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٤

  األردن والقدس

  الخارجية األردنية تدين االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة ضد المسجد األقصى
 

أدان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باألردن، السفير ماجد القطارنة،  
، والتي كان آخرها "الحرم القدسي الشريف" المسجد األقصى المبارك االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة ضد

اقتحامه صباح اليوم االثنين، من قبل وزير الزراعة اإلسرائيلي برفقة عدد من المتطرفين وبحماية الشرطة 
مشاعر ً أن مثل هذه التصرفات تعتبر استفزازا ل-ً وفقا لوكالة األنباء األردنية -وأكد القطارنة .اإلسرائيلية

ًالمسلمين في أنحاء العالم، مثلما تمثل انتهاكا اللتزامات إسرائيل، كقوة قائمة باالحتالل في القدس 
ّوحمل الدبلوماسي األردني الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية عن مثل هذه .ًالشرقية، وفقا للقانون الدولي

   .ًستفزازات فوراالتصرفات وعن سالمة المسجد األقصى المبارك، وطالب بوقف هذه اال

  ٢٠١٩ /٨/١اليوم السابع 

***  

  شؤون سياسية

  اإلسرائيليينادعيس يندد باقتحامات األقصى من قبل 
  

وزير األوقـاف والـشؤون الدينيـة يوسـف ادعـيس بتزايـد االقتحامـات  ندد – اهللا رام – فلسطين اليوم
رها االقتحام الذي جرى اليوم من قبل للمسجد األقصى من قبل الشخصيات الدينية اإلسرائيلية، التي كان آخ

وأضــاف ادعــيس، فــي بيــان صــحفي، مــساء اليــوم .مــا يــسمى وزيــر الزراعــة فــي حكومــة اليمــين المتطــرف
االثنين، أن حكومة االحتالل اليمينية تعمل جاهدة على تسهيل اقتحامات األقصى التي أصـبحت تـتم بـشكل 

مـن منظمـة اليونـسكو، مـا يعنـي تزايـدا فـي االنتهاكـات يومي وبتزايد، خاصة بعد انسحاب حكومة االحـتالل 
التــي تمــارس مــن قبــل ســوائب المــستوطنين، أو مــن قبــل الشخــصيات الــسياسية التــي تنطلــق مــن خلفيــات 

كما .سياسية ودينية في اقتحاماتها، األمر الذي يمس المسجد األقصى وقدسيته ومكانته الدينية والحضارية
ي تمارسها قوات االحتالل ضد موظفي األوقاف اإلسـالمية فـي القـدس والتـي استنكر ادعيس االعتقاالت الت

عمليــة "كــان آخرهــا اعتقــال مــدير العالقــات العامــة واإلعــالم فــي أوقــاف القــدس فــراس الــدبس، معتبــرا أن 
االعتقال هذه تأتي في سياق تمرير انتهاكات جديدة ال نعلـم تفاصـيلها حتـى اللحظـة، ولكنهـا تنـذر بخطـورة 

وحذر من خطورة األصوات التي تتعالى ".ة على مدينة القدس بشكل عام واألقصى على وجه الخصوصكبير
في الجانب اإلسرائيلي وتطالب بهدم أسوار القدس التاريخيـة، األمـر الـذي يعنـي تطـاوال علـى تـاريخ القـدس 

ء القــدس ومــوظفي وطالــب ادعــيس المؤســسات الدوليــة بحمايــة أبنــا.وحــضارتها ومكانتهــا الدينيــة والثقافيــة
  .األوقاف اإلسالمية الذين يدافعون عن القدس والمسجد األقصى

  ٧/١/٢٠١٩ فلسطين اليوم



 
٥

  اللجنة الملكلية لشؤون القدس

  )ICAO( الدولية للطيران المدني االيكاو المنظمة

international civil aviation organization  
    

 لجويــة الــسيادة اتأكيــد هــدفها، األمريكيــة م فــي مدينــة شــيكاغو١٩٤٤ هــذه المنظمــة عــام تأســست
 الدول المتعاقدة ان لكل دولة علـى تعترف( شيكاغو جاء ما نصه اتفاقيةمن ) ١( العالم، ففي المادة  لدول

 علـى تطـوير المالحـة العمـل، كمـا تهـدف المنظمـة ) سيادة كاملة ومطلقـةإقليمهاالفضاء الجوي الذي يعلو 
 للـرحالت الجويـة وبالتعـاون فـي ذلـك مـع جميـع مـن يوفر مستوى متقدم مـن األ بمالية،الجوية المدنية الدو

 للمنظمة الدولية للطيـران المـدني المنتـشرة اإلقليميةالمنظمات وهيئات الطيران في العالم من خالل المكاتب 
 لخاصــةا محاولــة تقــديم المــساعدة االقتــصادية والتقنيــة والقانونيــة علــى ًأيــضا المنظمــة وتعمــل ،فــي العــالم

 كما جعلت السابع من ،بالطيران المدني للدول جميعها من خالل صندوق لها يمول من هيئة األمم المتحدة
م ١٩٩٤ابتـداء مـن عـام ) يوم الطيران المدني الدولي(بـًكانون األول من كل عام موعدا لالحتفال / ديسمبر
  . الخمسين على تأسيس المنظمةالذكرى صادف والذي

 – مـونت العامـة ومقرهـا مدينـة الجمعية:  هياإلدارية من األجهزة عددظمة من  هذه المنوتتشكل
 تقيـيم علـى كل ثالث سنوات للعمل قل وتجتمع مرة على األ،األعضاء من ممثلي جميع الدول وتتكونكندا، 

ــشطتهاعمــل المنظمــة  ــرة الماضــية، مــن وأن ــصلة بالجهــاز أجــل خــالل الفت ــد التوجهــات والخطــط المت  تحدي
 ويتـألف مـن ، الذي يقـوم بـدور الجهـاز التنفيـذي للمنظمـةالمجلس:  لهااآلخر الجهازتشريعي للمنظمة، وال
 ويــتم انتخابــه مــن قبــل الجمعيــة ويقــوم بعــدد مــن الواجبــات منهــا تقــديم عــضاء،ًممــثال مــن الــدول األ) ٣٣(

الـدول عنـد االخـتالف  بـصفة القاضـي والمحكـم بـين يعمـل كماالتصورات الخاصة بمصالح الطيران المدني، 
  .في تفسير أو استعمال بعض مواد معاهدة شيكاغو التي انبثقت عنها المنظمة

 والتـي تتـصل بتنظـيم الطيـران فـوق ، الخاصة بمدينـة القـدستالقرارا بعض هذه المنظمة عنصدر 
مولية ، لبيـان مـدى شـتالقـرارا المدينـة المحتلـة، وسـوف نقـوم فـي هـذا التقريـر علـى نـشر هـذه هـذه أجواء

ــة القــدس  ــة الخاصــة بمدين ــر أن غطرســة الــصادرةالقــرارات الدولي ــد مــن المنظمــات، غي  إســرائيل عــن العدي
 القـدس ون ونسعى في اللجنـة الملكيـة لـشؤ،ورفضها الدائم يشكل عادة سياسية تواجه بها العالم باستمرار

 احـتالل ال يأبـه إطارم العالمي في  القرارات وبيان خطورة الوضع الذي تعيشه حالة السالبهذه ًدوماللتذكير 
 علـى التقييـد إسـرائيل إرغـامبأي قانون أو قرار، مما يحتم على جميع الدول الداعية للسالم والعدل محاولـة 

  .ألصحابهابالقرارات الدولية ليعم السالم وتعود الحقوق 

لدبلوماسـي، دار شـاكر البيـاتي، وعلـي العقـابي، الـدليل ا:  االطـالع علـىيمكن الموضوع عنللمزيد  •
  .م، الموقع الرسمي للمنظمة الدولية للطيران المدني٢٠١٥الكتب العلمية، بيروت، 

***  



 
٦

  اعتداءات

 يقتحم األقصى برفقة مستوطنين" اإلسرائيلي"وزير الزراعة 
 

 عة من المستوطنين المتطرفين صباحبرفقة مجمو" اإلسرائيلي أوري أرئيل"اقتحم وزير الزراعة 
وفتحت شرطة االحتالل .جد األقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصةاالثنين، المس

ًالساعة السابعة صباحا باب المغاربة، ونشرت عناصرها وقواتها الخاصة في باحات األقصى وعند أبوابه، 
اإلسالمية في وقال مسؤول العالقات العامة واإلعالم باألوقاف .ًتمهيدا لتأمين اقتحامات المتطرفين اليهود

 ١٨اقتحم المسجد األقصى برفقة " أوري أرئيل"إن الوزير " صفا"القدس المحتلة فراس الدبس لوكالة 
  .ًمستوطنا، وتجول في أنحاء متفرقة من باحاته بحراسة أمنية مشددة

ًأدى طقوسا تلمودية دينية بواسطة الهاتف النقال، في منطقة باب " أرئيل"وأوضح أن المتطرف 
  . شرق األقصىالرحمة

وذكر الدبس أن شرطة االحتالل المتمركزة على أبواب األقصى شددت من إجراءاتها األمنية بحق 
  .الفلسطينيين الوافدين للمسجد، واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية عند األبواب، وخاصة للنساء

محتل توافدوا ورغم قيود االحتالل، إال أن عشرات المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني ال
منذ الصباح للمسجد األقصى، وتوزعوا على حلقات العلم وقراءة القرآن الكريم، معربين عن غضبهم 

  .واستيائهم من استمرار اقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم بالمسجد

لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل ) عدا الجمعة والسبت(ًويتعرض المسجد األقصى يوميا 
والجماعات اليهودية المتطرفة، وعلى فترتين صباحية ومسائية، فيما تزداد وتيرتها فترة المستوطنين 

  .األعياد اليهودية

  ٨/١/٢٠١٩الحقيقة الدولية  

***  

  االحتالل يقتحم مخيم قلنديا ويعتقل شابين: القدس
 

س المحتلـة، اعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم االثنين شابين من منزليهما بمخيم قلنديا شمال القـد
 .خالل حملة دهم واسعة لمنازل المواطنين

  .، ومصطفى الكسبة)شقيق الشهيد وسام أبو غويلة(محمد أبو غويلة : وشمل االعتقال الشابين

  ٧/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 
 

  

 



 
٧

  االحتالل يعتقل مسؤول العالقات العامة واإلعالم في أوقاف القدس
 

واإلعالم  قوات االحتالل، مساء اليوم االثنين، مسؤول العالقات لتاعتق – الجديدة الحياة – القدس
 . بالقدس المحتلة، فراس الدبساإلسالميةفي دائرة األوقاف 

مـن سـور  عن شهود عيان، أن االحتالل حاصر الدبس في شارع نابلس القريـب" وفا"وكالة  ونقلت
  .والتحقيق في المدينة التوقيف أحد مراكز إلىالقدس من جهة باب العامود، واعتقله واقتاده 

  ٨/١/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*** 

  شؤون مقدسية

  ً عاما لشد الرحال للمسجد األقصى٢٠١٩الشيخ الكسواني يدعو ألن يكون 
 

ً، عامـا لمزيـد مـن شـد ٢٠١٩المبارك الشيخ عمر الكسواني، بأن يكون  المسجد األقصى دعا مدير
 . المسجد األقصى المباركإلىالرحال 

ً المنــصرم كــان مريــرا وصــعبا علــى القــدس ٢٠١٨ت، فــي تــصريح صــحفي اليــوم، إلــى أن عــام ولفــ ً
المسجد   وعروبةإسالميةنأمل ان نحافظ على : " السياسية المختلفة وقالاألحداثنتيجة  األقصى، والمسجد

ري بقـوة المتكررة والتي تجـ المستوطنين اقتحامات األقصى الذي هو خالص للمسلمين وحدهم، ونؤكد أن كل
التـي تحـاول فـرض نهـج جديـد علـى " اإلسـرائيلية"للـشرطة  الـسالح ال تعطـي أي حـق لهـؤالء المتطـرفين وال

  .ًوزمانيا بفعل السيطرة المحكمة عليهً المكان وتقسيمه مكانيا

  ٧/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  قارات في القدسّيدخل كنيسة المهد وسط مقاطعة شعبية بسبب تسريبه ع" ثيوفيلوس"البطريرك 

 
 إلى الدخول من لالحتالل، الكنسية عقارات وبيع بتسريب المتهم "الثالث ثيوفيلوس "البطريرك تمكن

 .كبيرة شعبية ومقاطعة احتجاجات وسط األمنية، األجهزة عناصر من المئات بحماية المهد ساحة

 أحيــاء داخــل الحتفــاالتوا الوفــود وصــول لتــأمين ًكبيــرا؛ ًشــرطيا ًانتــشارا لحــم بيــت مدينــة وشــهدت
 .المهد كنيسة محيط وفي المدينة،

 الــذي المتظــاهرين منــع علــى أقــدمت األمنيــة األجهــزة أن خاصــة، ٕواعالميــة ّمحليــة مــصادر وذكــرت
 .بالقوة وقمعتهم للساحة، الوصول من ومنعتهم ،"ثيوفيلوس "لوجود رافضة بهتافات صدحوا

 كيريـوس" األرثـوذكس الروم بطريرك استقبال رفضها أعلنت لحم بيت بمحافظة فعاليات ّعدة وكانت
 فـي المـيالد بأعيـاد ّالـشرقيين المـسيحيين احتفـاالت إطـار فـي المدينـة إلـى سـيأتي الـذي ،"الثالث ثيوفيلوس
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 فلــسطين، فــي األرثوذكــسية العربيــة والفعاليــات وشخــصيات ومؤســسات وهيئــات قــوى أجمــع كمــا المدينــة،
ــة اســتمرار علــى وذكــسي،األرث العربــي الــشبابي والحــراك  فــي "وأعوانــه الثالــث ثيوفيلــوس" اســتقبال مقاطع

  .القدس في األرثوذكس الروم بطريركية

  ٧/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  االستيطاني في القدس" رامي ليفي"دعوات إلى إفشال مشروع 
 

 فـي االئـتالف ريةسـكرتا اجتمـاع خـالل المـستهلك، حماية جمعيات ائتالف طالب ":األيام" – اهللا رام
 فــي الــصناعية التجاريــة والغرفــة الــوطني، االقتــصاد ووزارة الفلــسطينية، التحريــر منظمــة القــدس، ضــواحي
 رامـي" سـوق فـي لهـم محـالت بفـتح القـدس تجـار بعـض قيـام إجهـاض أجـل مـن المشترك بالتحرك القدس،

 علـى بالقـدس االسـتيطاني شروعالمـ توسـيع فـي يـساهم الـذي األمـر المحتلة، القدس في االستيطاني "ليفي
 .المقدسي واالقتصاد األرض حساب

 هـذا مـن التـسوق مـن الفلـسطيني المـستهلك منـع ضـرورة أمـس، أصـدره، بيـان فـي االئتالف، وأكد
 أدوار مــن دور هــذا أن إلــى ًمــشيرا الفلــسطيني، االقتــصاد علــى بخطورتــه الــوعي ونــشر االســتيطاني المركــز

 ً.أيضا الجمعيات

 علــى وافقـت التـي والـشركات المحـالت لجميـع تحــدث أن يجـب شـاملة مقاطعـة إن" :انالبيـ وأضـاف
 كـانوا، أينمـا فلسطين في فروعهم كافة المقاطعة تطال وأن ،"ليفي رامي" سوق في لها متاجر أو فروع فتح

 نونيقا عون وتقديم االستيطاني، المشروع هذا في التورط قبل ليفي رامي مع العقود إللغاء فرصة ومنحهم
 ".العقود فسخ على المترتبة األعباء من للتخلص لهم

ــا ًموقفــا إن" :البيــان وتــابع  فــي الــشرق بيــت مرجعيــة ضــمن الحــسيني فيــصل الــشهيد بلــوره ًوطني
 لتجـار الطبيعـي التوسـع منطقـة هـي ،"عطـروت" ًقـسرا عليهـا يطلـق ما الصناعية، قلنديا منطقة أن القدس،
 خارج الصناعية قلنديا أرض على المقامة االقتصادية المؤسسات ميعج على ينسحب وهذا القدس، وصناع

 نميــز، أن يجــب وبالتــالي ،"ليفــي رامــي" يمثلــه الــذي االســتيطاني المــشروع إطــار وخــارج "ليفــي رامــي" إطــار
 المنتجـات تعتبـر لـم حيـث المـستوطنات، منتجـات مقاطعة مشروع إطالق عند وقع التمييز هذا أن وبخاصة

 ".مستوطنات منتجات الصناعية قلنديا يف الفلسطينية

 محافظـة فـي الجمعيـة رئـيس المـستهلك، حماية جمعيات الئتالف العام المنسق هنية، صالح ودعا
 مــع الفــوري التحــرك إلــى القــدس بــشؤون تعنــى التــي والــشعبية الرســمية المؤســسات جميــع والبيــرة، اهللا رام

 هـذا أجـل مـن ًقانونيا ومساعدتهم ،"ليفي رامي" مركز يف عقودهم عن التراجع أجل من الفلسطينيين التجار
 محالتهم ومقاطعة القدس، في التجارية الغرفة قوائم من شطبهم يجب ذلك على أصروا حال وفي االنفكاك،
 .الوطن مستوى على بالكامل
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 التحريـر، ومنظمـة القـدس، ومحافظـة القـدس، شـؤون وزارة كاهـل علـى ملقـى ًواجبا" أن إلى وأشار
 يجـوز وال وصـمودها، واقتـصادها للقـدس ًانتـصارا المشروع لهذا التصدي أجل من الوطني، االقتصاد رةووزا
  ".االقتصادية القدس مكونات كل ضد االستيطانية االقتصادية الهجمة هذه في وحيدة القدس تترك أن

ــال ــد المحــامي وق ــتالف، ســكرتارية عــضو األطــرش، فري ــة منــسق االئ ــي المــستهلك حماي ــوب ف  جن
 هـذه وتتـوج المقدسـين، صـمود لزعزعـة شرسـة لهجمـة يتعـرض القدس في الفلسطيني االقتصاد إن :الضفة
 قـدرة علـى ًسـلبيا سـينعكس مـا التجـار، بعـض مـن بـشراكة المحتلـة القدس في "ليفي رامي" بافتتاح الهجمة
 تــرابط مــن نهــاوحرما المحتلــة، القــدس علــى المــضروب للحــصار ًنظــرا المنافــسة علــى الفلــسطينيين التجــار
 .الفلسطينية السوق بقية مع سوقها

 دون "ليفـي رامـي" فـي يحـدث عمـا االختـصاص جهـات قبـل مـن الفلسطيني الصمت األطرش وانتقد
 .المجمــــــع فــــــي عقــــــودهم إلغــــــاء أجــــــل مــــــن تورطــــــوا، الــــــذين التجــــــار علــــــى ضــــــغط حتــــــى أو حــــــراك

 ًتمـويال ذلـك معتبـرة اإلسرائيلية؛ لتسوقا مراكز مقاطعة إلى المحتلة القدس مدينة في الوطنية القوى ودعت
 قـرب "ليفـي رامـي" المـسمى اإلسـرائيلي المتجـر افتتاح عشية المحتلة، القدس تهويد في ومشاركة لالحتالل

 .المحتلة القدس شمال قلنديا حاجز

ـــدت ـــة، القـــوى وأك ـــان فـــي الوطني ـــضائع شـــراء أن" لهـــا، بي ـــو اإلســـرائيلية الب  لالحـــتالل تمويـــل ه
 فـي المـساهمة إلـى معهـا التعـاطي يـؤدي التـي اإلسـرائيلية التـسوق مراكـز مقاطعـة" إلـى ًداعية ،"اإلسرائيلي

 إلفقـار األرض علـى االحـتالل يمارسـه الـذي محيطهـا عـن وسلخها وحصارها عزلها وتكريس القدس حصار
  ".إلخضاعهم محاولة في أهلها

  ٨/١/٢٠١٩األيام 

*** 

  تقارير

  اريخالت خدمة في الجغرافيا ..فلسطين

  ) لبنان–كاتب ومؤلف (ماجد الدرويش . د

 ١٩٧٧ عام صدر الذي )ولبنان سوريا دولتي ووالدة األوسط الشرق في الدولي الصراع( كتابه في
 التـاريخ فهـم فـي تلعبـه الـذي الـدور وأهمية الجغرافيا أهمية على زين الدين نور زين يركز النهار، دار عن

  .العالم مشكالت في الجغرافي الموقع عبهيل الذي الدور وأهمية واعيا، فهما

 بعــد ، م١٩٤٣ شــباط ٢٣ فــي الــشهير خطابــه بتوجيــه يهــم روزفلــت األمريكــي الــرئيس كــان ويــوم
 فــي المــستمعين إلــى نــصيحة المعلــق وجــه اليابــان، قبــل مــن هــاربر بيــرت فــي األمريكــي األســطول ضــرب

  .العالم خريطة وبيدهم طابالخ يتابعوا أن بضرورة العالم، كل وفي المتحدة، الواليات
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 التاريخيــة العربيــة والجزيــرة ،)التاريخيــة ســورية( الــشام بــالد تــشمل التــي األدنــى؛ الــشرق ومنطقــة
ـــــضم( ـــــسعودية، :اآلن وت ـــــيمن، ال ـــــت، اإلمـــــارات، ال ـــــالد ،)البحـــــرين قطـــــر، الكوي ـــــين مـــــا وب  النهـــــرين ب

(Misopotamia)نظـرة ولعـل وحـديثا؛ قـديما التـاريخ؛ يف اإلستراتيجية الجغرافية المواقع أهم من تعتبر ؛ 
 :مثـل الـسياسات، راسمي قبل من عشر التاسع القرن في المنطقة وصف في تطلق كانت التي العبارات في

" وآسـيا أوروبـا بـين للمواصـالت الـرئيس الـشريان" "البريطانيـة لإلمبراطوريـة حيـوي طريق" "آسيا إلى جسر"
 عليهـا جـرت كلهـا األرض فـي بقعة يوجد أنه أظن وما .الجغرافية بقعةال لهذه البالغة األهمية تلك لنا تظهر
 سـاحة أبـدا كانـت المنطقـة فهـذه األدنـى، الـشرق منطقـة مثـل إمبراطوريـات عليهـا وتقلبت مفصلية، حروب
  .للفكر معتركا كانت أنها كما للجيوش، معركة

 أم قبورا، أم هياكل، أم أنصابا، أم أبنية، كانت سواء األدنى؛ الشرق في التاريخية اآلثار جميع إن"
 أواسط من أو العربية، الجزيرة من أو أوروبا، من لقادم أو ٍلقاهر، أو ٍلفاتح، بارزة عالمات جميعها نقوشا؛
 Deutsche (جريــدة فـي مقــاال كتــب عنـدما مــصيبا )جــاخ أرنـست( األلمــاني الكاتــب كـان وبالتــالي .آسـيا

Politik) (مـن تـأتي الحـرب إن :فيـه يقـول م،١٩١٦ األول كـانون ٢٢ تـاريخب الـصادرة )بوليتيك دوتشيه 
  ."الشرق في وتحسم الشرق، بسبب ستندلع والحرب الشرق،

 كانـت إذا ":البريطـاني الجـيش في كولونيال كان يوم تشرشل البريطاني الزعيم قاله ما نفهم هنا من
َتـدخل أن بـآخر، أو بـشكل لهـا، ينبغـي الشرق في سيطرتها على الحفاظ في ترغب بريطانيا ِ  ومـصر سـوريا ُ

ـــــــي ـــــــا وهـــــــو ."وســـــــيطرتها نفوذهـــــــا نطـــــــاق ف ـــــــصد طبع ـــــــة، ســـــــوريا يق ـــــــالد :أي التاريخي ـــــــشام ب  .ال

ُبولور هنري السير كتب م،١٨٦٠ سنة في قبله، ومن ْ ْ ُ (Buluer)، يومها اسطنبول في البريطاني السفير 
 كانـت سـوريا أن سـيادتكم تعلمـون .. ":لـه يقول البريطاني الخارجية وزير (Russel) راسل .ج اللورد إلى

 أي عليــه يبنــون الـذي الخــاص َالمرتكـز الــشرق؛ فـي إمبراطــوريتهم أنــشأوا الـذين أوالئــك لـدى تعتبــر؛ دائمـا
 جهــة مــن وآســيا جهــة، مــن إفريقيــا بــين اتــصال حلقــة الواقــع فــي فهــي الــشرقية، للفتوحــات عتيــد تخطــيط

  .الشام بالد بسوريا يقصدًأيضا و ."أخرى

 منهـا بـد ال مقدمـة وهـي الـشام، لـبالد الجغرافيـة األهميـة مـدى عـن واضـحة فكرة يعطينا الكالم اهذ
 وبيـت بعامـة، فلـسطين تعتبـر والـذي الفـرات، إلـى العـريش مـن ترابهـا علـى اليـوم القائم الصراع خلفية لفهم

  .ًوغدا وباألمس، اليوم، فيه االرتكاز نقطة بخاصة، المقدس

 مـن تحريرهـا سـبق ومـا الكـرام، الـصحابة يـدي علـى المقـدس بيـت فـتح نذكر نسبيا البعيد فباألمس
 السالم، عليه آدم لدن من التاريخية الدينية المنظومة في الجغرافية البقعة هذه أهمية تبين نبوية توجيهات

 محـور هـي القـدس أن بوضـوح تظهـر التـي التوجيهـات هذه .وسلم عليه اهللا صلى محمد سيدنا إلى وصوال
 بـن اهللا عبـد رواه مـا التوجيهـات هذه ومن .وتعالى سبحانه اهللا يأذن حتى المفتوح الجهاد وخاصرة اعالصر
 مـسلم يـا فيقـول الحجر وراء اليهودي يختبئ حتى عليهم فتسلطون اليهود تقاتلكم( :عنهما اهللا رضي عمر
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 المقــدس بيـت فــي رةالمنـصو الطائفــة عـن تـتكلم أحاديــث مـن جــاء مـا مـع )فاقتلــه تعـال خلفــي يهـودي هـذا
  .وأكنافه

 الناصـر جـيش يـد علـى تحريرهـا ثـم ،)الـصليبيين( الفرنجـة بيـد المقـدس بيـت سقوط نستذكر وبعده
  .األيوبي الدين صالح اهللا لدين

 الحركـة هـذه كـل وفي. اليهودية بنكهته الفرنجي االحتالل تحت جديد من سقوطها عن نتكلم واليوم
 أم الفرنجـة أم المـسلمين عنـد سـواء بالقـدس، يتعلـق فيمـا األسـاس محـركال هـو الـدين أن يالحظ التاريخية
  .الديني البعد إال اليوم يحررها لن وبالتالي اليهود،

 التخطـيط فـي الجغرافيا أهمية على داللة خير هي مرتكزها القدس تعتبر التي التاريخية الحركة هذه
 دار عقـر وأنهـا الـشام بـالد إلـى االهتمـام توجـه كثيـرة نـصوص النبوية السنة في عندنا ونحن .االستراتيجي
  :أساسين أمرين لندرك فيها نزلت التي واآليات والمعراج اإلسراء حادثة نذكر أن ويكفي المؤمنين،

  .واإلستراتيجية الدينية القدس أهمية :األول

 الذين مع المستقب - اإلسراء سورة آيات نزول زمن بحسب – سيكون البقعة هذه حول الصراع أن :والثاني
  .السالم عليه )يعقوب( إسرائيل تعالى اهللا نبي إلى أنفسهم ينسبون

 فـي الـصراع هـذا عـن تكلمـت إسـرائيل، بنـي بـسورةً أيـضا تـسمى والتـي اإلسـراء، سـورة في فاآليات
 التي المنصورة الطائفة عن تتكلم التي األحاديث تأتي ثم فلسطين، في وجود اليهودية ألدعياء يكن لم وقت

 عليـه اهللا صـلى النبـي حـديث إليهـا ضـممنا فـإذا وأكنافـه، المقـدس بيـت فـي وأنهـا الحـق على تقاتل تزال ال
 فـي المقـدس بيـت حـول تـدور التـي المعارك أن علمنا الحديث، ..) عليهم فتسلطون اليهود تقاتلكم( :وسلم

ــا ــاء هــؤالء اليهــود، مــع ســتكون زمانن ــا أحقيــتهم لمــزاعم يتوســلون الــذين األدعي  دينيــة مــستندات ألرضب
  .)الميعاد أرض( الجغرافيا مفهوم على ترتكز مخترعة وتاريخية

 أن يـدرك التـوراة نـصوص تـاريخ درس مـن كـل ألن الميعاد، أرض فلسطين اعتبار في كاذبون وهم
 كـل لـسان علـى بـه تعـالى اهللا بـشر أمـر وهـو بالجنـة، المـؤمنين لعبـاده تعـالى اهللا وعـد هي )الميعاد أرض(

  .بهم خاصا وليس والمرسلين، بياءاألن

 لـبس دون بـه صـرح مـا وهـو فلـسطين، بـه تتمتـع الـذي الموقـع جغرافيـا .. نعـم .. الجغرافيا وتبقى
 توليـه بعيـد ١٩٥٦ سـنة بكنـدا منتـ فـي ألقاهـا محاضرة في )غولدمان ياحوم( الصهيوني المؤتمر رئيس
 بالنـسبة والـديني التـوراتي لمعناها فلسطين اليهود تريخ لم ":قائال صرح عندما الصهيونية، المنظمة رئاسة
 وأشـباه المعـادن من دوالر مليون آالف ثالثة قيمته ما التبخر بفعل تعطي الميت البحر مياه ألن وال إليهم،

 مجتمعتين، األمريكيتين مخزون مرة عشرين يعادل البترول من فلسطين أرض مخزون ألن وليس المعادن،
 االرتكــاز نقطــة بــالواقع تــشكل فلــسطين وألن ٕوافريقيــا، وآســيا أوروبــا طــرق ملتقــى هــي فلــسطين ألن :بــل

  ."العالم على للسيطرة االستراتيجي المركز وألنها العالم، قوى لكل الحقيقية
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 وجـه فـي منيعـا سدا وقف الذي الحميد عبد السلطان ذهن عن غائبا يكن لم االستراتيجي البعد هذا
  .عرشه ذلك ثمن ودفع اليهودي، القومي الوطن غطاء تحت سطينفل على اإلفرنجية السيطرة

 أعـوان حقيقـة هـم والـذين الـصهيوني المـشروع مواجهـة أدعيـاء حكامنا ثقافة عن اليوم غائب لكنه
 للـوطن الجديـدة الخارطـة على أمناء حراسا )بيكو – سايكس( اتفاقية به جاءت الذين الصهيوني، للمشروع
 ألمانيـــا علـــى الحلفـــاء بانتـــصار ١٩١٧ عـــام انتهـــت األولـــى العالميـــة الحـــرب نا المعلـــوم مـــن إذ .العربـــي

 ومـا واحـدة، دولـة كانـت التـي الـسلطنة أراضـي الحلفـاء جيـوش دخلـت ثـم ومـن العثمانيـة، الدولـة وحليفتها
 دولــة، وعـشرين اثنتــين) ٢٢( عـن االســتعمار بجـالء فانتهــت نـشبت، أن واالســتقالل التحريـر حــروب لبثـت
 وحكامنـا كثيـرا، عليهـا الغـرب يتكلف أن دون بأيدينا بيكو – سايكس خارطة طبقت االستقالل وبحر :يعني
  .الخارطة هذه على أمناء هم اليوم

 المحـور، هـي القـدس وتبقـى مفعـوال، كـان أمـرا اهللا يقـضي حتـى يزال ولن محتدما، الصراع يزال وال
 األسـاس الخطـط إحـدى إال هـو ما والمذهبية األثنيةو العرقية للخالفات تأجيج من اليوم بالدنا في نجده فما
 القـدس علـى السيطرة إحكام خالل من المنطقة على سيطرتهم على للحفاظ الجدد القدامى المستعمرين عند
 المثقفـين مـؤتمر فـي )غولـدمان يـاحوم(ًأيـضا وً أيـضا بـه صـرح مـا وهـو .العبريـة الدولة أمن :عنوانه الذي

ِعقد الذي اليهود  أردنـا إذا ":قـال عنـدما ،٦٧ ـالـ حـرب في انتصارهم عقب وذلك ،م١٩٦٨ سنة يسبار في ُ
َنفـسخ أن علينـا األوسـط الـشرق فـي واالستمرار البقاء إلسرائيل ُ  متنـافرة أقليـات إلـى بهـا المحيطـة الـشعوب َ

 فـي يـةمارون ودويلـة سـوريا، فـي علويـة دويلـة قيـام بتـشجيع وذلـك طليعيـا، دورا خاللهـا من إسرائيل تلعب
  ."العراق شمال في كردية ودويلة لبنان،

 يعطينـا العبريـة الدولـة مـع العالقـة وتطورات اليوم المنطقة تشكيل إلى سريعة، ولو نظرة، أن وأظن
  .اإلستراتيجية هذه حققته الذي النجاح مدى عن فكرة

 حقيقتـه فـي المـؤلمو ،)بـراغ ربيع( إلى يرنو الذي ظاهره في الواعد العنوان هذا العربي، الربيع حتى
 الجـــدد الفرنجــة ســـيطرة تــؤمن رؤى وفــق جديـــد مــن المنطقــة تـــشكيل إلعــادة وســيلة إال هـــو مــا وواقعــه،

 لنحقـق لـشعوبنا، وتـشريدا لبالدنـا، وتـدميرا ألهلنـا، قـتال :غاليـا الـثمن نحـن فدفعنا رؤاهم، وفق )األمريكان(
  .جديدة رؤى تحت االستعمار استدامة إال يقةالحق على ليس والذي )العبرية الدولة أمن( في رؤيتهم لهم

 ١٩/١٢/٢٠١٨موقع مدينة القدس 

***  
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  اإلسرائيليةاإلعالمترصد التحريض والعنصرية في وسائل " وفا"

، التحـــريض "وفـــا"وكالـــة األنبـــاء والمعلومـــات الفلـــسطينية  رصـــدت –  وفـــا٢٠١٩-١-٧رام اهللا  
  .٥/١/٢٠١٩ –٣٠/١٢/٢٠١٨في الفترة ما بين والعنصرية في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، 

، رصـدا وتوثيقـا للخطـاب التحريـضي والعنـصري فـي اإلعـالم العبـري )٨٠(في تقريرها الـ" وفا"وتقدم 
ّالمرئـــي، والمكتـــوب، والمـــسموع، وكـــذلك علـــى صـــفحات مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي لشخـــصيات سياســـية  ّ

ّواعتبارية في المجتمع اإلسرائيلي ّ.  

ّرير جملة من المقاالت اإلخبارية التي تحمل تحريضا وعنصرية جلية ضد الفلسطينيين، يعرض التق
ّخباريـــة، ومقـــابالت علـــى الراديـــو ّة وتقـــارير مـــصورة، ضـــمن النـــشرة اإلكمـــا يـــستعرض مقـــابالت تلفزيونيـــ

  .اإلسرائيلي ضمن البرامج األكثر شعبية في الشارع اإلسرائيلي

ّ؛ يتطــرق القــسم األول إلــى رصــد التحــريض والعنــصرية فــي يحتــوي التقريــر علــى قــسمين مختلفــين
/ يديعوت أحرونوت" :ّ مختلفة، الصحف التي تم رصدها هيإخبارية اإلسرائيلي المكتوب من صحف اإلعالم

  ".يسرائيل هيوم/ هآرتس/ معاريف/ هموديع/ يتيد نئمان

 األخبــاررة لنــشرات ّأمــا القــسم الثــاني، يــستعرض رصــد العنــصرية والتحــريض فــي الــصحافة المــصو
. ٢٠ والقنـاة ٧، والقنـاة الثانيـة، والقنـاة العاشـرة، والقنـاة "كـان" ّاليومية لعدة قنوات إسرائيلية مختلفة؛ قنـاة

ـــى هـــذا، تـــم تعقـــب أكثـــر البـــرامج شـــعبية فـــي الـــشارع اإلســـرائيلي لإلذاعـــة الرئيـــسية ّباإلضـــافة إل ّ جـــالي " ّ
  ".ريشيت بيت" و "تساهل

ّلخـص أبـرز األخبـار التـي ظهـرت فـي التقريـر، والتـي حملـت بـشكل أساسـي ونستعرض في هـذا الم
  .تحريضا على السلطة الفلسطينية

ّمقاال محرضا على الرئيس الفلسطيني، بعد بت الحكم على عصام " مكور ريشون"جاء في صحيفة  ّ
 اهللا حكمـا علـى أصدرت المحكمـة الفلـسطينية فـي رام: "عقل بتهمة بيع الممتلكات لليهود، وجاء في المقال

أديـن . عصام عقل، من سكان شرقي القـدس وحامـل الجنـسية األميركيـة، بالـسجن المؤبـد واألعمـال الـشاقة
 شهور لمكاتـب االسـتخبارات ٣عقل ببيع ممتلكات لليهود في البلدة القديمة في القدس، استدعي عقل قبل 

  .الفلسطينية في رام اهللا

رى بيتا بجانب باب الساهرة الستخدامه الشخصي، إال أنه بعد استجواب قصير، ادعي عقل أنه اشت
ٕتم اعتقاله على يد السلطة الفلسطينية بتهمة بيع البيت لليهود، تم تنفيذ اعتقـال وادانـة عقـل ضـمن حملـة 

  .ّ بشكل عام وفي شرقي القدس على وجه التحديداألراضي السلطة مؤخرا ضد تجار أطلقتها

 في شرقي القدس النقاب عـن خليـة كاملـة تعمـل لـصالح األخيرة كشفت عملية السلطة الفلسطينية 
 رجال، من بينهم محافظ القدس من قبل السلطة ٣٠اعتقلت شرطة إسرائيل أكثر من . أبو مازن في القدس

 في إسرائيل، ديفيـد فريـدمان، وشخـصيات إسـرائيلية أخـرى األميركيطالب السفير . الفلسطينية عدنان غيث



 
١٤

ّتوجهت شخـصيات فلـسطينية مرموقـة فـي .  بإطالق سراح عقل، إال أن أبو مازن رفضالسلطة الفلسطينية
 ســـراح عقـــل، بـــسبب إطـــالقالـــسلطة ألبـــو مـــازن ولـــرئيس االســـتخبارات الفلـــسطينية ماجـــد فـــراج، بطلـــب 

ــة التــي يحــدثها األمــر، إال أن  ــع أبــوالــضغوطات الثقيل ّ مــازن تمــسك فــي رســالته تجــاه كــل مــن يحــاول بي
ب أبو مازن ضد بائعي األراضي هي حرب صراع بقاء، خصوصا لضلوع بعض شخصيات مـن حر. األراضي

 ٣الــسلطة الفلــسطينية بعمليــات بيــع ممتلكــات لليهــود، بحــسب مــا جــاء فــي صــحيفة مكــور ريــشون قبــل 
أحد الصفقات األكثر صخبا هو بيع بيت في حي السعدية في القدس التابع لعائلة جـودة الحـسيني . أسابيع
ّحولت االسـتخبارات الفلـسطينية معلومـات حـول البيـت ... ة وأمينة مفاتيح كنيسة القيامة منذ عقودالمعروف

 ماليـين دوالر، وقـام ٣المرغوب لرجل األعمال خالد العطاري، حيث قام بشراء البيت من عائلة جودة بمبلغ 
 الفلسطينية بـشكل واضـح تظهر بصمات السلطة.  مليون دوالر١٧ّببيعه مؤخرا لجمعية تمثل اليهود بقيمة 

ّتـم نـشر الفيـديو فـي كـل مكـان، ومـن بـين . في فيديو قام بتصويره خالد العطاري والذي يوثق قضية الشراء
أولئك الذين نشروه كان أحمد ساليمة، مواطن إسرائيلي من سكان جلجولية، والذي قتـل علـى يـد مجهـولين 

وفـي . السلطة الفلسطينية بقضية مقتل أحمد سـاليمةّوجهت عائلة ساليمة أصبع االتهام تجاه . بقرب بيته
محادثة مع مكور ريـشون، قـالوا ان هنـاك عالقـة واضـحة بـين مقتـل سـاليمة وضـلوعه فـي شـراء األراضـي 

. األراضـي عمل السلطة الفلسطينية الجاد بكـل قـضية بيـع أمامتقف إسرائيل مكتوفة األيدي . وبيعها لليهود
امل الجنسية األمريكيـة، ان تكـسر القواعـد وتـضع حـدا ألحكـام المؤبـدات كان بإمكان قضية عصام عقل، ح

      ". واإلعدامات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على بائعي األراضي

وفــي مقــال رأي آخــر للــصحفي ريئــوفين بيركــو علــى صــحيفة يــسرائيل هيــوم، قــام بــالتحريض علــى 
" قانون الوالء"كمة العليا، خالل األيام القريبة، تغيير ستناقش المح: "الفلسطينيين والمسلمين عامة، وادعى

 الـذي سيـسمح للفلـسطينيين إغـراق األمـر، "قـانون العـودة"بـالتوازي مـع " عودة الالجئين"بحيث سيتم وضع 
إسرائيل بأعداد الجئيهم الهائلة، ضليعي االغتصاب والقتل القادمين من سوريا والعراق ولبنان لتحقيق دولة 

ٕفي الوقت التي تقيم بـه دول عربيـة عالقـات مـصلحة معنـا ضـد إيـران واهمـال . النهر إلى البحرالسالم من 
ّ، يتعــزى الفلــسطينيون مــن كــره دول الــسالم "العــودة والقــدس عاصــمة فلــسطين"أحــالم الفلــسطينيين حــول 

  .ّإلسرائيل، بحيث يدوسون على علمنا ويحرضون ضد أنظمتهم الديكتاتورية

قرر الفلـسطينيون منـع بيـع ممتلكـات . ن يخوضون حربا ضد قيام دولة إسرائيلوما زال الفلسطينيو
 وأعمـال، وذلك من خالل الحكم العنصري بحـق عـصام عقـل، والـذي أطلـق عليـه حكـم مؤبـد "لليهود"خاصة 

نـتكلم . قام عصام ببيـع أصـحاب الممتلكـات القـانونيين أرضـهم التابعـة لهـم أصـال: هذا األمر جنوني. شاقة
 مـيالدي، وأعيـدت إلـى أصـحابها اليهـود ٦٣٨ باحتاللها مـن البيـزنطيين عـام اإلسالميونلكات قام عن ممت

 ملـك الوقـف اإلسـالمي إلـى أصـبحتولكن، بالنسبة لإلسالميين، األراضي التـي احتلـت بـالقوة . ١٩٦٧عام 
وا اإلقطــاعيين اذهبــوا وحــاكم.  األصــليوناألرض أصــحاب أنهــمواآلن، يحــاول الفلــسطينيون التظــاهر . األبــد
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يـدوس المـسلمون بكـل وقاحـة علـى آيـات . ١٩العرب من لبنان والذين باعوا أراضيهم لليهود فـي القـرن الــ
ّمن القرآن وبحسبهن شعب إسرائيل هو شعب اهللا المختار، ورثة هذه األرض، وسيعودون من جميع أطراف 

كــان ) صــل اهللا عليــه وســلم(هــل محمــد ّ اختفــى شــعب إســرائيل، كمــا تــدعون، إذا. العــالم إلــى أرض الميعــاد
ّمؤرخا فقط؟ ولكـن الفلـسطينيين يدوسـون علـى المـسيحية أيـضا فـي الوقـت الـذي يتبـاهون بنعـت أنفـسهم . ّ

 إذا. ، وقد بنـي علـى يـد ابـراهيم فـي الـيمن"كذبة"ّ، يدعون أيضا أن الهيكل هو "ّحامو المقدسات المسيحية"
 لــم يكـن لليهــود إذا، بحـسب ادعـاءاتهم؟ " الفلـسطينية األولــىالـضحية"ّكـان هـذا صــحيحا، أيـن علـم يــسوع، 

على ضوء االنتخابات القريبة، دعا مدير عام حزب التجمع الـوطني .  يسوع هو شخصية خرافيةأذنهيكل، 
بحــسبه، اليــسار اإلســرائيلي . الــديمقراطي، عــوض عبــد الفتــاح، عــرب إســرائيل بمقاطعــة انتخابــات الكنيــست

يـستخدم .  إسرائيل بات مستحيال بالطرق السياسيةأنقاضويل إقامة فلسطين على بحالة تضعضع وحلم تح
علينا أن نخلق بديال شعبويا لتحريـر فلـسطين مـن خـالل ". دولة االبرتهايد"النواب العرب كورقة تين لتخفي 

يـة يـستعمل الفلـسطينيون اإلرهـاب فـي الـصباح، ويخططـون دفـع مـواطني الـدول العرب.تقوية الشارع العربـي
بكـل قـواهم ) أعضاء البرلمان والقائمـة المـشتركة(يعمل ناشطوهم ". الخيانة والسالم "أنظمةوتحريضهم ضد 

وانسالخ عن المجتمع، ودعم المقاطعة العربية ضـدنا، واسـتغالل جهـاز القـضاء " مقاومة شعبية"على خلق 
دولـة فلـسطينية مـن "نتحـار اإلسرائيلي إلضعاف الدولة وتجنيد نشطاء اليـسار ضـدها مـن خـالل مـشروع اال

وجودكم مؤقت، الشارع العربي المنـتفض لـم : يعيد الفلسطينيون الالزمة في آذان اليسار ".النهر إلى البحر
بالتأكيـد إن الـديمغرافيا والمخططـات الفلـسطينية بإمكانهـا تهـددنا، ولكـن قـانون القـانون هـو . يقل قوله بعـد

    .هّالوحيد الذي سيغير هذا التهديد ويمنع

  " سراح عصام عقلإطالقحصار على المقاطعة حتى "

رئـيس األركـان وقائـد لـواء المركـز بفـرض حـصار علـى " المجـور"طالبت منظمة متضرري اإلرهـاب  
 العربي الذي األراضي سراح عصام عقل، بائع إطالقالمقاطعة في رام اهللا بهدف تشكيل ضغط عليهم حتى 

علينـا وقـف هـذا العـار ": "المجـور"ن مئيـر اينـدور رئـيس منظمـة جـاء علـى لـسا.حكم عليه مؤبد يوم أمـس
علينـــا ان نوضــح للفلـــسطينيين ان إســـرائيل ال تقبــل هـــذه الروايـــة .  اســـتعمال القــوةاألمـــرّحتــى لـــو تطلــب 

 لإلسرائيليين، وكما علـى إسـرائيل توضـيح رفـضها لإلرهـاب تحـت رعايـة األراضيالفلسطينية التي تمنع بيع 
  ".يةالسلطة الفلسطين

وقفـت إسـرائيل أمـام تحـديات كثيـرة، منهـا أصـعب مـن هـذا بكثيـر، وال يوجـد أي سـبب : "أردف وقال
اذا لــم يــتم اتخــاذ خطــوة بهــذا الــصدد، ســتفتح .  الجديــد ان يأخــذ خطــوة تجــاه الموضــوعاألمــن وزيــر  يمنــع

  ".هللابحملة شعبية إلطالق سراح العربي من أيدي اإلرهابيين الجالسين في رام ا" المجور"

جــدير بالــذكر، ان جهــات إســالمية متعــددة فرضــت أحكــام إعــدام بحــق عــرب قــاموا ببيــع ممتلكــات 
  .في الماضي، تم تعذيب وحتى قتل مشتبهين ببيع ممتلكات لليهود. ليهود
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  لن يعيش اإلرهابيون حياة ملوك في السجن: أردان

 الداخلي جلعاد اردان، اليوم، عن سلسلة من التدابير ضد السجناء األمنيين فـي األمنأعلن وزير  
ــسياسية  ــك الغــاء تقــسيم األســرى بحــسب انتمــاءاتهم ال ــتح(الــسجون اإلســرائيلية، بمــا فــي ذل ، )حمــاس وف

تقليص التحويالت المالية من قبل السلطة التحويالت الماليـة لغـرض الـشراء داخـل الكنتينـا، وتقلـيص كبيـر 
وأشار إلى أنه يقبل جميع استنتاجات اللجنة وأنه يعتزم طرحها أمـام  .باستهالك كمية المياه داحل السجون

هذه التوصيات ال تتطلب تشريعات، وبالتالي فإن موافقـة الحكومـة . ًاألمنية قريبا-اللجنة الوزارية السياسية
 االســتخبارات وتجــدر اإلشــارة إلــى مــن الجــدير بالــذكر، انــه تــم اطــالع رئــيس. عليهــا ســتمكن مــن تنفيــذها

التوصيات وأبلغ رئيس مجلس األمن القومي ورئيس الشاباك، ومـن المتوقـع ان تكـون ردة فعـل فلـسطينية، 
ّفي السجون في الضفة الغربية، فور تطبيقهاتطرق أردان خالل المؤتمر الصحفي إلى قضية الطهـي داخـل 

هـذه الحفلـة . ثيـرة للغـضب لطهـي داخـل أجنحـة المخـربينتظهـر أحيانـا صـورا م: "أجنحة السجناء األمنيـين
بحسب اعتقادي، على إدارة السجن ان توفر الطعام للـسجناء، كمـا وعليهـا تـأمين الطعـام بحـسب . ستنتهي

ثمـة مـسألة أخـرى مـن شـأنها ان تتغيـر وتغييـر البنـى التحتيـة وهـي "وأضـاف، ".الشروط الدنيا وفقا للقانون
بحـسب طلبـي، قامـت لجنـة بفحـص كميـة اسـتهالك الميـاه . ل أجنحـة المخـربينقضية استهالك الميـاه داخـ

ونحـــن نتحـــدث عـــن نـــسب ال يمكـــن . داخـــل األجنحـــة األمنيـــة ووجـــدت نـــسبة عاليـــة جـــدا مـــن االســـتهالك
 إنمـا – مرات من مستوى استعمال المواطن اإلسرائيلي، وهذا ال يحدث صـدفة بـالطبع ٥أكثر ب . استيعابها

  .لتحريض ضد الدولةهذه طريقة أخرى ل

  ٧/١/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

  فعاليات

  ؟)اإلرهاب على الحديثة "إسرائيل" قامت كيف( كتاب تناقش المهندسين
 

 مجمـع في السبت األردنيين المهندسين نقابة في والقدس فلسطين أجل من مهندسون لجنة نظمت
ــة النقابــات ــاب نقاشــية المهني ــة( لكت ــة" إســرائيل "قامــت كيــف ب،اإلرهــا دول ــى الحديث  لمؤلفــه )اإلرهــاب؟ عل
 اللجنـة رئـيس وحـضور الطـاهر معـين واألسـتاذ عـصفور محمـد الـدكتور مـن كـل بمشاركة سواريز، توماس

 ومؤلفـه بالكتـاب عرف ثم بالحضور حرابي ساهر المهندس اللجنة عضو ورحب.اهللا عودة شكيب المهندس
 فـي األخـرى مؤلفاتـه مـن ان وبـين هنالك الدائر الصراع وأسباب سطينفل بقضية اهتم الذي سواريز توماس

 )ًعاما ستين بعد فلسطين( كتاب الشأن هذا

 مــن انـه مؤكـدا الكتــاب ترجمـة فـي دوافعـه إلــى – الكتـاب متـرجم – عــصفور محمـد الـدكتور وأشـار
 هــذا ّإن ":وقــال يونية،للــصه والخــضوع التــأثر عــن ًبعيــدا بموضــوعية، الغربيــون يكتبهــا التــي القليلــة الكتــب
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ـــاب ـــه تكمـــن الكت ـــة أهميت ـــى باعتمـــاده التاريخي ـــائق عل ـــائق البريطـــاني األرشـــيف مـــن الوث  المنظمـــات ووث
 معــين األســتاذ اســتعرض كمــا" المــشاعر علــى يعتمــد وال اليهوديــة، الوكالــة وســجالت اإلرهابيــة الــصهيونية

 أرض علـى الـصهيوني الكيـان نـشأت تـاريخو الكتـاب محـاور أبـرز – الفلـسطيني والباحث الكاتب – الطاهر
 عـن فتحـدث الثاني المحور أما فلسطين إلى اليهود النتقال األجواء تهيئة أولها محاور، ثالثة في فلسطين

 إلـــى اليهـــود تهجيـــر حـــول فكـــان الثالـــث والمحـــور الـــسكان ضـــد العنـــف واســـتخدام الـــصهيونية المليـــشيات
 محمـد للـدكتور تكريميـة ًدروعـا اهللا عـودة شـكيب المهنـدس نـةاللج رئـيس ّقـدم اللقـاء نهايـة وفي .فلسطين
  .النقاشية إنجاح في لجهودهم ًتقديرا الطاهر معين واألستاذ عصفور

  ٦/١/٢٠١٩موقع نقابة المهندسين األردنيين 

*** 
 

  القدس في قرارات الشرعية الدولية

  ١٩٧٤) أكتوبر (  تشرين األول ١٥ بتاريخ  A21-7قرار رقم 

الدول األعضاء االمتناع من تشغيل أية رحلة جوية إلى مطار القدس ما لم تعط الطلب من 

  المنظمة الدولية للطيران المدني/ ًإذنا من السلطات األردنية 
  

 - ً عضوا٣٨ أعضاء وامتنع عن التصويت ٣ً عضوا واعترض عليه ٥٢ الذي صوت له –اهتم هذا القرار 
دة االمتناع عن تشغيل أية رحلة جوية من أو إلى مطار القدس بالطلب من الدول األعضاء في األمم المتح

ًما لم تعط إذنا مسبقا بذلك من السلطات األردنية وتضمن القرار مايلي ً:  

  

بما أن مطار القدس يقع في األراضي العربية المحتلة، ومسجل تحت سلطة األردن في مخطط  - ١
 من اتفاقية الطيران ٦و ٥ و ١لمواد ٕالمنظمة اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط، واذ تذكر أن ا

المدني الدولي تنص على إن الدول األعضاء تعترف بأن لكل دولة سيادة كلية وكاملة على 
المجال الجوي فوق إقليمها، وأنه ال يجوز تشغيل أية رحلة جوية، نظامية أو غير نظامية، بهدف 

 دولة عضو إال بإذن خاص أو تصريح أخذ أو إنزال الركاب أو الشحن أو البريد فوق أو إلى إقليم
  .آخر من قبل تلك الدولة

تقرر الجمعية أن على الدول األعضاء كافة، عند تطبيق مواد االتفاقية ذات العالقة المشار إليها  - ٢
أعاله، اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية لالمتناع من التشغيل أو منح إذن ألية مؤسسة نقل جوي 

اء أكانت نظامية أم غير نظامية، من أو إلى مطار القدس ما لم يعط لتشغيل أية رحلة جوية، سو
 .إذن مسبق بحسب أحكام المواد المذكورة
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يدلل هذا القرار على محاولة األردن إزالة مظاهر االحتالل اإلسرائيلي وتأكيد السيادة العربية على 
يل على أجواء األراضي األجواء الفلسطينية ونيل استحقاق قانوني دولي يرفض بسط سيطرة إسرائ

المحتلة الفلسطينية، وبالنسبة لألردن فإن هذا اإلجراء يأتي بموجب الوحدة األردنية الفلسطينية 
م، والتي يحاول األردن توجيهها من الناحية السياسية لكسب اعتراف ١٩٥٠القائمة منذ عام 

  .دولي بالحقوق الفلسطينية المسلوبة والمحتلة

***  

  آراء عربية

 يل تستعجل الحرب الدينيةاسرائ

 كمال زكارنة

تتركز اعتداءات سلطات االحتالل في هذه المرحلة، على الرموز الدينية واماكن العبادة في مدينة 

وال يكاد ينقضي يوم دون قيام الوزراء وكبار المسؤولين الصهاينة، والمستوطنين وجيش القدس المحتلة، 

االحتالل واجهزته االمنية وشرطته العسكرية، باقتحامات ومداهمات للمسجد االقصى المبارك وقبة الصخرة 

 االحتالل وفرض المشرفة والكنائس المسيحية، في تحد واضح للعرب والمسلمين والعالم اجمع، والظهار سيطرة

سيادته عليها، ضاربا الحريات الدينية بعرض الحائط، وتنصب جهود االحتالل حاليا على ترويض المجتمع 

الدولي، واجباره على قبول االمر الواقع الذي يفرضه ويريده االحتالل نفسه، في مدينة القدس المحتلة وخاصة 

 بعد اعتراف االدارة االمريكية بالقدس الموحدة عاصمة االماكن المقدسة فيها، باعتبار ذلك الخطوة التالية

دعوات متالحقة تطلقها جهات احتاللية متعددة، سوف تصبح قريبا قوانين ويتم تطبيقها .للكيان المحتل

وتنفيذها والعمل بها، كان آخرها مطالبات باسكات األذان في مآذن االقصى المباك والمساجد االخرى، واجراس 

وغيرها من الكنائس، وتأتـي هذه المطالبات بعد ان دأبت قطعان المستوطنين وكبار المسؤولين، كنيسة القيامة 

في الكيان المحتل على اقتحام ساحات االقصى المبارك في اوقات محددة، الهدف منها فرض التقسيم المكاني 

 االقصى المبارك، وترتفع في االقصى، وليس احتراما للمسلمين واوقات صلواتهم وعباداتهم وزياراتهم للمسجد

االن االصوات اليهودية التي تطالب بهدم اسوار القدس القديمة، التي تعتبر الشاهد الحي الحقيقي على 

الحضارة العربية االسالمية، بهدف ازالة المعالم التاريخية لهوية القدس وعروبتها واسالميتها، وربما تكون هذه 

الوضع القائم فيها وفرض وقائع جديدة لبسط الرواية اليهودية بعد اخطر مؤشر على تهويد القدس، وتغيير 

تعتقد دولة االحتالل بأنها مع قرار ترامب االعتراف بالقدس المحتلة .الرواية العربية االسالمية الفلسطينية الغاء

عاصمة للكيان المحتل ونقل سفارة بالده اليها، استطاعت ان تفرض نوعا من االذعان السياسي على 

المنطقة، في ظل التفوق العسكري الذي تحتفظ به ايضا، وهي تدرك جيدا ان االرتباط الديني بمدينة القدس 

المحتلة اقوى بكثير من اي ارتباط آخر، وال يمكن اضعاف هذا االرتباط اسالميا وال مسيحيا، لذلك هي االن 

ر جدار الصد االخير وخط الدفاع بصدد احداث اختراقات مؤثرة في الموقف الديني من القدس، الذي يعتب
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ّاالستراتيجي عن القدس والمقدسات، قبل ان تحول الصراع فعليا وعمليا الى ديني وتفتح الحرب الدينية على 
المنطقة على موعد .مصراعيها، بصفته الحاجز والعائق االخير الذي يتصدى لمحاوالت تهويد المدينة المقدسة

 التي تلي نيسان المقبل، شهر التجديد لحكومة نتنياهو اليمينية، الن االخير مع احداث كبيرة وخطيرة في الفترة

ال يمكن ان يفلت من يده فرصة وجود ترامب المطواع في البيت االبيض، لتنفيذ مشاريعه ومخططاته كافة في 

 .فلسطين التاريخية والجوالن السوري المحتلين

  ١٣ ص٨/١/٢٠١٨الدستور 

*** 

  األرض؟ على تغير ذيال ما :٢٠١٨ في القدس

  ابحيص زياد

 كان الصهيوني، للكيان عاصمة بالقدس االعتراف ترامب قرار ترجمة محاولة عام ٢٠١٨ عام كان
 التي المشروعية عقدة -ًجزئيا ولو– فيه تنكسر الذي ١٩٦٧ عام المدينة احتالل استكمال منذ األول العام
 .الـصهيوني اإلحاللـي العقـل يحلـم كمـا أورشـليم إلـى يلهاوتحو المدينة تهويد أمام الكبرى العقد إحدى كانت

 :مسارات خمسة على تركزت هذه الترجمة محاولة

  :القدس حدود تغيير محاولة :األول المسار

 زال ومـــا يتمناهـــا، التـــي الـــصهيونية الـــسكانية األغلبيـــة بفـــرض الـــصهيوني االســـتعمار يـــنجح لـــم
 ســكانها مــن %٣٨ نحــو يــشكلون المدينــة احــتالل كمالالســت والخمــسين الحــادي العــام بحلــول المقدســيون
 حـدود تعـديل إلـى الـصهاينة يتطلـع ذلك ولمغالبة للمدينة؛ الشرقي الشطر سكان من %٦٠ونحو بشطريها،

ــة ــإخراج المدين ــاء ب ــة ذات أحي ــة غالبي ــر أبرزهــا مقدســية عربي ــة وضــم شــعفاط، ومخــيم عقــب كف ــل ثالث  كت
  .ًجنوبا عتصيون وغوش ًشرقا وميموأد ًشماال زئيف جفعات هي استيطانية

 القــدس" بمــذكرة الحــدود لتغييــر التمهيــد بــدأ ترامــب، قــرار منحــه الــذي الــدولي الغطــاء مــن مــستفيدة
 الــضفة مــن أجــزاء بــضم القــدس حــدود توســيع وأتاحــت ،٢/١/٢٠١٨ فــي الكنيــست أقرهــا التــي "الموحــدة
 العـسكرية الطـرد آلـة وتوجهـت ًنائبـا، ٨٠ يـةأغلب يتطلـب المدينـة مـن أجزاء عن تنازل أي وجعلت الغربية،

 علـى المواجهـة حربـة رأس بـذلك األحمـر الخـان وبـات القـرار، هـذا علـى ًمرتكـزة إلخالئـه األحمـر الخـان إلى
  .الحدود تعديل

 إخـالء لهـا يمهـد التي-أدوميم كتلة لضم واسع دولي رفض :مهمة عناصر ثالثة تضافرت بالمقابل
 الـسلطة أسـهمت جمـاهيري وتـضامن الجهـالين، عـرب مـن المنطقـة أهـل مـن طوربا وتمسك األحمر، الخان

 هـذه نجحـت وقد الدولتين؛ حل إنهاء يعني األحمر الخان إخالء أن قراءة من منطلقة دعمه في الفلسطينية
 قـرار علـى حـصلت قـد كانـت أنها رغم ٢١/١٠/٢٠١٨ في االحتالل حكومة على التراجع فرض في العوامل

  .بالقوة األحمر الخان أهالي بإخالء الصهيونية "لعلياا المحكمة" من
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  :تهويد المسجد األقصى: المسار الثاني

 كبيـرة ًضـربة تلقـت قـد االحـتالل لـسلطات المباشـرة اإلدارة تحت ووضعه األقصى تقسيم أجندة كانت
 قـرارال وبعـد أشـهر، بخمـسة ترامـب قـرار قبـل أي ،٢٠١٧-٧ شـهر األسـباط بـاب هبـة فـي للخلـف أعادتها
 والجهة الرحمة باب وضع عبر المطالبات لهذه الزخم استعادة المعبد وجماعات الصهيونية الحكومة حاولت

 خارج من الرحمة باب مقبرة باستهداف ذلك وتعزيز االستهداف، أجندة تحت األقصى ساحة من له المقابلة
 لـم المـسجد إدارة علـى الـصهيونية الـسيطرة كانـت ٕوان حتـى المكـاني التقـسيم نحـو لالنتقـال ًتمهيدا السور،
 إلــى وعــاد بأيــام، ترامــب قــرار بعــد بــدأ إذ ترامــب قــرار الســتثمار المبكــرة المــسارات أحــد هــذا وكــان تتحقــق،
  .٢٠١٨-٣ شهر من ًبدءا مرات عدة الواجهة

 واسـتثمر والمؤسـسات، الهيئـات كمـا الجمـاهير قرأتـه إذ عاليـة، فلـسطينية بيقظـة التوجـه هذا قوبل
 األقـــصى ســاحة مــن الــشرقية الجهــة بتأهيــل رمــضان مــن والعــشرين الثالــث ليلــة فــي قيــامهم ونالمــصل

 النجـار رزان الـشهيدة باسـم لالعتكـاف خيمـة وأقـاموا للـصالة، مـؤهلتين تلتـين في الردم وجمعوا  للمصلين،
 تحــركال هــذا أثــار .المقاومــة خيــار لحمايــة ملحمتهــا تخــوض كانــت التــي غــزة لجمــاهير مهمــة رســالة فــي

 مراقبــة نقطــة االحــتالل قــوات فوضــعت المتطرفــة، المعبــد وجماعــات الــصهيونية الــسلطات حنــق االســتباقي
 ذاك يقـصدون الـذين والمتعبـدين المـصلين واعتقلـت اإلصـالحات، تخريـب وحاولـت الرحمة، باب فوق دائمة
ــصهاينة المقتحمــون وشــدد األقــصى، مــن الجــزء ــه ال ــادهم فــي علي ــه ومارســوا أعي  هــذا لكــن ســهم؛طقو في

 تطلــع ورغــم المفاجــأة، عنــصر وأفقــده الــصهيوني الهــدف فــضح إذ المنــشود هدفــه حقــق الــشعبي االســتباق
 أبــواب علــى متنقلــة إلكترونيــة بوابــات فــرض أو مكــاني اقتــسام عــن الــسابق وحــديثها إليــه المعبــد جماعــات
 االسـتفراد محاولـة هـو فعلـه مـن تمكنـت مـا أكثـر وكـان تريـد، لمـا الوصـول مـن تـتمكن لم أنها إال األقصى،

 رغـم االسـتفراد هـذا علـيهم أفـسد محـدود بربـاط قوبـل وقـد اليهوديـة، األعيـاد خـالل األقـصى من الجزء بذاك
  .محدوديته

  :محاولة تغييب األونروا: المسار الثالث

 ذلـك فـي االحـتالل حكومـة رأت ٢٠١٨-٨ نهايـة األونـروا تمويـل وقف األمريكي الرئيس قرار عقب
 االحـتالل فرضـها التـي البلديـة حـدود مـن جـزء وهـو شـعفاط مخيم على الكامل نفوذها لبسط مزدوجة ةفرص

 بحـضور تحـافظ التـي األونـروا وجـود ولتقـويض فلـسطيني، ألـف ١٩ ويـضم أحيائهـا أكبر أحد ويعد للمدينة
 العـالم، لدو كـل مـن زوارهـا أمـام القـدس مدينـة سـماء في الالجئين قضية حضور على ومؤسساتها علمها

  .المدينة سماء من بشطبه الصهاينة يحلم "تنغيص" عنصر وهو

 صـاغية ًآذانـا لهـا ٍأسـف بكـل ووجـدت المخـيم، أهـل حيـاة ونوعيـة الخـدمات، بجـودة البلدية تذرعت
 ًفعـال جـاءت االحـتالل بلديـة وكـأن المخـيم، في والخدمات النفايات ألزمة "ًحال" البلدية دخول في رأت ًأحيانا
 كانـت باعتبـاره للمخـيم الـرئيس الـشارع في للمحالت هدمها يقبل من ووجدت حياتهم، نوعية حسينت بقصد
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 االسـتعمارية غايتهـا يـدرك مـن عينـه الوقت في البلدية سيارات وجدت .مدخله على ً"مروريا ًاختناقا" تسبب
 المخـيم أبنـاء مـن "النخبـة" بعـض فيـه أسـهمت الـذي االرتبـاك هـذا لكن دخولها، ويالحق بالحجارة ويرجمها

 مـا االرتبـاك وهـذا المخيم، في األونروا وجود وتقويض البلدية نفوذ بسط مشروع لضرب سانحة فرصة فوت
  .تجاوزه اليوم حتى الممكن من زال

  

  :استئناف اإلخالءات الجماعية: المسار الرابع

 التــاريخي المركــز أحيــاء فــي الــصهيوني الــسكاني الحــضور محدوديــة الــصهاينة المخططــون يــدرك
 ًشـماال، جـراح الـشيخ إسكان من ًبدءا لألحياء الجماعي اإلخالء محاوالت بدأت المشكلة هذه ولحل للقدس،

-٢١ في "العليا المحكمة" قرار ّمهد ترامب قرار ترجمة إلمكانات استكشافها وضمن ...ًجنوبا البستان وحي

 خيام واجهتها السابقة اإلخالء والتمحا .سلوان في الهوى بطن حي في جديد جماعي إلخالء ٢٠١٨-١١
 قاطعة نهايات إلى الوصول من اآلن حتى تتمكن ولم المتضامنين، وحضور الجماهيرية والمبادرات الصمود
  .األحياء بقية في مواصلتها مع الهوى، بطن حي في لالستنساخ قابلة تجربة وهي االحتالل، لصالح

  :سية على المقدسيينالحرب النف: تسريب العقارات: المسار الخامس

 مـن بـدأت عقارية ٍلتسريبات إعالنها االستيطانية الجمعيات كثـفت ٢٠١٨-١١و ١٠ شهري خالل
 ًالفتـا وكـان سـلوان، بلـدة فـي ٍعقـارات بمجموعـة استكملت ثم ومن درويش، عقبة في الحسيني جودة عقار
 ٍســنوات عليهــا العمــل تغرقاســ تــسريبات أنهــا رغــم محــددة فتــرة خــالل التــسريبات تلــك عــن اإلعــالن حــشد

 حـصونهم بانهيـار المقدسـيين ٕواشـعار المقدسي الصمود ّهز يستقصد التكثيف هذا أن ًواضحا وكان طويلة،
  .ِبرضاهم عقاراتهم منهم ويشترون الجهات كل من يخترقونهم الصهاينة وبأن الداخل، من

 منــع فــي بتــدخلها منــه جــزء فــي بالجديــة اتــسم الفلــسطينية للــسلطة ّبتحــرك التــسريبات هــذه قوبلــت
 بالـسجن عليه والحكم به المشتبه الفلسطيني الوسيط- عقل عصام على والقبض العلمي آلل عقار تسريب
 كانت ٍعقار تسليم في الضالعين أحد قرش عالء لجنازة شعبية مقاطعة حملة جاءت ثم -العام نهاية المؤبد
 المقاطعـة فرضـت التـي وميثاقهـا القـدس بعهـد االلتـزام دلتؤك القدس، في األمد طويل ًإيجارا تستأجره عائلته

 ٍمـرات تأكيـدها أعيـد والتـي ١٩٣٥ عـام فـي القـدس علمـاء فتـوى إلى مستندة المتورطين، على االجتماعية
  .عديدة

 فــالمطلوب المدينــة، فــي الــصهيوني للــسلوك ًمهمــا ًتفــسيرا تــشكل المقدســيين علــى النفــسية الحــرب
 لهـم أسـهل االستـسالم وأن ًمجـديا، يعـد ولـم انتهـى بأنـه النـاس ٕوايهـام داخل،الـ مـن الـصمود جـدران إسقاط

 بجــدواه شــهادة ذاتهــا بحــد هــي الــصمود هــذا علــى الحــرب هــذه لكــن األحــوال، بكــل واحــدة النتيجــة باعتبــار
 هـذه على الشعبي الرد .عليه الممنهجة الحرب تلك كل استحق لما والجدوى التأثير بهذا أنه فلوال وأهميته،
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 إدخــال فــي الــصهاينة نجــاح ورغـم القــدس، فــي االحــتالل بلديــة انتخابـات خــالل كــذلك جــاء النفــسية الحـرب
  %.٢ حد وصلت بالكاد االنتخابات في المقدسيين مشاركة أن إال مرة، ألول المنافسة في "عربي مرشح"

 بيـت في ليفي ميرا متجر فرع ببناء االقتصادية الجبهة في المسار هذا على األهم االختراق ويبقى
ــا،  كــان مــا ٕواذا الــدين، صــالح شــارع وفــي فلــسطينية مــوالت فــي صــهيونية لمحــالت فــروع وافتتــاح حنين

 بكــل أقــل تبــدو االقتــصادي التطبيــع تجــاه المناعــة فــإن الــسياسي، للتطبيــع عاليــة مناعــة أبــدوا المقدســيون
  .الداخل من وتقويضها ودالصم جدران بضرب ذاتها النفسية الرسالة لتحقيق يسعى أنه رغم أسف،

  ... في الخالصة

 اختناقـات إلـى والوصول للتراجع واضطرت ،٢٠١٨ خالل مكانها ترامب قرار ترجمة مسارات راوحت
 تبـدو الميدانيـة المحدوديـة هـذه وأمـام الجماعيـة، اإلخـالءات وفـي األقـصى المـسجد وفي األحمر الخان في

 أوراق مـن أيـديهم فـي مـا اسـتخدام بعـدم والفلـسطينيين دسـيينالمق إلقنـاع األهـم الملجأ هي النفسية الحرب
 أوراق، مـن يـديك فـي مـا يخـشى أنـه يعنـي فهـذا ذلـك عـدوك يفعل وحين الجماهيري، الرفض وأبرزها القوة،

 ًواضــحا، طريقنــا يمــسي اإلدراك مــن النقطــة لهــذه وصــلنا مــا ٕواذا إيالمــه، علــى وقــادرة مجديــة أوراقــك وأن
  .أكثر وتفعيلها بل الجماهيرية، القوة أوراق استخدام على راإلصرا هو فالمطلوب

  ٣/١/٢٠١٩ برس قدس

***  

  آراء عبرية مترجمة

 على إسرائيل االنسحاب أحادي الجانب من الضفة

  ميخال ملشتاين - هآرتس

، هذا ما قاله "لقد مرت علينا فترات أصعب من هذه، لكن لم يكن لدينا فترات كئيبة اكثر من هذه"
معي صديق من غزة عندما طلبت منه قبل بضعة اسابيع وصف كيف يحلل وضع الفلسطينيين على مسا

لقد شهدنا مواجهات مريرة في الداخل، ضربات قاسية من قبل إسرائيل، خيانة من جانب العالم ". اآلن
فيه أي ولكن لم يمر علينا وقت كهذا، حيث ال يظهر ". ، قال"العربي والتخلي عنا من قبل المجتمع الدولي

اجل، الفلسطينيون يجدون انفسهم في السنوات االخيرة في ازمة شديدة متعددة . "بصيص أمل في األفق
العملية السياسية غارقة في ازمة عميقة وحلم الدولتين يبتعد وحتى أنه يتالشى بالتدريج، االنقسام : االبعاد

الثقة واحيانا باالغتراب تجاه قيادته، في الداخلي بين الضفة وغزة يتعمق، الجمهور الفلسطيني يشعر بعدم 
  .الساحة الدولية الموضوع الفلسطيني يفقد مكانته الرئيسية، ومع االدارة األميركية حدث شرخ غير مسبوق

ففي السنوات االخيرة حدثت هزة في الحقائق التي على اساسها ادار . اذا لم يكن هذا كافيا
جزء من العالم .  وكانت في نظرهم مصدر الشرعية والتفاؤلالفلسطينيون النزاع خالل عشرات السنين،

  . العربي يشجع تطبيع محسوب مع إسرائيل، حتى بدون تسوية بينها وبين الفلسطينيين
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الواليات المتحدة اتخذت خطوة دراماتيكية بشأن القدس، حتى بدون أن يتم التوصل إلى تسوية 
 تتعرض لتهديد على شكل تقليص –ضية الالجئين  ق–دائمة؛ وقدس االقداس بالنسبة للفلسطينيين 

  .المساعدات األميركية لالونروا وتغيير االعتراف بمكانة الالجئين

قومية "، لن يكون مبالغا فيه اعتبار الفلسطينيين اليوم ”دولة فاشلة“باالستعارة من مفهوم 
  ."فاشلة

ئيل، بل العكس، التوتر بين ولكن االزمة العميقة في الطرف الفلسطيني ال تبشر بالخير إلسرا
اليأس العميق من الوضع وبين عدم الرغبة في أن يصل إلى المصير الذي تدهورت اليه الدول العربية في 

، ازاء االهمية التي يعطونها لنسيج الحياة المستقر في الضفة الغربية، فان جزء يزداد "الربيع العربي"فترة 
 يظهر االهتمام بفكرة – خالل اعتبارات عملية بدون تحمس  من–تعاظما من الجمهور الفلسطيني بدأ 

  .أي، كيان واحد، يمتد من النهر وحتى البحر، يعيش فيه الشعبين معا. الدولة الواحدة

حسب رأيهم، هذا السيناريو لن يكون مقترنا باقامة دولة مستقلة على المدى المنظور، لكن سيتم 
ا السيناريو يجسد امكانية كامنة النقالب استراتيجي في هذ. في اطاره ضمان االستقرار االقتصادي

إسرائيل تدرك جيدا هشاشة النظام الفلسطيني، .المستقبل، أي، وضع يكون فيه للفلسطينيين هيمنة
الخوف . وباالساس احتمال أن تطورات داخلية فيه ستنعكس سلبا وبسرعة على الساحة اإلسرائيلية

ت خطيرة مثل مواجهة عنيفة، انتفاضة ثالثة، أو تفكك سريع للسلطة الرئيسي في إسرائيل هو من تهديدا
في الضفة ” انفجار“لكن ربما أن التهديد الحقيقي ليس بالضرورة  .الفلسطينية يرافقه فوضى وارهاب

ربما أن التهديد من ناحية إسرائيل . الغربية، الذي يحذرون منه في إسرائيل منذ بضع سنوات ولم يتحقق
هدوء المستمر، اليومي، لتجسد الواقع الجديد وغير المعترف به للدولة الواحدة، ذلك الذي في يتجسد في ال

هذا هدوء مخادع، يخلق .مركزه اندماج سكاني وجغرافي وديمغرافي متزايد بين الشعبين في الضفة الغربية
نهاية هذا . ار الماديوهم من امكانية مواصلة النظام الحالي لفترة طويلة، على اساس الحفاظ على االستقر

الهدوء الذي سيجعل الشعبين في السنوات القادمة يواجهان واقعا معقدا، الذي تم تخيله بصورة عامة، لكن 
هذا الوضع سيغير الشروط االستراتيجية االساسية لدولة إسرائيل . لم يتوقعاه بصورته المفصلة والملموسة

استنتاج كهذا يفرض .تقبلها كدولة يهودية وديمقراطيةويجبرها على اجراء نقاش عميق حول طبيعتها ومس
تفكير معمق بخصوص البدائل االستراتيجية التي تقف امام دولة إسرائيل في السياق الفلسطيني بشكل عام 

من جهة، ستكون هناك صعوبة في الحفاظ على الواقع الحالي في الضفة . والضفة الغربية بشكل خاص
مثال، تداعيات اليوم التالي (دو أن يتطور ازاء التغييرات في النظام الفلسطيني ويتوقع كما يب. لفترة طويلة

من ). مثال، تأثير االزمات االقتصادية فيها على االقتصاد الفلسطيني(أو في إسرائيل ) "محمود عباس"لـ 
لماضي هو جهة اخرى، بديل اقامة دولة فلسطينية مستقلة استنادا إلى اتفاق مع إسرائيل، الذي كان في ا

على هذه الخلفية . يبدو على االقل في هذه المرحلة ذا احتمال ضعيف–البديل المفضل من ناحية الطرفين 
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يوصى بفحص بديل االنسحاب أحادي الجانب من قبل إسرائيل من الضفة الغربية طبقا للحدود التي 
لفلسطيني، ولكن اذا لم يتحقق من المفضل أن تنفذ هذه الخطوة بتنسيق وموافقة الطرف ا. تحددها إسرائيل

هذه الخطوة يتوقع بالطبع أن تكون مليئة . ذلك فان من الضروري تنفيذها حتى بشكل أحادي الجانب
بالتحديات والتهديدات الكثيرة بالنسبة إلسرائيل، لكن سيتجسد فيها انجاز استراتيجي له مغزى مهم جدا 

  .وهو منع االنزالق إلى سيناريو الدولة الواحدة

  ١٦ص/٨/١/٢٠١٩الغد 

*** 

  اخبار باالنجليزية

Qatarneh condemns Israeli storming of Al Aqsa Mosque 
 
AMMAN — The Official Spokesman for the Ministry of Foreign Affairs and Expatriates 
Ambassador Majed Qatarneh on Monday condemned Israeli violations against Al Aqsa 
Mosque/Al Haram Al Sharif. 
The latest of these violations was the Israeli minister of agriculture’s storming of Al Aqsa 
Mosque, accompanied by extremists and under the protection of the Israeli occupation forces, the 
Jordan News Agency, Petra, reported. 
Qatarneh said that such acts are a provocation towards Muslims around the world, and according 
to international law, violated Israel’s obligations as an occupying power in East Jerusalem. 
He added that Jordan holds the Israeli government responsible for such acts and for the safety of 
Al Aqsa Mosque, and called for an immediate halt to the provocations. 

Jordan Times Jan 07,2019 

***  

Jewish terrorism against Palestinians tripled in 2018, says Israeli media 
  
JERUSALEM, Monday, January 07, 2019 (WAFA) – Terror attacks by Israeli Jewish groups 
against Palestinian civilians in the occupied territories have tripled in 2018 in comparison to the 
previous year, the Israeli daily Haaretz reported on Sunday. 
It said that as of mid-December, 482 such incidents had been reported, compared to 140 for 
2017. 
United Nations and human rights organizations have also reported a sharp rise in number of 
attacks by Israeli settlers against Palestinians, which reached a high point in December following 
the killing of two Israeli soldiers in a West Bank attack. 
Settlers went on a rampage for days in the West Bank after the attack, throwing rocks at 
Palestinian cars, beating up Palestinians, vandalizing villages and cutting down trees while the 
Israeli soldiers, whose presence was beefed up in the occupied territories, either stood by and 
watched while armed settlers attacked Palestinians, or, as many reported, encouraged and rooted 
the settler attacks. 
In one serious incident in October, settlers stoned a Palestinian car in the north of the West Bank 
causing the death of a woman passenger, a mother of eight children. Only this week did Israel 
announce the arrest of five settlers it said were connected with the attack. 



 
٢٥

Haaretz said terror attacks by Jewish groups have decreased in 2016 and 2017 after a crackdown 
against Jewish settler extremists following the murder by burning of three members of Dawabshe 
family – the parents and an infant - in the northern West Bank village of Duma. 
However, it said, over the past year and after the extremists were released and the rise of new, 
younger extremist terror groups such as the Hilltop Youth, violent acts increased once again. In 
some cases, terror suspects were quickly released from custody without further legal action taken 
against them indicating impunity against punishment. 
This was coupled with strong expression of support for the terror suspects and extremist settlers 
by senior government officials, including Justice Minister Ayelet Shaked who last week called a 
mother of a Jewish terror suspect to show support and told her to “stay strong,” and that she 
called the state prosecutor to discuss her son’s case with him. 

WAFA January 07, 2019  

***  

PLO’s Erekat accuses senior US official of supporting occupation 
  
RAMALLAH, Monday, January 07, 2019 (WAFA) – Saeb Erekat, secretary general of the 
Executive Committee of the Palestine Liberation Organization (PLO), lambasted on Monday US 
National Security Advisor John Bolton for statements he made in Israel, accusing him of 
supporting occupation. 
“Bolton’s support for occupation, apartheid, illegal settlements, annexation of territory occupied 
by force is unwavering,” said Erekat in a tweet. 
“This US Administration does not understand that the real issue here is not whether someone is 
pro-Israel or pro Palestine. It is weather you are pro peace or against it. They made the choice of 
being against peace. Against those Palestinians and Israelis who aspire to achieve peace on the 
basis of two states (Israel and Palestine) living in peace and security side by side on the 1967 
borders. They are on the wrong side of history and human civilized values. Self-defense is not 
occupation, collective punishment, murdering medics, and disabled people, demolishing of 
homes, siege, ethnic cleansing, and apartheid. It is defined as war crimes in accordance with 
international law.” 
Bolton arrived in Israel on Sunday to reassure it of US commitment to Israel's security after its 
withdrawal from Syria. The visit also included a tour for Bolton with Israeli officials of the Old 
City of occupied Jerusalem, which Erekat had also lambasted as a gross violation of international 
law and United Nations resolutions. 

WAFA January 07, 2019  

***  

Peace Now E2 settlement project will cut southern West Bank in half 
  

JERUSALEM, Monday, January 07, 2019 (WAFA) – A recent report by the Israeli settlement 
watchdog group, Peace Now, warned that the Israeli government is allocating Palestinian land in 
the south of the occupied West Bank for the E2 settlement project that will cut the southern West 

Bank in half and destroy chances of a two-state solution. 
“On December 26, 2018, the State informed the High Court of Justice that the government had 
allocated to the Ministry of Housing an enormous area of 1,182 dunums south of Bethlehem, 
near the village of al-Nahla, for the purpose of planning a new settlement (Givat Eitam),” said 

Peace Now. 
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“This is a plan known by the diplomatic world and the media as “E2,” which, like the infamous 
“E1” area that would cut West Bank in half if settled, is considered a plan that, if implemented, 

could cut in half the southern West Bank and destroy the chances of a two-state solution.” 
Peace Now said that the Israeli Ministry of Housing started many years ago preparation for 
establishing a new settlement of about 2500 units in that area. However, land allocated at the 
time was small. But, with the new allocation, “a highly significant step in promoting the plan” 

has been taken, it said. 
“The significance of allocating all the land now to the Housing Ministry for planning is that it 
will be possible to prepare in a few months or a few years a detailed plan to be approved by the 
planning institutions, after which it will be possible to begin construction,” said Peace Now, 
which has petitioned the High Court demanding that it be given advance notice by the Israeli 
Civil Administration, the arm of the military government in the occupied territories, of any 

intention to allocate the land for settlement purposes. 
As part of the petition for publishing allocations for Givat Eitam, which is still pending, said 
Peace Now, the State has now announced its intention to allocate the land to the Housing 

Ministry and that within 30 days the allocation will take effect. 
“The government is crossing a red line in promoting the new settlement in al-Nahla, which could 
be a fatal blow to the chances for a two-state solution and an Israeli-Palestinian peace,” said 
Peace Now reacting to the State announcement. “Moreover, the (Israeli Prime Minister 
Benjamin) Netanyahu government is taking a dangerous step to avoid public criticism in Israel 
and around the world; it is no accident that this and other settlement announcements over the past 
few days have been done during the Christmas holidays, when the entire Western world is on 

vacation, and immediately after the elections in Israel were announced.” 
The watchdog group said Palestinian landowners of the land lost years of legal battle to keep 
their land, and yet in spite of this, the land is supposed to be allocated for the use of the 
Palestinian residents, the protected population under international humanitarian law. Yet, “recent 
data revealed by Peace Now proves that less than half a percent of the land was allocated to the 
Palestinians, of which even that was almost always connected to the development of settlements 
(e.g. compensating Palestinians for taking their private land for the purpose of establishing a 

settlement). All the rest was allocated for Israeli use.” 
Like the E1 plan east of Jerusalem, which is designed to create a corridor from west to east that 
will sever Palestinian contiguity in the heart of the West Bank, the E2 plan also aims to create a 
corridor from west to east – from the settlements of Gush Etzion, through the settlement of Efrat 
and eastward to the settlements of Tekoa and Nokdim (south of Bethlehem towards Hebron), 

said Peace Now. 
Wafa January 07, 2019 
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