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  المحتوى
  

  االردن والقدس
  

  ٤  "نداء المسجد األقصى"تواصل اإلعداد لعقد مؤتمر " األوقاف" •

  

  سياسيةشؤون 
  

تطالب بتحرك دولي لوقف الهجمة اإلسرائيلية على األماكن " الخارجية الفلسطينية" •

  ٥  الدينية

  ٧  يؤكد عزمه على نقل سفارة البرازيل إلى القدس" بولسونارو" •

  ٨  غضب من قوانين تحظر مقاطعة إسرائيل: الواليات المتحدة •

  

  اعتداءات
  

  ٩  أسرة آالف ٧ أرزاق تهدد وصناعية تجارية محال هدم أوامر :قاسم كفر •

 اعتداء للمستوطنين العام ٣٠٠االحتالل يعترف بتزايد اإلرهاب اليهودي بالضفة و •

  ١٢  ضيالما

  ١٣  مخطط إسرائيلي إلسكات مآذن القدس •

  ١٤  "معاليه أدوميم" وحدة استيطانية جديدة في ٤٥٩ •

  

  شؤون مقدسية
  

  ١٦  لتهجير المقدسيين" إسرائيل"وزير شؤون القدس يتهم واشنطن بتوفير الغطاء لـ •

  ١٦  المقدسيون يشيعون جثمان الشهيد أبو جمل: في موكب مهيب •

  ١٧  يتحول إلى طريق للهيكل المزعوممبنى بيزنطي .. القدس •

والمفتي يؤكد أن األذان سيبقى يصدح في " األقصى"في " الجمعة"اآلالف يؤدون  •

  ١٨  سماء القدس

  
  



 
٣

  
  تقارير

  

  ٢٠  مشاريع استيطانية قادمة لكسب اليمين االسرائيلي باالنتخابات المقبلةمنظمة التحرير  •

  ٢٢  صواتمضاعفة التنكيل باألسرى سبيل إردان لكسب األ •

  ٢٣   جديدة٣٨٠٨ وحدة استيطانية ومخططات لبناء ٥٦١٨عطاءات لبناء  •

  
  فعاليات
  

ندوة حول الحضور المسيحي ودوره في ترسيخ الهوية العربية في المدينة : القدس •

  ٢٣  المقدسة

  ٢٥  معرض تشكيلي في طوباس لدعم صمود الفلسطينيين •

  ٢٦  اصمة ثقافية دائمةعام التراث في العالم اإلسالمي والقدس ع ٢٠١٩ •

  عربيةآراء 

  ٢٧ ...!أمر إسرائيلي بهدمها وبأيدي سكانها".. الولجة المقدسية" •

  ٢٨  ال يزال حيا يرزق" بلفور" •

  

  آراء عبرية مترجمة
  

  ٢٩ جمعية ممولة من الخزينة العامة تمول بؤرة استيطانية •

  

  اخبار باالنجليزية
  

Israeli forces deny access of PA officials to Khan al-Ahmar  ٣٢  

Orthodox churches start Christmas celebrations in Bethlehem  ٣٢  

President: No elections without Jerusalem  ٣٣  

PSD dispatches first Christian retiree pilgrimage convoy to Palestine  ٣٤  



 
٤

  األردن والقدس
  

 "نداء المسجد األقصى"تمر تواصل اإلعداد لعقد مؤ" األوقاف"
 

تواصــــل اللجــــان المختــــصة فــــي وزارة األوقــــاف والــــشؤون والمقدســــات  – عمــــان – زايــــد الــــدخيل
بالتعــاون مــع مجلــس االمــة، ” نــداء للمــسجد األقــصى المبــارك"اإلســالمية، االعــداد والتحــضير لعقــد مــؤتمر 

  .المقبل) أبريل(المقرر عقده في االسبوع األول من شهر نيسان 

ٕق مصدر مطلع في الوزارة، فان اللجان تعمل حاليا بشكل مكثف العـداد واجـراء كافـة الترتيبـات ووف
الالزمة النعقاد المؤتمر، في ظل رغبة العديد من العلمـاء والمؤسـسات الدينيـة وخبـراء وعلمـاء وشخـصيات 

  .ٕسياسية واعالمية محلية وعربية ودولية، في المشاركة في فعاليات المؤتمر

صدر الـذي طلـب عـدم نـشر اسـمه، أن المـؤتمر يعـد تظـاهرة عالميـة للقـدس، فـي ظـل مــا وبـين المـ
ًيتعرض له المسجد األقصى من تهويد من قبل سـلطات االحـتالل خاصـة فـي الفتـرة االخيـرة، مـشيرا إلـى أن 
 ًمخرجات المؤتمر ستركز على توجيه الدعم للقدس بشكل عملي وفعلي، بعيدا عن تقـديم االبحـاث أو اوراق

  .العمل

وشدد إن عقد المؤتمر في هذا التوقيت يهـدف الـى تقويـة وتعزيـز موقـف إدارة األوقـاف، باالضـافة 
الــى دعــم الوصــاية الهاشــمية واطــالع العــالم اإلســالمي والــدولي علــى كــل مــا يجــري فــي القــدس والمــسجد 

  .األقصى

يـة والعالميــة، بــضرورة وأكـد أن الهــدف مـن عقــد المــؤتمر هـو لتــذكير كافـة الــدول اإلســالمية والعرب
االلتزام بالحفاظ والدفاع عن القدس والمقدسات، من خالل وضع آليات للتنـسيق العملـي مـن اجـل الوصـول 

  .الى الهدف المنشود وهو حماية المسجد االقصى

ًوأشــار الــى ان اللجــان تعمــل حاليــا علــى توجيــه الــدعوات إلــى شخــصيات سياســية وعلمــاء مفكــرين 
  .ركة في فعاليات المؤتمروطلبة جامعات للمشا

ــي  ــال ف ــو البــصل ق ــدكتور عبدالناصــر اب ــشؤون والمقدســات اإلســالمية ال ــاف وال ــر األوق ــان وزي وك
تـصريحات صـحفية سـابقة، إن مـا يتعـرض لـه المـسجد االقـصى المبـارك مـن انتهاكـات واقتحامـات وأخطــار 

هــذه االعتــداءات فــي اآلونــة جــسيمة ويوميــة، يــستفز مــشاعر المــسلمين والعــرب قاطبــة، وقــد زادت وتيــرة 
األخيرة بصورة غير مسبوقة ما ينذر بوجود خطة مبيته للسلطة القائمة باالحتالل لتغييـر الوضـع التـاريخي 

  . والقانوني القائم الى ما ال تحمد عقباه

ًاننــا فــي األردن وبحكــم الوصــاية الهاشــمية علــى القــدس والمقدســات نيابــة عــن األمتــين "وأضــاف 
ــه أقــدس العربيــة واال ــا إطــالع االمــة والعــالم أجمــع علــى خطــورة مــا يتعــرض ل ســالمية نجــد أنــه مــن واجبن

  ".مقدساتها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من خالل تنظيم هذا المؤتمر الدولي



 
٥

وأشار إلى أن وزارة األوقاف وبحكم واليتها الدينية واالدارية على أوقـاف القـدس والمـسجد األقـصى 
دعــت الــى تنظــيم هــذا المــؤتمر الــدولي بمــشاركة محليــة وعربيــة ودوليــة واســعة، لغايــات التباحــث المبــارك 

ــادة الهاشــمية فــي دعــم القــدس  والتــشاور فــي ســبيل نــصرة المــسجد األقــصى المبــارك والوقــوف خلــف القي
  .ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية

تـاح اعمـال المـؤتمر قبيـل ايـام وكانت الوزارة أعلنت منتصف الـشهر الماضـي عـن تأجيـل موعـد افت
الماضـي، تجاوبـا مـع رغبـة العديـد مـن العلمـاء ) ديـسمبر(من موعد انعقاده في العشرين مـن كـانون األول 

والمؤسسات الدينية في المشاركة بالمؤتمر، وليتسنى للوزارة إجراء كافة الترتيبـات الالزمـة النعقـاده، وفقهـا 
 .أنذاك

  ٣ ص٥/١/٢٠١٩الغد  

***  

  ياسيةشؤون س

  تطالب بتحرك دولي لوقف الهجمة اإلسرائيلية على األماكن الدينية" الخارجية الفلسطينية"
  

البت وزارة الخارجيـة الفلـسطينية بتحـرك دولـي عاجـل لوقـف الهجمـة اإلسـرائيلية ط – بترا –رام اهللا 
  .التهويدية لألماكن الدينية والتراثية والحضارية في فلسطين

ن أمــس، اليونــسكو واألمــم المتحــدة بــسرعة التحــرك عبــر إلــزام إســرائيل كقــوة ودعــت الــوزارة فــي بيــا
احـتالل علـى احتـرام وتنفيــذ قراراتهـا، ودعتهـا لمـساءلة ومحاســبة المـسؤولين اإلسـرائيليين علـى انتهاكــاتهم 

  .الجسيمة للقانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي واتفاقيات جنيف

طات االحــتالل والمــستوطنين يــصعدون مــن الهجمــة الــشرسة وأشـارت بهــذا الخــصوص، الــى أن ســل
التهويديــة ألراضــي المــواطنين الفلــسطينيين فــي بلــدات الولجــة وبتيــر والينــابيع التابعــة لهمــا، بهــدف تهويــد 

ٕواقامـــة بـــؤر ) هـــار جيلـــو(المنطقـــة وتوســـيع المـــستوطنات الجاثمـــة علـــى أراضـــي المـــواطنين كمـــستوطنة 
وربطهــا ) غــوش عتــصيون( التواصــل بــين مكونــات التجمــع االســتيطاني اســتيطانية بهــدف خلــق حالــة مــن

ُبجنوب مدينة القدس المحتلة، بما يحقـق لالحـتالل مخططاتـه الراميـة الـى زيـادة أعـداد اليهـود فـي المدينـة 
  .ويوسع من حدودها نحو الجنوب، وصوال الى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني من الجهة الجنوبية

المـم المتحـدة امـس مهاجمـة موكـب رئـيس الحكومـة الفلـسطينية رامـي الحمـد اهللا الى ذلـك، دانـت ا
، والـذي نـسب إلـى )ديـسمبر( كـانون األول ٢٥بالحجارة أثناء عودته من قداس الميالد من بيت لحـم فجـر 

ٕولم يتم نشر النبأ على الفور، لكن وسائل إعالم فلسطينية واسرائيلية نسبته إلـى .مجموعة من المستوطنين
  .مستوطنين



 
٦

وجــاء فــي بيــان صــحفي صــادر عــن المنــسق الخــاص لألمــم المتحــدة لعمليــة الــسالم فــي الــشرق 
إن الهجوم بالحجارة على موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد اهللا في "األوسط نيكوالي مالدينوف، 

  ."عيد الميالد هو حادث مقلق للغاية

. يمكن للحجارة ان تقتل. جب تقديم الجناة إلى العدالةأنه أمر غير مقبول على اإلطالق وي"واعتبر 
) أكتــوبر(لقــد وقعــت الحادثــة فــي المكــان نفــسه الــذي فقــدت فيــه عائــشة الرابــي حياتهــا فــي تــشرين األول 

  ."يجب أن يتوقف هذا العنف على الفور. الماضي

 الحمـد اهللا إثـر إصابة اثنـين مـن مرافقـي"وأكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود 
االحتاللـي قـرب نـابلس شـمال الـضفة ) العسكري(اعتداء مستوطنين على موكبه بالحجارة قرب حاجز زعترة 

  .، لدى عودته من بيت لحم"الغربية

االعتــداء اإلرهــابي وقــع فــي مكــان استــشهاد المواطنــة عائــشة الرابــي، فــي تــشرين "وقــال المحمــود 
  ." مستوطنون بالحجارة السيارة التي كانت تقلهاالماضي، عندما هاجم) أكتوبر(األول 

فــي الــسياق، حــذرت وزارة االوقــاف والــشؤون الدينيــة الفلــسطينية مــن خطــة جديــدة وضــعها رئــيس 
 تهدف إلى تخفيض صـوت االذان بالمدينـة "موشيه ليئون"بلدية االحتالل الجديد في مدينة القدس المحتلة 

  .٢٠١٧ الذي صادق عليه الكنيست االسرائيلي في اذار "ذانمنع اال"المقدسة، في إطار تنفيذ مشروع 

واعتبر وكيل الوزارة حسن الصيفي في بيان مساعي االحتالل لمنع االذان في مـساجد القـدس عبـر 
تخفيض أصوات مكبرات الصوت، ومن ثم منع استعمال المكبرات في رفع االذان جريمة خطيرة وجديدة ضـد 

من عواقب هذه الممارسات العنصرية التي يسعى االحتالل إلـى تطبيقهـا خـالل ًالمقدسات اإلسالمية، محذرا 
 بـالجزء الغربـي مـن القـدس، بهـدف إسـكات "األحيـاء اليهوديـة"األسابيع القادمة، فـي المـساجد القريبـة مـن 

وأكد أن صـوت االذان سـيبقى .أصوات االذان تدريجيا في مساجد المدينة المقدسة بما فيها المسجد األقصى
ًرغــم أنــف االحــتالل، مطالبــا منظمــة المــؤتمر اإلســالمي والجامعــة العربيــة واألمــم ” اهللا أكبــر"يــصدح بنــداء 

المتحدة بالتحرك السريع من أجل لجم ممارسات االحـتالل التـي تـستهدف المقدسـات اإلسـالمية والمـسيحية 
  .في فلسطين

وزراء الثقافــة الــذي اعتمــد مدينــة ودعــا وكيــل وزارة األوقــاف إلــى تطبيــق قــرار المــؤتمر اإلســالمي لــ
ًالقــدس المحتلــة عاصــمة دائمــة للثقــافتين اإلســالمية والعربيــة بــدعم صــمود أهــالي القــدس ماديــا ومعنويــا  ً

ـــى المقدســـات اإلســـالمية فيهـــا ـــة .والمحافظـــة عل ـــوم والثقاف ـــة والعل ـــرار المنظمـــة اإلســـالمية للتربي وثمـــن ق
فـي العـالم اإلسـالمي، مـشيرا الـى أن القـدس بمـا فيهـا مـن ً عامـا للتـراث ٢٠١٩بـإعالن العـام ” إيسيـسكو“

مقدســات تــضم بــين جنباتهــا أهــم تــراث إســالمي أال وهــو المــسجد األقــصى المبــارك الــذي يتعــرض لــسياسة 
  .تهويد ممنهجة بهدف تغيير المعالم الثقافية والحضارية اإلسالمية للقدس



 
٧

ٌدد مـن الشخـصيات المـستقلة والحركـات في االثناء، اعلنت خمسة فصائل فلسطينية ديمقراطيـة وعـ
ٍالــشعبية وممثلــي منظمــات أهليــة امــس، عــن انطالقــة التجمــع الــديمقراطي الفلــسطيني، بمــشاركة أكثــر مــن 

ويضم التجمع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحركة . شخصية٧٠٠
ديموقراطي فــدا وعــددا مــن ممثلــي منظمــات أهليــة وحركــات المبــادرة الوطنيــة، وحــزب الــشعب، واالتحــاد الــ

وقال ممثلـو التجمـع فـي مـؤتمر صـحفي بمـدينتي غـزة ورام اهللا، بـالتزامن، إن .اجتماعية وشخصيات وطنية
التجمع هو ائتالف يعمل داخل إطار منظمة التحرير الفلسطينية ،وعلـى المـستوى الـشعبي يـسعى الـى بنـاء 

ل المقاومة الشعبية ضد االحتالل اإلسرائيلي، وتـستنهض المعارضـة للـسياسات كتلة شعبية تساهم في تفعي
ًوأضاف المؤسسون ان هذه الخطوة تـأتي استـشعارا لمخـاطر .التي تغذي عوامل الضعف في الحركة الوطنية

صـفقة القـرن وتـصعيد العـدوان االسـرائيلي بتعجيـل عمليـة : التصفية التي تتعرض لها قضيتنا الوطنية منها
التجمــع يـسعى الــى "ّويـد القـدس، والتوســيع للمـستوطنات وتــشديد الحـصار علــى غـزة، مــشددين علـى أن ته

وحماية منظمة التحريـر الفلـسطينية التـي ننطلـق .انقاذ القضية الوطنية من تداعيات التدهور الذي يصيبها
ًمن التمسك بها ممثال شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني ورفـض واحبـاط أي محـاوالت  ً الصـطناع البـدائل أو ً

  ."القيادات الموازية لها

بالممارســات واإلجــراءات التــي تعطــل مــسيرة المــصالحة أو تــشكل "ّونــدد التجمــع فــي بيــان اصــدره، 
  >>..."ًارتدادا عنها مثل حل المجلس التشريعي أو عرقلة تولي الحكومة لمسؤولياتها في قطاع غزة

  ١٩ص/٤/١/٢٠١٩الغد 

***  

  زمه على نقل سفارة البرازيل إلى القدسيؤكد ع" بولسونارو"
  

ّأكد الرئيس البرازيلي جايير بولـسونارو فـي مقابلـة تلفزيونيـة الخمـيس عزمـه  -  ا ف ب-برازيليا 
ّعلى نقل سفارة بالده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلـة، مقلـال فـي الوقـت نفـسه مـن أهميـة أي  ّ ً ّ ّ

" اس بـي تـي"وقـال بولـسونارو فـي مقابلـة مـع شـبكة  . عربية ضد برازيلياّإجراءات انتقامية قد تتخذها دول
ّالتلفزيونية هي األولى له منذ توليه مهامه الرئاسية الثالثاء إنه اتفق على نقـل الـسفارة إلـى القـدس خـالل  ّ ّ

حفــل ًمباحثاتــه مــع رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتانيــاهو الــذي زار البرازيــل خصيــصا للمــشاركة فــي 
ّكما قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي فالقرار اتخذ ولم يبق "ّوصرح بولسونارو .ّتنصيب الرئيس اليميني المتشدد

ّإال تحديد متى سيتم تنفيذه ّ."  

ّوكان نتانياهو أعلن األحد خالل زيارة إلى ريو دي جانيرو، أن البرازيل ستنقل سفارتها في إسرائيل 
  .يذ هذا القرار سوى تحديد موعد لتنفيذهّإلى القدس، ولم يتبق على تنف
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اإلخباري البرازيلي عن نتانياهو قولـه لعـدد مـن أبنـاء الطائفـة اليهوديـة فـي ريـو دي " يو أو ال"ونقل موقع 

  )".متى( بل مسألة )إذا(ليس مسألة "ّجانيرو إن نقل السفارة البرازيلية إلى القدس 

رو إنه يعتزم أن يحذو حذو الرئيس األميركي دونالـد نوفمبر قال بولسونا /وفي مطلع تشرين الثاني
ّترامب وينقل سفارة بالده إلى القـدس، لكنـه عـاد عـن ذلـك الحقـا وقـال إنـه  ّلـم يـتم اتخـاذ قـرار بهـذا الـشأن "ًّ ّ

  ".بعد

ًويمكن أن يشكل نقل السفارة تهديدا لصادرات اللحوم البرازيليـة  إلـى الـدول العربيـة، والتـي " الحـالل"ّ
  .يمتها نحو مليار دوالرتبلغ ق

ّوفي مقابلته قلل بولسونارو من أهمية اإلجراءات االنتقامية التي قد تقدم عليها دول عربية إذا مـا  ّ
  .نقلت البرازيل سفارتها إلى القدس المحتلة

ــال  ــات المتحــدة أو بــصدد االصــطفاف "وق ــى جانــب الوالي ــر مــن العــالم العربــي يــصطف إل قــسم كبي
  ".طين هذه سئم منها الناس في قسم كبير من العالم العربيوقضية فلس. بجانبها

ٕوسبق وأن أبدى بولسونارو رغبته بتوثيق العالقات مع كل من الواليات المتحدة واسرائيل، وهـو مـا 
يمثل تغييرا بالنسبة لبرازيليا التي حكمتها على مدى عقود حكومات من يسار الوسط ويمين الوسط التزمـت 

اإلســرائيلي ووضــع مدينــة القــدس المتنــازع  - ال المــسائل المرتبطــة بــالنزاع الفلــسطينيبــالتوافق الــدولي حيــ
  .عليها بين الجانبين

 . بالدولة الفلسطينية٢٠١٠واعترفت برازيليا في 

 ٤ ص٥/١/٢٠١٩الرأي 

***  

  غضب من قوانين تحظر مقاطعة إسرائيل: الواليات المتحدة
 

، القاضي الفيدرالي بتجميـد قـانون يلـزم "أركنسو"والية طالبت صحيفة أمريكية في : "القدس العربي"
 .مقدمي الخدمات في الوالية، بالتعهد بعدم مقاطعة إسرائيل

وقال محامو الصحيفة، أن القانون الذي يجبر أصحاب المصالح والشركات على التخلي عـن حريـة 
  .التعبير، غير دستوري

يع على عدم مقاطعـة إسـرائيل، علـى تخفـيض ويجبر القانون مزودي الخدمات الذين يرفضون التوق
  %.٢٠رواتبهم بنسبة 

، واسـتمع "أركنسو تـايمز"اتحاد الحريات المدنية األمريكي، للدعوى التي قدمتها صحيفة  كما انضم
، وقال إنه يأمل باتخاذ قرار ٢٠١٧القاضي الفيدرالي بريان ميلر لالدعاءات ضد القانون الذي تم إقراره في 

  .ريبفي الوقت الق
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وفــي واليــة .ّأيلــول الماضــي جمــد القاضــي الفيــدرالي فــي واليــة أريزونــا قانونــا ممــاثال/ وفـي ســبتمبر
كنساس، قضت المحكمة بأن القانون يجب تجميده، لكن المشرعين أدخلـوا عليـه تعـديالت بحيـث ال ينطبـق 

 ألـف دوالر ١٠٠ قيمتهـا على األفراد والمنظمات غير الربحية، ولكن فقط على العقـود الحكوميـة التـي تبلـغ
  .أو أكثر

  . على العقود التي تبلغ قيمتها ألف دوالر أو أكثر"أركنسو"وينطبق القانون في والية 

وفي تكساس، رفع مواطنـون دعـوى مماثلـة الـشهر الماضـي، فـي أعقـاب طـرد مدرسـة مـسلمة مـن 
  .عملها، لرفضها التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل

بهيـة عمـاوي كانـت تعمـل أخـصائية تخاطـب فـي "مريكـي، اإلثنـين، أن  األ"ذا انترسـبت"وذكر موقع 
إحدى مدارس مدينة أوستن عاصمة والية تكساس، وطـردت مـن عملهـا بـسبب رفـضها الموافقـة علـى فقـرة 

  ."تتعلق بإسرائيل أضيفت مؤخرا لعقد العمل

لمـشاركة فـي أي الفقرة المضافة، تنص على التعهـد بعـدم مقاطعـة إسـرائيل أو ا"وأوضح الموقع أن 
  ."عمل من شأنه اإلضرار باالقتصاد اإلسرائيلي

  ٥/١/٢٠١٩القدس العربي 

***  

  اعتداءات

  أسرة آالف ٧ أرزاق تهدد وصناعية تجارية محال هدم أوامر :قاسم كفر
 

 آالف ٧ نحـو رزق مـصدر تهـدد صـعبة أزمـة فـي قاسم كفر تمر – يحيى حاج ضياء – ٤٨ عرب
 المدينـة غربـي الـصناعية للمنطقـة هـدم أوامر اإلسرائيلية السلطات إلصدار بعد ،والمنطقة المدينة من أسرة

 .دونم ٢.٢٠٠ مساحة على الواقعة وصناعية تجارية وورشة مصلحة ٧٠٠ تشمل

 مـن سياسـية القـضية أن قاسـم كفـر فـي والـصناعية التجاريـة المـصالح وأصـحاب المواطنـون ويرى
 األخيـرة، األعـوام في تشهده الذي التطور من والحد المدينة، في االقتصاد ضرب إلى تهدف األولى، الدرجة

 .والتجاري الصناعي المجال في سيما وال

 القـضاء وكـذلك والبنـاء، للتنظـيم والمحلية القطرية اللجان رأسها وعلى اإلسرائيلية السلطات وتطارد
 .عام نحو منذ المدينة في الصناعية والورش التجارية المحال أصحاب اإلسرائيلي

 المحـال من لعدد فورية هدم أوامر السلطات أصدرت أن بعد ٢٠١٧ العام نهاية إلى القضية وتعود
 تجــاري لمحــل شــيكل ألـف ٢٠٠و مليــون إلــى ذروتهـا وصــلت باهظــة، غرامــات فـرض عــن فــضال التجاريـة،

 .واحد
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 ٧٠٠ تضم دونم، ٢٢٠٠ بنحو تقدر مساحة على المدينة، غربي المذكورة التجارية المحالت وتقع
 مـدخول مـن للمدينـة العـام والتطـور والمنطقـة، قاسـم كفر في المواطنين على بالفائدة تعود تجارية مصلحة
 المـصالح أصـحاب وصـفه مـا وفق جسيمة، وخسائر بأضرار سيعود المنطقة هدم وسيعود للبلدية، الضرائب

 .والمواطنون

 فــي قاســم كفــر فــي المــواطنين ســرائيليةاإل الــسلطات فيهــا تالحــق التــي األولــى المــرة هــذه تكــن ولــم
 تجاريــة ومــصالح ومنــشآت مــساكن الماضــية األعــوام فــي الــسلطات هــدمت أن فــسبق وتجــاراتهم، مــساكنهم

 .المرخص غير البناء بذريعة

 فـي التجاريـة المـصالح عـن للـدفاع خاصة شعبية لجنة األخيرة األيام في تشكلت السياق، هذا وفي
 اللجنــة أمــام نــصبت كــذلك سياســيين، وناشــطين ومــواطنين التجاريــة لمــصالحا أصــحاب بمــشاركة المدينــة،
 .المحلية اللجنة سياسة على احتجاجا اعتصام خيمة والبناء للتخطيط المحلية

 إمعان في الرفض والعناد

 فـي الـشعبية اللجنـة ومـن األراضـي أصـحاب مـن عـدد قبـل من الموكل فريج، عارف المحامي وقال
ـــ حــديث ــم ":"٤٨ عــرب"ل  تفــرض الــسلطات .قاســم كفــر حققتــه التــي التطــور اإلســرائيلية الحكومــة يعجــب ل

 دور هــو هــذا ."كمينــتس "قــانون ســن بعــد وذلــك هــدم أوامــر إلــى إضــافة المــصالح أصــحاب علــى الغرامــات
 مخالفـات تلقـت التجاريـة الـصالح هذه تفعل؟ وماذا كانت أين قاسم، كقر في والبناء للتنظيم المحلية اللجنة

 بـأمره تتكفـل وهـي المحلية اللجنة في ملفه يبقى ُيخالف من أن المفترض ومن اللجنة، قبل من السابق في
 ."حلول إلى التوصل حتى

 أننـا مـن بـالرغم حلـول إلـى التوصـل تريـد وال الهـدم تنفيـذ علـى تـصر اإلسرائيلية السلطات "أن وأكد
 خـالل مـن المحـالت، هـذه مـن تـسترزق سـرةأ آالف ٧ وتـدمير هـدم يريـدون .الحلـول مـن الكثير لهم قدمنا
 ."هدم وأوامر كبيرة غرامات فرض

 الـسياسي المـسار لكن القضائي، والمسار السياسي المسار مسارين، في العمل هو الحل "أن ورأى
 تحركـا ونـرى الـسياسي الـشارع تحريـك ويجـب إال، ليس تخدير إبرة مجرد القضائي المسار ألن الرئيسي هو
 ."قاسم كفر في المسار هذا في

 اسـتعداد علـى نحـن .إنـذار سـابق دون كاملة منطقة تهجير يتم أن يعقل ال "إنه بالقول فريج وختم
 المنطقـة، فـي البنـاء إليقـاف اسـتعداد وعلى المنطقة هذه ننظم أن نريد إننا لهم وقلنا حل، إلى للتوصل تام
 ."الهدم على يصرون أنهم يبدو لكن المصالح، هذه ننقذ كي

 م كفر قاسم وغدا الطيبة والطيرة وأم الفحماليو

 العمل مواصلة يجب "إنه" ٤٨ عرب"لـ تجارية مصلحة وصاحب الشعبية اللجنة من بدير منذر وقال
 أن بمــا تطــرح أن يجــب األســئلة مــن كثيــر .أحــدهما عــن االســتغناء يمكــن وال وقــضائيا، سياســيا ومعالجتــه
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 وغــدا قاســم كفــر اليــوم ألنــه علينــا؟ المترتبــة اإلجــراءات هــي ومــا قاســم، كفــر لمــاذا مــثال سياســية، القــضية
 ."الفحم وأم والطيرة الطيبة

 بـاكرا تعالجـه لـم إذا الـسرطان كمـرض ألنهـا الحارقـة، للقـضية عـالج مرحلـة فـي بـدأنا "أنه وأضاف
 تمـعالمج فـي نحن .مرضية نتائج نحقق أن يمكننا والعزيمة باإلصرار تسلحنا إذا لكن سريعا، يتفشى سوف
 األخـرى الناحيـة ومـن هيكليـة، وخـرائط وتنظـيم تخطـيط يوجـد ال ناحيـة مـن والـسندان، المطرقـة بـين العربي
 يمتلكـون ألنهـم اإلشـكالية هـذه توجـد ال اليهـودي المجتمـع وفـي التـرخيص، عـدم بذريعة الهدم خطر نواجه

 ."الالزمة الصناعية المناطق

 مــن عامــا ٤٠ ويقيــده القــضائي المــسار مــن حــدلي جــاء" كمينــتس "قــانون فــرض "أن بــدير وأوضــح
 ســوابق خــالل مــن القـضاء علــى االلتفــاف أخـرى أو بــصورة المحــامون اسـتطاع والتــي القــضائية اإلجـراءات

 وبـذلك المخالفـات، ٕواصـدار الهـدم صـالحية نفسه ومنح لينهيها" كمينتس "جاء القانون في وثغرات قضائية
 ."العربي المجتمع أراضي بكافة يتحكم هو

 األول المـسار المجـال، فـي مختـصين مـع دراسـات بعد عليها نعمل مسارات ٣ هناك "أن إلى وأشار
 خطــوات وهنــاك بدايــة، اعتــصام خيمــة نــصب خــالل مــن يــومين قبــل بــه بــدأنا الــذي الجمــاهيري العمــل هــو

 وماليــ ونحــن القــضائي، هــو الثــاني والمــسار مفتــوح، طريــق إلــى نــصل حتــى بهــا ســنقوم أخــرى احتجاجيــة
 للمحكمـة التمـاس تقـديم دراسـة أجـل مـن المجـال هـذا فـي المختـصين المحـامين مكاتـب مـن العديد نفاوض
 تخطـيط يوجـد ال بـأن ادعاءاتهم تفنيد بذلك نريد .والبناء التخطيط ولجان البلدية هو الثالث والمسار العليا،

 ."المذكورة المسارات أحد في لثمارا نقطف أن ونأمل االقتراحات، لهم سنقدم المسار هذا وفي المنطقة، في

 ما يحدث امتداد للنكبة: رئيس بلدية كفر قاسم

 تــسنها التــي القــوانين هــذه "إن" ٤٨ عــرب"لـــ بــدير، عــادل المحــامي قاســم، كفــر بلديــة رئــيس وقــال
 قـانون "خـالل مـن ١٩٤٨ عـام فـي شـعبنا بهـا مـر التـي للنكبـة امتـداد هـي العنـصرية اإلسـرائيلية الحكومة

 الغرامـات تفـرض أن يعنـي مـاذا .إسـرائيل قيـام سـن عنـصري قـانون أخطـر وهـو" كمينتس "وقانون" يةالقوم
 والمنـاطق الـسكنية الشقق لهم توفر ولم والفرص الخرائط لهم توفر لم وأنت األراضي أصحاب على الباهظة

 ."العربية البلدات في فقط ينفذ المطاف نهاية في القانون هذا الصناعية؟

 المنطقـة هـذه .بلـداتنا وتتطور تزدهر أن الحكومة مصلحة من ليس ألنه سياسية القضية "أن وأكد
 أي المــشترك، التعـايش عــن يتحـدثون .جديــدة نكبـة يعتبــر وهـدمها العمــل، سـوق فــي عائلـة آالف ٧ تـأوي

 المنطقـة هـذه مـن تـستفيد قاسـم كفـر فقـط ليـست فقـط؟ الحمـص أكـل في التعايش هل هذا؟ مشترك تعايش
 ."كلها المنطقة إنما

 ومــنحهم المدينــة أهــالي نــضال بــدعم العربيــة الــسياسية القــوى كــل قاســم كفــر بلديــة رئــيس وناشــد
 .وأجدادهم آبائهم أراضي على التطور أجل من العراقيل وضع وعدم للتطور الفرصة
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 قانون لكن والبناء، التنظيم لجنة إلى الصناعية للمنطقة مخطط تقديم بصدد البلدية "أن إلى وأشار
 فـرض إلـى إضـافة والمـصالح، األراضـي صـحاب علـى الباهظـة الغرامات بفرض كثيرا علينا ّصعب" كمينتس"

 مـن األراضـي وألصحاب لألهالي استنزاف وهذا بالعمل، المحل استمر إذا شيكل ١٤٠٠ بمبلغ يومية غرامة
 ."المنطقة هذه من وتهجيرهم اقتالعهم أجل

 ٢٠ الـوراء إلـى قاسـم كفـر تعـود فـسوف هـدمت أو أغلقـت إذا قـةالمنط هـذه "إن بالقول بدير وختم
 المجـزرة ننـسى وال اإلسـرائيلية الـسلطات مخططـات مـن عانـت قاسـم كفر .تطورها ُوسيمنع األقل على عاما
 ٤٩ ضحيتها وراح ،١٩٥٦ العام من أكتوبر /األول تشرين ٢٩ في عاما، ٦٢ قبل أهلنا ضد اقترفتها التي

  ."اردب بدم قتلوا شهيدا،

  ٤/١/٢٠١٩ – ٤٨عرب 

*** 

   اعتداء للمستوطنين العام الماضي٣٠٠االحتالل يعترف بتزايد اإلرهاب اليهودي بالضفة و
  

كشفت قوات االحتالل اإلسرائيلي عن معطيات مقلقة حول تصاعد وتيرة أعمال  - وكاالت - رام اهللا
ي، وســط مخــاوف مــن وقــوع مزيــد منهــا اإلرهــاب اليهوديــة فــي الــضفة الغربيــة المحتلــة خــالل العــام الماضــ

  .مستقبال

 عمليـة إرهابيـة ٣٠٠ووفق البيانات التي نشرها األمن اإلسرائيلي، فقد نفذت خـالل العـام المنـصرم 
  .”تدفيع الثمن“ عملية أدرجت تحت ما يسمى ٥٠على أيدي جماعات متطرفة يهودية، بينها 

ــسط ــرى فل ــة باقتحــام ق ــداءات اليهودي ــار وتمثلــت مجمــل االعت ــل واضــرام الن ٕينية خــالل ســاعات اللي
  .ٕبالممتلكات واعطاب السيارات وخط شعارات عنصرية ومعادية للفلسطينيين

، ٢٠١٦ اعتـداء، مقارنـة بعـشر اعتـداءات عـام ٢٠٠ نفذت الجماعات المتطرفـة ٢٠١٧وفي عام 
  .مما يعكس ارتفاعا كبيرا في عمليات اإلرهاب اليهودي

أن مــصدر معظــم الجــرائم العدائيــة هــو مــستوطنة يتــسهار جنــوب  عــن مــسؤول أمنــي "كــان"ونقلــت 
نــابلس والبــؤر االســتيطانية المحيطــة، الفتــا إلــى تغاضــي قيــادات المــستوطنة عــن هــذه الجــرائم حيــث وصــل 

وحـسب المـصدر، فـإن .  في بعض أعمالهـا العدائيـة"شبيبة التالل"األمر بقيادات المستوطنين إلى مساعدة 
، بل باتـت ”تدفيع الثمن“وا ينصاعوا إلى تعليمات الحاخامات الذين يعارضون أعمال هؤالء الشباب لم يعود

  .لهم مرجعيات دينية وقيادات روحية في يتسهار

 انخفضت بشكل ملحـوظ خـالل العـامين الماضـيين، "شبيبة التالل"واعتبر المصدر أن مساعي ردع 
  .اطاتهم العدائية على مشارف القرى الفلسطينيةمشيرا إلى أن المتطرفين ازدادوا جرأة وعنفا في ممارسة نش
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 إلـى "تـدفيع الـثمن" وغيرهـا مـن جماعـات "شبيبة الـتالل"وأرجع المصدر األمني تالشي ردع منظمة 
رفـضت خـالل العـام الماضـي، تمديـد اعتقـال ناشـطي اليمـين المتطـرف "ممارسات السلطات القضائية، التـي 

  .الغربية لنشطاء من المستوطنينوطلبات استصدار أوامر إبعاد عن الضفة 

تــأتي تــصريحات المــسؤول اإلســرائيلي بعــد يــوم واحــد مــن شــطب محكمــة إســرائيلية شــهادة معتقــل 
 اسـتخدم طرقـا غيـر "الـشاباك"يهودي من جماعـات المـستوطنين، بذريعـة أن جهـاز األمـن العـام اإلسـرائيلي 

  .قانونية إلجباره على الشهادة

 ١٩ ص٤/١/٢٠١٩الغد 

*** 

 ط إسرائيلي إلسكات مآذن القدسمخط

يخطط رئيس بلدية االحتالل في القدس المحتلة ، المتطرف موشيه ليؤون، إلسكات  -  كامل ابراهيم–الرأي 
 .، وفق ما كشفت عنه وسائل إعالم عبرية"إسكات المآذن"ًمآذن القدس، تنفيذا لمشروع 

 رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ّوبحسب ما نشره اإلعالم العبري فإن موشيه ليؤون المقرب من
ليبرمان، قرر تنفيذ المخطط، ورصد لتنفيذه عشرات ماليين الشواقل، وذلك بعد أقل من شهرين من 
انتخابه، وبعد أقل من عام من توصية لجنة حكومية إسرائيلية بمنح الشرطة صالحيات اقتحام المساجد 

 أو استعمال مكبرات الصوت في األوقات غير واالستيالء على مكبرات الصوت في حال رفع االذان
 .المسموحة

، الذي صادقت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار "إسكات األذان"وينص مشروع قانون 
، على حظر استعمال مكبرات الصوت أو رفع األذان عبر مكبرات الصوت بالمساجد بين الساعة ٢٠١٧

 .اًالحادية عشرة ليال وحتى السابعة صباح

وتقترح المسودة كذلك، فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في الليل، ومنع استخدامها في 
ساعات النهار أيضا إذا كان الصوت يفوق المسموح به بموجب قانون الضجيج، علما أن قيمة الغرامة قد 

 . آالف شيقل١٠تصل إلى 

 مساعي إسكات مآذن مساجد واعتبرت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات،
 .القدس المحتلة، جريمة خطيرة وجديدة ضد المقدسات في القدس المحتلة

 ٨ ص٦/١/٢٠١٩الرأي 

***  
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  "معاليه أدوميم" وحدة استيطانية جديدة في ٤٥٩
  

معاليـه "تعد وزارة البناء واإلسكان اإلسرائيلية بالتعاون مع بلديـة  -  كامل ابراهيم-القدس المحتلة 
 "كيكـار كيـدم" وحـدة سـكنية جديـدة فـي منطقـة ٤٥٩مخططـات لبنـاء ) قرب مدينة القدس المحتلـة ("يمأدوم

  .بالمدينة اإلستيطانية

قبل إسبوعين، نشرت وزارة اإلسكان مناقصة ":العبرية امس الجمعة » كول هعير«وذكرت أسبوعية 
سـكنية فيـه، وتطالـب الـوزارة فـي  وحـدة ٤٥٩لتطوير موقع البناء فـي كيكـار كيـدم، الـذي مـن المقـرر بنـاء 

ًالمناقصة عورضا لتنفيذ أعمال ترابية، تعبيد شوارع، إقامة جـدران إسـتنادية ومـد شـبكات تحـت األرض فـي 
  ."كيكار كيدم

حــدد تــاريخ العاشــر مــن شــهر كــانون الثــاني لتقــديم العــروض وفــور ذلــك "ًوأكــدوا فــي البلديــة أيــضا 
  ." مليون شيقل٢٠ناقصة سيبدأ العمل في الموقع ويبلغ حجم الم

 وحـدات سـكنية يـتم تـسويقها فـي هـذه األيـام ويـأتي ٤٥٩وتتضمن األعمال إقامة بنى تحتية لبناء 
تنفيذ هذا المخطط كجزء من مخطط شامل تم اإلتفاق عليه بين بلدية معاليه أدومـيم ووزارة اإلسـكان يـنص 

ً موقعا في المدينة اإلستيطانية حتى ١٥ على تسويق آالف الوحدات السكنية، ومباني تجارية ومشاغل في
  .٢٠٢٥العام 

ٕواضافة للوحدات السكنية ستقام مباني لمؤسـسات عامـة وكـنس ومـدارس ومراكـز رياضـية وثقافيـة 
  .وقاعات رياضية

المـشروع فـي كيكـار كيـدم هـو مجـرد بدايـة ظـاهرة ":وقال بني كسرائيل رئـيس بلديـة معاليـه أدومـيم 
ستكبر بشكل مـضاعف فـي الـسنوات القادمـة وتتوسـع وتتطـور ويـضاف اليهـا آالف معاليه أدوميم .. البناء

  ."من السكان الجدد

ّ العبريـة، أن الـسلطات اإلسـرائيلية قلـصت، بـشكل كبيـر، عـدد "هـآرتس"من جهتها، كشفت صحيفة 
مقربة من التصاريح التي تمنحها للمزارعين الفلسطينيين الذين يسمح لهم بالعمل في أراضيهم الواقعة على 

  ).١٩٦٧ وتلك التي احتلت عام ١٩٤٨خط وهمي يفصل بين األراضي المحتلة عام (الخط األخضر 

ً دونمــا مــن األراضــي ١٣٧ًوأوضــحت الــصحيفة نقــال عــن الحكــم العــسكري، أن الحــديث يــدور حــول 
الخــط  الفاصــلة بــين جــدار الفــصل العنــصري و"منــاطق التمــاس"الزراعيــة الفلــسطينية الواقعــة داخــل حــدود 

  .األخضر

 التــابع لجــيش االحــتالل، أظهــرت أن نــسبة "اإلدارة المدنيــة"ّوبينــت أن معطيــات صــادرة عــن جهــاز 
 فــي المائـة خـالل عــام ٧٢رفـض إعطـاء تـصاريح للمــزارعين الفلـسطينيين للعمـل فــي أراضـيهم وصـلت إلـى 

  .٢٠١٤ في المائة خالل عام ٢٤، مقابل ٢٠١٨
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مركـز حمايـة "ً نقـال عـن "هـآرتس"ات المعطيـات والتـي نـشرتها ّوقد قلصت سلطات االحتالل، وفق ذ
 الحقوقي، عدد التصاريح الزراعية التي تعطى بشكل عام ألبناء عائلة صـاحب األرض للعمـل معـه أو "الفرد

  .لعمال آخرين

ً شــهرا فــي تقــديم هــذه المعطيــات، ولــم ١٧ ماطلــت مــدة "اإلدارة المدنيــة"وأشــارت الــصحيفة إلــى أن 
  . بعد أن توجه المركز إلى المحكمة اإلسرائيلية العلياتقدمها إال

ســلب الفلــسطينيين حقهــم " جــيش االحــتالل بالعمــل، بــشكل منهجــي، لـــ "مركــز حمايــة الفــرد"واتهــم 
  .ً، وبالتالي حرمانهم من الدخول إليها، تمهيدا لمصادرتها"األساسي في فالحة أراضيهم

 "عقبـات بيروقراطيـة"ر سـابقة كانـت قـد أشـارت إلـى وذكرت الصحيفة أن هذه المعطيات تؤكـد تقـاري
تــتم مراكمتهــا فــي الــسنوات األربــع األخيــرة أمــام المــزارعين الفلــسطينيين، إضــافة إلــى ذرائــع أمنيــة لتبريــر 

  .الرفض

 تـشرين ثـاني الماضـي، صـادقت سـلطات االحـتالل فـي ٢٥ومنذ مطلع العام الماضي وحتـى تـاريخ 
 طلبا تـم تقـديمها، وفقـا لــ ٧١٨٧صول على تصريح زراعي؛ من أصل  طلب ح١٨٧٦الضفة الغربية على 

  ."هآرتس"

 فــي المائــة مــن طلبــات التــصاريح المرفوضــة خــالل ٢.٢ أن نــسبة "اإلدارة المدنيــة"بــدورها، زعمــت 
قد رفضت لذرائع أمنية، وأخرى ينقصها بعض الوثائق أو أن األرض ال تقـع " ٢٠١٨ حتى ٢٠١٥السنوات 

  .، األمر الذي ينفيه المزارعون الفلسطينيون"خلف الخط األخضر

ذرائـع أمنيـة، أو عـدم االلتـزام بالمعـايير، " رفضها منح التصاريح الزراعية بــ "اإلدارة المدنية"ّوتبرر 
ّأو وجود ما يكفي من التصاريح لقطعة األرض الواحدة، أو عدم وجـود عالقـة لمقـدم التـصريح مـع األرض، 

  ."وغيرها

 عملية تقسيم ملكية األرض على الورثة المباشرين، األمر الـذي يقـود إلـى "المدنيةاإلدارة "وتفرض 
  .تقسيم بعض األراضي إلى قطع صغيرة، وعندها تتذرع بأن مساحة األرض أصغر من أن تستغل

وال تعترف سلطات االحتالل بأبناء أو زوجة صاحب األرض كمن يملكون حقوق ملكية، ولذلك فهم 
ــى تــصاريح  ــرة بمــا يتناســب مــع بحاجــة إل ــت قطعــة األرض كبي ــى أراضــيهم كعمــال، فــي حــال كان دخــول إل

  .معاييرها

 ٤ ص٥/١/٢٠١٩الرأي 

***  
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  شؤون مقدسية

  لتهجير المقدسيين" إسرائيل"وزير شؤون القدس يتهم واشنطن بتوفير الغطاء لـ

 
 فـي اآلذان تإسـكامحاولة سـلطات االحـتالل  اعتبر وزير شؤون القدس المهندس عدنان الحسيني

أن األذان فـي المدينـة  إلـى مشيرا على المدينة وتغيير لطابعها الديني مدينة القدس محاولة لفرض سيادتها
 .فيها وسيبقى صادحا في سمائها كافة أرجائها ويسمعه كل من يتواجد إلى يصل

لحكومــة  تــوفر الغطـاء لاألمريكيـة اإلدارة وقـال الحـسيني، فــي تـصريح صــحفي، اليـوم الخمــيس، ان
 من مدينتهم من خالل تنشيط الجمعيات االستيطانية واتخاذ عـدة المقدسيين لتهجير المواطنين" اإلسرائيلية"

 . احتاللية للتضييق عليهمإجراءات

ـــم تقـــم بـــدورها فـــي مدينـــة القـــدس فالتخريـــب واإلســـاءة للتـــاريخ  ولفـــت الحـــسيني ان اليونـــسكو ل
  .واقع المدينة المقدسة كو لن يؤثر علىوالحفريات موجودة، وأي قرار تتخذه اليونس

  ٣/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 
 

  المقدسيون يشيعون جثمان الشهيد أبو جمل: في موكب مهيب
 

ليلـة أمـس الجمعـة، جثمـان الـشهيد المقدسـي الفتـى عبـد  المقدسـيين ّفي موكب مهيب، شيع مئات
 الـشهداء ببلـدة الـسواحرة جنـوب شـرق القـدس مثـواه األخيـر فـي مقبـرة إلـى، )ًعاما ١٧(الرحمن أبو جمل 

 .المحتلة

وكانت سلطات االحتالل قـد سـلمت جثمـان الـشهيد أبـو جمـل مـساء أمـس بعـد شـهر ونـصف علـى 
 .احتجاز جثمانه

ــام لــدماء  ــة بالوحــدة الوطنيــة واالنتق ــات ضــد االحــتالل والمطالب ــاجر المــشيعين بهتاف وصــدحت حن
 .الشهيد

 المقامـة علـى أراضـي" أرمـون هنتـسيف"تقـى شـهيدا قـرب مـستوطنة يذكر أن الفتى أبو جمل قد ار

فدائيـة اسـتهدف فيهـا  عمليـة طعـن جنوب شرق القدس، وقد ادعى االحتالل أن أبو الجمل نفـذ جبل المكبر
  .أربعة من عناصر جيش االحتالل

 ٥/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  

  



 
١٧

  مبنى بيزنطي يتحول إلى طريق للهيكل المزعوم.. القدس
 

ّأيـام، وبعـد سـقوط جـرار زراعـي علـى بنـاء أثـري قـديم فـي  قبـل – القـدس – جندي أسيل –الجزيرة 
ُالبلــدة القديمــة مــن القــدس، انتــشر مقطــع لمــستوطنين يهللــون باكتــشافهم المبنــى الــذي ادعــوا أن المعظــم  ّ

 لهـذا المكـان يكـون يجهله وأنهم اكتشفوه بالصدفة بعد سقوط الجرار، وفي نهاية المقطع قـالوا إن الوصـول
، وذهــب آخــرون ألبعــد مــن ذلــك بقــولهم إن هــذا المكــان كــان يــؤدي إلــى المعبــد )المبكــى(مــن حــائط البــراق 

  .الثاني المزعوم في عهد الملك داود) الهيكل(

ياسـين أصـدر توضـيحا بعـد انتـشار مقطـع  أحمـد – فـي األردن المقيم – الباحث في شؤون القدس
ّالفيديو قائال إنه صور  داخـل صـهريج مـائي يقـع جنـوب أسـوار البلـدة القديمـة فـي منطقـة تقـع داخـل حـارة ُ

" نيــا"الــشرف بــين بــابي داود والمغاربــة، وهــو مــن اآلثــار البيزنطيــة المعروفــة ضــمن مكونــات وآثــار كنيــسة 
  .م٥٤٣البيزنطية، التي بناها اإلمبراطور البيزنطي جستنيان األول عام 

ُجود الفتة وضعت في متحـف إسـرائيل عثـر عليهـا فـي هـذه اآلثـار وأعطى ياسين دليال على ذلك بو
  .م٥٤٩وتعود لعام 

  خزان ماء

التـي بنيـت أعـاله، ويتكـون " نيـا"وأشار إلى أن الصهريج هو عبارة عن بئر الماء الخاصة بكنيـسة 
نهيـارات ّمن ست قناطر، وفي سبعينيات القرن الماضي دعم االحتالل اإلسرائيلي الصهريج ورممه، إال أن ا

  .متكررة حدثت داخله أدت إلى إغالقه من جديد

وحسب المعلومات التاريخيـة التـي تمكنـت الجزيـرة نـت مـن الوصـول إليهـا حـول المكـان، فـإن هـذه 
إال أن المؤسـسات الكنـسية لـم تبـادر بإعـادة بنائهـا بعـدما  كنيـسة القيامـة، ُالكنيسة بنيـت لتكـون بـديال عـن

منـه، فـي  إلسرائيلي ُأهمل المكان، والحقا بنيت حديقة للمستوطنين على جزءاالحتالل ا ُهدمت، ومع مجيء
  .بقيت بقايا الكنيسة شاهدة على الحقبة البيزنطية حين

مدير دائرة السياحة واآلثار بالمسجد األقصى يوسف النتشة قال إنه ال بـد مـن زيـارة الموقـع للتأكـد 
 . ودخوله غير متاحمن التفاصيل، لكن سقوط الجرار فيه يعني أنه خطر

ٕوفنــد الروايــة اإلســرائيلية بقولــه إن كــل الطــرق بالقــدس كانــت تــؤدي إلــى المــسجد األقــصى واقحــام  ّ
  .الرواية التلمودية ليست له عالقة بالمكان المكتشف إطالقا

ابحيص فأشار إلى أن الحفريات األثريـة  زياد – في األردن المقيم – أما الباحث في شؤون القدس
، وكانت ٢٠٠٠ حتى عام ١٩٦٧األولى منذ عام : ّمرت بحقبتين أساسيتين بعد احتالل المدينةفي القدس 

البعثات األثرية في ذلك الوقت تحت وصاية سلطة اآلثار اإلسرائيلية بالتعاون مـع قـسم اآلثـار فـي الجامعـة 
  .واية التوراتيةٕالعبرية، وأخذت الشكل العلمي، وان كان مسكونا بهاجس كيفية مطابقة النتائج مع الر
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، ومع صعود المجموعات اليمينية المتطرفة للحكومة، ووصول الحفريـات إلـى ٢٠٠٠لكن بعد عام 
أقصى عمق ممكن، وانعدام اآلثار التي يمكـن البحـث عنهـا، تغيـرت اإلدارة لتـصبح الحفريـات تحـت وصـاية 

  .سلطة اآلثار اإلسرائيلية بالتعاون مع وزارة السياحة

  بال بحث وال تنقي

نقاط الحفر إلى مزارات ذات طابع سياحي، فبدأت أعمال   تحويل– ابحيص حسب –وأصبح الهدف 
ٕالتأهيل بإضافة التهوية ووضع بعض المعالم التاريخية وادخـال عـروض بالـصوت والـضوء وادخـال عناصـر  ٕ

 .التشويق بالرواية التوراتية الشفوية أو المصورة

" العــاد"المنطقــة الجنوبيــة للمــسجد األقــصى إلــى جمعيــة وخــالل تلــك المرحلــة أحيلــت الحفريــات فــي 
االستيطانية، والمعروفة بأنها تـسعى بكافـة الوسـائل إلقامـة مدينـة داود انطالقـا مـن نـص تـوراتي، وظهـرت 
محــاوالت عــدة إلعــادة اســتنباط األبحــاث والكــشوفات الــسابقة، وفــرض روايــة توراتيــة عليهــا بــشكل مختلــف 

  .وجديد

جمعيات االستيطانية تكراره اآلن فـي قـضية الكنيـسة البيزنطيـة بادعـاء أنهـا كانـت وهذا ما تحاول ال
ال يوجد كشف جديد وال بحـث "وعلق ابحيص على ذلك بقوله . تؤدي إلى المعبد الثاني في عهد الملك داود

يهـا، علمي وال عملية تنقيب حقيقية، بل إثارة لموضوعات معروفة مـسبقا إلضـفاء روايـة توراتيـة جديـدة عل
  ."وهذا منهج قديم اتبعته عالمة اآلثار إيالت مازار وتحمل لواءه اآلن جمعية العاد المتطرفة

  ٢/١/٢٠١٩الجزيرة 

***  

  والمفتي يؤكد أن األذان سيبقى يصدح في سماء القدس" األقصى"في " الجمعة"اآلالف يؤدون 

  

نية الـشيخ محمـد حـسين، رفـض المفتي العام للقدس والديار الفلسطي أكد –  سما– القدس المحتلة
  .شعبنا ألي محاولة من سلطات االحتالل إلسكات األذان في القدس وعموم الوطن الفلسطيني

 العبرية اإلعالمتطلع علينا وسائل : "وقال في خطبة صالة الجمعة اليوم من رحاب المسجد األقصى
لتوحيـد فـي هـذه األرض المباركـة، وتنقل بعض تصريحات قادة االحتالل التي يلوحـون فيهـا بإسـكات نـداء ا

  ".ّيلوحون بإسكات قولة الحق، ويهاجمون األذان ويزعمون أنه يسبب لهم الضوضاء

من كـان يـشعر باالنزعـاج مـن األذان وكلمـة التوحيـد فـي أرض اإلسـراء والمعـراج فليرحـل : "وأضاف
  ."عنها ألنه غريب عنها، وألن أذنيه لم تتعود سماع كلمة الحق

عالمة دخول وقت الصلوات الخمس، وهو " األذان"ان هذا الشعار الخالد : "ًتي العام قائالوتابع المف
شـــعيرة مـــن شـــعائر اإلســـالم، ومـــن شـــعائر هـــذه األرض المقدســـة؛ أرض اإلســـراء والمعـــراج، وشـــعيرة أمـــة 

 ".اإلسالم
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ًوشدد قائال ه نـداء لن يسكت هذا األذان في سماء بيت المقدس وأرض فلسطين كـل فلـسطين ألنـ: "ّ
ّالحق الذي أمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد تعلمه الصحابة ورفعه بالل يوم فتح بيت المقدس 

 اإلســالم معلنــا منــه بــأن هــذه الــديار إســالمية شــعارها األقــصىفــي هــذه األرض المباركــة، برحــاب المــسجد 
  ."ت مهما كانت التضحيااإليماني؛ فلن يسكت هذا الصوت اآلذانوشعيرتها 

أن الــذين يحــاولون إســكات األذان هــم أنفــسهم الــذين يحــاولون طمــس هــذه "ّوبــين المفتــي حــسين 
ّخاب أملهم ومخططاتهم فلن يفرط أبنـاء ... المقدسات، وأن يعتدوا عليها في محاولة لفرض أمر واقع جديد

  ".بيت المقدس وأكناف بيت المقدس بمسجدهم وبمقدساتهم وشعائرهم بل سيحافظون عليها

ٕ نبذ الفرقة التـي حلـت بهـذا الـشعب وافـشال المخططـات التـي إلىمن جهة ثانية، دعا المفتي العام 
ال يجـــوز بحـــال مـــن األحـــوال أن تـــستمر الفرقـــة واالنقـــسام وبانفـــصال : " والـــشعب، وقـــالاألرضتـــستهدف 

  ".الجغرافيا التي نرفضها ويرفضها كل مسلم وحر في هذا العالم

ا الــشعب ومعهــم الـشرفاء واألحــرار مــن أبنـاء العــرب والمــسلمين منــذ لقــد خــاض أبنـاء هــذ: وأضـاف
االنتــداب البريطــاني والــى يومنــا هــذا ثــورات مــشرفة دفاعــا عــن هــذه األرض ومقدســاتها ومقــدراتها، ثــورات 
متتالية لعل آخرها ما كان في الثورة الفلسطينية التي انضوى أبناء شعبنا تحت لوائها يجاهـدون ويـضحون 

ولقمة عيشهم دفاعا عن كرامة األمة وعن أرضها ومقدساتها والشواهد على ذلك كثيرة من أبرزها بأرواحهم 
  .معركة الكرامة التي أعادت الكرامة والعزة لهذه األمة

حــذار حــذار مــن الفرقــة، وال نقبــل أن تــستمر هــذه الفرقــة ونحــن نواجــه هجمــة اســتعمارية : "وقــال
إنهـا .. ف تـصفية قـضية شـعبنا وأرضـه ومـصيره حاضـرا ومـستقبالاحتاللية استيطانية ال بـل هجمـة تـستهد

صفقة القرن المشؤومة؛ وسيحبطها أبناء شعبنا الذي تحطمت على صخرة صـموده وثباتـه كـل المخططـات 
  ".والمؤامرات والمحاوالت التي تستهدف قضيته

ّث الحيـاة فيهمـا،  إلعمارهمـا، ولبـاألقـصى القـدس والمـسجد إلـىّشد الرحال  "إلىودعا المفتي العام 
ولإلثبات للقاصي والداني أن أبناء هذه األرض وأبناء هذا الشعب ما زالوا على عهدهم مع اهللا ومع شعبهم 

  ".ومع مواكب الشهداء والشرفاء

ــدا مــن الــصبر والثبــات والربــاط وشــد الرحــال : "وقــال ــتكم األولــى إلــىمزي  هــذا البيــت المعمــور؛ قبل
  ". السماوات العلىإلىومسرى نبيكم ومعراجه 

 قـد أدوا اليـوم صـالة الجمعـة ٤٨ العـام وأراضـيوكان أكثـر مـن ثالثـين ألـف فلـسطيني مـن القـدس 
 االحتالل المشددة وسط المدينة وفي بلدتها القديمة ومحيطها ومحيط إجراءات رغم األقصىبرحاب المسجد 
  .األقصى المبارك

  ٤/١/٢٠١٩سما اإلخبارية 

***  
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  تقارير

  مشاريع استيطانية قادمة لكسب اليمين االسرائيلي باالنتخابات المقبلة يرمنظمة التحر
 

ّقالت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي مقدمة  –عمان الدين سعد نادية
على تنفيذ مخطط استيطاني كثيف في األراضي المحتلة لكسب تأييد اليمين اإلسرائيلي في االنتخابات 

لمقبلة، قياسا بتنفيذ مشروع استيطاني لمحاصرة مدينة بيت لحم، بالضفة الغربية، وحرمانها من التوسع ا
  .١٩٦٧العمراني، ومنع إقامة دولة فلسطينية متصلة على حدود العام 

وأضافت منظمة التحرير، في تقرير أصدره المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان 
الحكومة اإلسرائيلية تواصل بوتيرة مرتفعة فرض الوقائع االستيطانية الكثيفة في األراضي "التابع لها، إن 

  ." اإلسرائيلية المبكرة"الكنيست"الفلسطينية المحتلة، في ظل االستعداد إلجراء انتخابات 

 "مستوطنة افرات" وحدة استيطانية جديدة قرب ٢٥٠٠إقامة "وأوضحت بأن سلطات االحتالل تعتزم 
ّ دونما من أراضي خربة النحلة، جنوب بيت لحم، في المشروع المسمى١١٨٢سرائيلية، ضمن مساحة اإل ً 

“E2″ توسيعها من "هار حوما"، لمنع أي تطوير أو توسيع في مدينة بيت لحم، التي تمنع مستوطنة 
ًالمنطقة الشمالية، ما يعني إعاقة أي توسعة للمدينة شماال وجنوبا ّ".  

يأتي في إطار مساعي رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، “ا المشروع وأشارت إلى أن هذ
  ."لكسب أصوات اليمين اإلسرائيلي

الواقع شرقي القدس المحتلة ويستهدف عزلها عن  "E1" نظيره االستيطاني "E2" ويماثل مخطط
بحر الميت، ما يعني تقطيع ، وصوال إلى ال"معاليه أدوميم"الضفة الغربية المحتلة؛ عبر ربطها بمستوطنة 

 وحدة استيطانية ٢٥٠٠وفي حال تم إقامة .أوصال الضفة الغربية وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني
إضافية؛ يمكن للمشروع تحويل المستوطنة إلى مدينة جديدة، لتنضم إلى أربع مستوطنات تم تصنيفها 

، جنوب القدس وغربي بيت لحم، "ر عيليتبيتا"، جنوب القدس المحتلة، و"عيليت"كمدن إسرائيلية؛ هي 
وكانت .، ضمن أراضي محافظة ومدينة سلفيت، جنوب نابلس"ارئيل"، شرقي القدس، و"معاليه ادوميم"و

 من أراضي المواطنين الفلسطينيين في الخربة، ٢٠٠٩ دونم العام ١٧٠٠سلطات االحتالل قد صادرت 
صادرت مساحات أخرى من األراضي المحتلة تحت  االستيطاني، كما "غوش عتصيون"بهدف توسيع تجمع 

 ٤٥٩ًسلطات االحتالل تعتزم، أيضا، إقامة "وقالت المنظمة في التقرير إن ."أراضي دولة"ذريعة اعتبارها 
 االستيطانية، في القدس المحتلة، وذلك ضمن مخطط "كيكار كيدم"وحدة استيطانية جديدة في منطقة 

ً موقعا بالمدينة ١٥ االستيطانية والمنشآت التجارية والكنس في شامل ينص على تسويق آالف الوحدات
وأشارت إلى ." خالل الفترة المقبلة"معالية أدوميم"، بهدف توسيع مستوطنة ٢٠٢٥االستيطانية حتى العام 

 غرفة فندقية ومنطقة تجارية ٣٠٠ٕ وحدة استيطانية جديدة واقامة ٥٢٥٠مخطط إسرائيلي إلقامة "
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ويأتي هذا ."يارات على تلة لبن القائمة شمال قرية الولجة في القدس المحتلةوصناعية، وموقف س
 المقرر إقامتها في منطقة األحراش عند "مشروع سفديه"المخطط ضمن مجموعة أحياء استيطانية باسم 

 الفاصل بين "الخط األخضر"حدود القدس المحتلة، مثلما يندرج ضمن مخطط شامل لمسح ما يسمى 
ً، واخفاء معالمه نهائيا بواسطة االستيطان، وفق رؤية إسرائيلية ١٩٦٧ و١٩٤٨تلة عامي األراضي المح ٕ
ً عبر توسيع حدود المدينة شرقا وغربا وتغيير معالمها ومداخلها وتطويقها "بالقدس الكبرى"لما يسمى  ً

لضفة من مساحة ا % ١٠ّوقد قامت سلطات االحتالل بضم زهاء .بجدران وآالف الوحدات االستيطانية
 "ج"ّ ضمن مخطط يهدف لقضم مساحات واسعة من مناطق "القدس الكبرى"الغربية لصالح مشروع 

 االستيطانية، الممولة "أفق"وبين التقرير أن ما يسمى جمعية .للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مترابطة
الضفة الغربية، السيما ًجزئيا من الحكومة االسرائيلية، تقف خلف الكثير من المشاريع االستيطانية في 

وتوقف عند قيام سلطات االحتالل، عبر أساليب مختلفة، بمنع المواطنين الفلسطينيين من . القدس المحتلة
ًبلوغ أراضيهم الزراعية، تمهيدا لالستيالء عليها، السيما المناطق الواقعة بين جدار الفصل العنصري وما 

ولفت التقرير إلى انتهاكات قوات . ألف دونم١٣٧ ، والتي تصل مساحتها إلى"الخط األخضر"يسمى 
، وغيرها من منظمات "تدفيع الثمن" و "شبيبة التالل"ّاالحتالل والمستوطنين المتطرفين، أسوة بعصابات 

اإلرهاب اليهودي، التي تتخذ من المستوطنات مالذات آمنة بمعرفة قوات االحتالل، للقيام بجرائم ضد 
حوادث رسم شعارات "وتتعدى جرائم هؤالء المستوطنين .ّ الضفة الغربية المحتلةالمواطنين الفلسطينيين في

معادية وثقب إطارات السيارات نحو استهداف شخصيات رسمية فلسطينية، كما حدث في صور الرئيس 
ّمحمود عباس ومهاجمة موكب رئيس الوزراء، رامي الحمد اهللا، قرب مدينة نابلس، بما يبرز محاذير شن 

ّوسجل ".٢٠١٥ير مماثل لجريمة إحراق عائلة الدوابشة في قرية دوما بنابلس، صيف عام هجوم خط
هدم المنشآت الفلسطينية، ومداهمة "التقرير أبرز االنتهاكات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، عبر 

حام المواقع المنازل وتنفيذ االعتقاالت الواسعة، واعتداءات المستوطنين المتواترة بحق المواطنين، واقت
قوات "ولفت إلى قيام ."األثرية وتخريبها، واقتالع أشجار الزيتون، ومصادرة األراضي ألغراض االستيطان

ً دونما من أراضي قرية ظهر المالح المعزولة، خلف الجدار العنصري جنوب ١٢٠االحتالل بتجريف زهاء 
 جديد من جدار الفصل العنصري ًغرب جنين، فضال عن مصادرة أراضي المواطنين لصالح إقامة مقطع

ّوأوضح التقرير بأن حجم األضرار المتوقعة تعد فادحة، عند ." اإلسرائيلية"شاكيد"جنوب وغرب مستوطنة 
ً دونما، تحت وخلف موقع الجدار ٤٩٢تنفيذ إقامة الجدار العنصري الجديد ضمن مساحة كبيرة ستطال 

ً دونما مصنفة ٩١، وهناك "منطقة خضراء"نها  دونم عبارة عن أراض مصنفة بأ٣٠٠المزعوم، منها 
 ."أراضي دولة"بوصفها 

  ٢٠ ص٦/١/٢٠١٨الغد 

*** 
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 مضاعفة التنكيل باألسرى سبيل إردان لكسب األصوات

أعلن وزير األمن الداخلي، اإلسرائيلي، غلعاد إردان، اليوم األربعاء، عن سلسلة من اإلجراءات 
ى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، بما يشير إلى أن التي من شأنها أن تزيد من معاناة األسر

التنكيل باألسرى هو سبيله لكسب األصوات، حيث تأتي هذه اإلجراءات قبل نحو شهر من  المزيد من
 .االنتخابات التمهيدية داخل حزب الليكود، وبعد اإلعالن عن تقديم موعد االنتخابات

ٕ، والغاء اإليداعات المالية "األمنيين"ف حبس األسرى وبحسب إردان، فإنه سيتم تشديد ظرو
 .وتحديد كمية المياه لكل أسير، ومنع األسرى من إعداد طعامهم بأنفسهم

وقال إردان ". فتح"و" حماس"وضمن هذه اإلجراءات توحيد األقسام التي يتواجد فيها أسرى حركتي 
 التنظيمية لألسرى، مضيفا أن وزارة األمن إن هذه األقسام المنفصلة ستتوحد بهدف إلغاء االستقاللية

ونقل عنه زعمه أن .الداخلي ستعمل على إلغاء اإليداعات المالية من قبل السلطة الفلسطينية لألسرى
وقال إردان، في .األسرى ستتوقف في األقسام، وأنه سيتم منعهم من إعداد طعامهم بأنفسهم" احتفاالت"

ة على المزيد من التنكيل باألسرى سوف تتم في األسابيع مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن المصادق
، "مصلحة السجون تعرف كيف تواجه كل سيناريو قد يتطور داخل جدران السجون"وبحسبه، فإن .القريبة

وقال .مضيفا أنه لم يكن هناك أية معارضة جدية من جهات األمن اإلسرائيلية لإلجراءات التي ينوي تنفيذها
لن نخشى التهديدات أو "ياته على المجلس الوزاري المصغر، مضيفا أيضا إنه سيعرض توص

وادعى إردان أن هذا القرار قد اتخذ في أعقاب تقرير أعده طاقم خاص في وزارة األمن الداخلي ."اإلضرابات
بادعاء أن ذلك " المتحدث باسم قسم"وضمن توصيات إردان فسوف يتم إلغاء مكانة .في الشهور األخيرة

، كما زعم أن الحديث "جنونيا"أن استهالك األسرى للمياه يعتبر  وزعم."يا، ويعزز اإلدارة الذاتيةليس منطق"
  ."طريقة أخرى لتحدي الدولة، ويجب وقف ذلك"عن 

 ٨ص/٤/١/٢٠١٩الرأي 

***  

   جديدة٣٨٠٨ وحدة استيطانية ومخططات لبناء ٥٦١٨عطاءات لبناء 
  

ة النقاب عن أن النشاط االستيطاني اإلسرائيلي سجل كشفت معطيات إسرائيلي -االيام الفلسطينية 
ًرقما قياسيا منذ وصول الرئيس األميركي دونالد ترامب إلى الحكم في الواليات المتحدة ًواستنادا إلى .ً

 فإن الحكومة اإلسرائيلية نشرت "األيام" اإلسرائيلية التي حصلت عليها "السالم اآلن"معطيات حركة 
 وحدات ٣٨٠٨، وأقرت مخططات لبناء ٢٠١٨دة استيطانية خالل العام  وح٥٦١٨عطاءات لبناء 

ًوجاءت هذه الوتيرة المرتفعة في النشاطات االستيطانية استمرارا للمنحى .استيطانية خالل الفترة نفسها
 وحدة استيطانية ٦٧٤٢ حيث نشرت الحكومة اإلسرائيلية عطاءات لبناء ٢٠١٧الذي تم تسجيله في العام 

وللمقارنة فإن معطيات حركة السالم اآلن تشير إلى . وحدة استيطانية أخرى٣١٥٤طات لبناء وأقرت مخط
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 وحدة ٤٢ وحدة استيطانية وأقرت مخططات لبناء ٢٦١٣أن الحكومة اإلسرائيلية نشرت عطاءات لبناء 
ام أما في الع. وهو العام الذي سبق وصول ترامب إلى البيت األبيض٢٠١٦استيطانية أخرى في العام 

 وحدة ١٧٣٢ فإن معطيات السالم اآلن تشير إلى أن الحكومة اإلسرائيلية نشرت مخططات لبناء ٢٠١٥
إن : وفي هذا الصدد، قالت السالم اآلن. وحدة استيطانية أخرى٥٦٠استيطانية وأقرت مخططات لبناء 

ذه األرقام على  سجل رقما قياسيا في نشر مناقصات بناء الوحدات السكنية، منذ تسجيل ه٢٠١٨العام "
 وحدات ٣٨٠٨منذ بداية العام، تم إصدار مناقصات لما مجموعه "وأضافت ."٢٠٠٢اإلنترنت في العام 

، التي كانت في ٢٠١٧ وحدة سكنية في عام ٣١٥٤سكنية في جميع أنحاء الضفة الغربية، مقارنة مع 
إلضافة إلى هذه المناقصات، وذكرت السالم اآلن أنه با.حد ذاتها سنة عالية على النقيض من سابقتيها

 وحدة، مما رفع العدد ٢١٩١وافقت لجنة التخطيط العليا لإلدارة المدنية على خطط استيطانية لبناء 
الحكومة تعمل على تعزيز «إن : وقالت السالم اآلن. وحدة٥٦١٨ إلى ٢٠١٨اإلجمالي لهذه الوحدات في 

 سيتعين عليها االنسحاب منها في المستقبل، هي بنائها بمثل هذه الطريقة المكثفة، وفي األماكن التي
  .حكومة تفعل كل ما هو ممكن لمنع نهاية االحتالل وفرص الوصول إلى تسوية سياسية نهائية

  ١١ ص٦/١/٢٠١٩الدستور 

***  

  فعاليات

  ندوة حول الحضور المسيحي ودوره في ترسيخ الهوية العربية في المدينة المقدسة: القدس
  

المشاركون في ندوة أقيمـت فـي مركـز يبـوس الثقـافي فـي القـدس  أكد –  وفا٢٠١٩-١-٥  القدس
  .مساء اليوم السبت، أهمية الحضور المسيحي ودوره في ترسيخ الوجود العربي في القدس

، علـى "الحضور المسيحي ودوره في ترسيخ الهوية العربية فـي القـدس"وشدد المتحدثون في ندوة 
عـشيرة بـل هـم ملــح األرض وقـد لعبـوا دورا فـي عمليـة التحـرر علـى خطــى ان المـسيحيين ليـسوا جاليـة وال 

  .المطران المناضل كبوتشي، وشددوا على رفض الفكر اإلقصائي المتشدد لآلخر

 للمجتمع الفلسطيني نتيجة الهجرة أساسيوتطرقت الندوة للتضاؤل الكبير لمسيحيي الوطن كمكون 
  .ت وجودهم في القدسالمتزايدة، وسبل الحد من هذه الهجرة وتثبي

إن النـشاطات مـن هـذا النـوع "المطران عطـا اهللا حنـا  قال رئيس أساقفة سبسطية وفي هذا السياق،
  ".ترسخ وحدة الثقافة العربية الفلسطينية بين أبناء الشعب الواحد الذي يناضل من أجل الحرية والكرامة

 هـو لـيس حـضورا دخـيال أو وبين، ان الحـضور المـسيحي فـي فلـسطين وفـي هـذا المـشرق العربـي
غريبا أو مستوردا من أي مكان بالعالم، مع احترامنا الشديد لكل المرجعيـات الروحيـة المـسيحية فـي علمنـا 
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شرقا وغربا، ولكن تبقى فلسطين هي مهد المسيحية، فالسيد المسيح لم يـأتي إلـى فلـسطين مـن الغـرب بـل 
  ".أن المسيحية انطلقت من ديارنا إلى الغرب

ــال  ــسطين اســتهدفت "وق ــرهم وكــان هــدفها تغريــب نالمــسيحييإن حمــالت الفرنجــة فــي فل  قبــل غي
المسيحيين واقتالعهم من انتمائهم العربي، لذلك نؤكد أننا لسنا من مخلفات حمالت الفرنجة نحـن أصـيلون 

ية وال سـالم اإل وتفاعلنا وتعاونا مع الحضارةسالم وبقينا بعد اإلسالمفي انتمائنا للمشرق العربي كنا قبل اإل
  ".نزال فالمسلمون شركائنا في االنتماء اإلنساني أوال وفي االنتماء العربي الفلسطيني ثانيا

ورفض المطران حنـا مـن يـصفون المـسيحيين بـانهم جاليـة فـي بالدنـا، فالفلـسطينيون المـسيحيون 
يح الذي عاش فـي هـذه والمسلمون يفتخرون أن وطنهم هو مهد المسيحية وبالدنا مكان ميالد السيد المس

  . المقدسةاألرض

ية فـي القـدس إلسـكات سـالمنحن كمسيحيون نرفض مـا يخطـط للمـساجد ودور العبـادة اإل "وأضاف
  .صوت األذان فاليوم يبدأون باآلذان وغدا يستهدفون أجراس الكنائس فهم ال يريدون أن نبقى في وطنا

تعمرين الــذين يريــدون ان نكــون فــي وانتقــد حنــا وجــود خطــاب داعــشي إقــصائي تكفيــري يفيــد المــس
حالة تشرذم وتفكك، فهذا الخطاب ال يمثل الشعب الفلسطيني وال يمثل األمة العربية بل هو خطاب إقـصائي 

وفــي % ١ فــي مهــد المــسيح بلغــت اليــوم نالمــسيحييإن نــسبة "وقــال .تغذيــه جهــات خارجيــة مــستفيدة منــه
جر أكثر من نصف مليون مسيحي، واالحـتالل يـسعى العراق هاجر أكثر من مليون مسيحي ومن سوريا ها

  .القتالع المسيحيين من فلسطين، لذلك علينا العمل على تثبيت المسيحيين في مهد المسيح

وشدد المطران حنا على حاجتنا لمبادرات من اجل التصدي بفكر مضاد للفكـر الداعـشي واالحتاللـي 
لـى أنـه ال يوجـد فـي القـاموس المـسيحي الالهـوتي الذي يستهدف المسيحيين في الشرق العربي، مشددا ع

ــة القــدس التمــسك .شــيء اســمه المــسيحية الــصهيونية الداعمــة لالحــتالل اإلســرائيلي ــب مدين ــد مــن قل وأك
بالمــسيحية المــشرقية الحقــة التــي تــدافع عــن المظلــومين والمنكــوبين وكــل إنــسان يجــب أن نتــضامن معــه، 

ية آتيــة مــن أمــاكن أخــرى ال عالقــة لهــا بالمــسيحية والقــيم المــسيحية التــي انطلقــت مــن هنــا ولــيس مــسيح
  . العربيةلألمة المسيحية، ونفتخر بانتمائنا واألخالق

إن الحضور المسيحي يعني المشاركة والعطـاء فـي النـسيج "من جهتها قالت الناشطة نورا كارمي، 
وشــددت علــى ضــرورة ".همالـوطني الفلــسطيني وتحديــدا فــي القـدس المهمــة لكــل الفلــسطينيين وللعـرب وغيــر

تجسيد الهوية المقدسية المبنية على التعددية، فالقدس في العقيـدة المـسيحية هـي مدينـة القيامـة والقـدس 
مدينة العنصرة فالمسيحيون والعرب موجودون منذ آالف السنين في القدس، فهي مركز الطوائف والكنائس 

وتحـدثت عـن وثيقـة كـايروس . مطارنـة١٠رقة و بطا٣ كرسيا معترف بها في القدس و١٣المختلفة ويوجد 
وهـــي مبـــادرة مـــسيحية فلـــسطينية عملـــت ثـــورة علميـــة ثقافيـــة ألنهـــا كملـــت مـــا بنـــي لتكـــريس المـــسيحية 

ية فــي القــدس ســالمالقــوى الوطنيــة واإل بــدوره قــال ممثــل. االحــتالالتأنــواعالفلــسطينية، والتــي رفــضت كــل 
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روا المـشروع القـومي الثقـافي والـسياسي فـي فلـسطين وفـي إن العرب المـسيحيين أثـ"عبيدات،  الناشط راسم
وأضـاف أن الدراسـات تـشير إلـى وجـود مئـة ألـف عربـي فلـسطيني مـسيحي جـزء مـنهم فـي الخـارج ".القدس

حاليا، وتشير إلى أن العرب المسيحيين الموجودين في فلسطين هم مـن أصـول عربيـة، والمـسيحيون كـانوا 
أوضـــح عبيـــدات، أن المـــسيحيين كـــانوا روادا فـــي المـــشروع الفكـــري و.فـــي قلـــب المـــشروع القـــومي العربـــي

الحضاري الحديث ولعبوا دورا سياسيا في كل معارك التحرر الـوطني التـي خاضـها العـرب مـن أجـل حـريتهم 
  .واستقاللهم

  ٥/١/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

*** 
   

  معرض تشكيلي في طوباس لدعم صمود الفلسطينيين
 

القدس في «شارك عدد من الفنانين التشكيليين الفلسطينيين في معرض  - نديم عبده-رام اهللا
  .الذي نظمته وزارة الثقافة الفلسطينية في طوباس بحضور رسمي وشعبي» العيون

وقال مدير مكتب الثقافة في طوباس عبد السالم العابد إن المعرض يضم عددا من الزوايا مثل 
 فنانين وفنانات تشكيليين ٦شغال اليدوية والرسم على الزجاج بمشاركة رسومات الكاريكاتير وزاوية األ

مؤكدا حرص الوزارة على تشجيع اإلنتاج واإلبداع بكافة أشكاله وتحفيز الفنانين على المشاركة الثقافية 
عبر الفاعلة وتقديم الدعم والمساندة لهم وتهيئة الظروف المناسبة لعرض رسوماتهم ولوحاتهم الفنية التي ت

عن أحاسيسهم العميقة تجاه قضيتهم الوطنية وأحالم اإلنسان الفلسطيني بالعيش بحرية وأمن وأمان في 
وأوضحت ليلى الخراز مسؤولة الفن التشكيلي في مكتب الثقافة ومنسقة . وطنه الحر بعاصمته القدس

نانة سالم جمعة المعرض والمشرفة عليه أنه اشتمل على عدة زوايا تتضمن رسومات الكاركاتير للف
واألعمال الزيتية واللوحات المائية واألكرليك وأعمال الفحم والرسم بأقالم الرصاص والحبر الصيني، وأن 
اللوحات المشاركة عبرت عن حب األرض والوطن وواقع البيئة الفلسطينية وتبوأت القدس مكان الصدارة 

  .«وكاالت».في االهتمام

  ١١ص/٤/١/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  عام التراث في العالم اإلسالمي والقدس عاصمة ثقافية دائمة ٢٠١٩
  

العـام  )إيسيـسكو (المنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم والثقافـة أعلنت –) قنا(وكالة األنباء القطرية 
عاصــمة دائمــة  القــدس المحتلــة مدينــة تــم اعتمــاد  عــام التــراث فــي العــالم اإلســالمي، وذلــك بعــدما٢٠١٩

 .سالمية والعربيةللثقافتين اإل

 الـدول – لهـا بيـان فـي – لقرار المؤتمر اإلسالمي العاشر لوزراء الثقافة، دعـت اإليسيـسكو وتنفيذا
مؤكـدة أهميـة التـراث الحـضاري والثقـافي  األعضاء إلى اتخاذ اإلجـراءات الالزمـة لتخليـد هـذا الحـدث المهـم،

 .ماعية وصيانة هوية الشعوب واألممحفظ الذاكرة الج بكل تجلياته المادية وغير المادية، في

انفتاحـه  بعراقـة تـاريخ العـالم اإلسـالمي وتميـز موروثـه الحـضاري والثقـافي المتنـوع بفـضل ونوهـت
اإلســالمي يعــد رمــزا للهويــة الحــضارية  وتفاعلــه مــع الثقافــات اإلنــسانية، الفتــة إلــى أن التــراث الحــضاري

 .الثقافي اإلسالمية ومجاال إلبراز تنوعها

التابعـة للمنظمـة،  إلـى دعـم لجنـة التـراث فـي العـالم اإلسـالمي اإليسيـسكو الـدول اإلسـالمية ودعـت
مزيدا من االهتمام في الخطط والبرامج الثقافيـة،  ٕومضاعفة الجهود للمحافظة على التراث اإلسالمي وايالئه

 مواقع على الئحة التراثومواقعه األثرية، والعمل على تسجيل مزيد من هذه ال والتعريف بمعالمه التاريخية

 .العالمي

وندد البيـان بالتخريـب الـذي يطـال المعـالم التاريخيـة والتراثيـة فـي عـدد مـن الـدول اإلسـالمية جـراء 
 .النزاعات والحروب والتطرف

  القدس عاصمة ثقافية

فـضال عـن  علـى تأهيـل العناصـر العاملـة فـي مجـاالت التـراث، حثـت المنظمـة الـدول اإلسـالمية كمـا
ــدعو ــالتزامن مــع إعــالنال ــافي المقدســي، ب ــالتراث الثق ــى التعريــف ب ــة  ة إل القــدس الــشريف عاصــمة للثقاف

 .دائمة للثقافة اإلسالمية  عن المنطقة العربية وعاصمة٢٠١٩اإلسالمية لعام 

تــشرين الثــاني الماضــي مدينــة /وكــان المــؤتمر اإلســالمي لــوزراء الثقافــة قــد اعتمــد نهايــة نــوفمبر
 .ة للثقافة اإلسالميةالقدس عاصمة دائم

للثقافـة العربيـة،  اجتماع سابق لوزراء الثقافة العرب، تم اعتماد مدينـة القـدس عاصـمة دائمـة وفي
  .واإلسالمية وبهذا باتت القدس عاصمة دائمة للثقافتين العربية

  ٢/١/٢٠١٩الجزيرة 

*** 
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  آراء عربية

  ...!اأمر إسرائيلي بهدمها وبأيدي سكانه".. الولجة المقدسية"
  

  عودة عودة

المراقــب لالحــتالل االســرائيلي لفلــسطين يجــده مخالفــا لجميــع االحــتالالت فــي العــالم فهــا هــو يــزج 
  !..والكثر من مرة.. وتهم بايديهماالطفال الفلسطينيين في سجونه ويطلب من الفلسطينيين هدم بي

.. "سـكة الحديـد القـدس يافـا"ما أعرفه عن قرية الولجة المقدسية التي ولدت فيها تقع على جانبي 
و كاملـة وأزال اثـار ..  بهـدمها بيتـا بيتـا١٩٤٩وان االحتالل االسرائيلي قام وبعد سنة مـن النكبـة اي العـام 

  !..ة العودة الهلها اليها خشية قيامهم ببنائها مرة ثانيةهذا الهدم نهائيا ومنعت اسرائيل وبالقو

الكثير من سكانها انتـشروا فـي الـشتات العربـي والعـالمي فـي الـضفة الفلـسطينية و االردن والعـراق 
وهــم فــي اكثــرهم يتقنــون صــناعات كثيــرة مهمــة .. ودول الخلــيج والعديــد مــن الــدول االوروبيــة واالمــريكيتين

  ...ة بالوراثةونادرة ويحبون الزراع

كثيرمن اهالي القرية سكنوا في اراض يملكونها ورثوها عن ابائهم في الـضفة الفلـسطينية وسـموها 
 المدمرة وبنوا فيها بيوتا غاية فـي الجمـال واالناقـة ومـن " الولجة االم"والمقابلة لبلدتهم .. "الولجة الجديدة"

  ...فيها مدرسة ومركزا صحيا ومسجدينالحجارة البيضاء كما قاموا بشق الطرق وعبدوها وبنوا 

 وقد قام شبان وشابات الولجة "الولجة الجديدة" طالت "لتسمين القدس"كما يبدو الخطط االسرائيلية 
ومتــضامنون اجانــب بــرفض الخطــط االســتيطانية االســرائيلية وباالحتجاجــات الــسلمية وســقط مــنهم شــهداء 

ــات االســرائيلية ا ــاء مــواجهتهم للجراف ــسالحوجرحــى اثن ــة والجــيش االســرائيلي المــدجج بال ــازات . لعمالق والغ
  ..الخانقة والسامة

المحكمة االسرائيلية العليا في القدس رفضت التماسا من اهالي قرية الولجة بوقف تهجيرهم واقرت 
لم يقم بهذا العقاب االحتالل النازي لعدد مـن دول اوروبـا وجميـع ..! المحكمة هدم بيوتهم وبايدي اصحابها

  !..الحتالالت في العالما

قالهـــا يهوديـــان وعالمـــان معروفـــان فـــي العـــالم كلـــه همـــا .. كـــم هـــي مجنونـــة دولـــة اســـرائيل هـــذه
 !..البروفسور نعوم شموسكي وصاحب النظرية النسبية ألبرت انشتاين

  ٥ ص٥/١/٢٠١٩الرأي 

***  
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 ال يزال حيا يرزق" بلفور"
 

 عمر الحضرمي. د.أ

ّقبل أكثر من مئة عام وعام، ركبت على أكتافنـا، ولفـت عراقيبهـا علـى أعناقنـا، دول عظمـى، جلهـا  ُّ
ّإن لم يكن كلها، لم يعد كذلك َالمـستعمرة(وبدأت هـذه الـدول . ْ الدولـة بـدينار، : ّعنـا فـي أسـواق النخاسـةتبي) ِ

َوبدأنا نحن نصطف فـي خطـوط مـستقيمة لنعـرض علـى الـذي يـدفع أكثـر!!. ّوالزق بدينارين َ ْ ُ فقـدنا اإلرادة، ! ّ
باعنـا مـن ال . وفقدنا الكرامة، وفقدنا القدرة على اتخاذ قرارنـا، وفقـدنا االسـتطاعة علـى تقريـر مـصير ذواتنـا

ْفينا، كل ذلك، ونحن راضون بالخضوع، بعد أن لم يعد تاريخنا يـشفع لنـا، وبعـد أن يملك إلى من ال حق له 
َلم يعد ماضـينا، الـذي أوقـد أجـدادنا شـموعه بـدمائهم الزكيـة، يريـد أن نكـون ابنـاءه وأحفـاده، ولـذلك أنكرنـا  َ َ ّ

ًوأدار لنا ظهره متأففا ومتعاليا عن حالة النسب التي تربطنا بـه، رافـضا أن يكـون أصـ ً ًال لنـا أو جـدا لنـا بعـد ً ًّ
  .ّ، وخناه في صحة نسبنا إليه»ّسودنا وجهه«ْأن 

، أرسل وزير خارجية المملكة المتحدة، آرثر جيمس ١٩١٧في اليوم الثاني من تشرين الثاني عام 
ْبعـين العطـف بـل قـل (بلفور، رسالة إلى اللورد ليونيل والتر دي روتشيلد يؤكد فيها أن حكومـة بـالده تقـرر  ُ

ّقومي في فلسطين للشعب اليهـودي، غيـر دار أن كـل ) وطن(إقامة مقام ) نتفاء الضمير، وبالظلم والجوربا ٍ
ّوعد هو باطل إذا كان صادرا عمن ال يملك، فكيـف إذا كـان الموعـود ال يـستحق ّومـاذا نقـول إذا علمنـا أن . ً

ْالمهــدى«لهــذا  ًأصــحابا ومالكــا، وأن كــل مــا كــان يــسكنه مــن اليهــود ال» ُ ًّ  يتجــاوز خمــسة بالمئــة، رغــم كــل ُ
وظل األمر كـذلك حتـى صـدر الوعـد بإقامـة . الدفوعات والمغريات التي كانت تقدمها دول االستقواء العالمي

  .الكيان المسخ

ّسنقف هنا عن الحديث عن مساقات الوقائع المحيطة بوعد بلفور األول، ثم ننصرف لتناول القـول 
  .ًّيش بعضها إلى اليوم، بعد أن أدركنا أن بلفور ال يزال حيا يرزقحول وعود بلفور التي تلت والتي نع

، أعطـــت األمـــم المتحـــدة ومجلـــس األمـــن وقبلهمـــا االتحـــاد ٢٠١١فـــي بدايـــة األزمـــة الليبيـــة عـــام 
األوروبي وحلف شمال األطلسي بـل وجامعـة الـدول العربيـة، ليبيـا كمقاطعـة لـساركوزي وزمرتـه ليقـرروا مـا 

وقبلهـا كانـت العـراق التـي قـرر سـيد . د الذي عومل وكأنه أرض خـالء ال يملكهـا أحـديريدون حول هذه البل
البيت األبيض بوش أن أرض الرافدين هي والية من والياته، له الحـق فـي التـصرف بهـا كيـف يـشاء، وهـذا 

  .ما كان

ّ كان السيناريو ذاته يتجدد في سـوريا حيـث دفـع الغـرب بكـل قطـاع الطـرق الـذين٢٠١١وفي عام  ُ 
ّعاشوا على نهش لحوم الجيف عنده، مقررا أن سـوريا يجـب أن تـسقط، وأن تـدمر، وأن يحكمهـا كـل شـذاذ  ُ ً

وفي ذات المسار كانت تونس ومصر واليمن، كلها مطامع للعصابات التي تقوم علـى . اآلفاق ما عدا أهلها
  .إدارة المجتمع الدولي
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ّالعـرب، ويـا ساسـتها، ويـا مـن تـدعون الـوعي واآلن نأتي إلى القول الفصل، باهللا علـيكم يـا عقـالء 
بالعزة، والفهم، واالقتدار، والفزعة، والثـأر للكرامـات، بـاهللا علـيكم مـاذا عـساكم تقولـون لقـادة العـالم األقويـاء 

ًاليوم وهم يصدرون كل ساعة وعدا جديدا، وكلها أكثر إجراما من وعد بلفور ً ً ِ ْ ُ.  

وترمــب يــدخل . ًبيعهــا لجنــوده ســامحا لهــم باســتباحتهاترمــب يبيــع ســوريا ألردوغــان الــذي بــدوره ي
» مـال سـائب«ّالعراق ويعيد مع جنوده في بغداد دون إذن من والة األمر فيها، وحتـى دون علمهـم، وكأنهـا 

ال والي له، وتدخل دبابات تركيا أرض سوريا وأرض العـراق دون أن يـرف لهـا جفـن، وحتـى دون أن تحمـل 
ً صـار كـل هـواة الـسياسة يـصدرون وعـودا لهـذا وذاك ولـذواتهم، دون خجـل أو ًوعدا من أحد، وذلك بعـد أن ِ ْ ُ

ّوالغريب في األمر أن كل البضاعة المطروحة في األسواق هي بضاعة إما عربية واما إسالمية. وجل ٕ ّ!!.  

ُمتــى تقــوم الــساعة، يــا رب، حتــى تجــري جــرد حــساب لكــل الــسارقين المــارقين، وتجــري حــساب كــل  ُ
ٕإن بلفــور ال يــزال حيــا يــرزق؛ وان الــذين مــاتوا هــم نحــن «: ذين جعلونــا نقــول بمــلء أفواهنــاالمتخــاذلين الــ ْ ُ ً ّ

 .«العرب

  ٥ ص٥/١/٢٠١٩الرأي 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

 جمعية ممولة من الخزينة العامة تمول بؤرة استيطانية
 

 ٣/١/٢٠١٩ يوتم بيرغر - هآرتس

 دافع الضرائب هي التي تقف خلف اقامة المبـاني  الممولة جزئيا من أموال"افق لالستيطان"جمعية 
تقريـر . في البؤرة االستيطانية الجديدة في عمونا بصورة مخالفة للقانون، هذا ما يتبين من تقرير لهـآرتس

مراقـب الدولــة قــرر أن المجلـس االقليمــي متيــه بنيــامين الـذي يــدعم الجمعيــة، فـصل عطــاءات مــن اجــل أن 
  .ود تناقض شديد في المصالحيحول اليها امواال في ظل وج

 كـــانون االول اقـــتحم عـــشرات المـــستوطنين اراضـــي البـــؤرة ١٤فـــي الـــشهر الماضـــي فـــي صـــباح 
هـم يقولـون . االستيطانية عمونا التي اخليت قبل سنتين تقريبـا، واقـاموا عليهـا مبـان جديـدة خالفـا للقـانون

بعــد .  ادعــاءاتهم لــم تفحــص حتــى اآلنإنهــم اشــتروا األرض التــي أقيمــت عليهــا البــؤرة االســتيطانية ولكــن
  .بضعة ايام قدم التماس للمحكمة اللوائية في القدس ضد اخالئهم

تابعت مسار األموال التي تقف خلف اقامة هذه المباني واكتشفت أن الشركة التي تدعي ” هآرتس"
.  متيـه بنيـامين، من أموال المجلس االقليمي"افق لالستيطان"شراءها ممولة بشكل غير مباشر من جمعية 

  .مبلغ الدعم العام لهذه الجمعية يبلغ مئات آالف الشيكالت على االقل
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محـدودة الـضمان التـي ) بوابـة بنيـامين. ت.أ ("اوفيـك"الشركة التي تدعي شراء المباني هـي شـركة 
  فـي الـضفة الغربيـة، وهـذا مفهـوم يتعلـق"تخلـيص االراضـي"هدفها حسب التـسجيل فـي االدارة المدنيـة هـو 

وهي مسجلة كشركة فرعية وممولة من قبل شركة . بشراء اراض من فلسطينيين بطرق سرية ونقلها لليهود
  .، التي تنقل اليها امواال من المجلس االقليمي متيه بنيامين"أفق لالستيطان"

 تـم توجيـه انتقـاد شـديد للطريقـة التـي يمـول فيهـا ٢٠١٧في التقرير الذي نشره مراقب الدولـة فـي 
ــس ــةالمجل ــة تمــت .  الجمعي ــل امــوال عامــة للجمعي ــم تحوي ــي اعقابهــا ت ــي ف ــال إن العطــاءات الت المراقــب ق

 كانــت ٢٠١٤وفــي الحقيقــة، فــي . صــياغتها حــسب مقاســها، بحيــث أنهــا هــي فقــط تــستطيع أن تفــوز بهــا
فــي . هــي الجــسم الوحيــد الــذي تقــدم للعطــاء الــذي نــشر فــي المجلــس االقليمــي” افــق لالســتيطان“جمعيــة 

مــصادر مطلعــة علــى . ب ذلــك تــدفقت اليهــا مئــات آالف الــشيكالت، نــصف مــداخيلها فــي تلــك الــسنةاعقــا
نــشاطات الجمعيــة أكــدت أن مجلــس متيــه بنيــامين واصــل تحويــل االمــوال للجمعيــة علــى االقــل حتــى العــام 

٢٠١٧.  

 وجاء في تقرير المراقب أن حياكة العطاءات تمت في ظل وجود تضارب شديد في المـصالح، حيـث
الــسابق ” يــشع“آفــي روءا، رئــيس مجلــس ” افــق لالســتيطان“أنــه ضــمن اعــضاء اللجنــة االداريــة لجمعيــة 

ومـن . الحـالي” يـشع“وحناني ايـل دورمـي رئـيس مجلـس . الذي كان في حينه رئيس مجلس متيه بنيامين
ي فعليــا عنوانهــا ســجل فــ). البيــت اليهــودي(بــين مؤســسي الجمعيــة عــضو الكنيــست بتــسلئيل ســموتريتش 

لـذلك . مكتب متيه بنيامين الذي كان مسجال باسم سموتريتش عندما كان يعمل في الجمعية اليمينية رغفيم
مشاركة رئيس المجلس ومساعده في الجمعيتين يمكنها تعزيز المخـاوف مـن أن العطـاءات “: كتب المراقب

  .”وقعالتي وضعها المجلس خصصت لضمان أن هذه الجمعيات هي التي ستفوز بالدعم المت

في الشهر الماضي قدمت الشركة التماسا للمحكمة اللوائية في القدس، بانعقادها كمحكمة للشؤون 
هـذه المبـاني اقيمـت . االدارية، طلبت فيه فرض أمـر يمنـع اخـالء المبـاني الجديـدة التـي اقيمـت فـي عمونـا
كيـة خاصـة فلـسطينية، خالفا للقانون في منطقة عسكرية مغلقة ومحـددة، وعلـى اراض زراعيـة مـسجلة بمل

  .وبدون تنسيق أو مصادقة، ورغم تعليمات المحكمة العليا بإخالء الموقع االستيطاني الذي تم اخالؤه فعليا

 دونمـا ٤٠الدعوى االساسية للمستوطنين الذين اقـاموا المبـاني هـي أنهـم نجحـوا فـي شـراء حـوالي 
فة إن القـسيمة التـي يـدور الحـديث عنهـا ولكن مـصدرا امنيـا قـال للـصحي. من اصحاب األرض الفلسطينيين

وألن القــسيمة لــم تمــر . تعــود لعــدد كبيــر مــن المــالكين، الــذين حــصلوا علــى القــسيمة بــالميراث مــن آبــائهم
فــإن المنطقــة تعــود لكــل واحــد مــن الورثــة بحيــث توجــد ضــرورة لموافقــة ” حــل الــشراكة“بــاالجراء المــسمى 

  .الجميع على بيع أي جزء منها

. لتمــاس، وجهــت النيابــة العامــة انتقــادا شــديدا للطريقــة التــي عمــل فيهــا المــستوطنونردا علــى اال
المباني موضوع االلتماس اقيمت في منطقة محددة ممنوع الدخول اليها، وممنـوع المكـوث فيهـا وبالتأكيـد “
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نزاهـة يجـب رفـض االلتمـاس بـسبب عـدم ال“كما ادعي أنـه . هذا ما ورد في رد الدولة. ”ممنوع البناء فيها
، حيــث أن المــستوطنين لــم يوضــحوا بــأنهم وضــعوا المبــاني قبــل بــضعة ايــام مــن تقــديم االلتمــاس ”الواضــح

  .وأنهم فعلوا ذلك خالفا للقانون

مـن الواضـح “.  ليكح رفضت ادعاءات المستوطنين وأمـرت بمـسح االلتمـاس–القاضية دانا كوهين 
  .، كتبت”ة، ملغيأن األمر المؤكد الذي جمد اخالء البؤرة االستيطاني

وثـائق . في موازاة االستئناف قدمت الشركة لإلدارة المدنية وثائق تدل حسب ادعائهـا علـى الـشراكة
. مــشابهة قــدمت فــي الــسابق حــول اراض فــي عمونــا وكــذلك فــي بــؤر اســتيطانية اخــرى، تبــين أنهــا مــزورة

 فـي قريـة ٢١ فـي الحـوض ٨٣م اضافة إلى ذلك قدم المستوطنون طلبا للسماح بالبناء، يتعلق بقسيمة رقـ
 ٤٠ دونمات فـي حـين أن ادعـاءات الـشراء للمـستوطنين تتعلـق بمـساحة ٧القسيمة تبلغ مساحتها . سلواد
  .دونما

واشـارت إلـى أن األمـر يتعلـق بـأراض . مديرة مكتب التخطيط في اإلدارة المدنيـة رفـضت الطلـب كليـا
سطينيين لـم يوقعـوا علـى طلـب التـصريح الـذي مسجلة في سجل األراضي كأراض خاصة وأن أصـحابها الفلـ

حسب أقوالها، االمر غريب، حيـث أن المـستوطنين قـالوا إن صـاحب األرض وقـع علـى . قدمه المستوطنون
  .وثائق شراء األرض

، التي تتابع النشاطات ”السالم اآلن“حاجيت عوفران، رئيسة طاقم المتابعة للمستوطنات في حركة 
وطنة الجديدة في عمونا بالضبط مثل سابقتها مبنية على السلب والكذب والكثير إن المست“في عمونا قالت 

من الوقاحة في ظل استغالل الموارد العامة وجـر الـسلطات جميعهـا، بمـا فيهـا الجـيش، مـن اجـل االنـشغال 
  .”الطويل بنزوات المستوطنين

 أنفــسهم أصــبحوا ورغــم أن ادعــاءات المــستوطنين بــشراء األرض لــم تفحــص حتــى اآلن، فــإنهم هــم
حتى أنه في االسبوع الماضي اقيم حفل تدشين للموقع الجديد شـاركت فيـه الـوزيرة . موجودين على األرض

ميـري ريغيـف التـي اوضـحت بأنهـا لـم تـدخل إلـى المنطقـة العـسكرية المغلقـة، قالـت فـي تلـك . ميري ريغيف
 .”ا ارادتهم، هذا أمر غريبال يوجد سبب يمنع اشخاصا اشتروا األرض من أن يجسدو“: المناسبة

  ١٨ ص٤/١/٢٠١٩الغد 

***  
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  اخبار باالنجليزية

Israeli forces deny access of PA officials to Khan al-Ahmar 
  
JERUSALEM, Saturday, January 5, 2019 (WAFA) – Israeli occupation forces on Saturday 
banned Palestinian citizens, including Palestinian Authority officials, from entering the village of 
Khan al-Ahmar, east of Jerusalem. 
Forces obstructed a convoy while on its way to Khan al-Ahmar, and briefly detained Minister 
Walid Assaf, Chairman of the PA’s Commission Against Settlements and the Wall, as well as 
Mahmoud al-Aloul, Deputy Chairman of ruling Fatah movement. The two officials along others 
including journalists and activists were denied access to the village, according to witnesses. 
Earlier in the day, Israeli occupation forces set up a number of checkpoints on roads leading to 
the village, and interrogated some of the Palestinian drivers and passengers, some of whom were 
ordered by the forces to get back. 
The two officials and the other activists were on their way to the village to attend a rally 
commemorating the 54th anniversary of the founding of Fatah movement. Khan al-Ahmar 
was chosen by Fatah for this rally in solidarity with its Bedouin population who are at the risk of 
being displaced and having their homes demolished by Israeli occupation authorities. 
In May 2018, the Israeli High Court of Justice determined that its residents could be evicted. The 
United Nations, the International Criminal Court, the European Parliament and Amnesty 
International have stated that the demolition of the village would be a violation of international 
law, being a breach of the Fourth Geneva Convention, and may amount to a war crime. 
On October 20, 2018, the Israeli government announced that it would postpone the demolition 
until a negotiated resolution is found. 

WAFA January 5, 2019   
  

***  
  

Orthodox churches start Christmas celebrations in Bethlehem 
  
BETHLEHEM, Sunday, January 6, 2019 (WAFA) – Patriarchs of the various Orthodox churches 
in Jerusalem led processions to Bethlehem on Sunday for the Midnight Mass at the Church of 
Nativity. 
In anticipation of Christmas Eve, police are on high alert and deployed around the city in the 
main streets and junctions to ensure security. Palestinian Red Crescent paramedics and 
volunteers will be on standby to help out in case of emergencies. 
While the Catholics celebrate Christmas on December 25, the Orthodox churches mark 
Christmas Day on January 7, while the Armenian Orthodox Church is the last to celebrate 
Christmas in the Holy Land, with the Christmas Eve procession from Jerusalem to Bethlehem on 
January 18, and Christmas Day on January 19. 
The Church of the Nativity is administered by three churches, the Roman Catholic Church, the 
Greek Orthodox Church and the Armenian Church.  

WAFA January 6, 2019   

*** 
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President: No elections without Jerusalem  
  

CAIRO, Saturday, January 05, 2019 (WAFA) – President Mahmoud Abbas stressed on Friday in 
Cairo that there will be no elections in the Palestinian territories is they are not allowed by Israel 

in occupied East Jerusalem. 
President Abbas told Egyptian journalists and writers he met with during his official visit to 
Cairo that the United State recognition of Jerusalem as capital of Israel and moving its embassy 
to the city “will not undermine our right in Jerusalem, nor will it make us give up on any of our 
national constants and rights or accept the deal of the century,” which he said was null and void 

and will not change the fact that East Jerusalem is the capital of the Palestinian state. 
“All doors are closed in the face of the US, unless it goes back on the punitive measures it took 
against us,” he said, “and therefore no Palestinian, regardless of his status, is allowed to meet 

with them.” 
Talking about the Oslo accords and its annexes the Palestinians have signed with Israel in 1994, 
President Abbas said “we called for reopening the Paris Economic Protocol and the Oslo 
Accords, even if we have to reach the point of cancelling them. We will end all agreements with 
them (Israel) and the security coordination. We had 86 (United Nations) Security Council 

resolutions and 720 from the General Assembly. None were enforced.” 
President Abbas said the Constitutional Court has ruled to dissolve the Legislative Council, 
whose members are paid $1 million every month without doing anything since its functions were 

suspended following the Hamas split and takeover of power in Gaza in July 2007. 
He said the Court has ruled as well to hold elections within six months, “but if elections are not 

allowed in Jerusalem, I will not agree to any elections.” 
He warned of severe measures against Hamas if it does not go along with the reconciliation, 
saying: “If they do not apply this, I am not ready to spend $96 million every month, which was 

before $110, (on Gaza).” 
The president said he is up against “three unbearable situations: the US and Israeli positions, and 
the Muslim Brotherhood (Hamas). What is coming is very dangerous and I will not end my life 
as a traitor. I do not have weapons to fight with, but I can say no and I have a people who also 

can say no.” 
He said Hamas vandalism of Palestine TV offices in Gaza was expected in light of what it did for 
participants in the events marking the launch anniversary of Fatah when its members defied 
Hamas obstructions and celebrated the launch anniversary on January 1 and lit the torch. “What 
happened today was a vindictive act,” he said, adding, “as long as we have not reconciled with 
them (Hamas), we are going to cancel everything between us and them and we will stop paying 
$96 million every month. They still collect the electricity fees and sell the medicine we send 

them”. 
WAFA January 05, 2019  

*** 
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PSD dispatches first Christian retiree pilgrimage convoy to Palestine 
 

AMMAN — The Public Security Department (PSD) on Thursday dispatched the first Christian 
law enforcement pilgrimage convoy of retired personnel to Palestine. PSD Assistant Director 

Brig. Gen. Walid Battah said that dispatching this convoy for Christian retired servicemen and 
their families reflects the department’s keenness to sustain communication with its retirees, the 

Jordan News Agency, Petra, reported. 
Director of the Jordanian Interfaith Coexistence Research Centre Father Nabil Haddad, who is 

accompanying the convoy, commended the PSD’s gesture to provide Christian retirees with the 
opportunity to visit holy sites in Jerusalem, Bethlehem and Nazareth. For their part, the pilgrims 

expressed their appreciation for the department for enabling them to visit holy places in 
Palestine. 

Jordan Times Jan 03,2019 

***  
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