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  المحتوى

  االردن والقدس
  

  ٤  الملك يؤكد أهمية تنسيق المواقف العربية حيال قضايا وأزمات المنطقة •

  

  شؤون سياسية
  

  ٥  ًاألردن بقيادة الملك يؤكد دوما أهمية لحمة الصف العربي: الطراونة •

  ٦  في الخليل مناورة إسرائيلية لمواصلة جرائمها بال رقيب" وليالتواجد الد"طرد : منصور •

  ٧   تنتهك الحق في التعليم بالضفة الغربيةإسرائيل: األمم المتحدة •

مقرر األمم المتحدة الخاص في فلسطين يدعو إلجراءات دولية حاسمة بشأن  •
  ٨  تنامي االستيطان

  ١٠  القدس تهويد على واضح إصرار "التلفريك" مخطط ":المسيحية يةسالماإل" •

  

  التذمر من السياسة االسرائيلية
  

   "جـرائـم حـرب"العفو الدولية تتهم شركات السياحة على اإلنترنت باالسـتـفـادة مـن  •
  ١١  في الـضـفة الغربية المحتلة

  

  اعتداءات
  

  ١٢  إستشهاد فلسطينية برصاص االحتالل شرقي القدس •

  ١٣  قصىمستوطنون يجددون اقتحامهم لباحات األ •

  ١٣   منشآت تجارية بالقدس٣هدم عمارة سكنية و •

  

  تقارير
  

  ١٤  كيف يعمل غليك على ترسيخ فكرة الوجود اليهودي في األقصى؟ •
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  آراء عربية
  

  ١٥  !! سيناريو بيت المقدس في خليل الرحمن •

  ١٧  !القدس في ضمير الطفيلي األردني محمود •

  ١٨  من األنفاق إلى التحليق: تلفريك القدس •

  

   مترجمةيةبرآراء ع
  

… نعم لالستيطان والجوالن… ال لدولة فلسطينية :غانتس في خطابه االنتخابي •
  ٢٠  القدس عاصمتنا األبدية

  ٢١  ٍترميم مسجد مهجور بحارة الشرف يثير غضب المستوطنين.. في القدس •

  ٢٢  الدولة ثنائية القومية أصبحت حقيقة واقعة •

  

  اصدارات
  

  ٢٣  قصص مصورة.. "لسطينحكايات من األردن وف" •

  

  اخبار باالنجليزية
  

King discusses joint action with Arab foreign ministers ٢٤  

Israeli forces kill Palestinian teen east of Jerusalem ٢٥  

Israel demolishes building in Jerusalem ٢٥  

Ashrawi: Expulsion of TIPH intended to cover up Israel’s crimes ٢٦  

Tourism companies fueling human rights violations against 
Palestinians - AI ٢٧  

UN: Right to education in occupied territory deeply impacted  ٢٩  

Global action needed on growing Israeli settlement moves, says 
UN rights expert ٣٠  

  

  



 
٤

   والقدساالردن

  الملك يؤكد أهمية تنسيق المواقف العربية حيال قضايا وأزمات المنطقة

 

 أكد جاللة الملك عبداهللا الثاني، خالل استقباله عددا من وزراء الخارجية العرب امس -عمان 
األربعاء، أهمية التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا واألزمات التي تواجه المنطقة، وبما يعزز العمل 

  .العربي المشترك ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها

فقد استقبل جاللته، في قصر الحسينية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة 
الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة اإلمارات العربية 

د آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل المتحدة سمو الشيخ عبداهللا بن زاي
خليفة، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة 

  .العربية السعودية عادل الجبير

لمشاركة في ويتواجد وزراء خارجية الكويت واإلمارات والبحرين ومصر والسعودية في المملكة ل
  .لقاء تشاوري يعقد بمنطقة البحر الميت لبحث التطورات الراهنة في المنطقة وسبل التعامل معها

وجرى خالل لقاء جاللة الملك مع وزراء الخارجية التأكيد على عمق العالقات األخوية التي تربط 
اء التشاوري لوزراء األردن مع أشقائه العرب، حيث أعرب جاللته عن أمله في أن تسهم نتائج اللق

  .الخارجية بنتائج مثمرة

اللقاء تناول أيضا القضية الفلسطينية، حيث شدد جاللته على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين ومبادرة السالم العربية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية 

  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧عام المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 

وحمل جاللة الملك وزراء الخارجية تحياته إلى قادة دولهم الشقيقة، متمنيا لهم دوام الصحة 
  .والعافية، ولشعوب بالدهم المزيد من التقدم واالزدهار

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جاللة الملك، مدير مكتب 
  ."بترا".جاللته

  ٥ص/٣١/١/٢٠١٩الغد 

*** 

  

  

  

  



 
٥

  شؤون سياسية

 ًاألردن بقيادة الملك يؤكد دوما أهمية لحمة الصف العربي: الطراونة

 

أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أهمية تعزيز العالقات األردنية السورية ال  -عمان
 .سيما البرلمانية منها

مس بدار مجلس النواب، القائم بأعمال السفارة السورية واشار الطراونة لدى استقباله في مكتبه ا
ّفي عمان أيمن علوش، الى أن لدى البلدين مصالح مشتركة في تعزيز أواصر التعاون في المجاالت كافة، 

 .بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين

حمة الصف العربي، ًإن األردن بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني يؤكد دوما أهمية ل: وقال
وتنسيق المواقف خدمة لقضايا أمتينا العربية واإلسالمية، لذلك فإن من واجبنا في مجلس النواب، أن 

 .نذهب إلى مسارات الدبلوماسية البرلمانية التي تحقق حالة جامعة تجسر الفجوات بين أقطارنا العربية

 العربي، هي القضية الفلسطينية، وأضاف، إن واحدة من القضايا التي تؤكد أهمية تجميع الصف
ّولذلك فإن مؤتمر االتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد في عمان مطلع الشهر المقبل، سيحمل عنوان 

ً، مؤكدا أهمية العمل على إعادة الصدارة للقضية الفلسطينية على »القدس العاصمة األبدية لفلسطين«
 .أجندة القرار العربي

ّوسوريا تربطهما عالقات تاريخية، ومن واجبنا في برلماني البلدين، العمل وأشار الى أن األردن 
على تذليل العقبات أمام عودة العالقات لسابق عهدها، خدمة لقضايا األمتين العربية واإلسالمية، 

 .ولمصالح شعبينا الشقيقين

د البرلماني ًمن جهته ثمن علوش المواقف األردنية تجاه سوريا، مؤكدا أن عقد مؤتمر االتحا
  .ّالعربي في عمان، له دالالت إيجابية، وينظر إليه البرلمان السوري بأهمية كبيرة

ًونقل علوش إلى الطراونة تحيات رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ، مؤكدا تقدير بالده 
 .لدعوة البرلمان السوري لحضور أعمال المؤتمر

 ٩ ص٣١/١/٢٠١٩الدستور 

***  

  

  

  

  

  



 
٦

  في الخليل مناورة إسرائيلية لمواصلة جرائمها بال رقيب" التواجد الدولي"د طر: منصور

  

المنـدوب المراقـب لدولـة فلـسطين فـي األمـم المتحـدة، الـسفير  قـال –  وفا٢٠١٩-١-٣١نيويورك 
ريــاض منــصور، إن قــرار إســرائيل عــدم تجديــد تفــويض بعثــة التواجــد الــدولي المؤقــت فــي الخليــل إنمــا هــو 

ٕلية ورغبـة فـي إخفـاء الجـرائم وابعـاد أي رقابـة دوليـة عـن المكـان، وهـو مـا سيـساهم فـي رفـع مناورة إسرائي
 رسـائل ٣وطالـب منـصور، فـي  .منسوب العنف وزيادة التوتر في المنطقة التي تزداد غليانـا يومـا بعـد يـوم

ام لألمــم ، واألمــين العــ)جمهوريــة الــدومينيكان(متطابقــة بعثهــا لكــل مــن رئــيس مجلــس األمــن لــشهر ينــاير 
طالــب المجتمــع الــدولي ومــن بيــنهم الــدول .. المتحـدة، ورئيــسة الجمعيــة العامــة، ودق فيهــا نــاقوس الخطـر

أعضاء بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل، وجميع األطـراف المعنيـة بـالتحرك علـى عجالـة لبحـث هـذه 
ــف العنــف ضــد  ــضية الملحــة، وأن تــذعن للمناشــدات تجنبــا للتــصعيد ولوق ــاء شــعبنا الــذي يمارســه الق أبن

وناشد السفير منصور في رسائله، المجتمع الدولي إدانة إسـرائيل  .المستوطنون مدعومون بقوات االحتالل
وتحميلهــا المــسؤولية ومحاســبتها علــى أفعالهــا عقــب تــصاعد جــرائم المــستوطنين فــي األســبوع الفائــت ضــد 

 وأبلــغ قــادة المجتمــع .الغربيــة والقــدس المحتلــةٕالمــدنيين العــزل وارهــابهم فــي منــاطق ســكناهم فــي الــضفة 
الــدولي بــأن اعتــداءات المــستوطنين الوحــشية، والتــي تــتم بحمايــة مــن الجــيش اإلســرائيلي، قــد أودت بحيــاة 

ــي  ــرب رام اهللا ف ــر ق ــة المغي ــب نعــسان مــن قري ــد إصــابته ٢٦حمــدي طال ــال بع ــة أطف ــاير وهــو أب ألربع  ين
 آخرين أصيبوا بجـراح فـي تلـك األحـداث أيـضا، ٣٠منصور، أن وأضاف السفير .بالرصاص الحي في ظهره

وبحسب الرسالة، لم تتوقف اعتـداءات  .ّوبعضهم أصيب بأعيرة حية أطلقها المستوطنون على سكان القرية
ّالمـستوطنين عنــد هـذا الحــد، إذ هـاجم مــستوطنون مـدنيين فلــسطينيين فـي الخليــل فأصـيب المــواطن هــشام 

وفي شارع التفافي قرب سلواد أطلـق الجـيش اإلسـرائيلي الرصـاص . العشرة أعوامسعيفان ونجله محمد ابن 
واسـتنكر منـصور الـصمت الـدولي اتجـاه مـا يجـري فـي ). عامـا١٦(فأودى بحياة الطفل أحمد عثمـان حامـد 

فلــسطين، إذ إن أفعــال إســرائيل تفــوق الوصــف يــضاف إليهــا عنــف المــستوطنين المــسلحين وتجبــرهم علــى 
عزل، مـذكرا المجتمـع الـدولي بـأن هـؤالء المـستوطنين يعيـشون بـشكل غيـر قـانوني علـى أرض المواطنين ال

فلـــسطين ويواصـــلون حمالتهـــم يوميـــا، يعيثـــون فـــسادا فـــي األرض ويقتلـــون األبريـــاء مـــن أبنـــاء الـــشعب 
 ودعــا منـصور المجتمــع الــدولي إلـى النظــر فـي التقــارير الدوليــة المتعلقـة بالــشأن الفلــسطيني، .الفلـسطيني

وآخرها بيان منسق األمم المتحدة لعملية السالم فـي الـشرق األوسـط، نيكـوالي مالدينـوف، حـين حـث علـى 
وشدد الـسفير منـصور علـى تـوفير الحمايـة للمـدنيين   .إنهاء العنف ومحاسبة المسؤولين عنه بال استثناء

ة الـشعب الفلـسطيني طالمـا العزل تماشيا مع قـرارات األمـم المتحـدة والجمعيـة العامـة التـي تـدعو إلـى حمايـ
  .يتعرض لالحتالل األجنبي الغاشم

 ٣١/١/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  



 
٧

   تنتهك الحق في التعليم بالضفة الغربيةإسرائيل: األمم المتحدة
 

اسـتئناف الفـصل الدراسـي الثـاني فـي  عدد من مسؤولي األمم المتحـدة، مـع أعرب – سوا – جنيف
أو االنتهاكـات فـي " حـوادث التـدخل"الكبيـر للبالغـات عـن مـا أسـمته  ق العميق إزاء العددفلسطين، عن القل

 .بالقرب منها في الضفة الغربية منذ بداية العام الدراسي المدارس أو

وفق ما جاء في بيان مشترك من منسق الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة جيمـي 
تـؤثر "لليونيسف جينيفيف بوتـان، ومنظمـة اليونـسكو، فـأن هـذه االنتهاكـات ماكغولدريك، والممثلة الخاصة 

 . وفق وكالة وفا". على وصول األطفال اآلمن إلى التعليم

ية وعمليـات الهـدم والتهديـد سـرائيلحوادث التدخل في المدارس من قبـل القـوات اإل"وأضح البيان أن 
ب وقــوات األمــن وتوقيــف المعلمــين عنــد نقــاط بالهــدم والمــصادمات فــي الطريــق إلــى المدرســة بــين الطــال

ية والمــستوطنون فــي بعــض األحيــان، تــؤثر علــى ســرائيلالتفتــيش وأعمــال العنــف التــي تقــوم بهــا القــوات اإل
 ".الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة والحق في التعليم الجيد آلالف األطفال الفلسطينيين

 تـدخال فـي التعلـيم فـي الـضفة الغربيـة أثـر ١١١وقد وثقت األمم المتحدة على مدار العام الماضـي 
  . ألف طفل٢٠على قرابة 

ــذخيرة : االنتهاكــات، التــي تــم التحقــق منهــا/ وبحــسب البيــان، شــملت أكثــر مــن نــصف الحــوادث ال
ية علـى المـدارس أو سـرائيلالحية، والغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية، التي أطلقتها قوات االحتالل اإل

  .ا، مما أثر على التعلم أو إصابة الطالببالقرب منه

وقد وقع ما يقرب مـن ثلثـي جميـع هـذه االنتهاكـات، التـي تـم التحقـق منهـا، فـي المـدارس بالـضفة 
  .٢٠١٨الغربية خالل األربعة أشهر األخيرة من عام 

وكانــت أخبــار األمــم المتحــدة قــد نــشرت تقريــرا ميــدانيا مــصورا عــن مدرســة قرطبــة الفلــسطينية فــي 
فــي مدينــة الخليــل بالــضفة  H2 ية المغلقــة المعروفــة فــي الجــزء المعــروف بـــســرائيلمنطقــة العــسكرية اإلال

 بـسبب ٢٠١٥منطقة عـسكرية منـذ أواخـر عـام   H2 وقد أعلنت منطقة المستوطنات في. الغربية المحتلة
  .أعمال العنف

 فـي الـضفة الغربيـة أو ية، في نفس العـام، خمـس مـدارسسرائيلوأشار البيان إلى هدم السلطات اإل
االستيالء عليها بما في ذلك مدرسة إزبيك األهلية الواقعة إلى الشمال من مدينة نابلس، ومدرسة السميعي 

وال تزال مدرسة قرية خـان األحمـر الواقعـة . جنوبي الخليل، ومدرسة أبو نوار وجبل بابا في القدس الشرقية
  .شرقي القدس مهددة بالهدم، مع بقية القرية

وقــال البيــان إن عنــف المــستوطنين أدى إلــى إغــالق مدرســة عوريــف الثانويــة للبنــين بــالقرب مــن 
  .نابلس مرتين، وتم نقل أطفال من المدرسة إلى المستشفى مصابين بجروح متعددة، بما فيها طلقات نارية
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ظم حول في الخليل، فيشير البيان إلى استخدام الغاز المسيل للدموع بشكل منت H2 أما في منطقة
واســتدل . المـدارس، فيمــا يــتم تطبيــق تــدابير جديــدة علــى نقـاط التفتــيش تعــرض الطــالب والمدرســين للعنــف

 مــن هـذه الحــوادث عــام ٢٠، حيــث تــم توثيـق أكثــر مـن H2  البيـان بواقعــة معينـة فــي مدرسـة فــي منطقـة
نــوفمبر /ن الثــاني تــشري١٣ إلـى ١١وباإلضـافة إلــى ذلــك، أثـر التــصعيد العــسكري، فـي الفتــرة مــن  .٢٠١٨

، حيـث ُأغلقـت ليـوم واحـد علـى األقـل، بمـا فـي ذلـك أربـع إسـرائيلالماضي، على المدارس في غـزة وجنـوب 
  .مدارس في غزة تضررت بصورة طفيفة ومركز للتعليم ومركز رياضي

وأكد البيان علـى ضـرورة احتـرام المـدارس باعتبارهـا أمـاكن للـتعلم والـسالمة واالسـتقرار، وأن يكـون 
ال يجوز أبدا أن يكون األطفال هدفا للعنـف ويجـب أال يتعرضـوا ألي "وقال . فصل الدراسي مالذا من النزاعال

  ."شكل من أشكال العنف

  ٣٠/١/٢٠١٩سوا 

***  

  مقرر األمم المتحدة الخاص في فلسطين يدعو إلجراءات 

  دولية حاسمة بشأن تنامي االستيطان

  

لمتحدة الخاص المعني بحقوق اإلنسان في األرض مقرر األمم ا دعا –  وفا٢٠١٩-١-٣٠جنيف 
الفلسطينية المحتلة مايكل لينـك، المجتمـع الـدولي إلـى اتخـاذ إجـراء حاسـم ردا علـى تكثيـف إسـرائيل مـؤخرا 
ألنشطة االستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القـدس الـشرقية، األمـر الـذي يعتبـر بمثابـة رفـض 

 .واضح لحل الدولتين

 مايكــل لينــك فــي بيــان صــحفي اليــوم األربعــاء، مــن أن عــدم رد المجتمــع الــدولي علــى هــذه وحــذر
ــام إســرائيل بــضم  الخطــوات االســتيطانية اإلضــافية، ســيؤدي إلــى تجــاوز آخــر مخــرج علــى الطريــق إلــى قي

  .األراضي

هـاك صـارخ وأشار لينك إلى أن المجتمع الدولي أكد مرارا وتكرارا أن المستوطنات اإلسرائيلية هي انت
وقال إن المستوطنات هي أيضا جريمة حرب افتراضـية بموجـب قـانون . ١٩٤٩التفاقية جنيف الرابعة لعام 

ــام  ــد مــصدرا ١٩٩٨رومــا األساســي لع ــى أن المــستوطنات تع ــل، إل ــه أشــار عــدة مــرات مــن قب ، مــضيفا أن
  .لمجموعة من انتهاكات حقوق اإلنسان المستمرة

لماضي شهد زيادة ملحوظة في حوادث العنف من قبـل المـستوطنين وذكر الخبير األممي أن العام ا
فـي حـاالت عديـدة، تقـف القـوات اإلسـرائيلية، "اإلسرائيليين ضد الفلسطينيين فـي الـضفة الغربيـة، قـائال إنـه 

ــدولي، مكتوفــة األيــدي بينمــا تتعــرض  ــسطينيين بموجــب القــانون اإلنــساني ال الملزمــة بحمايــة الــسكان الفل



 
٩

ن للتدمير، ويتم تدمير سبل العيش، وحتى فـي الوقـت الـذي يـصاب فيـه النـاس، أو فـي أسـوأ أشجار الزيتو
  .األحوال، يقتلون

/  كـانون الثـاني ٢٦إن األحداث التي شهدتها قريـة المغيـر بالـضفة الغربيـة فـي : وقال مايكل لينك
 فـي وجـود المـستوطنين يناير تعد مثـاال حيـا علـى هـذه الظـاهرة المقلقـة للغايـة، حيـث قتـل قـروي فلـسطيني

هذه الحـوادث ال تنتهـك فقـط العديـد مـن حقـوق اإلنـسان مثـل الحقـوق "والجنود اإلسرائيليين، مشيرا إلى أن 
في الحياة وأمن الشخص وحرية تنقل الفلـسطينيين، بـل وتخـدم أيـضا توسـيع مـساحة األرض التـي يـسيطر 

  ".عليها المستوطنون اإلسرائيليون

 عامـا، ٥١ى أن المستوطنات اإلسـرائيلية هـي المحـرك لالحـتالل الـذي دام وشدد الخبير األممي عل
، ولكنـه سـينتهي فقـط بفـرض عواقـب حازمـة علـى "هذا االحـتالل لـن يمـوت بـسبب تقـادم الـزمن"مضيفا أن 

  .إسرائيل لتجاهلها القانون الدولي والعديد من قرارات األمم المتحدة

 الـذي ٤٣٧٠ينـاير طريـق /  كـانون الثـاني ٨تتحت في كما لفت المقرر الخاص إلى أن إسرائيل اف
الطريـق الـذي أطلقـت عليـه صـحيفة هـآرتس اإلسـرائيلية . يربط القدس بالمستوطنات شمال وشـرق المدينـة

، يتكون من طـريقين متـوازيين أحـدهما لإلسـرائيليين واآلخـر للفلـسطينيين فـي "طريق الفصل العنصري"اسم 
  .بينهماالضفة الغربية، مع جدار فاصل 

ــى أن الطريــق  ــك إل  هــو جــزء ال يتجــزأ مــن شــبكة مــن مــستويين للطــرق ٤٣٧٠وأشــار مايكــل لين
  .السريعة للفصل بين اإلسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة دعما للمستوطنات

مـن أتفق مع المدافعين عن حقوق اإلنسان الذين أشاروا إلى أن الطريق جزء "وقال الخبير الدولي 
 إسرائيل طويلة المدى لضمان التواصل بين القدس والمستوطنات المحيطة بهـا، وتـدعيم مطالبـة إستراتيجية

  ".من الضفة الغربية% ٦٠، التي تغطي "ج"إسرائيل بالسيادة على المنطقة 

ووفقـا لمنظمــة . وأعـرب المقــرر الخـاص عــن قلقـه إزاء إصــدار مناقـصات لبنــاء وحـدات االســتيطان
ــى إصــدار "نالــسالم اآل" ــك إل ــرقم ٢٠١٨وعــام . ٢٠١٧ مناقــصة عــام ٣,١٥٤، أشــار لين ، تجــاوز هــذا ال

  .٢٠٠٢في جمع البيانات عام " السالم اآلن"، وهو أعلى رقم منذ أن بدأت منظمة ٣٨٠٠

كمــا انتقــد الــسيد لينــك التحركــات األخيــرة التــي اتخــذتها الحكومــة اإلســرائيلية لتوســيع المــستوطنات 
من بيت لحم ورام اهللا، وأدان التهديد بإجالء الجئين فلسطينيين من منازلهم في حي الـشيخ القائمة بالقرب 

  .جراح في القدس الشرقية، حيث سيحل محلهم مستوطنون إسرائيليون

النقل القسري لألشخاص المحميين تحت االحتالل هو انتهاك جسيم التفاقيـة جنيـف "وأشار إلى أن 
جح أيــضا أنــه ينتهــك الحقــوق الدوليــة المــضمونة للخــصوصية والــسكن ومــن المــر. الرابعــة وجريمــة حــرب

  ".الالئق
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إن كل هذه اإلجراءات، إلى جانب التشريع األخير للكنيست الذي تم سنه "واختتم لينك بيانه بالقول 
بهــدف تقنــين البــؤر االســتيطانية فــي الــضفة الغربيــة والــسماح بمــصادرة الممتلكــات الفلــسطينية الخاصــة، 

ط غير قانونية، لكنها تساهم بشكل كبير في المشقة التي ال يمكـن قياسـها والتـي يعـاني منهـا كـل ليست فق
  ".هؤالء الذين يعيشون تحت هذا االحتالل الالنهائي

  ٣٠/١/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

  القدس تهويد على واضح إصرار "التلفريك" مخطط ":المسيحية يةسالماإل"
 

 مـصادقة الثالثـاء، والمقدسـات القدس لنصرة المسيحية يةسالماإل الهيئة اعتبرت – فاص – اهللا رام
 القديمــة البلــدة فــي كــم، ١.٤ بطــول "تلفريــك" هــوائي قطــار لبنــاء اســتيطاني مخطــط علــى االحــتالل حكومــة
 عن ريبةغ وجعلها ومعالمها المدينة تهويد على ًواضحا ًإصرارا دوالر، مليون ٢٠٠ بتكلفة المحتلة بالقدس
 .المقدس المسيحي يسالماإل العربي واقعها

 قـرب األولـى محطات، ٣ بناء سيشمل عليه المصادق المخطط أن إلى لها بيان في الهيئة وأشارت
 مجمـع سـطح على والثالثة الخليل جبل قرب المركبات موقف قرب والثانية خان، مسرح قرب المحطة مجمع

 مــن كبيــر قــدر علــى المخطــط هــذا أن عيــسى حنــا للهيئــة العــام ناألمــي وأوضــح .البــراق ســاحة قــرب "كيــدم"
 مـن األرض على التهويد لمشاريع ًمكمال يعتبر حيث المقدسة، المدينة تهويد في دور من له لما الخطورة،

 .التلمودية والحدائق الكنس بناء إلى إضافة المستوطنات، وبناء واآلثار التاريخ وسرقة الحفريات خالل

 تهويديــة معــالم ٕواحــداث المدينــة تــشويه إلــى سـيؤدي تنفيــذه المزمــع الهــوائي لقطــارا أن مــن وحـذر
 .المزعــوم "للهيكــل" مرافــق إال هــي مــا المــستحدثة والحــدائق المعــالم هــذه أن ًمؤكــدا عروبتهــا، علــى تطغــى

 ووضعها القدس، لمدينة الحقيقية المساندة تقديم إلى للسالم المحبة الدول جميع بيانها في الهيئة وطالبت
 سياســة لجــم أجــل مــن الدوليــة، األولويــات رأس فــي المــستقلة الفلــسطينية الدولــة وعاصــمة دينيــة كمدينــة
  .عليها الواقع األمر وفرض ومقدساتها بتهويدها القاضية االحتالل

  ٣٠/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  
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  التذمر من السياسة االسرائيلية
 

   "جـرائـم حـرب"ة على اإلنترنت باالسـتـفـادة مـن العفو الدولية تتهم شركات السياح
 في الـضـفة الغربية المحتلة

 

اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر أمس األربعاء الشركات الكبرى :  الوكاالت-لندن 
 "تريب أدفايزر" و"إكسبيديا" و"بوكينغ دوت كوم" و"إير بي إن بي"للحجوزات السياحية على اإلنترنت مثل 

 بعرضها رحالت وخدمات في المستوطنات اإلسرائيلية بالضفة الغربية "جرائم حرب"بجني أرباح من 
ودعت  .وعلى االثر هدد وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي بحظر منظمة العفو الدولية في إسرائيل .المحتلة

قف عرض مساكن وأنشطة المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من لندن مقرا لها هذه الشركات الكبرى الى و
   .ورحالت ترفيهية في هذه المستوطنات، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة

ُتعرض العديد من الفنادق أو النزل " أن هذه الشركات "االحتالل: الوجهة"وكتبت في تقريرها بعنوان 
 اإلسرائيلية المقامة في التي تقدم خدمات النوم واإلفطار أو المعالم السياحية أو الرحالت في المستوطنات

تفعل ذلك على الرغم من معرفتها بأن االحتالل "وتابع التقرير أن الشركات  ."األراضي الفلسطينية المحتلة
ُاإلسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ينطبق عليه القانون الدولي اإلنساني الذي تعتبر 

، مشددا على أن إقامة المستوطنات وما يتطلبه ذلك من "يةبموجبه المستوطنات اإلسرائيلية غير قانون
  ."تصل إلى حد جرائم الحرب بموجب نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية"أعمال 

ًبتعاملها التجاري مع المستوطنات، فإن الشركات األربع جميعا تسهم في صيانة ": وتابع التقرير
ونية وتكسب الربح منها، وهو ما يصل إلى حد جرائم الحرب بموجب وتنمية وتوسعة المستوطنات غير القان

ترويج المستوطنات اإلسرائيلية القائمة في األراضي "وحذرت المنظمة بأن  ."القانون الجنائي الدولي
ُ واضفاء الشرعية على ما يعتبر بموجب "تطبيع"ُالفلسطينية المحتلة باعتبارها وجهة سياحية يؤثر في  ٕ

   ."ًلي وضعا غير قانونيالقانون الدو

لزيادة الحجوزات، يعمد العديد من المواقع المعروضة في المستوطنات إلى التباهي ": وتابعت
بقربها من مناطق الجمال الطبيعي في األراضي المحتلة، من قبيل البحر الميت والمحميات الطبيعية 

تي تعتمد على الطبيعة والمعالم السياحية، بإدراجها وترويجها للمشاهد الطبيعية واألنشطة ال"و. "والصحراء
إنما تزيد من جاذبية تلك المواقع المعروضة وتؤمن أعدادا أكبر من السياح، وبالتالي تجني الفوائد المالية 

ً وتعقيبا على التقرير، قال وزير األمن  ."من االستغالل غير المشروع للموارد الطبيعية الفلسطينية
منظمة منافقة تتحدث باسم حقوق اإلنسان، وتعمل على "إن منظمة العفو الدولية اإلسرائيلي جلعاد إردان 

لقد أمرت وزارة الشؤون . ترويج مقاطعة اإلسرائيليين كجزء من حملة نزع الشرعية المعادية للسامية
: تابع و ."ٕاالستراتيجية بدراسة إمكانية منع دخول أعضاء منظمة العفو الدولية إلى إسرائيل واقامتهم فيها
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الممنوحة » قبل بضعة أسابيع ذهبت الى وزارة المالية ألطلب من المسؤولين إلغاء اإلعفاءات الضريبية"
ً قانونا يحظر دخول األجانب ٢٠١٧ أقرت إسرائيل في  .من دون ان يقدم المزيد من التفاصيل» للمنظمة

في نوفمبر أنها قررت أن » إير بي إن بي« وأعلنت  .الذين يؤيدون مقاطعة إسرائيل أو المستوطنات
ّالمساكن المقامة في المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة «تسحب من قوائم عروضاتها 

، ولكن من دون أن توضح متى بالضبط سيبدأ »التي هي موضع نزاع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
  .سريان هذا القرار

  ٣١/١/٢٠١٩اخبار الخليج 

***  

  تاعتداءا

 إستشهاد فلسطينية برصاص االحتالل شرقي القدس

فتاة فلسطينية عقب إطالق جنود ) ١-٣٠(استشهدت صباح اليوم األربعاء  - رصد–الرأي     
  .ّاالحتالل النار عليها بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن على حاجز الزعيم شرقي القدس المحتلة

الل منعوا طواقمه الطبية من الوصول إلى الفتاة بغية وأكد الهالل األحمر الفلسطيني أن جنود االحت
  .ًتقديم اإلسعاف األولي لها ونقلها للمشفى للعالج، فيما أعلنت وزارة الصحة استشهاد الفتاة الحقا

وأفاد شهود عيان لوسائل اإلعالم، أنهم سمعوا صوت إطالق نار بالقرب من حاجز الزعيم، المقام 
  .ًشرقا" معاليه أدوميم"ي على الطريق المؤدية إلى مستوطنة على مدخل مدينة القدس الشرق

ُوذكرت مصادر االحتالل أن أيا من الجنود لم يصب نتيجة للحادث، فيما لم تعرف هوية الفتاة حتى   ّ
، بزعم ٢٠١٥وتتخذ قوات االحتالل أسلوب إطالق النار بشكل مباشر من نقطة قريبة منذ عام .اللحظة

وقال األسير المحرر .ه، مما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء بينهم أطفال وفتياتمحاولة الطعن أو غير
ومنذ االنتخابات التشريعية " اإلسرائيلي"والخبير بشؤون األسرى، عبد الناصر فروانة، إن قوات االحتالل 

االغتيال (، صعدت من جرائم القتل خارج نطاق القانون ٢٠١٥عام ) مارس(األخيرة في آذار " اإلسرائيلية"
وأضاف فروانة .ُبحق من تدعي أنهم يشكلون خطرا من المدنيين الفلسطينيين العزل) والتصفية الجسدية

أن هذا التصعيد الخطير في عمليات القتل واإلعدام الميداني بدم بارد، ولمجرد االشتباه، لم يكن صدفة أو 
ا األمنية والسياسية لتخويف وترهيب ٕبشكل فردي، وانما يندرج ضمن نهج المؤسسة اإلسرائيلية وأذرعه

  .الفلسطينيين

  المركز الفلسطيني لإلعالم

  ١٠ص/٣١/١/٢٠١٩الرأي 

*** 
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  مستوطنون يجددون اقتحامهم لباحات األقصى
 

شرطة االحتالل، صباح األربعاء، لعـشرات المـستوطنين باقتحـام المـسجد  سمحت – وطن – رام اهللا
 .اسة أمنية مشددةاألقصى المبارك، من باب المغاربة بحر

المغاربـة وتجـولهم  ًووفرت شرطة االحتالل الحماية الكاملة للمستوطنين بدءا من دخولهم عبر بـاب
 .السلسلة ًفي باحات المسجد األقصى، وانتهاء بخروجهم من باب

المـسجد األقـصى،  ً مـستوطنا اقتحمـوا٤٨وبحسب دائرة األوقـاف اإلسـالمية بالقـدس المحتلـة، فـإن 
 .الرحمة ًي باحاته، وأدى بعضهم طقوسا تلمودية عن بابوتجولوا ف

وواصلت شرطة االحـتالل فـرض قيودهـا علـى دخـول المـصلين لألقـصى، واحتجـزت بعـض هويـاتهم 
  .الشخصية عند األبواب لحين خروجهم منها

  ٣٠/١/٢٠١٩وكالة وطن األنباء 

*** 

   منشآت تجارية بالقدس٣هدم عمارة سكنية و
 

الحتالل بإسناد وحراسة عناصر من الشرطة والوحدات الخاصة أمس عمارة هدمت طواقم بلدية ا
وأفاد شهود . منشآت تجارية في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة بذريعة البناء دون تراخيص٣سكنية و

عيان، بأن طواقم بلدية االحتالل اقتحموا حي وادي الجوز بقوات معززة من شرطة االحتالل وحاصروا 
 منشآت تجارية ٣ شقق، وطالبوا قاطنيها بإخالئها لهدمها، كما قامت الجرافات بهدم ٣تضم عمارة سكنية 

تعود ملكيتها للمقدسي خالد المالحي، ومنعت قوات الشرطة من المواطنين وسكان الحي من االقتراب من 
ا قبل يومين وأوضح المالحي أن طواقم بلدية االحتالل سلموه بالغ.المنشآت والعمارة خالل عملية الهدم

ويشار إلى أن  .بضرورة تنفيذ الهدم للبناية، حيث توجه لمحام لتأجيل الهدم وتجميد القرار لكن دون جدوى
 سنوات ٥ محالت تجارية والثاني منذ ٣ عاما يضم ٢٠العمارة السكنية مؤلفة من طابقين، األول قائم منذ 

 . عائالت٣ شقق تسكنها ٣يضم 

  ١٥ ص٣١/١/٢٠١٩الدستور 

***  
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  تقارير

  كيف يعمل غليك على ترسيخ فكرة الوجود اليهودي في األقصى؟
 

يهــودا غليـك المــسجد " الكنيـست"عــضو  اقـتحم – موقــع مدينـة القــدس خـاص – إعـداد بــراءة درزي
 ليبارك زفافـه الـذي عقـد مـساء اليـوم ذاتـه؛ وهـذا هـو الـزواج الثـاني لغليـك بعـد ٢٨/١/٢٠١٩األقصى في 

وكــان الحاخــام غليــك مــن المــواظبين علــى اقتحــام األقــصى قبــل أن .  زوجتــه األولــىمــرور ســنة علــى وفــاة
ً، وبعد اندالع هبة أبو خضير، كان غليك هدفا لعمليـة إطـالق نـار ٢٠١٦عام " الكنيست"ًيصبح عضوا في 

ّ، على خلفية اقتحامـات غليـك المتكـررة للمـسجد وتـشجيعه ٢٩/١٠/٢٠١٤ّنفذها الشهيد معتز حجازي في 
ًتوطنين على المزيد من االقتحامات، ووفقا لشرطة االحتالل فـإن معتـز حجـازي قـال لغليـك قبـل إطـالق المس

ّوكانت العملية حينها رسالة مفادها أن االعتـداء علـى . أحب األقصى وأنت اضطررتني إلى ذلك: النار عليه
 األيدي ليشاهدوا االعتـداءات األقصى دونه أثمان، وسيستجلب ردا من الفلسطينيين الذين لن يقفوا مكتوفي

  . ّعلى األقصى تمر من دون التصدي لها ومقاومتها

عمليـة إطـالق النـار " ذكـرى"ّ، وهو يتخـذ مـن "ًممثال للشرعية اليهودية في إسرائيل"يعد غليك نفسه 
ّمحطة للتذكير بأنه صاحب رسالة تتمحور حول  ّ ى على ّواقتحامه المسجد باألمس ليس المرة األول". المعبد"ّ

 بعـد انـدالع ٢٠١٥أكتـوبر /هذه الخلفية، ففـي فتـرة منـع االقتحامـات الـسياسية التـي بـدأت فـي تـشرين أول
انتفاضة القدس، استحصل غليك على تصريحين من رئيس حكومـة االحـتالل القتحـام األقـصى، األولـى فـي 

 إلحيـاء ٢٠١٨ينـاير /، لمرافقة ابنـه قبـل يـومين مـن عقـد قرانـه، واألخـرى فـي كـانون ثـان٢٥/١٠/٢٠١٧
  . ذكرى مرور شهر على وفاة زوجته

ّتحويــل المــسجد إلــى منــصة " ّمنظمــات المعبــد"وتتــساوق هــذه االقتحامــات مــن غليــك مــع مــساعي 
 ٢٠١٧عـام " طالب ألجل المعبـد"للمناسبات المتعلقة بالبلوغ والزواج والوفاة، ومنها مبادرة أطلقتها منظمة 

وقالـت الناطقـة باسـم الحركـة، . تسعى إلى إقامة حفالت البلـوغ فـي األقـصى" ال تكتفوا بالحائط"تحت عنوان 
ًحفالت البلوغ تقام عند الحائط الغربي وان ذلك كان يمكن أن يكون جيدا لوال أنه جزء من "ّمايان ميغن، إن  ٕ

ًأســطورة جعلــت للحــائط مكانــة مركزيــة فــي الــوعي اليهــودي، ونحــن نريــد أن نعيــد التركيــز مجــددا إلــ ّ ّ ى جبــل ّ
يضاف إلى ذلك، إقامة مراسم عقد الـزواج فـي األقـصى التـي تطـورت مـن إجرائهـا بالـسر والخفـاء، ". المعبد

إلى تصويرها بالفيـديو ونـشرها علـى صـفحات مواقـع التواصـل االجتمـاعي، وقـد أشـار إلـى ذلـك تقريـر عـين 
 .٢٠١٧أغسطس /على األقصى السنوي الصادر عن مؤسسة القدس الدولية في آب

ّكن اقتحامات غليك ال تقتصر على المناسبات، بل هو من المتمسكين باقتحام المـسجد باسـتمرار، ل
وكـان غليــك مــن أبــرز المعترضـين علــى قــرار نتنيــاهو . اليهــود بـالوجود والــصالة فــي المكــان" ّحــق"لترسـيخ 

 ١٤/٨/٢٠١٧فـي " تالكنيـس"ّتجميد االقتحامات السياسية بعد اندالع انتفاضة القدس، وقد أقام مكتبه في 
ّخارج األقصى عند باب األسباط، اعتراضا على القرار، وقال إن خطوته  اعتراض على منع نتنياهو الشرطة "ً
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ّمــن الــسماح باالقتحامــات الــسياسية، وان للبــاب أهميــة تاريخيــة حيــث اقــتحم الجنــود اإلســرائيليون األقــصى  ٕ
  ". ١٩٦٧عبره عند احتالل المسجد عام 

ّده في االقتحامات، بل يلقى دعما من المستوى األمني الـذي يـسهل االقتحامـات، وال يقف غليك وح ً
وقــد أظهــر تحقيــق ". المعبــد"ومــن ضــمنها تلــك الــسياسية، بمــا يعكــس االحتــضان الرســمي ألجنــدة نــشطاء 

فـي " المعبـد"يهودا غليك يقول في مـؤتمر لجماعـات " الكنيست" للمخرج اإلسرائيلي شاي چال عضو وثائقي
قبــل بــضعة أشــهر، طلبنــا أنــا وصــديقي عتــصيون عقــد لقــاء مــع وزيــر األمــن الــداخلي جلعــاد ": "نيــستالك"

ّاعتقدنا أن األمر سيستغرق عدة أشهر، لكن هذا جرى على الفـور. إردان ّثـم عـرض غليـك رسـالة نـصية ". ّ
ًثمـة أمـورا كثيـرة ينبغـي تنفيـ"ّعلى جهازه الخلوي وصلته من إردان، الـذي قـال فيهـا إن  ًووفقـا لـشاي، ". ذهاّ

ّإننا نحبكم: ونتنياهو يقول لهم في الكنيست. هذا هو مستوى تواصلهم مع الحكم"ّفإن  ّ."  

ّفـي كـل خطـوة مـن خطواتـه، فـإن اقتحاماتـه لألقـصى لـن " المعبـد"بالنظر إلى غليك الذي يستحضر  ّ
 التـي يعتنقهـا، تديولوجياّتتوقف، وهي ال تأتي في باب الدعاية االنتخابية وحـسب، بـل تقـع فـي صـلب اإليـ

، ويعمــل علــى ترســيخها مــن بــاب ترســيخ الوجــود اليهــودي فــي "المعبــد"وهــو يراهــا خطــوة فــي طريــق بنــاء 
  .األقصى وتعزيزه، ليكون بذلك حلقة في سلسلة متمادية من رعاة االعتداءات على المسجد

  ٣٠/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  آراء عربية

 !! ليل الرحمنسيناريو بيت المقدس في خ

 محمد كعوش 

انا ارى العالم في مشهد . ما يحدث اليوم في العالم يقودك الى الجنون أو الى الكتابة للنجاة
 الواقع، فأنا أرى العالم يقف على رأسه وكل األمور واذا كانت السريالية تعني فوق.. سريالي غير مسبوق

يمكن ان يهب العالم غاضبا الغتيال فرد أو اعتقال شخص، ولكنه يصمت امام ذبح شعب أو . فيه مقلوبة
  .احتالل دولة او تدمير بالد باسرها، وكل شيء مبرر

لذي يحدث جفافا في هذا المشهد الالمعقول أصابنا باالحباط أكثر من أي وقت مضى، هواالحباط ا
المخيلة، ويفقدنا شهوة الكتابة، ويغرقنا في اليأس، ويغتال األمل، ألن ال احد يقرأ وال احد يسمع في عالم 

هذه القوة . تتقدم فيه المصالح على حقوق االنسان، والقوة تلغي الحق والقوانين وتتجاوز الشرعية الدولية
يادة الواليات المتحدة لم تبق لنا مدينة آمنة، وال حياة هادئة، الغاشمة المتمثلة بالرأسمالية المتوحشة بق

  .وال حتى الحلم بمستقبل افضل في عالم مجنون

لذلك ارى الكتابة ضرورة للنجاة وألعرف أنني ما زلت على قيد الحياة، فالكتابة حياة وقضية، 
لمحاوالت الصهيونية الساعية وقضيتنا القومية المركزية ما زالت في ساحة الصراع المحتدم، ولن تنجح ا
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لطردها من الوعي العربي العام، بعدما فشلت كل الجهود الهادفة الى اقتالعها من ذاكرة األجيال، لذلك 
  .يجب أن يبقى الحلم واالصرار والتفاؤل المنبعث من هذا الشقاء، ومن رحم المعاناة

التطورات الفلسطينية الداخلية، اسمحوا لي ان أكتب عن فلسطين اليوم لسببين ليس لهما عالقة ب
مثل استقالة الحكومة، أو االنقسام السخيف، أو الحديث الممل عن المصالحة، حتى لو كان برعاية 

ّفي خضم هذا الواقع الفلسطيني المحزن المعيب الذي ال يسفر اال عن خيبة عامة، يريد المشرع . موسكو
ات على كل من يدعو للمقاطعة واتهامه بمعاداة األميركي منع مقاطعة اسرائيل بقانون، وفرض عقوب

ّالسامية، دون أن يدري المشرع في واشنطن أن بالده تعادي السامية عندما تمنع الشعب الفلسطيني من 
اقامة دولته وتقرير مصيره، هم يمنحون الحق لكل يهودي بالهجرة الى فلسطين وفي ذات الوقت يحرمون 

  .لى ارضه ودياره وبالدهالشعب الفلسطيني من حق العودة ا

السبب اآلخر يتعلق برفض نتنياهو التجديد والتمديد للجنة الدولية في الخليل، وهذا الموقف 
يكشف عن نواياه الخبيثة تجاه مدينة خليل الرحمن، وهذا يعني أنه سيتخذ اجراءات بشأن الخليل دون 

فعندما ضمت اسرائيل القدس وعملت . سحكومة اليمين المتطرف عينها على الخليل بعد القد. وجود شهود
او عاصمة لكل اليهود، كانت ردود الفعل الفلسطينية والعربية » عاصمة أبدية«على تهويدها واعلنتها 

واالسالمية واالقليمية والدولية باردة متواضعة ومحدودة، فلم يغضب أحد، وبدل الرد العربي الجاد تم فتح 
  .جانياألبواب العربية أمام التطبيع الم

في » سيناريو القدس«هذا الحال المتردي المشين، سيشجع نتنياهو على الشروع في تنفيذ 
الخليل، وأعني أنه سيفتح المدينة امام االستيطان المكثف، ومضايقة األهالي ومصادرة المنازل وارغام 

ث دون ان كل ذلك سيحد. اصحابها على الهجرة لتهويد مدينة خليل الرحمن على طريقة بيت المقدس
يتوقف الحديث عن حوار او تفاوض مع االحتالل، وهم يعرفون أن اسرائيل كيان مريض يمارس عقدة 
النازية ضد الشعب الفلسطيني بلذة سادية، كما يعرفون أن سلوك قادة اسرائيل يتنافى مع القيم 

سيتصدون للمشروع الصهيوني في النهاية، كما في البداية، اهل الخليل . الديمقراطية واألخالقية واالنسانية
وخرافته المسلحة، ألنهم يدركون اللغة االسرائيلية الجديدة في غياب خيار فلسطيني واضح وغياب عربي 

هم وحدهم سيرفضون االبتزاز االسرائيلي ويفشلون المشروع الصهيوني الساعي الى تهويد المدينة . شامل
نوع من الصبر والصمود والشقاء، دفاعا عن مدينتهم وتغيير هويتها، فهم يعرفون خيار االنتفاضة المص

  .وهويتهم وكرامتهم وجذورهم التي يصعب اقتالعها

  ١٤ص/٣١/١/٢٠١٩الرأي 

*** 
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 !القدس في ضمير الطفيلي األردني محمود

 محمد داودية

، أي قبل ١٩٦٤.١١.١٨ولد الطفل الطفيلي األردني محمود في شعفاط بالقدس يوم االربعاء 
 .النكسة واحتالل الضفة الغربية الفلسطينية، كان والده يعمل موجها ومشرفا تربويا لمدارس وكالة الغوث

وان الخامس من حزيران سنة عادت أسرة الطفل محمود إلى الضفة الشرقية األردنية بعد عد
والماجستير في تخصص التمويل . درس محمود العلوم المالية والمصرفية في جامعة اليرموك.١٩٦٧

وحين كان في الثالثين من عمره، حصل محمود على الجنسية الكندية وكان ذلك  .المصرفي في سكوتلندا
 .١٩٩٤عام 

ي شملت عددا من الشباب، من جنسيات بعد إجراءات منح الجنسية في المحكمة بأوتوا، الت
اهال بكم في كندا التي أصبحت اليوم اقوى من يوم أمس، ألنكم أضفتم الى : مختلفة، قالت القاضية لهم

فأنتم قادمون من ديانات ولغات وثقافات وأعراف وعادات وبيئات متنوعة . كندا تنوعا وتعددية جعلتها قوية
  . وتنوع مكوناتهامتعددة، ستسهم في تعزيز ثقافة كندا

قدموا لمحمود ما صعقه واثار . في دائرة الهجرة والجوازات العامة الكندية وقعت الطامة الكبرى
 !! إسرائيل- القدس: قدموا له جواز سفر كنديا مكتوبا في خانة مكان الوالدة. سخطه

وجده كتلة من كان محمود ينتظر جواز السفر الكندي على أحر من الجمر، لكنه قذفه من يديه ألنه 
ومحمود ولد في . فمحمود يعرف ان القدس مدينة فلسطينية عربية وانها ليست يهودية إسرائيلية. الجمر

. اصر محمود على شطب كلمة إسرائيل كليا من جوازه!! المملكة األردنية الهاشمية و لم يولد في اسرائيل
 فلسطين، في خانة مكان -بة القدسواصر على كتا. وقال انه لن يحمل جواز سفر فيه كلمة اسرائيل

 .فأجابوه انه ال توجد دولة فلسطينية. الوالدة

فقالوا ولكن القدس لم تعد جزءا من .  المملكة األردنية الهاشمية- القدس: فقال إذن اكتبوا
يكتب في خانة . بعد اتصاالت مع السفارتين الكنديتين في عمان وتل أبيب، توصلوا إلى حل .األردن
حلتها . تجدد الجدل عندما ذهب محمود إلى السفارة الكندية في الكويت لتجديد جواز سفره. القدس:الوالدة

 .القدس: يؤكد على الصيغة التي اعتمدت في جواز محمود» ايميال«السفارة الكندية في عمان التي ارسلت 

 عرضي لكل ومحمود مقطع. محمود هو ابن الطاهر األمين معالي عبد خلف الداودية، يرحمه اهللا
شباب األردن والعرب، الذين تحتل القدس مكانة عالية في وجدانهم، ويرفضون الظلم الذي لحق باشقائهم 
أبناء شعب فلسطين العربي المكافح الجبار، ويرفضون االحتالل الذي يجثم على القدس وعلى اراضي 

 .الفلسطينيين المحتلة

  ١٩ ص٣١/١/٢٠١٩الدستور 

***  
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  التحليق إلى ألنفاقا من :القدس تلفريك

 زياد ابحيص

 الدينيـة أطماعـه مركـز سـلوان شـكلت فلسطين أرض على الصهيوني االستعماري المشروع بدء منذ
 علــى االســتيالء ولعمليــات للحفريــات األهــم المركــز فكانــت المزعومــة، "داوود مدينــة" باعتبارهــا القــدس فــي

 .العقارات

َفدمر البراق، حائط نحو التهويد عمشرو مركز تحرك ١٩٦٧ عام القدس احتالل بعد  المغاربـة حـارة 
 األســاس المــدخل المدينــة ســور فــي المغاربــة بــاب وبــات اليهــود، لــصالة ٍســاحة الســتحداث لــه المالصــقة

 .القديمة القدس إلى للمستوطنين

 مدينـة فـوق التوراتيـة الرؤية وفق تقوم فهي الحل، على العصية الصخرة سلوان كانت الحالتين في
 ساحة إلى ًتقريبا الوحيد المدخل يشكل الذي المغاربة باب مواجهة في الرابض الحي وهي المزعومة، ووددا

 ٢٠١٩ عام وحتى سلوان في اليهودي الوجود بداية ١٨٨٤ عام منذ .البراق حائط أمام المستوطنين صالة
 مـن %٩٧ فهـو فيهـا سكانال ميزان أما المباشر، االحتالل تحت وسلوان ًعاما ٥١ بينها ًعاما، ١٣٥ مرت

 للـسكن المتفرغين المتطرفين من منهم كبير جزء المستوطنين، من %٣ مقابل األرض أصحاب المقدسيين
 .رواتب مقابل االستيطان وبؤر يوناثان بيت في

 وفـي األرض تحـت بـدائل فـي الـصهيونية االسـتعمارية اآللة ُبحث هذه والحال ًومفهوما ًمفسرا يغدو
 العربيـة بالقـدس يمـر أن دون المزعومـة اليهوديـة أورشـليم رواية إلى الزائر يمر أن هو بفالمطلو السماء،
 يمر أن دون األرض، تحت وهو البراق ساحة يصل حتى سلوان بركة نفق من فيدخل حقيقة، أمامه الماثلة
 اليهــودي المركــز فـي التلفريــك يركـب أن ًأيــضا والمطلــوب لغـتهم، يــسمع أو أهلهـا يــشاهد أن ودون بـسلوان
 كيــدم مركــز إلــى ليــصل ّالمهجــر، العربــي البقعــة حــي أنقــاض علــى ســتقام التــي المحطــة مــن القــدس غربــي

 بـاب عبـر القديمـة البلـدة إلـى هناك من ويدخل مصادرة أرض فوق والمقام إلعاد جمعية تديره الذي التوراتي
 الخليـل بـاب أو العـامود بـاب مـن يـدخل أن عـوض منهـا، تتفـرع التي واألنفاق "المبكى" ساحة إلى المغاربة

 هــذا يتحــول أن المطلــوب فيهــا؛ والمــسيحي اإلســالمي والحــضور عروبتهــا فيعــايش وأحيائهــا بأزقتهــا ويمــر
 وال الزائر يعايشه ال لالستمتاع، ٍمشهد ّمجرد إلى االقتالع على والعصي الغامر والمسيحي اإلسالمي الوجود

 الخاليـة المبلطـة الـساحة فـي أو األرض، تحـت األنفاق في هوديي تاريخ عن الحديث يعايش لكنه به، ّيمر
 .تاريخي ٍشهود أو حضور أي من

 الجنـوبي الـسور بمـوازاة تـسير أن لهـا يـراد األولـى المرحلـة مـرحلتين، مـن يتكـون المقترح التلفريك
 للبنـى لقطريـةا اللجنـة" أقرتـه الـذي الجـزء .منتـصفه حتـى الـشرقي سـوره بمـوازاة فتـسير الثانية أما للقدس،
 ليـصار المـشروع، علـى واالعتراضـات الجـدل مستوى تخفيف أمل على فقط، األولى المرحلة يشمل "التحتية

 .الثانية مرحلته طرح إلى ًالحقا
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 لكـل أشـخاص ١٠ إلـى تـصل تقديريـة بـسعة عربـة، ٤١ تـشمل ٍمتـر، ١٤٠٠ األولى المرحلة طول
 طاقتـه بكامـل الخـط يعمـل وعنـدما طـن، حوالي العربة وزن نيكو أن يتوقع أخرى، ٍبلغة العربات، من ٍواحدة

 الـساعة، فـي كيلـومتر ٢١ بـسرعة تتحـرك ًطنـا، ٤١ سـيكون األسـالك علـى المحمول الوزن فإن التشغيلية
 ارتفـاع متوسـط ًمعـدنيا، ًعمـودا ٢٦ إلـى فـستحتاج والـسرعة الـوزن مـن المـستوى هذا الكوابل تتحمل ولكي
 ٍمتـر ٥٠ لكـل عمـود وجـود يعنـي فهـذا للخط اإلجمالي الطول على قسمناها ما ٕاذاو أمتار، ١٠ منها الواحد
 عـن يزيـد وعرضـها أمتـار ٤ نحـو منهـا الواحـدة طـول سيكون التي المتحركة عربة لألربعين إضافة ًتقريبا،

 .الجو في معلقة كبيرة سيارات إلى أقرب يجعلها ما المترين،

 مـا إذا الجنوب من تصويرها أردنا لو القديمة للقدس نهائيال الشكل نتخيل أن اآلن ًصعبا يكون لن
 اللــون داكنــة زجاجيــة عربــة ٤١وبـــ معــدني ٍعمــود ٢٦بـــ ًمطــرزا الــسور ســيكون الهــوائي، القطــار هــذا بنــي

 وقبـة المدينـة ألفـق ٍصـورة التقـاط الممكـن مـن يعـود لـن ٍمتـر؛ ٢٠ عـن تزيـد ال مـسافة السور عن تفصلها
 بــاب مــن قريبــة نقطــة حتــى الــشرقي الــسور طــول علــى ســتتكرر والعمليــة يــد،جد مــن الرصاصــية األقــصى
 .األسباط

 ًتحديدا؟ األقصى المسجد منها يظهر التي األفق زوايا على المشروع يركز أن مصادفة هي هل ترى
 ًتحديـدا الزاوية هذه ستطوق المشروع اكتمال ومع القديمة، للبلدة الشرقي الجنوب في يقع األقصى المسجد

ــل األعمــدة مــن ٍحــزامب ــات والكواب ــي والعرب ــق، تحجــب الت ــع األف ــاط وتمن ــشكله لألقــصى ٍواحــدة ٍصــورة التق  ب
 ويقـصد المدينـة، ّحيـز على هيمنته خفض يقصد األقصى لمشهد ٍمتعمد ٍطمس أمام ًفعليا نحن ...التاريخي

 المعــدني التخريــب هــذا يتجنبــوا كــي عنــه بعيــدة أخــرى زوايــا مــن القــدس لتــصوير والــصحفيين الــزوار دفــع
 جبـل مـن تؤخـذ التـي عنهـا المـشهورة تلـك غير أخرى ٍبصور للقدس ليشار المسجد، ألفق المتعمد الرمادي
 ورمــز الحــضارية الهويــة إعــالن هــو األفــق مــشهد القــدس فــي .ًشــرقا الزيتــون جبــل مــن أو ًجنوبــا المكبــر
 إذا ًكثيـرا ونخطـئ ًصـغيرا، ًجماليـا ًعمال ليس صورته في األقصى لتهميش الزائر ودفع السيادة، في األحقية

 .الفهم من المستوى هذا إلى قزمناه ما

 :ٍثالثة أهداف إذن يبحث عنها هذا المشروع

 الــشفافة الزجاجيــة العربــات تــسير إذ أهلهــا، علــى الــضغوط وتعزيــز وخنقهــا ســلوان فــوق القفــز ًأوال
 لخـصوصياتهم، ًشـامال ًوكـشفا لهـم ٍإزعـاج مـصدر فتـشكل بيـوتهم فـوق أمتار ٩-٤ بين يتراوح ٍارتفاع على
ــا ــزوار المجــيء ًثاني ــة ب ــى المدين ــة اخــتالق مركــز إل  بالقــدس يمــروا ال أن يــضمن ٍبــشكل الــصهيونية الرواي

 األقــصى المــسجد أفــق مــشهد تخريــب ًوثالثــا وحاراتهــا، أزقتهــا يعايــشوا أن ودون أمــامهم الماثلــة الحقيقيــة
 .ًالقديمة البلدة أفق ىعل وهيمنته حضوره وتخريب ًتحديدا،

 التـي الكمية بالطريقة "التهويد مشروعات أحد" ليس الهوائي القطار هذا أن ندرك أن الضروري من
 وأخــرى مركزيــة أدوات هنــاك للتــسميع؛ ٍمحفوظــات جملــة وكأنهــا االحــتالل مــشروعات لتعــداد اليــوم تنتــشر
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 عينـه الوقـت فـي .اليـوم نعرفـه كمـا القـدس شـكل ينهـي أن لـه يراد مركزي ٍمشروع أمام نحن وهنا هامشية،
 ُخـرب أن إنـساني تراثي موقع ألي يسبق ولم عالمي، إنساني تراث مدينة فالقدس ًقدرا، ليس المشروع فهذا
 إلـى ًوصـوال ًدوليـا ومحاربتـه المـشروع هذا لعزل واسعة مساحة وهناك الحديثة، لآللة المدمر الحضور بهذا

 الربابـة وادي مـن سـلوان محـيط فـي سـيتم معظمـه فـي األعمـدة تركيـب أن كما عنه، صهيوني تراجع فرض
 المـشروع لهـذا التحتيـة البنـى أعمـال ومنـع األولـى، المواجهـة جبهـة سـلوان كـون يعزز ما حلوة، وادي إلى

  .فاعل ٍبشكل حضرت ما إذا تحققه أن الشعبية المقاومة ألدوات ويمكن ًجامعا ًوطنيا ًهدفا يكون أن يجب

  ٣٠/١/٢٠١٩خبارية القدس اإل

*** 

  آراء عبرية مترجمة
 

  :غانتس في خطابه االنتخابي
 القدس عاصمتنا األبدية… نعم لالستيطان والجوالن… ال لدولة فلسطينية

  )٣٠/١/٢٠١٩هآرتس  (الوف بن

ًرئيس األركان الـسابق بنـي غـانتس طـرح أمـس بـديال قياديـا حقيقيـا لبنيـامين نتنيـاهو ً فـي خطابـه . ً
 عــن نيتــه التنــافس علــى رئاســة الحكومــة، ويتوقــع أن "منعــة إســرائيل"طبــاع أعلــن رئــيس حــزب المثيــر لالن

  .التاسع من نيسان سيكون أمام نتنياهو معركة حقيقية على رئاسة الدولة

ًكرس غانتس جزءا كبيرا مـن أقوالـه النتقـاد حكـم نتنيـاهو ووعـد بمحاربـة الفـساد، الـذي تحـول إلـى  ً
مجرد التفكير في أن يكون هناك رئيس "ودون مراوغة أو تلعثم قال بشكل واضح . عالمة مميزة لفترة واليته

د المقارنة بين نتنياهو وبع. ً"هذا لن يحدث أبدا. حكومة قدمت ضده الئحة اتهام، هو أمر مضحك في رأيي
الحكومـة التـي سنـشكلها سـتكون "، أوضـح أن "الدولـة هـي أنـا"ولويس الرابع عشر وقدمه كأحد رعايـا فكـرة 

  ."حكومة دولة وليست حكومة ملكية

غانتس لم يـوفر االنتقـاد لـسياسة نتنيـاهو التحريـضية، وتعهـد بتـضميد الجـراح فـي أوسـاط الـشعب 
فـي حكومـة الدولـة التـي سنـشكلها لـن تكـون هجمـات ضـد ". ات الحكـمووقف ثقافـة التحـريض ضـد مؤسـس

ولن يكون هناك تحريض ضـد الجهـاز . رئيس األركان والمفتش العام للشرطة والمستشار القانوني للحكومة
القــضائي والثقافــة واإلعــالم، ولــن نــصب الزيــت علــى شــعلة الكراهيــة ضــد نــصف الــشعب، ســواء اليمــين أو 

 في قسم من خطابه الذي تطرق فيه للوضع األمني، واصل خطه الهجومي الذي تبنـاه في المقابل،."اليسار
لقد أرسل تهديدات في كل االتجاهات واتهـم حكومـة . في أفالمه القصيرة التي عرضها في األسبوع الماضي

سأسـمح بكـل مـساعدة إنـسانية لـسكان "وقـال . نتنياهو بالمصادقة علـى تحويـل أمـوال قطـر إلـى قطـاع غـزة
مــن توقــع بــشرى ."زة، وسأســاعد فــي تطويرهــا االقتــصادي لكنــي لــن أســمح بــدفع الخــاوة بحقائــب أمــوالغــ



 
٢١

. رغم أنه أعاد كلمـة سـالم للخطـاب العـام، إال أنـه امتنـع عـن ذكـر حـل الـدولتين. سياسية جديدة خاب أمله
لن "ة الجوالن، غانتس تعهد بتعزيز الكتل االستيطانية وهضب. الخط الذي اقترحه هو خط متصلب وصقوري

بالنــسبة .غــور األردن حــدود شــرقية والقــدس الموحــدة وعاصــمة إســرائيل إلــى األبــد"، "ننــزل منهــا إلــى األبــد
سـنحافظ علـى ". لمصير المناطق والفلسطينيين، عرض خط يذكر بخطاب بار ايالن، وحتـى أنـه اهـتم بـذكره

لفلـسطينيين الـذين يعيـشون خلـف جـدار األمن في أيـدينا فـي كـل أرض إسـرائيل، لكننـا لـن نـسمح لماليـين ا
بكلمــات أخــرى، ال لدولــة فلــسطينية مــستقلة وال . "الفــصل بــأن يعرضــوا أمننــا للخطــر وهويتنــا كدولــة يهوديــة

غانتس أوضح أن التنافس بصورة مـشتركة مـع موشـيه يعلـون هـو االرتبـاط الـسياسي األول، وتعهـد .للضم
يمكننا األمل بأن يـنجح فـي . ، قال"الحريديين والعرب والدروزسأقوم بتعميق الشراكة مع ". بارتباطات أخرى

 ســيتنازلون عــن كــرامتهم "يوجــد مــستقبل" و"حــزب العمــل"ًويمكننــا األمــل أيــضا بــأن رؤســاء . هــذه المهمــة
  .دولة إسرائيل بحاجة إلى ائتالف مثل الحاجة إلى الهواء للتنفس. ويرتبطون بغانتس

  ٣١/١/٢٠١٩القدس العربي 

*** 

  ٍترميم مسجد مهجور بحارة الشرف يثير غضب المستوطنين.. قدسفي ال
 

 المــستوطنين إن العبريــة، "أحرونــوت يــديعوت" صـحيفة قالــت – اإلخباريــة قــدس – عبريــة ترجمـات
 مــن الــشديد غــضبهم عــن أعربــوا "اليهــودي الحــي" االحــتالل عليــه يطلــق مــا أو الــشرف حــارة فــي القــاطنين

 مـن ويحـده الـشرف حـارة مـدخل فـي المـسجد ويقـع الحـي، فـي المـساجد حدأل ًمؤخرا بدأت إصالحات أعمال
 التي المستوطنات إحدى واعتبرت.السنين عشرات منذ ًمهجورا المسجد وكان األرمني، الحي المقابلة الجهة
 ال" أنــه وأضـافت الحــي، فـي المـستوطنين لمــشاعر اسـتفزاز بمثابــة المـسجد، تـرميم إعــادة أن الحـي، تقطـن

 ًمـؤخرا المسجد على تركيبها تم التي الخضراء األضواء أن المستوطنة وزعمت".الحي هذا نونيقط مسلمون
 مـن بـاآلذان البـدء وتم الترميم أعمال استمرت حال وفي منازلهم، داخل وتضيء المستوطنين بيوت تخترق
 خــشية ناآل هنــاك إن الحاخامـات أحــد قــال حـين فــي.اليوميــة حيـاتهم علــى ســيؤثر ذلـك فــإن المــسجد داخـل
 حيـث المحتلـة، للقـدس القديمة البلدة في أخرى مهجورة لمساجد ترميم بأعمال الفلسطينيين قيام من لديهم
 .الشرف حارة في سنوات عدة قبل أقيم يهودي كنيس قرب المساجد هذه أحد يقع

 وتـم الديـسي، لعائلـة ًشخـصيا ًملكـا يعتبـر الـشرف حـارة مدخل في الموجود الديسي مسجد أن يذكر
 عـشرات طـوال ًمهجـورا المـسجد ظـل حيـث فيـه، الـصالة إقامـة إلعـادة الماضـية الفترة خالل بإصالحه البدء

  .السنين

  ٢٩/١/٢٠١٩قدس اإلخبارية 

*** 
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 الدولة ثنائية القومية أصبحت حقيقة واقعة

 هآرتس -  روغل الفر

 هو حقيقة أن إسرائيل الفيل الذي يوجد داخل الغرفة، التي تجري فيها الحملة االنتخابية الحالية،
 .اآلن هي دولة ثنائية القومية وغير ديمقراطية وغير يهودية

يؤمن  حل الدولتين لم يعد منذ زمن قابال للتطبيق، والجمهور اليهودي في إسرائيل ال يريده، وال
اآلن حتى . بأن الشعب الفلسطيني يريده، وغير مستعد لدفع الثمن المتعلق به، حتى أنه ال يرى فيه حاجة

هزم االحتالل الفلسطينيين، أعمال اإلرهاب القليلة ال تزعج على األغلب اإلسرائيليين وال تمنعهم من أن 
 الواليات المتحدة وأوروبا –يزدهروا ويديروا روتين حياتهم، وهي اضعف من أي وقت مضى، والعالم 

 . ال يجبي من إسرائيل أي ثمن جراء استمرار االحتالل–وروسيا والصين 

العرب مواطنو إسرائيل ليسوا جزءا (حتى لو وجدت أغلبية راسخة في أوساط اليهود في إسرائيل 
لصالح اتفاق ) جوهريا من اللعبة الديمقراطية، فهم محرومون وليس لهم أي وزن في القرارات المهمة

 .عادل، ال يثق تماما بأن الشعب الفلسطيني سيوافق عليه

نائية القومية في المستقبل، وهو تطور ال يمكن منعه للوضع يضع المؤرخ بني موريس الدولة ث
 .)١٨/١هآرتس، ( الراهن، الذي فيه اتفاق السالم القائم على تقسيم البالد ال يبدو واقعيا 

ًسواء أكانت الدولة ثنائية القومية تعتبر مستقبال ال يمكن منعه، أو حاضرا منفيا، فان أمرا واحدا يصرخ  ً
 .يهودي في إسرائيل ال يفهم ذلكالجمهور ال: عاليا

يهودية . ال توجد نهاية للعمل والقمع لدى المجتمع اإلسرائيلي. هذه حقيقة ال تقل إدهاشا
  . هذه حجارة األساس إلسرائيل، دولة اليهود، في نظر مواطنيها اليهود–وديمقراطية 

من . ع فخرهم الوطنيوعلى ذلك يتم رف. من أجل ذلك ال يكفون عن سفك دماء أبنائهم وجيرانهم
  .فقدان حجارة األساس هذه هم يخشون أكثر من أي شيء آخر

ومن أجل ذلك هم على استعداد لقتل اليساريين الخونة وكذلك العرب، ومن أجل ذلك هم على 
  .بدون ذلك هم يشعرون برعب وجودي فظيع. استعداد ألن يقتلوا وأن يضحوا بأبنائهم

وبالتأكيد في المستقبل فقط . بة لهم هو األكثر فظاعة، قد حدثإال أن هذا األمر، الذي بالنس
. ال يفهمون ذلك. الخراب المأساوي حدث وهم ال يعرفون ذلك. المصيبة حلت عليهم. سيزداد ترسخا

 .عيونهم كانت مغمضة

مجتمع كامل يتملكه مرض الذهان . تجري حملة االنتخابات هذه في واقع متخيل فوق وهمي
في األخطاء، وكأن ما يقف على األجندة هو التهديد االيراني، مواجهة اخرى مع حماس، الجماعي، يغرق 

  .ملفات رئيس الحكومة، السجل العسكري لبني غانتس
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قياسات الفيل ال تبقي أي مكان تقريبا ألي . الجميع يتجاهلون تماما الفيل الذي يوجد في الغرفة
ُازاء حقيقة أنه كتب على إسرائيل أن تكون دولة ثنائية االنتخابات تجري في زوايا الغرفة، . شيء آخر

  .القومية، االنتخابات تتناول قضايا تافهة، صغائر األمور، هراء حقا

يتوقع موريس أنه بضغط العقوبات الدولية والتمرد العربي ستدار هنا دولة بحكم عربي مع أقلية 
  .يهودية

، ويقلل من ) تغرق، الشعبوية الموثوقة في ارتفاعالليبرالية(يبدو لي أنه يبالغ في قيمة العالم 
يوجد لهم جيش قوي ال مثيل له، مسلح بالتكنولوجيا االكثر فتكا، وتغذى على ايديولوجيا . قيمة اليهود

في البداية ستكون هنا حرب . ليس بهذه السرعة سيكون هنا حكم عربي. قومية متطرفة، عنصرية ودينية
  .البالد، ربما ايضا سيكون لذلك تداعيات مشعةأهلية فظيعة، الدماء ستغطي 

يوجد هنا . عندما يدور الحديث عن حماية الحرم يجب أن ال نستبعد هذه االحتمالية تماما
متى ستستيقظون . المستقبل أصبح هنا. االنتخابات القريبة غير مهمة. أشخاص كبار يتحدثون مع اهللا

 وتفهمون أن األمر قد انتهى؟

  ١٥ ص٣١/١/٢٠١٩الدستور 

*** 

  اصدارات

  قصص مصورة.. "حكايات من األردن وفلسطين"

 

 الصادر حديثا لمؤلفه الدكتور أحمد زياد أبو "حكايات من األردن وفلسطين" احتوى كتاب –عمان 
غنيمة، على قصتين مصورتين موجهتين لألطفال والفتيان تحكيان قصة الرابط التاريخي الذي يجمع بين 

لفلسطيني خالل مواجهتهما االحتالل اإلسرائيلي وما ارتكبه من اعتداءات متواصلة في الشعبين األردني وا
تحكي بالصورة والسرد القصصي الممتع عن عدد ” الثوار األردنيون ينتصرون لفلسطين"قصة .فلسطين

ات من أبناء األردن الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم وأموالهم في سبيل نصرة إخوانهم في فلسطين مع بداي
وتؤكد القصة .القرن الماضي، حين بدأت تتكشف الرغبة الصهيونية العالمية في االستيالء على فلسطين

أن األردنيين حين هبوا لمساعدة أشقائهم في فلسطين كانت هبتهم هذه تأكيدا لما توارثوه من قيم ومواقف 
م في وجه الطغيان من العادات األصيلة التي تحض على دفع األذى والظلم واالنتصار ألشقائه

التي جرت أحداثها ” معركة الكرامة الخالدة“وتتناول القصة المصورة الثانية التي حملت عنوان .واالحتالل
، البطوالت األردنية في تاريخنا العربي الحديث بأحرف من ذهب كأول معركة عسكرية ينتصر ١٩٦٨عام 

دماء طاهرة زكية من أبناء الشعبين الشقيقين فيها جيش عربي على العدو المحتل، وهي معركة بذلت فيها 
يقول مؤلف االصدار .لمنع المخططات اليهودية الحتالل مزيد من األراضي العربية في شرقي نهر األردن
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، ان تاريخ أي أمة يجب أن يكون متحفا يحتوي على اآلثار "بترا"أبو غنيمة لوكالة االنباء األردنية 
 شاهدا حيا لمن يفهمه ويتعمق في معانيه ويتأثر بمدلوالته ليكون هذا والمخطوطات، كما ينبغي ان يكون

حكايات “وأشار إلى أن سلسلة اصدارات .التاريخ حافزا لإلنسان لالنطالق نحو الحرية والحياة األفضل
مستمدة من قصص حقيقية آثرت أن تكون بسيطة المعاني شديدة التكثيف ومصورة ” األردن وفلسطين

يشار إلى أن المؤلف أبو غنيمة .نشء الجديد الستخالص العبرة والحكمة من التاريخ القريبليطلع عليها ال
، ويحمل شهادة الصيدلة من جامعة العلوم والتكنولوجيا، صدر له عدد من ١٩٦٩من مواليد جرش العام 
 قلمي، حكاية وطن، وهذا.. مالمح الحياة السياسية في األردن، وحكاية جدي: الكتب والمؤلفات، منها

  )بترا(-.”علوم الصيدلة“ عاما في مسيرة نقابة الصيادلة، ويرأس تحرير مجلة ٥٠وكتاب 

  ١٣ص/٣١/١/٢٠١٩الغد 

*** 

 اخبار باالنجليزية

 King discusses joint action with Arab foreign ministers 
AMMAN — His Majesty King Abdullah on Wednesday stressed the importance of joint 
coordination on regional issues and crises to enhance joint Arab action and serve the interests of 
Arab countries and peoples.The King’s remarks came during a meeting at Al Husseiniya Palace 
with Kuwait’s First Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sheikh Sabah Al Khalid Al 
Hamad Al Sabah, UAE’s Minister of Foreign Affairs and International Cooperation Sheikh 
Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, Bahraini Foreign Minister Khalid Bin Ahmed Al Khalifa, Saudi 
Minister of State for Foreign Affairs Adel Al Jubeir and Egyptian Minister of Foreign Affairs 
Sameh Shoukry, a Royal Court statement said. The ministers are in Jordan to participate in 
consultative meetings with Foreign Minister Ayman Safadi on Thursday at King Hussein Bin 
Talal Convention Centre in the Dead Sea area, during which they will discuss the latest regional 
developments and means of addressing them.“Deep-rooted and brotherly” ties between Jordan 
and Arab countries were affirmed during the talks, with His Majesty expressing hope that the 
foreign ministers’ meeting would have “fruitful” outcomes, according to the statement. The King 
also stressed the need for ending the Israeli-Palestinian conflict based on the two-state solution 
and the Arab Peace Initiative, and in a ways that guarantees the establishment of an independent 
Palestinian state on the pre-1967 lines, with East Jerusalem as its capital.During the meeting with 
the ministers, His Majesty conveyed his greetings to the heads of their respective states, wishing 
them good health and more prosperity for their peoples and countries.The meeting was attended 
by Expatriates Safadi and Adviser to the King and Director of His Majesty’s Office Manar 
Dabbas.Earlier in the day, Safadi received his Arab counterparts at Queen Alia International 
Airport, a Foreign Ministry statement said.Also on Wednesday, King Abdullah, discussed with 
Bahraini King Hamad Bin Isa Al Khalifa of the Kingdom of Bahrain the “brotherly and historic” 
relations between Jordan and Bahrain, as well as regional issues, the Royal Court said. 

The Jordan Times Jan 30,2019 

***  
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Israeli forces kill Palestinian teen east of Jerusalem 

  
JERUSALEM, Wednesday, January 30, 2019 (WAFA) – Israeli forces Wednesday morning 
killed a Palestinian teen near al-Zaayim checkpoint, east of East Jerusalem. 
The Palestinian Health Ministry said that Israeli forces deployed at the checkpoint, which  shot 
and killed the 16-year-old teen, identified later as Samah Mubarak. 
Mubarak, a resident of al-Ram village, northeast of Jerusalem, was killed purportedly for 
wielding a knife and attempting to stab soldiers. No injuries was reported among Israeli soldiers 
though. 
The circumstances surrounding the killing remain unclear and largely based on the Israeli 
version of events. 
Israeli has been criticized for its reflexive use of lethal force and “extrajudicial killings” when 
Palestinian alleged attackers no longer pose an immediate threat. The UN Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) said that circumstances surrounding such killings 
over the past months remain disputed. 
Various international, Palestinian and Israeli human rights organizations have slammed Israel’s 
policy of “extrajudicial killings” against Palestinians. 
Video footages for similar alleged attacks appear to disapprove Israeli military claims, showing 
alleged Palestinian attackers did not even attempt to carry out any attacks. Some footages 
showed Israeli forces manipulating the crime scene following such killings. 

WAFA January 30, 2019  

*** 
 

Israel demolishes building in Jerusalem 
  
JERUSALEM, Wednesday, January 30, 2019 (WAFA) – Israeli bulldozers Wednesday morning 
demolished a two-story Palestinian building in the East Jerusalem neighborhood of Wadi al-Joz. 
WAFA correspondent said that Israeli military police cordoned off the industrial zone in the 
neighborhood as bulldozer proceeded to demolish the building purportedly for lacking a rarely-
issued Israeli construction permit. 
House demolition watchdog Wadi Hilweh Information Center (WHIC) said the demolished 
building comprised of three apartments, three stores and two attached containers, all belonging to 
Khaled al-Malhi. 
WHIC reported al-Malhi saying that staff of the Israeli Municipality of Jerusalem stormed the 
building two days ago, and handed him a notice, allowing him 48 hours to completely demolish 
it. He consulted his attorney and asked him to appeal the order, but the demolition was carried 
out before any legal step could be taken. 
According to al-Malhi, the first floor of the building, built 20 years ago, consisted of a car wash 
shop, a car repair shop and stores, while the second floor, built five years ago, consisted of three 
apartments, including one under construction.  
He noted that he was fined the sum of 160,000 Israeli shekels (approximately $43,000).  
Using the pretext of illegal building, Israel demolishes houses on a regular basis to restrict 
Palestinian expansion in occupied Jerusalem. 
At the same time, the municipality and government build tens of thousands of housing units in 
illegal settlements in East Jerusalem for Jews with a goal to offset the demographic balance in 
favor of the Jewish settlers in the occupied city. 
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Although Palestinians in East Jerusalem, a part of the internationally recognized Palestinian 
Territory that has been subject to Israeli military occupation since 1967, they are denied their 
citizenship rights and are instead classified only as "residents" whose permits can be revoked if 
they move away from the city for more than a few years. 
They are also discriminated against in all aspects of life including housing, employment and 
services, and are unable to access services in the West Bank due to the construction of Israel's 
separation wall. 

WAFA January 30, 2019  

***  

  

Ashrawi: Expulsion of TIPH intended to cover up Israel’s crimes 
  
RAMALLAH, Wednesday, January 30, 2019 (WAFA) - Israeli Prime Minister Benjamin 
Netanyahu’s decision to expel the Temporary International Presence in Hebron (TIPH) is 
intended to cover up on crimes committed by armed settlers against a civilian population, 
Palestine Liberation Organization (PLO) Executive Committee member Hanan Ashrawi said on 
Wednesday. 
Netanyahu decided not to extend TIPH’s mandate, claiming the international civilian observer 
force that has operated in the occupied southern West Bank city of Hebron for more than 20 
years is working against Israel’s interest. 
Ashrawi said in a statement that Netanyahu’s decision came only a few days after armed Israeli 
settlers killed Hamdi Na’asan and wounded at least 30 Palestinian civilians during their raid on 
the al-Mughayyir village, east of the occupied West Bank city of Ramallah: 
"Prime Minister Netanyahu and his right-wing and racist coalition government are expelling the 
witnesses to the very crimes committed by their extremist and armed settler population in order 
to shield them from any accountability for their lawlessness and egregious violations,” said 
Ashrawi. 
TIPH was established following the Ibrahimi Mosque massacre in which American-born settler 
Baruch Goldstein entered the Mosque in Hebron on February 25, 1994 during the holy month of 
Ramadan and killed 29 Palestinian men and boys and injured dozens more. On March 18, 1994, 
the UN Security Council passed Resolution 904 that called for 'measures to be taken to guarantee 
the safety and protection of the Palestinian civilians throughout the occupied territory, including, 
inter alia, a temporary international or foreign presence.' 
“Instead of fulfilling its obligations as outlined in international law, previously signed 
agreements and terms of reference, Israel continues to entrench the colonial military occupation 
in the service of its violent settlers who enjoy immunity for their criminal actions time after 
time,” she said. “Neither Israel nor its settlers should be granted license to commit terror and 
murder.” 
The PLO official appealed to United Nations Secretary-General Antonio Guterres and all UN 
Member States to guarantee that the TIPH remains in Hebron to fulfill its important mandate. “It 
is high time that the international community fulfills its duty to ensure protection for the 
vulnerable and accountability for Israel once and for all," Ashrawi concluded her statement. 
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Tourism companies fueling human rights violations against 
Palestinians - AI 

  
JERUSALEM, Wednesday, January 30, 2019 (WAFA) - Online booking giants Airbnb, 
Booking.com, Expedia and TripAdvisor are fuelling human rights violations against Palestinians 
by listing hundreds of rooms and activities in Israeli settlements on occupied Palestinian land, 
including East Jerusalem, Amnesty International (AI) said on Wednesday. 
In a new report, 'Destination: Occupation’, the organization documents how online booking 
companies are driving tourism to illegal Israeli settlements and contributing to their existence 
and expansion. 
Israel’s settling of Israeli civilians in the Occupied Palestinian Territories (OPT) violates 
international humanitarian law and is a war crime. Despite this, the four companies continue to 
operate in the settlements, and profit from this illegal situation, said AI. 
One of the settlements included in Amnesty International’s report is Kfar Adumim, a growing 
tourism hub located less than two kilometers from the Bedouin village of Khan al-Ahmar, whose 
imminent and complete demolition by Israeli forces has been given a green light by Israel’s 
Supreme Court. The expansion of Kfar Adumim and other surrounding settlements is a key 
driver of human rights violations against the local Bedouin community, it said. 
“Israel’s unlawful seizure of Palestinian land and expansion of settlements perpetuates immense 
suffering, pushing Palestinians out of their homes, destroying their livelihoods and depriving 
them of basics like drinking water. Airbnb, Booking.com, Expedia and TripAdvisor model 
themselves on the idea of sharing and mutual trust, yet they are contributing to these human 
rights violations by doing business in the settlements,” said Seema Joshi, Amnesty 
International’s Director of Global Thematic Issues. 
“The Israeli government uses the growing tourism industry in the settlements as a way of 
legitimizing their existence and expansion, and online booking companies are playing along with 
this agenda. It’s time for these companies to stand up for human rights by withdrawing all of 
their listings in illegal settlements on occupied land. War crimes are not a tourist attraction.” 
In November, Airbnb pledged to remove all listings in settlements in the West Bank, following 
investigations by Al Jazeera and Human Rights Watch.  However it did not extend its 
commitment to occupied East Jerusalem, which is also occupied territory, and where it has more 
than 100 listings in settlements. 
Amnesty International called on Airbnb to implement its announcement and remove all its 
listings in settlements in occupied territory, including East Jerusalem. Booking.com, Expedia and 
TripAdvisor should remove all their listings in the OPT, it said. 
Under the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, companies have a 
responsibility to respect international humanitarian and human rights law, wherever they operate 
in the world. Until they remove listings in settlements, all four companies in Amnesty 
International’s report are in breach of these responsibilities in relation to their activities in the 
OPT, as well as their own corporate standards. 
All four companies in Amnesty International’s report have listings in settlements including East 
Jerusalem. At the time of writing: 
US-based Airbnb currently has more than 300 listings of properties in settlements in the OPT. 
US-based TripAdvisor lists more than 70 different attractions, tours, restaurants, cafés, hotels 
and rental apartments in settlements in the OPT. 
Booking.com, which is headquartered in the Netherlands, lists 45 hotels and rentals in 
settlements in the OPT. 
US-based Expedia lists nine accommodation providers, including four large hotels, in 
settlements in the OPT. 
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Between February and October 2018 Amnesty International visited four Palestinian villages 
close to Israeli settlements, as well as the Silwan neighborhood of East Jerusalem and a 
Palestinian community in Hebron. All these locations are close to lucrative tourist attractions run 
by settlers. 
Amnesty International found that Airbnb, Booking.com, Expedia and TripAdvisor not only play 
a significant role in driving tourism to illegal settlements, they also mislead their customers by 
failing to consistently indicate when listings are located in Israeli settlements. 
“Tourists coming here are brainwashed, they are lied to, they do not know this is our land,” said 
a Palestinian farmer living next to Shiloh settlement, where the Israeli government is funding a 
large visitor centre to draw tourists to an archaeological site. 
The two Palestinian villages next to Shiloh have lost more than 5,500 hectares (55 square 
kilometers) of land since the late 1990s. Many people have moved away, and those who stay say 
they are subject to frequent attacks by armed settlers. Airbnb, Booking.com and TripAdvisor all 
feature listings in Shiloh, but only Booking.com explains that its listing is located inside an 
Israeli settlement. 
In recent years the Israeli government has invested huge sums to develop the tourism industry in 
settlements. It uses the designation of certain locations as tourist sites to justify the takeover of 
Palestinian land and homes, and often deliberately constructs settlements next to archaeological 
sites to emphasize the Jewish people’s historic connections to the region. 
Amnesty’s report highlights how the Israeli government allows and encourages settlers to exploit 
land and natural resources that belong to Palestinians, and how Airbnb, Booking.com, Expedia 
and TripAdvisor also benefit from this exploitation. 
“These companies promote visits to nature reserves, encourage tourists to go on walking trails 
and desert safaris, and entice visitors to taste wine from local vineyards,” said Seema Joshi. 
“Despite the fact that these are illegally appropriated Palestinian natural resources, these 
activities only benefit settlers and the online companies that do business with them.” 
Amnesty International documented the stark contrast between the tourist experiences on offer in 
the settlements and the human rights violations inflicted daily on Palestinians in the same areas. 
Airbnb, Booking.com, Expedia and TripAdvisor all provide listings for holiday rentals and 
desert camping “experiences” run by settlers in or near Kfar Adumim settlement.  Some 180 
residents of Khan al-Ahmar are at risk of being forcibly evicted by the Israeli army to make way 
for the illegal expansion of Kfar Adumim and other settlements in the area. Such forcible transfer 
of people in occupied territory constitutes a war crime. The Israeli authorities have offered the 
villagers a choice of two possible destinations: a site near the former Jerusalem municipal 
garbage dump, near the village of Abu Dis, or a site next to a sewage plant close to the city of 
Jericho. 
“Desert Camping Israel”, promoted by Airbnb, Booking.com and Expedia, allows guests to pay 
up to $235 a night to “experience the tranquility of the desert and get a taste of warm Israeli 
hospitality”. TripAdvisor also lists a national park, a museum, a desert tour and a Bible-themed 
attraction on land near to Kfar Adumim. 
“The camping experiences on offer are located on land which the Bedouin used to use for 
herding. As Kfar Adumim settlement has grown many Bedouin herders have lost their 
livelihoods and now depend on humanitarian aid,” said Seema Joshi. 
“Every penny these companies earn from promoting tourism in Kfar Adumim is a profit from 
human rights violations. The fact that settlers are using Bedouin culture to draw in tourists adds 
insult to injury.”  
Amnesty International also visited Khirbet Susiya village, where Palestinian residents live in 
temporary shelters after they were forcibly evicted from much of the area to make way for the 
expansion of the neighboring Susya settlement. The Israeli authorities have blocked water 
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cisterns and wells in Khirbet Susya, and in 2015 the UN estimated that about a third of villagers’ 
income was spent paying for water. 
Susya is built around the ruins of an archaeological site, which at the time of writing was 
featured on both Airbnb and TripAdvisor along with photographs of places that travelers could 
visit, including the ruins, an olive grove, winery and vineyard, as well as a large swimming pool 
in the settlement. 
The Israeli government’s development of archaeological sites in settlements like Susya and 
Shiloh is pivotal to its plans to develop and expand the settlements. 
“Promoting these sites to a global audience facilitates the Israeli government’s settlement goals, 
which is where international tourism companies become essential,” said Seema Joshi. 
“The archaeological site in Susya like many other tourist attractions in or near settlements is 
driving human rights violations against neighboring Palestinians. By promoting sites like these, 
online booking companies are complicit in the Israeli government’s illegal endeavor to expand 
the settlements at all costs.” 
It is not just the tourism industry which is profiting from, and contributing to, illegal settlements.  
Hundreds of millions of pounds’ worth of goods produced in Israeli settlements are exported 
internationally each year, despite the fact that most countries around the world have officially 
condemned the settlements as illegal under international law. 
As well as calling on individual companies to stop doing business in and with the settlements, 
Amnesty International called on governments to make this mandatory through regulation, and to 
introduce laws prohibiting the import of settlement goods. 
“It’s not enough to condemn the settlements as illegal but allow the commercial activities that 
make them profitable to continue,” said Seema Joshi. 
The Irish government is currently in the process of approving a landmark bill which would 
prohibit trade in goods and services with settlements, and Amnesty International is calling on 
other countries to follow this lead. 
Prior to publication, Amnesty International wrote to the four companies and provided each with 
an opportunity to respond to its findings. Booking.com and Expedia provided responses, but 
Airbnb and TripAdvisor did not. 
Amnesty International reviewed the responses in detail and took appropriate account of 
information provided in updating its findings. 
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UN: Right to education in occupied territory deeply impacted  
by Israeli interference 

  
JERUSALEM, Wednesday, January 30, 2019 (WAFA) – United Nations officials Wednesday 
expressed deep concern by rise in ongoing Israeli interference in Palestinian schools. 
“As the second school term resumes in the State of Palestine, we remain deeply concerned by the 
high number of reported incidents of interference in or near schools in the West Bank since the 
beginning of the school year," said the Humanitarian Coordinator, Jamie McGoldrick, UNICEF 
Special Representative, Genevieve Boutin, and UNESCO in a joint statement. 
"These incidents are impacting children’s safe access to education. Incidents of interference in 
schools by Israeli Forces, demolitions, threats of demolition, clashes on the way to school 
between students and security forces, teachers stopped at checkpoints, and the violent actions of 
Israeli forces and settlers on some occasions, are impacting access to a safe learning environment 
and the right to quality education for thousands of Palestinian children," they said. 
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“From January to December 2018, the UN documented 111 interferences to education in the 
West Bank affecting 19,196 children, an average of more than two violations every week. More 
than half of the verified incidents involved live ammunition, tear gas, and stun grenades fired 
into or near schools by Israeli Forces, impacting the delivery of education or injuring students. 
Nearly two-thirds of all verified interference incidents in West Bank schools took place in the 
last four months of 2018." 
The UN officials added, “Currently, some 50 schools in the West Bank, including in East 
Jerusalem, are under threat of demolition. In 2018, five schools in the West Bank were 
demolished or seized by Israeli authorities, including Izbiq Community School north of Nablus, 
Al Semeye School south of Hebron, and the Abu Nuwar and Jabel Baba schools in East 
Jerusalem. Also, since mid-October 2018, the Sawiya al Luban school south of Nablus was 
closed for a day, and the Khan al-Ahmar village school, east of Jerusalem, remains under threat 
of demolition, along with the rest of the village. Orief secondary school for boys near Nablus has 
also been forced closed twice due to settler violence, and children from this school have been 
hospitalized with multiple injuries, including from gunshots. In the H2 area of Hebron, tear gas is 
regularly used around schools, and new measures are being applied at checkpoints that expose 
students and teachers to violence - at one particularly affected H2 school, more than 20 such 
incidents were documented in 2018." 
Moreover, they said, "during military escalations from 11 to 13 November, schools in Gaza and 
in southern Israel were closed for at least one day, including four schools in Gaza that received 
minor damage, and one learning support centre and one kindergarten that both severely 
damaged." 
The UN officials said "schools should be respected as places of learning, safety and stability. The 
classroom should be a sanctuary from conflict, where children can learn and develop into active 
citizens. 
“Children should never be the target of violence and must not be exposed to any form of 
violence.” 
WAFA January 30, 2019  
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Global action needed on growing Israeli settlement moves, says UN 
rights expert 

  
GENEVA, Wednesday, January 30, 2019 (WAFA) – The international community must take 
decisive action in response to Israel’s recent intensification of settlement activities in the 
occupied West Bank, including East Jerusalem, which amounts to a clear rebuff of a two-state 
solution, says a UN human rights expert. 
“If these further settlements steps by Israel are left unanswered by the international community, 
we will be driving past the last exit on the road to annexation,” said the Special Rapporteur for 
the situation of human rights in the Palestinian territory occupied since 1967, Michael Lynk. 
“The global community has repeatedly affirmed that the Israeli settlements are a flagrant 
violation of the Fourth Geneva Convention of 1949. The settlements are also a presumptive war 
crime under the 1998 Statute of Rome, and as I have noted many times before, settlements are 
the source of a range of persistent human rights violations,” said the UN expert. 
The last year has seen a marked rise in incidents of violence by Israeli settlers against 
Palestinians in the West Bank. “In many cases, Israeli forces, obligated to protect the Palestinian 
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population under international humanitarian law, stand idly by while olive trees are destroyed, 
livelihoods are damaged, and even while people are injured or, at worst, killed. 
The events in the West Bank village of Al Mughayyir on 26 January are a sobering example of 
this extremely troubling phenomenon, where a Palestinian villager was shot dead in the presence 
of Israeli settlers and soldiers. These incidents not only violate numerous human rights such as 
the rights to life, security of the person, and freedom of movement of Palestinians, but also serve 
to expand the area of land over which Israeli settlers have control,” Lynk observed. 
“It is impossible to square the international community’s rhetorical support for a genuine two-
state solution with its persistent unwillingness to confront Israel with any meaningful injunctions 
to halt and reverse these steps towards annexation. 
“The Israeli settlements are the engine of the 51-year long occupation. This occupation will not 
die of old age, but only with the resolute imposition of consequences on Israel for ignoring 
international law and numerous United Nations resolutions,” added Lynk. 
The Special Rapporteur also highlighted that, on 8 January, Israel opened Route 4370, which 
links Jerusalem to the settlements north and east of the city. Dubbed the “apartheid road” by the 
Israeli newspaper Ha’aretz, it consists of two parallel roads – one for Israelis and the other for 
Palestinians in the West Bank – with a dividing wall between them. 
Route 4370 is an integral part of the two-tier network of segregated highways in the occupied 
West Bank in support of the settlements. “I agree with human rights defenders who have pointed 
out that the road is part of Israel’s long-term strategy to ensure contiguity between Jerusalem and 
surrounding settlements, and to consolidate Israel’s claim for sovereignty over Area C, which 
covers 60 percent of the West Bank.” 
The Special Rapporteur also expressed alarm over the issuing of building tenders to construct 
settlement units. According to Peace Now, 3,154 tenders were issued in 2017. In 2018, that 
figure passed 3,800, the highest number since Peace Now began compiling data in 2002. 
Lynk also criticized recent moves by the Israeli Government to expand existing settlements near 
Bethlehem and Ramallah, and condemned the threatened eviction of Palestinian refugees from 
their homes in the Sheikh Jarrah neighborhood of East Jerusalem, where they would be replaced 
by Israeli settlers. 
“The forced transfer of protected people under occupation is a grave breach of the Fourth 
Geneva Convention and a war crime. It is also likely that it violates the guaranteed international 
rights to privacy and adequate housing,” he said. 
“All these measures, together with recent Knesset (Israeli parliament) legislation enacted with 
the purpose of legalizing settlement outposts in the West Bank and to allow for the confiscation 
of private Palestinian property, are not only illegal, but they contribute immensely to the 
immeasurable hardship experienced by all those living under this endless occupation,” Lynk 
added. 
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