 التـاريخ ذلك منذ اإلسرائيلي االحتالل تحت ترزح وفلسطين م١٥/٥/١٩٤٨-١٤ تاريخ منذ سنويا بقيامتها

 ".حينه حتى

  ٢٧/١/٢٠١٩ الوطن دنيا

***  

  التذمر من السياسة االسرائيلية
  

  حركة المقاطعة العالمية تؤرق االحتالل
 

كشف تقرير لوزارة الخارجية اإلسرائيلية عمق االرق الذي ينتاب دوائر  -الراي–القدس المحتلة  
 فشل الحملة ضد حركة المقاطعة العالمية، واتهمت وزارة الشؤون القرار السياسي والعسكري اإلسرائيلي بعد

االستراتيجية اإلسرائيلية االتحاد األوروبي بتمويل منظمات تدعم حركة المقاطعة وسحب االستثمارات 
  وفرض العقوبات

(Boycott,Divestmentand Sanctions)  بماليين اليورو، ودعت بروكسل الى جعل
  .نظمات غير الحكومية مشروطة بالتزام صريح برفض مقاطعة الدولة العبريةالمساعدات المالية للم

، لكنه أضاف أنه يدافع عن حرية التعبير، BDS وأكد االتحاد األوروبي في رده بأنه يعارض حركة
  . أمام مجموعات المجتمع المدني"إغالق الحيز المتاح"مشيرا إلى أنه يرفض بالمثل اإلجراءات الرامية إلى 

 ماليين ٥ صفحة ان االتحاد األوربي اعطى أكثر من ٣٤ التقرير اإلسرائيلي المؤلف من وقال
  .يورو لعشر منظمات غير حكومية على األقل تروج لمقاطعة إسرائيل

تمويل االتحاد األوروبي لمنظمات تروج : أثر المال"وأظهر التقرير، الذي صدر تحت عنوان 
  ."لمقاطعة دولة إسرائيل

 منظمة فلسطينية غير ١٧١ بنداء من ٢٠٠٥ تموز ٩لية االقتصادية بدأت في والحملة الدو
انهاء االحتالل اإلسرائيلي لكل األراضي العربية، فضال عن تفكيك الجدار "حكومية، واهدافها تتلخص بـ

 العازل، واالعتراف اإلسرائيلي بالحقوق األساسية للفلسطينيين والمواطنين العرب في إسرائيل بالمساواة
الكاملة، و تعزيز حقوق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم كما هو منصوص عليه 

  «.١٩٤في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
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لقد حان الوقت بأن يقوم االتحاد «: وقال وزير الشؤون االستراتيجية، غيلعاد إردان، في بيان له
ا في سياساته، يحتاج االتحاد األوروبي إلى تطبيق سياسته المعلنة والتوقف األوروبي بإعادة النظر عميق

  ."فورا عن تمويل منظمات تروج للمقاطعة ضد دولة إسرائيل

قضايا تبدو في ظاهرها شرعية يمكن المنظمات غير الحكومية "وأشار التقرير إلى أن التمويل لـ 
الشرعية عن دولة إسرائيل ومقاطعتها النها دولة بتوجيه أموال أخرى للدفع بنزع  BDS التي تروج لـ

  ."عنصرية تفرق بين مواطنين في نفس الدولة

، حتى لو BDS وأضاف التقرير أن حقيقة قيام االتحاد األوروبي بتمويل مجموعات داعمة لحركة
، ما يساعد بدوره في "شرعية معززة"كان المال مخصصا فعال ألغراض أخرى، تمنح هذه المنظمات 

  .ولها على منح لنشاط معاد إلسرائيلحص

 لتوصيات معينة، من "التطبيق الفوري"وحضت إسرائيل في التقرير، االتحاد األوروبي، على 
متوقفا على التزام بعدم "ضمنها النص على أن أي تمويل مستقبلي لمنظمات غير حكومية سيكون 

  .لمقاطعة إسرائيل» الترويج

راجعة الحسابات استعرضت تعاون االتحاد األوروبي من حول نؤكد على أن م": وقالت المتحدثة
  ."العالم، ولم تتوصل إلى أي نتائج محددة فيما يتعلق بتمويل منظمات غير حكومية إسرائيلية أو فلسطينية

قواعد صارمة للغاية لمراجعة وفحص المستفيدين من أموال االتحاد "وأضافت أن لالتحاد األوروبي 
بالتحقيق الجدي في أي ادعاء بإساءة استخدام هذه األموال إذا تم تقديمه مع أدلة ، وتعهدت "األوروبي

  .لم تتغير BDS موضوعية، وأكدت المتحدثة على أن معارضة بروكسل لحركة

في حين أن االتحاد االوروبي يتمسك بسياسته في التمييز الواضح بين أراضي دولة ": وقالت
، فإنه يرفض أي محاوالت لعزل إسرائيل وال يدعم الدعوات ١٩٦٧إسرائيل واألراضي التي تحتلها منذ 

  ."للمقاطعة

  ٧ص/٢٨/١/٢٠١٩الرأي 

*** 
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  اعتداءات

 "األقصى"وعشرات المستوطنين يقتحمون ..وزيرة اسرائيلية تقوم بجولة استفزازية بالقدس
 

امس، بجولة استفزازية قامت وزيرة الثقافة والرياضة اإلسرائيلية، ميري ريغيف،  -القدس المحتلة
في القدس القديمة بحراسة مشددة لقوات االحتالل االسرائيلي، فيما اقتحم عشرات المستوطنين ساحات 

  .المسجد األقصى

وتأتي جولة ريغيف االستفزازية في القدس القديمة ضمن الدعاية االنتخابية قبيل االنتخابات 
أبريل المقبل، وتعرف / الكنيست في التاسع من نيسانالتمهيدية في الليكود التي تأتي عشية انتخابات

ريغيف بمواقفها العنصرية والمتطرفة تجاه الشعب الفلسطيني، وتعتبر من أشد الدعاة لتكثيف االقتحامات 
  . المزعوم على أنقاض قبة الصخرة"الهيكل"ٕلساحات الحرم القدسي الشريف واقامة 

م عشرات المستوطنين ساحات المسجد األقصى من باب وبموازاة الجولة االستفزازية لريغيف، اقتح
المغاربة، بحراسة مشددة لشرطة االحتالل التي استنفرت قواتها في ساحات الحرم ووفرت الحماية 

  .للمستوطنين

 مستوطنا اقتحموا ساحات الحرم في الفترة ٣٩وقال المتحدث باسم االوقاف فراس الدبس، إن 
 المزعوم، وبعضهم "الهيكل"زية في ساحات األقصى، وتلقوا شروحات عن الصباحية، ونفذوا جوالت استفزا

  .أدى صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا ساحات الحرم من باب السلسلة

وتواصل شرطة االحتالل نصب الحواجز الشرطية عند الطرقات المؤدية لبوابات األقصى، وفرضت 
ين لساحات الحرم، فيما ومنعت يوم أمس دخول مالبس خاصة إجراءات مشددة على دخول الفلسطيني

لسدنة المسجد األقصى، ومنعت كذلك دخول قرطاسية لمكتبة المسجد، ما اضطر إدارة المسجد األقصى 
  .إلى توزيع الزي الخاص بالسدنة في ساحة الغزالي، خارج المسجد من جهة باب األسباط

تلة فجر امس عمليات اقتحام من قبل قوات بالسياق، شهدت معظم مدن وقرى الضفة المح
   االحتالل

  وداهم جيش االحتالل مخيم الدهيشة في بيت لحم وجرت مواجهات مع الشبان

    مواطنين في محافظات الضفة الغربية١٠كما اعتقل 

   وجرى نقل المعتقلين الى مراكز التحقيق في سجون االحتالل

نع خالل عمليات تفتيش في قرية نعلين قضاء رام واعلن االحتالل انه عثر على سالح محلي الص
  ." كارلو"واعلن مصادرة قطعة سالح من نوع .اهللا
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الى ذلك، شارك حوالى ثالثة آالف فلسطيني امس في تشييع شاب قتل السبت برصاص 
مستوطنين على أطراف قرية المغير شمال مدينة رام اهللا في الضفة الغربية، وسط هتافات غضب وتهديد 

  .نتقامباإل

واصيب تسعة فلسطينيين اخرين . قتل برصاص مستوطنين)  عاما٣٨(وكان الشاب حمدي نعسان 
  .خالل مواجهات وقعت على أطراف القرية بين مستوطنين واهالي القرية

ولف جثمان الشاب بالعلم الفلسطيني وراية حركة فتح الصفراء، فيما تعالت اصوات عشرات النساء 
  .ل القتيل عندما وصل الجثمان محموال على اكتاف الشباناللواتي تجمعن في منز

مغراوي عسكر عسكر راس المستوطن " و"بالروح بالدم نفديك يا شهيد"وهتف الشبان خالل الجنازة 
  ."الليلة الرد الليلة الرد" و"كسر

ونعسان كان أمضى ثماني سنوات في السجون اإلسرائيلية قبل تسع سنوات، ولديه اربعة أبناء، 
وذكر شهود عيان من أهالي القرية، أن الحادثة وقعت حينما اقترب ثمانية مستوطنين .سب اهالي القريةح

بلبأسهم األبيض من الطرف الشمالي للقرية وبدأوا إطالق النار على عشرات الشبان الذي توافدوا لصد 
وكانوا يطلقون النار حوالي ثمانية مستوطنين . رأيتهم"وقال شاب عرف عن نفسه بعلي حسن .المستوطنين

  ."باتجاهنا، والجيش اإلسرائيلي كان يقف بعيدا ويرى ما يجري

أربعة مزارعين كانوا يقومون "وقال إن . وذكر شاب اخر رفض كشف هويته مزيدا من التفاصيل
بحراثة أرضهم في الجبل، تقدم إليهم مستوطنان العاقتهم، وقام المزارعون بضربهما وهرب المستوطنان 

بعد وقت قصير عاد المستوطنون الثمانية وهم مسلحون وبدأوا إطالق "وأضاف ."ه المستوطنة القريبةباتجا
وكان الجيش االسرائيلي قال في بيان إن المؤشرات ."النار، بعد ان احرقوا ماكنة الحراثة للمزارعين األربعة

يد من الفلسطينيين وأصيب  المجاورة اشتبك مع العد"عدي عاد"األولية تفيد أن مستوطنا من مستوطنة 
بعد وقت قصير اندلعت مواجهات بين مدنيين اسرائيليين وفلسطينيين في هذه "وأضاف .بجروح طفيفة

وأكد البيان أن الجنود وشرطة الحدود ."الرصاص الحي) االسرائيليون(المنطقة أطلق خاللها المدنيون 
وتقع قرية المغير التي تضم أربعة .الحادث وسيجري التحقيق في "وسائل تفريق أعمال الشغب"استخدموا 

آالف نسمة، في منطقة منخفضة شمال رام اهللا في الضفة الغربية، وتحيط بها أربع بؤر استيطانية بينها 
  .موقع ثابت للجيش اإلسرائيلي

وتقع مواجهات شبه اسبوعية بين أهالي القرية والجيش اإلسرائيلي بالقرب من شارع التفافي 
  )وكاالت(-.مر على طرف القرية الشرقيللمستوطنين ي

  ٢٢ص/٢٨/١/٢٠١٩الغد 

***  
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  حملة هدم منازل المواطنين بسلوان إلجبارهم على ترك منازلهم: ناشط مقدسي
 

الناشـط فخـري أبـو  المـسجد األقـصى جنـوب سلوان قال عضو لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات بلدة
 . على ترك منازلهم إجبارهم إلىقوات االحتالل تهدف منازل المواطنين التي تشنها  هدم دياب إن حملة

 اإلنـسانيةضـد   الدولية بالتدخل لوقـف الجريمـة وطالب أبو دياب، في تصريح صحفي، المؤسسات
المحتلـة مـن أهلهـا واسـتكمال تهويـدها،   القـدسإفـراغالتي ترتكبها سلطات االحتالل ضـد المـواطنين بهـدف 

ً بهـدم منـازلهم حتـى مطلـع العـام الجـاري، مـشيرا  إخطاراتتلقوا  لقدس مواطنا في ا٤١٥ولفت إلى أن نحو 
  . منزل خالل العام الماضي٤٥االحتالل هدمت   أن سلطاتإلى

  ٢٧/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  شؤون مقدسية
  

 المجلس الوطني يطلع االتحادات البرلمانية في العالم 

  على خطط تصفية مدارس األونروا بالقدس
 

أطلع المجلس الوطني الفلسطيني مختلف االتحادات البرلمانية اإلقليمية والدولية : مانع / أمد
 .على خطط االحتالل اإلسرائيلي باستهداف وتصفية مدارس األونروا العاملة في مدينة القدس المحتلة

وشرح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في رسائل متطابقة أرسلها إلى عدد من 
تحادات البرلمانية األوروبية واألسيوية واألفريقية والعربية واإلسالمية والدولية، وعلى رأسها االتحاد اال

البرلماني الدولي والبرلمان األوربي، األهداف والمخاطر المترتبة على تنفيذ توصيات ما يسمى بمجلس 
السابق في القدس نير بركات التي األمن القومي اإلسرائيلي التي تبنى خاللها خطة رئيس بلدية االحتالل 

، بإغالق مدارس وكالة األونروا في القدس، واستبدالها بمدارس ٢٠١٨تشرين األول /أعلنها في أكتوبر
 .تابعة لبلدية القدس اإلسرائيلية

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله جميع برلمانات العالم، واالتحادات البرلمانية 
 : وكافة الجهات ذات العالقة إلىاإلقليمية والدولية،

رفض المساس بوكالة األونروا، واإلصرار على المحافظة على استمرار رسالتها، والربط الدائم بين  : ًأوال
 .ًالقاضي بالعودة والتعويض طبقا لقرار تأسيسها١٩٤إنهاء عملها وبين تنفيذ القرار 

تالل إنهاء والية األونروا ومؤسساتها التعليمية تطوير حملة عالمية للتنديد بقرار دولة االح : ًثانيا
 .والصحية وغيرها في القدس المحتلة
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الحفاظ على عمل وكالة األونروا، وتطوير مداخيلها من خالل تحفيز وتشجيع المساهمات الدولية  : ًثالثا
بة والمساهمات العربية، باعتبار أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن مأساة ونك

الشعب الفلسطيني، ويقع على عاتقه مهمة توفير الرعاية واإلغاثة والصحة والتعليم لالجئين 
الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى أرض وطنهم، وحث الدول المانحة والممولة على الوفاء 

 .بالتزاماتها المالية لدعم ميزانية األونروا وتلبية احتياجات الالجئين الفلسطينيين

جلس الوطني الفلسطيني في رسائله إلى أن لوكالة الغوث خمس مدارس في القدس؛ في وأشار الم
شعفاط وصور باهر وسلوان وواد الجوز، إضافة إلى مركز طبي رئيسي في المدينة ومراكز الخدمات 

. ويصل عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى األونروا في القدس إلى مائة ألف. المعنية باألطفال
وقد . نع السلطات اإلسرائيلية، منذ سنوات، تحديث وبناء غرف إضافية أو مدارس للطلبة الفلسطينيينوتم

ألحقت بهذا القرار إجراء بإغالق مدرستين تاريخيتين أحدهما مدرسة القادسية وتنوي تسليمهما للجمعيات 
 .االستيطانية

، تأتي في سياق محاوالت وحذر المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله إلى أن هذه الخطوات
دولة االحتالل تصفية األونروا وقضية الالجئين الفلسطينيين، وتهويد للمناهج التعليمية الفلسطينية، 
والسيطرة على المباني التي تستعمل كمدارس من أجل تهويدها، في إطار عملية التهويد الكبرى لمدينة 

 .القدس المحتلة

يده على ضرورة تصدي منظمة األمم المتحدة، وخاصة وكالة وجدد المجلس الوطني الفلسطيني تأك
ديسمبر عام /  بتاريخ الثامن من كانون األول٣٠٢األونروا التي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم 

 . لهذه السياسات١٩٤٩

  ٧ ص٢٨/١/٢٠١٩الدستور 

*** 

  تقارير

 ٢٠١٧عن % ١١.٦بزيادة  "األقـصـــى"ألــف مستـوطــن دنـســوا  ٣٠

  خاص

، إلى أبشع االنتهاكات الصهيونية ١٩٦٧يتعرض المسجد األقصى المبارك منذ احتالله عام 
ّلحرمته وقداسته، المتمثلة في أمور عدة، منها ِ ٍ ّ ُاالقتحامات اليومية التي يقوم بها المستوطنون وغالة : ُ

ّاليهود والجماعات المتطرفة، والحفريات تحت ساحاته وتحت المناطق التي ً تحيط به، فضال عن التهويد َ
ْالمستمر له وصبغه بالصبغة الصهيونية، والتضييق على المصلين المسلمين؛ لدرجة إخراج المصلين  َ

  .ٕالمسلمين منه بالقوة، واغالقه أمامهم، واعتقال المرابطين المقدسيين
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ٍكثب شديد، تلك  عن -التابعة لمرصد األزهر لمكافحة التطرف-وتابعت وحدة الرصد باللغة العبرية  ٍ َ َ
َاالنتهاكات الصهيونية، خالل عام  ّ م، واقتحامات المستوطنين لساحات المسجد األقصى المبارك ٢٠١٨ِ

ٍشبه اليومية، وقيامهم بأعمال استفزازية وطقوس يهودية تلمودية في ساحاته المباركة، وسط حراسات  ٍ ٍ
َِمشددة من قبل الشرطة الصهيونية ورجال   َ من خالل المتابعة المتواصلة لوحدة الرصد باللغة و). الشاباك(ُ

ِالعبرية، تبين أن اقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى هذا العام، قد زادت وتيرتها عن العام السابق؛  َ  ََ
  :ٍألسباب، منها

لقد كان للقرار الجائر الذي اتخذه رئيس الواليات المتحدة األمريكية، دونالد ترامب، في السادس 
ِم، باالعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، ونقل السفارة األمريكية من تل ٢٠١٧انون أول من ك ً

ُأبيب إلى القدس المحتلة، دور كبير في تشجيع المستوطنين اليهود على اقتحام المسجد األقصى وتزايد  َ ٌ َ
ّوتيرته، وتجرؤهم على المقدسات بصورة عامة في األراضي المحتلة ٍ   َ َ.  

ً، أصدر رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، قرارا ٢٠١٨لثالث من تموز وفي ا ِ
ْالتلمودية، إضافة إلى فتحه أمامهم  بالسماح ألعضاء الكنيست باقتحام القدس الشريف، وأداء صالتهم  ً

   . َطوال العام

ْفبعد عامين من اتخاذ قرار بمنع أعضاء الكنيست من زيارة الحرم الشريف و اقتحامه بسبب ٍ
َوزراء الكيان الصهيوني، الموافقة على توصية مجلس األمن الصهيوني،  ّالتوترات األمنية؛ قرر رئيس  َ ِ

ٍالكنيست باقتحام الحرم الشريف، أربع مرات خالل العام بالسماح ألعضاء  ّ.   

ِ تأثير بالغ على وزراء الكيان الصهيوني وأعضاء الكنيست"نتنياهو"لقد كان لقرار   ومنظمات ٌ َ ُ
ِالهيكل المزعوم؛ فقد رحبوا بهذا القرار بصورة كبيرة، مسارعين إلى اقتحام المسجد األقصى المبارك، وعلى  ُ ٍ ّ َ

نصلي ونتضرع لكي «: ُوزير الزراعة اإلسرائيلي، أوري أريئيل هكوهين، وخالل اقتحامه كان يقول: رأسهم
ُ، ونأمل أن يبنى )الهيكل(ُيبنى    ."ا في عصرناًسريع) الهيكل(ُ

ُكما اقتحم خالل األسبوع الثاني من تموز، أربعة أعضاء كنيست من المتطرفين، برفقة جماعات  َ
َِ المزعوم، باحات المسجد األقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من قبل قوات االحتالل الصهيوني، "الهيكل" ٍ ِ َ ُ

ّثار غضب المسلمين الذين كانوا يؤدون الصالة َوَأنشدوا النشيد الصهيوني عند باب السلسلة، األمر الذي أ
َفي األقصى، واعتبروا أن هذه التصرفات تعد لكل الخطوط الحمراء َ ُوأيد يولي أدلشتين، رئيس الكنيست، . ِ 

ًهذا القرار، قائال َأؤيد بشدة السماح بزيارة «: َ ٍ ِّ وكان من تبعات هذا القرار . "واألماكن المقدسة) الهيكل(ّ
ٕن أوصت شرطة الكيان الصهيوني باقتحام أعضاء الكنيست للمسجد األقصى وتشجيعهم، وازالة ًأيضا، أ ِ ْ

  .القيود التي كانت مفروضة عليهم إزاء هذا األمر

ٌولشرطة الكيان الصهيوني دور كبير في تشجيع المستوطنين على اقتحام المسجد األقصى  َ ِ
عوم والمنظمات الصهيونية المتطرفة، بدخول باحات المبارك، فهي التي تسمح لجماعة أمناء الهيكل المز
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ّالحرم القدسي بأعداد كبيرة، وتمتنع عن ردعهم؛ األمر الذي يتسبب في اغتنام هؤالء المستوطنين الفرصة  ٍ
ٍلرفع أعالم إسرائيلية داخل باحات األقصى، وانشاد قصائد دينية، وأداء صلوات يهودية وطقوس تلمودية ٍ ٍ ّ َ ٕ ٍ .

وبينما تخو َ ّل للمستوطنين اقتحامات الحرم القدسي والعبث فيه، تضيق على الفلسطينيين بوجه عام، ُ ٍ ِ َ ُ
ٍوالمقدسيين والمرابطين في ساحات األقصى بوجه خاص، أن يتنقلوا بحرية في ساحات المسجد ٍُ ّ ْ ّ ِ ُ.  

م المسجد َال تتوانى الجماعات اليهودية المتطرفة عن القيام بدرورها في حشد المستوطنين القتحا
المتطرفة، ) الهيكل(المزعوم، ومنظمة طالب من أجل ) الهيكل(جماعة ُأمناء : األقصى، من هذه الجماعات

ْ، حشدت جماعة ٢٠١٨وخالل عام . ًالمزعوم الثالث بدال عن المسجد األقصى) الهيكل(التي تسعى إلقامة 
بصورة مكثفة القتحام المسجد األقصى خ» ُأمناء جبل الهيكل« َ ُ الل األعياد اليهودية؛ فقد دعت إلى اقتحامه ٍ

َ، الذي وافق األحد )يوم القدس(في ذكرى  َ أيار عشية ذكرى النكبة الفلسطينية، معلنة اقتحام الحرم ١٣َ َ ََ ً َِ ُ ّ
  .القدسي من باب الخليل

ٌوألن هذه الجماعات لها منصات إعالمية وصفحات على مواقع التواصل االجتماعي؛ فقد أطلقت  ٌ ّ
؛ لتكثيف اقتحاماتهم للمسجد، كما وزعت المنشورات؛ كي تحث على " في يوم القدس٢٠٠٠#«تاج هاش ُ َ ِ ّ َ

ُزيادة أعداد المقتحمين من اليهود بصورة تدريجية؛ حتى يتسنى لهم فرض السيادة اليهودية على الحرم  َْ ّ َ َ َ ٍ
 األقصى من باب الخليل، ِوبالفعل اقتحم المستوطنون ساحات. ٕالقدسي، واعادة بناء الهيكل المزعوم

  .ووصلوا إلى قلب ساحات المسجد األقصى المبارك

ّوذكرت هذه الجماعات خالل حملتها اإلعالنية عبارات استفزازية للمسلمين وتشجيعية لجماعات  َّ ً ٍ
َ؛ حتى نبني هيكلنا ونصل إلى الخالص، وسيكون اقتحامنا برفقة )جبل الهيكل(سنقتحم : ًالمستوطنين قائلة ِ َ َ

  .ِاألبطال جنود الجيش اإلسرائيلي

َم حوالي ٢٠١٨وشهدت ساحات المسجد األقصى المبارك خالل عام  َِ اقتحاما من قبل ٤٦٥َ ً
ٌالمستوطنين؛ منها ما يكون صباحا ومنها ما يكون بعد الظهيرة، ودائما ما يرافق المقتحمين حاخامات  ً ً

ِيغنون، وأحيانا يقيمون حفالت زواج، حيث ُأقيم في ُوطالب المدارس الدينية اليهودية، وخالل اقتحاماتهم  ً ّ َ ُ
وبالنسبة ألعداد المقتحمين لساحات المسجد األقصى خالل هذا . َ حفل زواج١٣شهر أبريل الماضي 

َالعام، فقد بلغت حوالي  ّ مستوطن، وذلك وفق رصد يومي لما تفيده المصادر المعنية بتلك ٢٨٦٠٦َ ّ ٍ َ َ ٍ
  . اللغة العبرية بمرصد األزهر لمكافحة التطرفاإلحصاءات، وقامت به وحدة

المرفق أن هناك بعض األشهر في السنة تتزايد فيها نسبة ) ١(ويتبين من المخطط التفصيلي رقم 
شهر نيسان؛ اقتحم : ًفمثال. لها أيام أعياد ومناسبات صهيونيةّاقتحامات المستوطنين، وهذه األشهر يتخل

َحوالي  ُ مستوطن ساحات المسجد األقصى وحائط البراق بمناسبة عيد الفصح اليهودي، وفي ٢٥٠٠َ ِ ٍ
ِ مستوطن ساحات األقصى، من بينهم٦٠٠ِاألسبوع الثالث من الشهر ذاته، اقتحم   ١٩ في يوم ٢٦٥: ٍ

ّأبريل؛ ذكرى ما يسمى  َ ُواذا نظرنا إلى أيار، سنجد تزايد أعداد المقتحمين فيه؛ وذلك بسبب ). االستقالل(بـ ُ َ ٕ
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ّما يسمى بـ  َ ِ مستوطن، ساحات المسجد األقصى، واقتحم ٢٠٨٤ أيار، ١٣َ؛ حيث اقتحم، يوم )يوم القدس(ُ ٍ
ِ مستوطن، خالل االحتفال بعيد األسابيع، في الحادي والعشرين من الشهر ذاته٢٩٥ ٍ.  

ُا تموز؛ فقد كان من اَألشهر التي تزايدت فيها أعداد المقتحمين؛ وذلك بسبب ذكرى خراب ّأم ْ
ُالمزعوم؛ فقد اقتحم ساحات األقصى وحائط البراق ) الهيكل( ٍكما شهد أيلول أكبر عدد . ٍ مستوطن١٤٤٠ِ َ

رين في التراث ُمن المقتحمين لساحات المسجد األقصى؛ بسبب تزامنه مع احتفاالت اليهود بعيدين مشهو
  .عيد الغفران، وأعياد المظال: الديني اليهودي؛ وهما

ٌوجدير بالذكر؛ أنه أثناء احتفاالت المسلمين بأعيادهم وخالل شهر رمضان، يكون هناك انخفاض  ٌ
ٍفي أعداد المقتحمين؛ وذلك خوفا من وقوع مصادمات بين المقتحمين والمسلمين المرابطين في القدس،  َ ُ ُ ً

ٍ مقتحم١٢٢٥ْ أعدادهم في حزيران ووصلت إلى حيث انخفضت ِ َ ُ.  

َ بقياس وتيرة االقتحامات ومقارنتها باألعوام الماضية؛ لتقف بذلك على األسباب "الوحدة"كما قامت 
ًالتي جعلت من ساحات المسجد األقصى هدفا لهذه الجماعات من المستوطنين ْ.  

ٍُحمين لساحات المسجد األقصى في تزايد أن أعداد المقت) ٢( رقم  ويتبين من المخطط التوضيحي
ًم، حيث بلغ عدد المقتحمين، وفقا لما رصدته ٢٠١٦ًمستمر بداية من عام   من المصادر العبرية، "الوحدة"َ

ٍ مستوطن، بينما تزايدت األعداد بشكل كبير في عام ١٤٦٢٦ ٍم، بنسبة زيادة عن عام ٢٠١٧ٍ م ٢٠١٦ِ
ُقدرها  ُن خالل هذا العام مقارنة بالعام الماضي، بنسبة قدرها ، وتزايدت أعداد المقتحمي%٧٥َ ًَ ُ١١.٦ .%

ُيتضح أن الكيان الصهيوني يسعى بأدواته المختلفة وَأذرعه المتطرفة، إلى : ومن هذه البيانات والمؤشرات ِ ِ ّ َ
ّتحقيق أهدافه الخبيثة؛ األمر الذي يعني أن خطة التقسيم الصهيوني الزماني للمسجد األقصى تسير في ُ 
َخطوات ثابتة نحو هدفها؛ مما ينذر بإشعال حرب دينية قد تقضي على األخضر واليابس، وتهدد السالم   َ ُ ٍ ِ ٍٍ ُ

  .واالستقرار العالمي

ْولم تكتف جماعات المستوطنين باقتحاماتهم لساحات األقصى المبارك، بل سعت إلى فرض طابعها  َ َ ُ ِ َ
َاليهودي والصهيوني على الحرم اإلبراهيمي، وتح ٍكنيس يهودي«ويله إلى َ ، من خالل االحتفال بأعيادها »َ

َالمزعومة، وفعالياتها اليهودية التي تقيمها من حين إلى آخر  َ ٍ.  

بحق  ِوفي هذا الصدد، تابعت وحدة الرصد باللغة العبرية االنتهاكات التي يمارسها المستوطنون 
 تشرين ثاني ٣ المستوطنين يوم السبت ً ألفا من٤٠المقدسات اإلسالمية في الخليل؛ حيث قام حوالي 

ٍ بنصب خيام ٢٠١٨ ْ استيطانية في العديد من األماكن في البلدة القديمة في الخليل، وفي مستوطنة  َ
، وسط حراسة »سبت حياة سارة«ُ، وشرعوا في االحتفال بما يطلق عليه في اليهودية عيد »كريات أربع«

لتمكينهم من أداء صلواتهم وطقوسهم التلمودية في ساحات  َِمشددة من قبل قوات االحتالل الصهيوني، 
وأطلقوا أبواقهم ومزاميرهم في باحات الحرم اإلبراهيمي وأروقته وساحاته . المسجد اإلبراهيمي بالخليل
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ًعلى أنغام الموسيقى الصاخبة في ساحاته؛ احتفاال بما  ًالخارجية، وفضال عن ذلك شرعوا في الرقص 
ّيسمى  َ    . " سارةسبت حياة"ُ

ِكما أن ممارسات سلطات الكيان الصهيوني الغاشمة بحق الفلسطينيين والمقدسات اإلسالمية لم  َ ُ
المسلمين وعلى  َتقتصر فقط على اقتحامات باحات المساجد، بل شملت كذلك التضييق على المصلين 

ّزائري المسجد اإلبراهيمي بصورة مستمرة، ومنع رفع األذان فيه عدة مرات ِ ْ ْ َ عن إغالق الحرم  ً، فضال ٍ
ُكما شهد الحرم اإلبراهيمي وقبر يوسف، مساء  . اإلبراهيمي أمام المصلين المسلمين في صالة المغرب َ َ َ ِ َ

َِم، اقتحاما من قبل آالف المستوطنين، حيث اقتحم ٢٠١٨ كانون أول ١٠اإلثنين  َ مستوطن عدة ٧٥٠٠ً ّ ِ ٍ
َمواقع؛ هي نة حلحول، والحرم اإلبراهيمي في الخليل، وخالل اقتحامهم قبر يوسف في مدينة نابلس، ومدي: ِ

ًأقاموا صلواتهم اليهودية وطقوسهم التلمودية، فضال عن االحتفال بعيد  َ َ اليهودي؛ حيث قاموا » األنوار«ِ
  .بإشعال الشموع في ساحات قبر يوسف

ْ مستوطن قبر يوسف، تحت جنح الظال١٤٠٠ِوفي السياق ذاته، اقتحم أكثر من  ُ َ َ م، يوم السبت ٍ
ٌم، برفقة حراسة مشددة، وحدثت مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين الذين حاولوا التصدي ٢٣/٦/٢٠١٨  َ ُ ٍ

  .للمستوطنين اليهود

ويشكل  َ ٍ، خالل السنوات األخيرة، عنوان صراع بين الفلسطينيين "مقام يوسف" أو "قبر"ُ َ
ًواإلسرائيليين، بعد أن أصبح مزارا معتادا للمست ُ وطنين، رغم أن العديد من الدراسات التاريخية واألبحاث ً

َاألثرية تنفي االدعاءات الصهيونية؛ بأن المكان يعود للنبي  ّ وأثبتت الكثير من .  عليه السالم"يوسف"ِ
ّالدراسات التي ُأجريت للمقام، أنه بناء إسالمي، يخلو من أي إشارات أثرية أو تاريخية، تدل على الفترة  َُ ٍ ّ َ ٌ ْ

َ عام، أي في العصر البرونزي، وهذا يؤكد الرواية التاريخية، ٣٥٠٠َ، قبل »يوسف«ي عاش فيها النبي الت ّ ٍ
ًإنه يعود لولي صالح سكن المنطقة قديما: التي تقول َ َ َ َ َ . ْإضافة إلى أن التاريخ لم يذكر مكان دفن األنبياء ً

بصورة مؤكدة ودقيقة، سوى نبي واحد؛ وهو سيدنا    .ُيه الصالة والسالم، خاتم األنبياء والمرسلين عل"محمد"ٍ

 لمرصد األزهر لمكافحة التطرفا

 ١٨ ص٢٨/١/٢٠١٩الدستور 

***  
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 فلسطين وعروبتها أهم عندي من بطولة عالمية

 !إليك التفاصيل.. َانسحب من مسابقة عالمية إكراما لفلسطين

اهللا وليـد العنجـري، الكـويتي الجنـسية، الكـويتي عبـد  البطـل – الفلسطيني لإلعالم المركز – الكويت
ٍالفلسطيني الهوى، بدا متحمسا أكثر عقب انسحابه من بطولة عالمية بعدما اختارته القرعة لمواجهة العب  ً

ــابالت اإلعالميــة والــصحفية، اســتطاع مراســل .صــهيوني ــد والمق المركــز الفلــسطيني "مــن وســط زحــام التأيي
إن فلـسطين أهـم عنـدي مـن : "طل العنجري، الذي أوجز حكايتـه بـالقولانتزاع مقابلة خاصة مع الب" لإلعالم

  ".بطولة عالمية

منـذ أربـع سـنوات " الجوجيتـسو"ً عاما، بدأ لعبـة ٢١(هو عبد اهللا بن وليد إبراهيم العنجري  من هو العنجري
  .متحدةفقط، لعبها بمهارة عالية حتى انتقل للتمرين باألكاديمية األولى عالميا في الواليات ال

تمكن البطل العنجري من التتويج بالميدالية الذهبية في بطولة االتحاد الـدولي للجوجيتـسو المقامـة 
 كيلـو، وذلـك فـي أكتـوبر الماضـي، كمـا كـان قـد حـصل علـى ٨٨بوالية تكساس األمريكيـة فـي فئـة تحـت الــ

  .ًأيضاالميدالية الذهبية في بطولة الجوجيتسو بواشنطن في أغسطس من العام الماضي 

اقترب عبد اهللا من تحقيق حلمه بالوصول إلى الدرجـة األولـى عالميـا، عنـدما تقـرر  االنسحاب من العالمية
ّوضعه ضمن الئحة الالعبـين العـالميين فـي بطولـة تجـرى بمدينـة لـوس أنجلـوس األمريكيـة، إال أن القرعـة 

اختارت العبا صهيونيا لمواجهة عبد اهللا في البطولة، مما دفع ه لالنـسحاب ورفـض الحـضور للبطولـة أمـام ً
ّكيف أواجه العبا ال أعترف بكيانه الصهيوني، موقفنا واضح أنـه ال يوجـد شـيء : "يقول.الالعب الصهيوني

ّاسمه إسرائيل، هي فلسطين، وستبقى فلسطين، لذا كان واجبا علي االنسحاب بال تردد ً."  

سحابه هــذا التأييــد الواســع لــيس مــن فلــسطين وأهلهــا لــم يتوقــع البطــل عبــد اهللا، أن يلقــى انــ دعــم وتأييــد
ٕبل امتد التأييد ليصلني من دول عربية واسالمية وعالمية، لم يكن في حسباني كـل هـذا، بـل كـان "فحسب، 

ّيـشار إلـى أن لجنـة البطولـة ".في حسباني أن تبقى فلسطين وعروبتها، فهي أهم عندي من بطولـة عالميـة
: ًوأضاف قائال.ّل للبطولة، إال أن ذلك لم يؤثر في نفسية أو حماسة عبد اهللامنحت الالعب الصهيوني التأه

ّأعتقد أن انسحابي هذا سيمنحني دفعة للتقدم لألمام، سيما أن موقفي هذا يتوافق مع موقف بلدي الكويت " ّ
مـــة ّمـــن الكيـــان الـــصهيوني، أنـــه ال اعتـــراف وال إقـــرار بـــه وال تطبيـــع معـــه، فـــالتطبيع فـــي عرفنـــا هـــو جري

ُوتعــرف دولــة الكويــت برفــضها التــام للتطبيــع مــع الكيــان الــصهيوني، وتعلــن موقفهــا الــدائم الــداعم ".عظيمــة
  .للقضية والشعب الفلسطيني

، هـو "الطريـق للخـضوع"أو " فـن الليونـة"هذه اللعبـة يابانيـة األصـل، المعنـى الحرفـي لهـا،  لعبة الجوجيتسو
  . فنون القتالية اليابانية، بما فيها القتال األعزل أو المسلحاالسم الذي يطلق على مجموعة من أنماط ال

  ٢٧/١/٢٠١٩ المركز الفلسطيني لإلعالم

***  
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  االحتالل؟ ضباط بجانب "الغطاس"بـ القدس بطريرك احتفل لماذا
 

 إن العبريـة، "معـاريف" بـصحيفة العربيـة الشؤون في الخبير ،"خوجي جاكي" اإلسرائيلي الكاتب قال
 المعـروف المـسيحي االحتفـال أقـام ثيوفيلوس، البطريرك المحتلة القدس في األرثوذكس الروم كنيسة رئيس
 .اإلسرائيلي الجيش من ضابطان جانبه ٕوالى األردن، نهر ضفاف على أريحا بمدينة الغطاس بيوم

 وقــد فكيــف الفلــسطينيين، عنــد ًأصــال متهالكــة األرثوذكــسي البطريــرك صــورة أن إلــى خــوجي ولفــت
 وقــوف حالــة أن إلــى وأشــار .بأريحــا المــسيحية الطقــوس يــؤدي وهــو جانبــه إلــى إســرائيليون طضــبا حــضر

 ".خاصة حساسية إبداء" معها يجدر كان البطريرك بجانب اإلسرائيليين الضباط

 أعياد احتفاالت في اليوناني البطريرك قاطعت المختلفة، والمؤسسات المسيحية المرجعيات أن يذكر
 القــدس فــي الكنيــسة وعقــارات وأراضــي أمــالك وتــسريب ببيــع تورطــه بــسبب لعزلــه، دعــوات وســط المــيالد،
  .لالحتالل فلسطين وعموم

 ٢٧/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  فعاليات

 االمير الحسن يدعو لبناء قدرات مؤسسات اإلقليم لحماية التراث الحضاري واإلنساني
  

إن دراســة اآلثــار والتــاريخ تــذكرنا بأصــالتنا : ســمو األميــر الحــسن بــن طــالل قــال –  بتــرا–فلورنــسا 
  .والمشتركات فيما بيننا حيث أن هناك حضارة إنسانية واحدة وثقافات متعددة ذات مكونات متنوعة

وخــالل الجلــسة الحواريــة الخاصــة التــي عقــدت ضــمن أعمــال المــؤتمر الــدولي الرابــع عــشر لتــاريخ 
أثر األزمات على ثقافة وحركة اإلنسان ونتاجه الحضاري «ن وآثار األردن في مدينة فلورنسا اإليطالية بعنوا

ــات  ــث يمكــن للثقاف ــان حي ــاع األدي ــات وأتب ــين الثقاف ــة الحــوار ب ــد ســموه أهمي ــار األردن، أك ــاريخ وآث حــول ت
والمجتمعات ان تزدهر وتتطور عبر التفاعل البناء المبني على تعزيز الكرامة اإلنسانية والمواطنة الحاضنة 

ار ســموه إلــى أهميــة التكامــل بــين مؤســسات المجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص والحكــومي وأشــ .للتنــوع
والتواصل الحقيقي بينها وبين المجتمعات من اجـل تحقيـق حيـاة أفـضل بمـا يـضمن كرامـة اإلنـسان وتـأمين 
ا احتياجاتـه األساســية؛ مــشيرا فــي الوقــت ذاتــه إلــى أهميــة دور اإلعــالم فــي التحقــق مــن المعلومــات ونــشره

ــراث . بــصورة موضــوعية ــة الت ــيم لكــي تــسهم فــي حماي ــاء قــدرات المؤســسات فــي اإلقل ــى بن ودعــا ســموه ال
الحــضاري واإلنــساني، وبخاصــة حمايــة المواقــع الدينيــة ذات القيمــة الروحيــة والمعنويــة، مؤكــدا ضـــرورة 

ير والتعـــاون المحافظــة علــى مكنونـــات التــراث العـــالمي، وجعلهــا جــزءا مـــن االســتراتيجيات الوطنيـــة للتطــو
  . اإلقليمي والدولي
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وأشاد سموه بدور خبراء اآلثار األردنيين في الحفاظ علـى التـراث فـي العديـد مـن دول المنطقـة بمـا 
  .في ذلك جهود األردن في الحفاظ على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف

 منطقـــة البحـــر األبـــيض وتحـــدث رئـــيس إقلـــيم توســـكانا يـــوجيني جيـــاني عـــن أهميـــة التعـــاون فـــي
  .ّالمتوسط، والحاجة إلى الفكر النير والتنوع وتعزيز العمل اإلنساني

ودعــا إلــى مزيــد مــن التعــاون بــين إيطاليــا، وبخاصــة فلورنــسا، وبــالد الــشام فــي المجــال األكــاديمي 
لي األردنـي وتحدث السفير اإليطالي في عمان فابيو كاسيسي عن التعاون اإليطا. وتبادل الباحثين والطالب

في مجال الحفاظ على التراث والنتائج المثمرة المنبثقة عن هذا التعاون، مـشيرا إلـى أهميـة احتـرام التعدديـة 
وتعزيز الفهم المشترك بين الشعوب، مـشيدا بـالجهود التـي يقـوم بهـا األردن مـن أجـل تـدعيم االسـتقرار فـي 

إن المؤتمر تطرق إلى أهمية تطـوير : غيدو فانينيوقال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر البروفسور .المنطقة
منهجيات استراتيجيات جديـدة فـي مجـال اآلثـار والحفـاظ علـى التـراث، وأن األزمـات تـدعونا للعمـل معـا مـن 

  .أجل منهج ثقافي جديد في اإلقليم يتخطى األزمات ويسهم في معرفة تراث اآلخر

البروفـسورة ميـريال لـودا، إلـى أهميـة التنـسيق وتطرقت نائب رئيس جامعة فلورنسا للتعاون الدولي 
بــين الجهــات المعنيــة بالحفــاظ علــى التــراث وأهميــة المعرفــة والبحــث العلمــي فــي دعــم المــشاريع والبــرامج 

 .المختلفة في هذا اإلطار

  ٢ ص٢٧/١/٢٠١٩الغد 

*** 

  اليوم تنطلق المقدسيات المرابطات لدعم عالمية حملة "..مريم كلنا"
 

 وسـم تحـت المقدسيات المرابطات لدعم حملة الجاري الشهر من ٢٨ الـ الموافق ثنيناأل يوم تنطلق
 يــوم يوافــق الــذي القــادم، آذار/مــارس مــن الثــامن فــي وتختــتم ،(WeAreAllMary#) ،)مــريم _ كلنــا#(

ــة وتهــدف.العــالمي المــرأة ــى الحمل ــة إحــداث إل ــدعم العــالمي التفاعــل مــن حال  المقدســيات النــساء صــمود ل
 القـدس مدينة في "اإلسرائيلي" االحتالل جنود ممارسات جراء عليهن الواقع الظلم برفع واإلسهام طات،المراب

 واألكاديمية واإلعالمية والشعبية الرسمية واألنشطة الفعاليات من العديد الحملة وسيتخلل.األقصى والمسجد
 و مـريم_كلنـا # )هاشـتاغ #( وسـم تحـت المتعـددة االجتمـاعي التواصـل منصات عبر وستنطلق.العالم حول

(#WeareallMary)، العالم حول الفلسطينية للقضية الداعمين والنشطاء المؤثرين من عدد بمشاركة. 

 يـوم للحملة، الرئيس الراعي التركية، "أوكاد" جمعية تعقده صحفي مؤتمر في الحملة إطالق وسيتم
ــا أشــخاص ٦ تعيــين وســيتم إســطنبول، فــي الجــاري، ينــاير ٢٨ غــد ــة باســم طقينن  العربيــة باللغــات الحمل

 مواقـــع نــشطاء وتفاعــل.المختلفــة اإلعــالم وســائل علـــى الحملــة لتغطيــة والفرنــسية، والتركيــة واإلنجليزيــة
 نـشطاء مـع بالتعـاون التركيـة "أوكـاد" للثقافـة العالميـة القـدس جمعيـة أطلقتـه وسـم مع االجتماعي التواصل

 ."WeAreAllMary#"و ،"مريم_كلنا#" عنوان تحت وذلك العالمية، الحملة خالل من فلسطينيين،
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 تسير ألنها الظلم، أنواع أشد تعاني التي المقدسية المرأة واقع من ُمستوحاة رمزية شخصية ومريم
 ونـذرتها المحتلـة القـدس فـي أمها ولدتها التي فمريم.عنها التخلي دون بها تؤمن التي والمبادئ القيم وراء

 كل على محبتها وانطبعت وبيوتها شوارعها وألفتها القدس محاريب عرفتها لمبارك،ا مسجدها لخدمة ُمحررة
 وبحــسب.المحتــل ظلــم ضــد عنهــا الــدفاع الواجــب مــن وبــات القــدس، وأحبتهــا القــدس فأحبــت فيهــا، حجــر

ــة، علــى القائمــات الناشــطات ــة إطــالق فكــرة فــإن الحمل  االنتهاكــات وتيــرة ارتفــاع خــضم فــي تبلــورت الحمل
 األمريكيــة اإلدارة نقــل بعــد تــضاعفت والتــي مكوناتهــا، بكــل القــدس مدينــة بحــق تمــارس التــي ةالــصهيوني
 المـرأة تمثـل وال المـسلمين علـى القـدس قـضية حـصر لعـدم الحملـة وتـسعى .المحتلـة المدينة إلى لسفاراتها
 القـائمون ودعـى.ادواالضـطه التعنيـف من تعاني التي والعربية أيضا، الفلسطينية المرأة ٕوانما فقط المقدسية

 المقدسـية المـرأة مـع تضامنا" :فيه يقول قصير، فيديو تسجيل عبر "مريم_كلنا#" حملة دعم إلى مهتم كل
 تحمل التي االجتماعي التواصل وسائل على الحملة صفحات على ويرسله ،"ودولته اسمه ويذكر مريم، كلنا

  .مريم كلنا اسم جميعها

  ٢٧/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  آراء عربية

 انفالت المستوطنين

 كمال زكارنة

يشكل المستوطنون اليهود في الضفة الغربية المحتلة، خطرا حقيقيا على حياة المواطنين 
على الطرق الخارجية وفي القرى ومحيطها، حيث يقومون بمهاجمة السيارات الفلسطينيين، وخاصة 

العائدة للفلسطينيين، ويعتدون على من بداخلها ويتسببون اما بقتلهم او اصابتهم بجروح مختلفة او 
تعطيل سياراتهم، وكل هذا يتم تحت الحماية المباشرة من قبل جنود االحتالل، الذين يشلركون المستوطنين 

كثير من االحيان االعتداءات على المواطنين الفلسطينيين، كما يهاجمون القرى والتجمعات السكانية في 
الفلسطينية ليال ونهارا، وهم مدججون بالسالح وبرفقة وحماية جيش االحتالل، ويطلقون الرصاص الحي 

 .وحشيةعلى المواطنين بهدف قتلهم، وقد ارتقى عدد من الشهداء نتيجة تلك االعتداءات ال

وقد ظهرت في اآلونة االخيرة منظمة ارهابية دينية جديدة، اسسها المستوطنون في الضفة الغربية 
المحتلة، الى جانب منظمة اخرى شبيهة لها موجودة وتعمل في الضفة المحتلة منذ سنين، وكلتاهما 

الرهابيين المتدينين مدعومتان من جيش االحتالل تسليحا واعدادا، كما انهما تحظيان بتأييد وتشجيع ا
المتشددين من السمتوطنين، وبذلك يكون المستوطنون اليهود بدأوا عمليا بتفريخ المنظمات االرهابية 
المسلحة، في االراضي المحتلة التي تختار اعضاءها من المستوطنين المتطرفين القتلة، والذين لديهم 

 .كل وقت وكل مكاناستعدادا لقتل الفلسطينيين والحاق افدح االذى بهم، في 
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هذا االسلوب من االرهاب واعمال القتل والتخريب، التي يقوم بها المستوطنون المجرمون بحماية 
مباشرة من جيش االحتالل، يعيد الى االذهان دور عصابات القتل واالجرام الصهيونية، التي اسسها وقادها 

ر واسحق رابين وشمعون بيرس، وغيرهم في مناحيم بيغن واسحق شامي..قادة االجرام الصهيوني التاريخيين
، والتي ارتكبت المذابح والمجازر العديدة في صفوف الشعب الفلسطيني، بهدف ٤٨فلسطين المحتلة عام 

، وكارثة اللجوء الفلسطيني، وها هم ٤٨ترحيل وتهجير اكبر عدد منهم الى خارج فلسطين، فكانت نكبة الـ
نهم من خالل تأسيس منظمات القتل واالرهاب الصهيونية الجديدة، ّيعيدون الكرة مرة اخرى في محاولة م

المدعومة مركزيا ودينيا، الجبار المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة 
القدس، على الرحيل والهجرة الجماعية لكنهم يواجهون بقوة وعزيمة ال تلين، من قبل ابناء الشعب 

مسكين بأرضهم ووطنهم رغم التضحيات الجسام التي يقدمونها يوميا، وهم يدافعون الفلسطيني المت
ما يقوم به المستوطنون وجيش االحتالل، في االراضي الفلسطينية المحتلة، .بصالبة عن وجودهم ووطنهم

ينة تحت جنح الظالم يتطلب وعلى الفور، تأمين الحماية الدولية السريعة والكافية للجم المعتدين الصها
على الشعب الفلسطيني االعزل، ووقف اعتداءاتهم التي ال تتوقف ليال ونهارا، وهم يستفردون بالمواطنين 

اكثر من ثمانمئة الف مستوطن صهيوني في الضفة الغربية المحتلة، يعيثون .الفلسطينيين اينما وجدوهم
ون الناس الشعور باالمن واالمان، وال فيها قتال ودمارا وخرابا وفسادا، ويبثون الرعب وعدم االستقرار ويفقد

يوصمون او يوصفون او يصنفون باالرهاب واالرهابيين، انه تمزيق ممنهج للعدالة االنسانية التي تحولت 
 .الى خرقة بالية، مرفوعة على فوهات بنادق االرهاب الصهيوني المدعوم امريكيا

  ١٥ ص٢٨/١/٢٠١٩الدستور 

***  

  آراء عبرية مترجمة

  ًأوال الشعب بل …"شيء كل قبل إسرائيل "بادعائه أأخط غانتس
 )٢٤/١/٢٠١٩ معاريف (غلبوع عاموس

 كـل قبـل إسـرائيل ":يقـول الـذي المركـزي الـشعار ظهر غانتس لبني األولى االنتخابية اإلعالنات في
ــد ."شــيء ــون ق ــه يك ــر الــدعائي فريق ــساعات فك ــة ل ــسيط فهــو .الــشعار بهــذا طويل  ال األنــا، ال :وواضــح ب

 إال تهمنـي ال السابق، األركان رئيس يقول عندي، .األيام هذه عليها اعتدنا التي الترهات كل ال شخاص،األ
 الدولـة ثـم ًأوال اليهـودي الـشعب أن أعتقـد مختلـف، رأيي.شيء كل وقبل شيء كل فوق فهي إسرائيل، دولة
 بـالد فـي يهوديـة دولـة إقامـة عن بذلك نعلن ":االستقالل وثيقة في واحتفالية وشدة بقوة هذا قيل لقد .بعده

 بعـد اليهـودي؛ الـشعب دولـة شـيء كـل قبل :نفسه على ويشهد واضح الترتيب ."إسرائيل دولة هي إسرائيل،
 وفقـط إسـرائيل؛ بـالد ــ والثقـافي التـاريخي وتراثه والدته مكان هو الذي اليهودي، للشعب السيادة مكان ذلك
  .إسرائيل دولة ـ اإلطار ذلك بعد
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 وثيقـة قـضت لقـد .غيـره ألحـد وليس له ـ اليهودي للشعب قومي وطن منح هي الدولة ايةغ كل إن
 وسياسـية مدنيـة مـساواة سـتكون اليهـودي للـشعب القوميـة الدولة في ":واضح بشكل بذلك ًأيضا االستقالل

 ال ."والجــنس العـرق الـدين، فـي تمييــز أي دون للجميـع، )واالنتخـاب الترشـح فــي الحـق الحزبـي، بـالمعنى(
  .واحدة قومية هناك ألنه تكون، أن يمكن ال .القومية في مساواة توجد

ــة تمــنح لــم ١٩٦٦ العــام حتــى أنــه هــو التــاريخ ضــحك  بــل إســرائيل، لعــرب المــساواة إســرائيل دول
  .تواجدهم أماكن في ًعسكريا ًنظاما انتهجت

 عربـي كـل يكـون يكـاد الـسنة تلـك حتـى أنـه يعرفون ال إسرائيل مواطني من الكثير يكون أن يحتمل
 الحكــم مــن الغــرض لهــذا خــاص تــصريح استــصدار إلــى يحتــاج كــان حيفــا إلــى الفحــم أم مــن يــسافر أن أراد

  .أزمنة كانت نعم، .العسكري

 .القادمـة القريبة االنتخابات حملة في المركزية المواضيع أحد يكون أن القومية قانون على برأيي،
 االسـتقالل، وثيقـة قلـب فـي حربـة يـدق مـن هـو بغـضب بعمومـه القـانون يهاجم من أن هو األساس نهجي

  .ومتنوعة مختلفة ألسباب

 دولــة هــي إســرائيل دولــة أن واضــح ألنــه األســاس القــانون لهــذا حاجــة ال بــأن الحجــة ًجــدا منتــشرة
 يـرلتغي الدرزيـة القيادة في ًمؤخرا سألوا ،"نحتاجه ولماذا ًجدا، واضح هذا ".القومي والوطن اليهودي الشعب

 وكــل إســرائيل شــعب نعطــي ألن احتجنــا لمــاذا .ًجــدا نحتاجــه أننــا هــو جــوابي .شــكيد آييلــت الــوزيرة القــانون
  ؟واألمهات اآلباء احترام يجب أنه ًواضحا أليس ممنوع؟ القتل أن ًواضحا أليس العشر؟ الوصايا العالم

 تعلوه ًكبيرا ًدكانا ورأى ةالبلد إلى يوم ذات وصل الذي الحاخام عن التالية القصة معروفة ذلك وعن
 فـي" هنـا "تكتـب لمـاذا ":وسـأله الـدكان صـاحب إلـى الحاخـام جـاء ."الطـازج الـسمك يبـاع هنـا ":تقول يافطة

 حكيمنـا عـاد الغـداة وفـي ."هنـا "كلمـة الـدكان صاحب فأزال ."آخر مكان في وليس هنا أنه فواضح اليافطة؟
 الحاخـام عـاد ."يبـاع "كلمـة فأزيلـت ."بالمجـان تـوزع ال أنـك حفواضـ ؟"يباع "تكتب لماذا ":وسأله الدكان إلى
 أخـرى ومرة ."طازج "كلمة فأزيلت .ً"عفنا ليس أنه فواضح ؟"طازج "السمك أن كتب لماذا ":وسأل الدكان إلى
 الكلمـة فأزيلـت ."الـسمك غيـر هنـا يبـاع لحـم مـن مـا أنـه يرى فالكل ؟"سمك "كتب لماذا ":وشدد حكيمنا عاد

  .فارغة افطةالي وبقيت

 ًحقـا يكـون أن إلـى ًواضـحا لـيس ًشـيئا فـإن هكـذا يقـال، أن إلـى يقـال ال ًشـيئا إن يقال مثلما برأيي،
 معينـة ظـروف فـي واضـح هـو ومـا .ًغـدا ًواضحا يكون لن اليوم واضح هو ما .الشك من ظل دون ًواضحا،

  .نوقع فنحن ولهذا نكتب، فنحن ولهذا .أخرى ظروف في ًواضحا يكون لن

  ٢٤/١/٢٠١٩قدس العربي ال

*** 
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  اصدارات

 الحداثة الشعرية العربية ركزت على تغيير الشكل دون المضمون: علي البتيري

  ًصدر له حديثا ديوان القدس ليست بعيدة

  عمر أبو الهيجاء-عمان 

مازال الشاعر والكاتب علي البتيري يواصل اشتغاله على مشروعه الشعري بدأب واجتهاد عميقين، 
، بعد سبعة دواوين شعرية، إلى جانب عدد »القدس ليست بعيدة«ا السياق يأتي ديوانه الجديد وضمن هذ

من األعمال الشعرية الموجه لألطفال، وقد حازت أعماله الشعرية وقصائده على العديد من الجوائز بعد 
  .تلحينها

قلة نوعية في خطوة متقدمة في مسيرة الشاعر، كما يشكل ن» القدس ليست بعيدة«ويشكل ديوان 
  .مواجهته للواقع العربي المتردي والمأزوم

لتقت الشاعر البتيري وحاورته حول ديوانه الجديد وحول تجربته الشعرية وقضايا أخرى في ) الدستور(
  .الشعر والنقد

ماذا عن هذا .. ثمة اشتغال على قضية مركزية وهي قضية القدس» القدس ليست بعيدة«في ديوانك  *
  الديوان؟

في الديوان الجديد ملتزم في قصائدي بالهم الوطني والقومي، وبالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها قضية  -
القدس المحتلة، المدينة العربية المقدسة التي ما زالت تقف أمامنا بكامل جراحها وآالمها وهي تكابد 

اني عشرة قصيدة من أصل التهويد واالستيطان ومصادر الهوية التاريخ، حيث أخص مدينتي التي أحب بثم
خمس وثالثين قصيدة ضمها الديوان تعبر عن صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته لالحتالل بكل اضطهاده 
وقمعه وحصاراته، وتستحضر بطوالت وتضحيات هذا الشعب من خالل انتفاضاته ومواجهاته الباسلة 

ع غزوة في التاريخ، وهذا ما يتمثل للتهويد واالستيطان والمصادرة وبخاصة في القدس التي تواجه أبش
ٕبالتزامي بالقضية وخاصة تصدير واهداء الديوان، حيث جاء اإلهداء إلى أرواح شهداء فلسطين والى  ٕ
ٕأهالي القدس المرابطين حيث تم توظيف القصائد من أجل القدس والدعوة إلى نصرتها وانقاذها واعادة  ٕ

  .ينالهوية العربية اإلسالمية لها وألهلها الصامد

 ما رأيك في ذلك؟. في الديوان الجديد ثمة فسحة من األمل، وفيه عودة للقصيدة العمودية *

ّأكيد، ورغم الشعور السائد باإلحباط وتضاؤل حجم األمل مازال لدي األمل، وهذا ما تجلى في ديواني  -
يها ليحتل األول محتفظا بشيء من األمل في قصائدي دون أن يسمح للحزن أو اليأس أن يتسلل إل

هذا من ناحية المضامين والمعاني التي تم استحضارها، أما من الناحية . مساحات كبيرة وملحوظة فيها
ثمة عودة إلى القصيدة العمودية، » القدس ليست بعيدة«الفنية وأعني بها شكل القصيدة ومبناها ففي 

السابقة باستثناء ديوان حيث تغلب هذه الصفة على معظم قصائد الديوان بعكس دواويني الشعرية 
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الذي فيه بعض القصائد العمودية الغنائية التي شاركت بها في مهرجانات غنائية » أغنيات عاشق المطر«
  .محلية وعربية فحازت على عدة جوائز

 هل نعتبر هذا الرجوع انتصارا للقصيدة البيتية الكالسيكية أم رجوعا عن قصيدة التفعيلة الحديثة؟ *

ٕذه المسألة، ليس مهما شكل القصيدة، وانما نفسها الحديث والمعاصر، مع األسف الحداثة لي رأي في ه -
الشعرية العربية ركزت على تغيير شكل ومفردات القصيدة المعاصرة دون التركيز على تحديث مضمونها 

 تبدو أكثر لتوائم العصر الحديث، هناك قصائد بيتية ملتزمة بأوزان بحور الشعر وقوافيه عند بعض الشعراء
شكل القصيدة ال يقف عائقا أمام . حداثة من قصائد تفعيلة أو حتى قصائد نثرية عن البعض اآلخر

ٕالحداثة الشعرية عند الشاعر المتمكن، فالحداثة في الشعر ليست حداثة لفظية وشكلية وانما هي حداثة 
، إذا تخطينا اللغة التقليدية المهم ان ال نكون محكومين باللغة المعيارية الصارمة. معنى ومبنى معا

  .السائدة واستحضرنا المضمون المعبر عن روح العصر وتعقيداته فنحن شعراء محدثون

 عن اللغة المألوفة السائدة والمباشرة، ما الذي أردته من ذلك؟» القدس ليست بعيدة«ابتعد ديوان  *

، إال أنني لم أتخل عن لغة المجاز على الرغم من المنبرية التي تغلب على طبيعة القصيدة العمودية -
والتأويل والرمزية الشفافة التي عرفت بها في دواويني السابقة، ولكني مع ذلك أكثر اعتناء باستحضار 
القارىء المتلقي والوصول إليه دون أن يكون ذلك على حساب المستوى الفني للقصيدة، وأحاول إخراج 

يتها باستعادة وجذب جمهورها إليها بعد أن تراجع وقل حضوره القصيدة من عزلتها، ورد االعتبار لجماهير
 .وتفاعله حيث أصبح بعض الشعراء في واد وجمهورهم في واد آخر

  ٢٣ ص٢٨/١/٢٠١٩الدستور 

*** 

  اخبار باالنجليزية

Prince Hassan highlights ‘commonalities’ of cultures, praises 
Jerusalem preservation efforts 

 
AMMAN — The study of antiquities and history helps remind us all that we are one, HRH 
Prince Hassan said on Saturday. 
There is only one human civilisation, under which so many cultures have grown and diversified, 
and the study of this heritage and history helps bring to light the originality of humankind and 
the commonalities that unite it, the Prince underlined. 
Prince Hassan addressed the 14th International Conference on the History and Archaeology of 
Jordan, held in Florence, Italy, during a special dialogue session. 
He called for enabling specialised institutions in the region to help preserve the heritage and 
history of human civilisation, and protect spiritual and religious endowments around the world. 
It is an integral part of international heritage, according to a statement issued by His Highness’ 
office. 
The Prince praised the role of Jordanian archaeologists in preserving the history and heritage of 
the region, including efforts to protect Islamic and Christian holy sites in occupied Jerusalem.  
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Protecting these sites is of great value to global efforts to preserve human heritage, as well as for 
the attainment of peace, according to Prince Hassan. 
Dialogue between the followers of different faiths and religions is crucial for the prosperity of 
human civilisation and its cultures, he underscored. 
More so, empowering and enabling institutions in the region to protect and safeguard the sanctity 
of spiritual and religious endowments can greatly benefit interfaith dialogue, the Prince said. 
President of the Regional Council of Tuscany Eugenio Giani highlighted the importance of 
cooperation in the Mediterranean region. 
Enlightenment and acceptance of diversity are imperative to enhancing humanitarian action, 
Giani noted. 
Italian Ambassador to Jordan Fabio Cassese went over various cooperative programmes between 
the two countries on heritage preservation. 
Guido Vannini, chairman of the conference’s scientific committee, said that the event covered 
the importance of developing new strategies in archaeology and preservation of heritage, noting 
that crises necessitate joint work for a new cultural approach that contributes to realising others’ 
heritage.  
On another note, Prince Hassan also called for integration among civil society institutions and 
the public and private sectors, to help safeguard people’s dignity and secure a better quality of 
life for citizens. 
He also highlighted the important role of the media to authenticate and publish accurate, 
objective information 
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