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  المحتوى

  األردن والقدس
  

  ٤   تطلب حصر األضرار في باب الرحمة لصيانته"األوقاف" •

  ٤  األحزاب اإلصالحية تستنكر استهداف المقدسات في القدس •

  ٥  "األقصى"يشيد بإعادة فتح باب الرحمة بـ " النقباء" •

  

  شؤون سياسية
  

  ٦  تقسيم فلسطين وتشريد أهلها يؤسس لمشرق جديد: عون •

  ٦  بوتين يزور القدس بدعوة من نتنياهو •

  ٧  ليبيريا توضح موقفها من نقل سفارتها إلى القدس •

  ٧  السلطة الفلسطينية ترفض استالم أموال الضرائب المحولة رفضا للخصومات اإلسرائيلية •

  ٩  مصلى باب الرحمةجاهزون ألي محاوالت صهيونية إلغالق : صبري •

  ٩   لتهدئة المسجد األقصىإسرائيل يتجاهل رسالة األردن:  عبريإعالم •

  ١٠  بالقوة" باب الرحمة"تحذيرات أمنية إسرائيلية من إخالء مصلى  •

  

  اعتداءات
  

  ١٠  ً فلسطينيا في الضفة٣٤االحتالل يعتقل محافظ القدس و •

ًاالحتالل يستدعي طفال قاصرا من القدس للتحقيق • ً  ١١  

  ١٢  المتطرف غليك يدنس األقصى واعتقاالت في القدس •

  

  شؤون مقدسية
  

الشرق األوسط " مهندسي"ما يحدث في األقصى سيقلب الطاولة في وجه : ثابت. د •

  ١٣  الجديد

 باإلفراج وتطالب فلسطين عن الخاروف الصحفي إبعاد االحتالل نية تستنكر النقابة •

  ١٥  عنه الفوري
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  تقارير

  

  ١٥  يسرع في عملية تجنيس المقدسييناالحتالل  •

  

  فعاليات
  

حدوتة فلسطينية تسافر بالجمهور عبر الزمن للحياة في البلدة القديمة .. قهوة زعترة •

  ١٧  بالقدس

  

  آراء عربية

  ١٨  وسطاء إسرائيل •

  ٢٠  هل يعاقب الشهيد، األسير، الجريح الفلسطيني من جديد؟ •

  ٢١  قديم نتنياهو... جديد كوشنير •

ًال أهال وال سهال.. كوشنير • ً  ٢٣  

  

  

  اخبار باالنجليزية
  

War on Al Aqsa: At what price Netanyahu’s victory?  ٢٤  

The worst, longest occupation in history  ٢٦  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  األردن والقدس

   تطلب حصر األضرار في باب الرحمة لصيانته"األوقاف"
 

أوقاف القدس أن المجلس عقد جلسة طارئة كشفت مصادر في مجلس  - عمان ـ أنس صويلح
  .يوم امس لدراسة تكاليف صيانة باب الرحمة احد ابواب المسجد االقصى

وبينت المصادر ان الجلسة جاءت بناء على كتاب اصدره وزير االوقاف والشؤون والمقدسات 
ائرة اوقاف االقصى مجلس اوقاف القدس ود االسالمية الدكتور عبد الناصر ابو البصل والذي طلب فيه من

التابعين لوزارة االوقاف االردنية بضرورة حصر االضرار الموجودة في باب الرحمة وتكلفة صيانتها للبدء 
  .فورا بصيانتها على نفقة وزارة االوقاف االردنية

واضافت المصادر ان مجلس اوقاف القدس تواجد في باب الرحمة يوم امس لالطالع على باب 
  .مع الظروف الماطرة ليتأكد من حجم االضرار ويحصرها بشكل كاملالرحمة بالتزامن 

 مليون دينار سنويا يتم صرفها العمال ١٥يذكر ان االردن يخصص موازنة مالية تصل الى 
صيانة المسجد االقصى ورواتب لموظفي وحراس وسدنة المسجد االقصى المبارك كجزء من الوصاية 

  . دونما١٤٤ة المسجد االقصى المبارك على كامل مساحته البالغة الهاشمية التي تقوم على حماية وصيان

  ١ص/٢٨/٢/٢٠١٩الدستور 

*** 

 األحزاب اإلصالحية تستنكر استهداف المقدسات في القدس
  

استنكر تيار األحزاب اإلصالحية ما يجري على أرض األقصى والقدس  -  محمد الخصاونة- عمان 
  .ستهداف للمقدسات اإلسالمية والمسيحيةمن انتهاكات لقطعان الكيان الصهيوني وا

وعبر التيار في بيان أصدره أمس، عن استنكاره الشديد للغطرسة الصهيونية التي تخالف كل 
  .مواثيق األمم المتحدة وقرارات مجلس األمن وحقوق اإلنسان وحقوق االديان

لغاصب ومقارعته وثمن التيار الوقفة الشامخة للشعب الفلسطيني وصموده في مواجهة الكيان ا
  .بكل الوسائل احقاقا للحق الفلسطيني والعربي واالسالمي في األقصى والقدس

وقدر الدور الذي تقوم به دائرة اوقاف األقصى وحراس المسجد األقصى دفاعا عن القدس 
 والمقدسات؛ معبرا التيار عن اعتزازه بمواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني الذي يقف بقوة وحزم وثبات
للحفاظ على المسجد األقصى والقدس وكافة المقدسات اإلسالمية والمسيحية بالرغم من تخاذل الدول 

  .العربية في الدفاع عن أهلنا ومقدساتنا في فلسطين

وأكد التيار على الوصاية الهاشمية على كافة المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس؛ مناشدا 
ظمات المجتمع المدني في األردن؛ وكافة الشعوب العربية واإلسالمية إلى كافة االحزاب األردنية وكافة من



 
٥

اتخاذ مواقف عملية داعمة للصمود الفلسطيني كل من موقعه لوقف هذا التغول الصهيوني على المقدسات 
  .اإلسالمية والمسيحية

 صالح يشار إلى أن رئيس تيار االحزاب االصالحية أمين عام حزب المستقبل االردني الدكتور
هي االنصار االردني والعدالة االجتماعية والبلد االمين وجبهة العمل الوطني : القضاة؛ وأحزاب التيار

 .والوعد والشباب والمستقبل

 ٤ ص٢٨/٢/٢٠١٩الرأي 

***  

  "األقصى"يشيد بإعادة فتح باب الرحمة بـ " النقباء"
  

ين الزراعيين بالجهود الجبارة اشاد رئيس مجلس النقباء نقيب المهندس -   ايهاب مجاهد-  عمان
ًالتي بذلت على كافة الصعد بدءا من الحكومه االردنية والمرابطين داخل المسجد االقصى باالضافة الى 

 . مابذله المحامون من انتزاع قرار باعادة فتح باب الرحمة في المسجد االقصى

راف أثمر عن إعادة قتح وأكد الفالحات في بيان للمجلس أن الصمود االسطوري من مختلف االط
 ، وهو ما يدفع الى التفاؤل بكل هذة ٢٠٠٣البوابة بعد قرار المحكمه الصهيونية بإغالقة منذ عام 

التحركات التي ستوقف كل المؤامرات على تصفية القضيه الفلسطينية وفي مقدمتها قضية القدس 
 .والمقدسات

ح باب الرحمة من اعتقاالت طالت محافظ وقال الفالحات أن االجراءات الصهيونية التي تبعت فت
القدس وابرز المحامين الذين ترافعوا في قضية باب الرحمه باالضافة لمدير الوعظ واالرشاد في المسجد 
االقصى والتي ال تثني موظفي االوقاف وال المرابطين عن التمسك بحقوقنا المشروعة في القدس 

 . اوالمقدسات وفي كل فلسطين من بحرها الى نهره

وحذر رئيس مجلس النقباء من االجراءات االستفزازية المتتالية من قبل أمن الكيان الصهيوني 
التي كان اخرها قيام قائد آمن الكيان الصهيوني في القدس وعدد من كبار الضباط فيها بجوالت داخل 

ات الحقة تسعى مصلى باب الرحمة وفي محيطه والتي يحذر مسؤولو االوقاف بأنها قد تكون مقدمة لخطو
 . العادة اغالق المصلى

وأهاب الفالحات بموظفي االوقاف وكل المرابطين بمواصلة الجهود الجبارة التي يبذلونها لمنع هذه 
 .االجراءات

 ٢٨/٢/٢٠١٩الدستور 

***  

  



 
٦

  شؤون سياسية

  تقسيم فلسطين وتشريد أهلها يؤسس لمشرق جديد: عون
 

إن تقسيم فلسطين وتشريد أهلها، واستكمال الضغوط : ن قال الرئيس اللبناني ميشال عو-:نيوز 
ّعليها اليوم لتهجير من تبقى منهم، ورفض حق العودة وتوطينهم في بلدان المهجر، تؤسس كلها لمشرق  ّ

  .جديد غريب عن هويته الجامعة

 إن كل: واضاف خالل افتتاحه مؤتمرا للبطاركة واألساقفة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
األحداث التي جرت خالل السنوات المنصرمة، كان من أهم أهدافها تحويل مجتمعات المشرق الى 

  .مجتمعات عنصرية آحادية الطابع متنافرة متقاتلة

ودعا الى رفض ومقاومة هذا المخطط بكل عزم وصالبة؛ ألن من غير المقبول تفريغ أرض 
  )بترا(-- .المشرق من أهلها

 ٢٨/٢/٢٠١٩المدينة 

***  

  وتين يزور القدس بدعوة من نتنياهوب

 
الروســي فالديميــر بــوتين، اليــوم األربعــاء، زيــارة  الــرئيس قــرر – اآلن فلــسطين – القــدس المحتلــة

 ".بنيامين نتنياهو"مدينة القدس المحتلة، قريبا استجابة لدعوة رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي 

ــوتين ــال ب ــة وحــصار ذكــرى "، مــضيفا أن "شــكرا، ســوف أحــضر: "وق ــة الثاني ضــحايا الحــرب العالمي
  ".لينينغراد تعتبر مقدسة

وتأتي الزيارة الفتتاح نصب تذكاري جديـد لـضحايا حـصار مدينـة لينينغـراد، سـان بطرسـبورغ حاليـا، 
  .إبان الحرب العالمية الثانية

  ٢٧/٢/٢٠١٩فلسطين اآلن 

***  

 

  

  

  

  

  



 
٧

  ليبيريا توضح موقفها من نقل سفارتها إلى القدس

 
الرئيس الليبيري والعب كرة القدم السابق جورج ويا، علـى  علق – اآلن فلسطين – دس المحتلةالق

فـي " إسـرائيل"إمكانية نقل سفارة بالده إلى القدس المحتلة، وذلك في تصريحات أدلى بها بعيد وصوله إلـى 
 .زيارة رسمية

ٕحتلة تبقى مفتوحة، وانه سيركز إلى القدس الم" إسرائيل"وقال ويا، إن إمكانية نقل سفارة بالده في 
تعزيـز "بهـدف " إسـرائيل"حاليا في تعزيز التعاون بـين الطـرفين فـي مجـاالت مختلفـة، مـشيرا إلـى أنـه يـزور 

  ".العالقات والصداقة بين الطرفين، والدفع بالسالم

ا وشارك الرئيس الليبيري في حفل استقبال نظم ألجله في ملعب كرة القـدم فـي القـدس المحتلـة، كمـ
  .أنه زار حائط البراق وهو يعتمر قبعة المتدينين اليهود

تـسديد هـدف "من جهته، دعا القـائم بأعمـال وزيـر الخارجيـة اإلسـرائيلي، يـسرائيل كـاتس، ويـا إلـى 
  .، وذلك من خالل نقل سفارة بالده إلى القدس المحتلة"تاريخي

ــدس  ــى الق ــل ســفارتها إل ــدرس نق ــا ت ــت مــؤخرا، إنه ــدوراس قال ــت هن ــى أنهــا وكان ســتعقد "مــشيرة إل
  ".محادثات تتناول مسألة افتتاح سفارة هندوراسية في القدس

وحال نفذت الخطوة؛ تصبح هندوراس ثالث دولة في أمريكا الالتينية تقتدي بأمريكا، بنقل سـفارتها 
سـبتمبر / إلى القدس المحتلة، بعد غواتيماال واألوروغواي، إال أن األخيرة تراجعت عن هذه الفكرة في أيلـول

  .الماضي

  ٢٨/٢/٢٠١٩فلسطين اآلن 

***  

  السلطة الفلسطينية ترفض استالم أموال الضرائب المحولة رفضا للخصومات اإلسرائيلية
 

أعلن حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس هيئة ": القدس العربي "–غزة 
خصم أموال عائالت الشهداء واألسرى من الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، أن إسرائيل بدأت ب

في االنتخابات " السالم العادل وحل الدولتين"وأعرب عن أمل السلطة بصعود من يؤمن بـ. أموال الضرائب
  .البرلمانية اإلسرائيلية المقبلة

إن السلطة الفلسطينية رفضت استالم كل أموال " تويتر"وقال في تدوينة كتبها على موقع 
يذهب إلى صناديق "وأشار إلى أن رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو . لى ذلكالمقاصة، ردا ع

  ".االقتراع على حساب الدم الفلسطيني وعلى حساب لقمة عيش الفلسطينيين

ألموال الضرائب الفلسطينية، " الحصار األمريكي والقرصنة اإلسرائيلية"ودعا الشيخ في ظل استمرار 
  ".ة، تدعم صمود الشعب الفلسطيني، وثباته على أرضهشبكة أمان عربي"إلى توفير 



 
٨

، الفتا "شأنا داخليا إسرائيليا"إلى ذلك أكد المسؤول الفلسطيني على أن االنتخابات اإلسرائيلية تعد 
صعود ونجاح من يؤمن بالسالم العادل وحل "لكنه عبر عن أمله بـ . إلى أن السلطة ال تتدخل فيها

ليرحل االحتالل اإلسرائيلي عن أرضنا "وختم تغريدته بالقول ". ية الدوليةالدولتين وفق قرارات الشرع
  ".وشعبنا

نيسان المقبل حيث تتنافس على /  أبريل٩في " الكنيست"وتستعد إسرائيل إلجراء انتخابات لـ 
  .، كتل يمينية عدة ومن الوسط واليسار١٢٠مقاعد البرلمان الـ 

 في وقت سابق خصم مبلغ مالي كبير من عوائد الضرائب يشار إلى أن الحكومة اإلسرائيلية قررت
التي تجبيها من البضائع التي تمر للفلسطينيين من موانئها، ويتوجب عليها تسليمها للخزينة الفلسطينية، 

 وتزعم إسرائيل أن السبب وراء هذا القرار، هو قيام السلطة الفلسطينية ."باريس االقتصادي"بموجب اتفاق 
  .وال، لصالح أسر الشهداء واألسرىبدفع تلك األم

وأكدت القيادة الفلسطينية، أنها ستصرف آخر فلس لديها على تلك العوائل، وأكدت في ردها على 
قرار حكومة نتنياهو، أنها لن تترك هذه األسر ولن تتخلى عن مسؤوليتها تجاهها، كما أعلنت القيادة 

  .أجل التصدي للقرار اإلسرائيليالفلسطينية أنها ستتوجه إلى المحاكم الدولية من 

وفي حال استمرت إسرائيل بقرارها الخاص بخصم األموال من عوائد الضرائب، فإن السلطة 
  .الفلسطينية لن تتمكن من دفع كامل رواتب موظفيها في الفترة المقبلة

أموال وفي السياق، زعمت تقارير إسرائيلية أن السلطة الفلسطينية وجهت طلبا إلى إسرائيل بشأن 
  .قرار الخصم" تجميد"ً، وذكرت أن السلطة أرسلت إلى إسرائيل طلبا بـ "المقاصة"الضرائب 

ووفق ما جرى نشره إسرائيليا، فإن حكومة تل أبيب لم ترد حتى اللحظة على طلب السلطة، التي 
  .تتوقع بأن يكون الرد اإلسرائيلي سلبيا

ًمد اهللا، قد قال إن قرار حكومة االحتالل مؤخرا وكان رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور رامي الح
بالخصم من أموال المقاصة الفلسطينية، سيؤثر على استقرار األوضاع االقتصادية واألمنية في الضفة 

  .الغربية وقطاع غزة

 مليون دوالر ١٣٨يشار إلى أن المبلغ الذي تهدد إسرائيل بخصمه من أموال المقاصة، يقدر بـ 
  .أمريكي

  ٢٨/٢/٢٠١٩لعربي القدس ا

*** 

  

  

  



 
٩

  جاهزون ألي محاوالت صهيونية إلغالق مصلى باب الرحمة: صبري
  

ــة ــا،  أوضــح – وكــاالت – القــدس المحتل ــة اإلســالمية العلي ــيس الهيئ خطيــب المــسجد األقــصى ورئ
ال يؤكد وال ينفي ما ذكرته وسائل إعالم إسرائيلية، حول قرارات سياسية بإغالق مصلى "عكرمة صبري، أنه 

حــق "وأضــاف صــبري أن .، موضــحا أنهــم فــي الهيئــة اإلســالمية جــاهزون لكــل االحتمــاالت"بــاب الرحمــة
، "هــذا المــصلى ســيبقى للمــسلمين وســيبقى مفتوحــا"ً، مــشددا أن "المقدســيين واضــح وهــم أقويــاء فــي حقهــم

رحمة هو أطماع اليهود في األقصى معروفة، حيث يخططون دائما ألن يكون مصلى باب ال"ومشيرا إلى أن 
قــوات االحــتالل اإلســرائيلي "وأشــار صــبري إلــى أن ".منطلــق للتقــسيم المكــاني والزمــاني للمــسجد األقــصى
ّإن اهللا سلم وأعاد الحقـوق ألصـحابها بهمـة "، قائال "مدعومة بالحكومة يحاولون تحويله إلى كنيس يهودي

ًبتون في مواقف الشدة، ابتداء بهبـة ّوثمن صبري موقف المقدسيين الذين يث".المرابطين الثابتين في القدس
ــا الجميــع فــي العــالم العربــي واإلســالمي بــضرورة إعمــار القــدس ٢٠١٧القــدس عــام  ــى اليــوم، مطالب  وحت

  .والدفاع عن األقصى

 ٢٦/٢/٢٠١٩وكالة القدس لألنباء 

***  

   لتهدئة المسجد األقصىإسرائيل يتجاهل رسالة األردن:  عبريإعالم
  

 أزمــة إلـى تـؤدي ان يمكــنقـصى األ المـسجد فــي األحـداث ان ية إسـرائيلمــصادر قالـت – نـت عمـان
 بــشان إســرائيل رســالة رفــضردن األ فــان" هيــوم يــسرائيل "لــصحيفة ووفقــا.ردنواأل إســرائيل بــين دبلوماســية

 هـيردن األ مـن المدعومـة الفلـسطينية الخطـة ان الـصحيفة وزعمـت".قـصىاأل المـسجد أزمة لتهدئة التدخل
 وذلـك مـؤخرا مواجهـات شـهد الـذي الرحمـة ببـاب يتعلـق فيمـا خاصـةقـصى األ المـسجد في األوضاع تصعيد
 يةسـرائيلاإل للـصحيفة يـةردناأل الخارجيـة وزارة في رفيع مصدر وقال.األمريكية السالم لخطة التصدي بهدف

 وتـزعم.األحـداث لتـصعيد منعـا الرحمـة بـاب قـضية بـشان مـؤخراردن األ إسـرائيل إلـى مـن رسـالة نقـل تـم أنه
ــاف أنإســرائيل  ــي األوق ــإغالق يةســرائيلاإل المحكمــة أمــر تنتهــك ،قــصىاأل المــسجد ف ــاب ب ــام الرحمــة ب  أم
 حـل إلـى التوصـل عـدم حـال فـي انـه يةسـرائيلاإل الرسـالة وتـنص.األوضـاع تصعيد على يعمل وانه المصلين

ــاب لمــسألة عليــه متفــق ــام فــي الرحمــة ب ــة، األي  أمــر بتنفيــذ ســتقوم يةيلســرائاإل الــشرطة قــوات فــإن المقبل
" مــضيفا .الرحمــة ببــاب يتعلــق فيمــا األزمــة تــصعيد تتحمــل إســرائيل أن يردنــاأل المــسؤول وقــال".المحكمــة
 وفــق،"الرحمــة بــاب عنــد الــصالة مــن المــصلين مــن اآلالف منــع فــي الرغبــة أو القــدرة لديــه لــيس األوقــاف

 ولـن هنـا نحـن ".الرحمـة بـاب بـإغالق يةرائيلسـاإل المحكمـة قـرار إلـى تنـصاع لـن انهـا "األوقـاف وقالـت.معا
  ".مكان أي إلى نذهب

  ٢٧/٢/٢٠١٩عمان نت 
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  بالقوة" باب الرحمة"تحذيرات أمنية إسرائيلية من إخالء مصلى 
  

 حذرت مصادر أمنية إسرائيلية، من إخالء مصلى باب الرحمة بالقوة -  ترجمة خاصة - رام اهللا 
ًك خشية من أن يؤدي ذلك إلى تدهور األوضاع األمنية شرقي ًبعد أن أعاد المصلون فتحه موخرا، وذل

  .القدس والضفة الغربية

وبحسب الصحيفة، فإن المصادر انتقدت سلوك الشاباك لعدم قدرته على معرفة مخطط 
ًالفلسطينيين القتحام المصلى من دون إحداث أي مشاكل، متهمة في ذات السياق تصرف الشرطة 

  .النشطاء، بعد فوات األوان، وعدم استعدادها من البداية لمنع دخول المبنىاإلسرائيلية باعتقال بعض 

وتتبادل الشرطة مع الشاباك االتهامات عن المسؤولية في تسلسل األحداث، حيث ادعت الشرطة 
ًأنها سمحت بدخول المصلين ألنها ال تريد منع أي مواجهات في الوقت الحالي، خاصة وأنها نجحت منذ 

  . من منع فتحه٢٠٠٣م إغالقه في عا

ويرى الجهاز األمني أن مجلس األوقاف الجديد واألردن يعتبران أن إسرائيل انتهكت الوضع القائم 
  .وأن الهدف من االقتحام تحقيق العدالة لمنع أي تغيير للوضع باألقصى

 ٢٨/٢/٢٠١٩القدس دوت كوم 

***  

  اعتداءات

  لضفةً فلسطينيا في ا٣٤االحتالل يعتقل محافظ القدس و
  

 فلسطينيا في القدس ٣٦الشرطة والجيش اإلسرائيلي، اليوم،  اعتقلت –  وكاالت– القدس المحتلة
الشرقية المحتلة وفي أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، بينهم محافظ مدينة القدس والقائد السابق 

الشرطة "ر الفلسطيني ان وقال نادي االسي.ٕلكتائب شهداء االقصى، وفق مصادر فلسطينية واسرائيلية
 فلسطينيا غالبيتهم من حي ٢٢اعتقلت في القدس المحافظ عدنان غيث والمحامي طارق برغوث و

كما اعتقلت قوات االحتالل القائد السابق لكتائب شهداء األقصى في ." العيسوية في مدينة القدس الشرقية
وذلك برفقة محامي هيئة شؤون األسرى " ديزكريا الزبي"الضفة الغربية عضو المجلس الثوري لحركة فتح، 

وأطلقت القوات .، بعد اقتحام الشقة التي كانا يتواجدان فيها بمنطقة رام اهللا"طارق برغوث"والمحررين 
اإلسرائيلية قنابل الغاز على الشباب الذين تصدوا لها بالحجارة، ما أسفر عن حدوث إصابات بحاالت 

رى والمحررين، محمد محمود، إن قوات الشرطة والمخابرات وقال محامي هيئة شؤون األس.اختناق
:" وأضاف محمود. االسرائيلية، اقتحمت منزل المحافظ غيث، في سلوان واقتادته الى أحد مراكز الشرطة

 .بينهم المحامي مدحت ديبة"  مواطنا من بلدة العيساوية في مدينة القدس٢٠كما اعتقلت قوات إسرائيلية 
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ات االحتالل أحياء في مدينة رام اهللا وسط الضفة الغربية المحتلة وفرضت إلى ذلك اقتحمت قو
وصادر االحتالل مركبتين فلسطينيتين من رام اهللا وانسحبوا عقب . حصارا على عدد من المباني السكنية

إلى ذلك اعتقلت قوات االحتالل أحد حراس المسجد األقصى، أثناء خروجه من المسجد .ذلك من المدينة
وأفاد مسؤول اإلعالم بدائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة، فراس الدبس لوسائل إعالم .ليومظهر ا

فلسطينية بأن قوات االحتالل اعتقلت الحارس علي حمد، أثناء خروجه من باب األسباط أحد أبواب 
 أبعدت سلطات ،"هبة باب الرحمة"وفي أعقاب .األقصى، ونقلته إلى أحد مراكز التحقيق بالقدس القديمة

االحتالل عشرات المقدسيين ومسؤولين باألوقاف، عن المسجد األقصى لفترات متفاوتة، وال تزال تواصل 
اقتحم عضو الكنيست اإلسرائيلي المتطرف يهودا غليك، برفقة مستوطنين،أمس، المسجد األقصى .حملتها

من قوات االحتالل، داخل المسجد وانتشرت أعداد .من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات االحتالل
ويعد غليك أحد المتطرفين .األقصى، وعلى بواباته من أجل توفير الحماية للمستوطنين، أثناء اقتحامه

الداعين القتحام األقصى بشكل متكرر،وخالل السنوات الماضية، نشط في تنظيم االقتحامات للمستوطنين، 
اق ذاته، فرضت قوات االحتالل، إجراءات تعسفية على وفي السي.والمطالبة بتخصيص مكان لليهود فيه

وعلى الرغم من إجراءات .الفلسطينيين المتجهين لألقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند البوابات
فقد توافد العشرات من المقدسيين وسكان الداخل الفلسطيني، منذ ساعات الصباح إلى المسجد .االحتالل

 وذلك بحسب . عاما١٦صلى باب الرحمة، الذي فتح بعد إغالق دام األقصى، لمواصلة التواجد في م
 ."٢١عربي"

 ٢٨/٢/٢٠١٩جريدة الشرق االلكترونية 

***  

ًاالحتالل يستدعي طفال قاصرا من القدس للتحقيق ً  

 اقتحـام للتحقيـق بعـد)  عامـا١١(القاصر عبد الرحمن بـالل محمـود  الطفل استدعت قوات االحتالل

وكانـت قـوات االحـتالل اعتقلـت فجـر .وية وسط القدس المحتلة، واعتقـال شـقيقه حـسنمنزله في بلدة العيس
 محمـد حـسين المواطن المقدسـي  مقدسيا من بلدة العيسوية بينهم أطفال، ومن بينهم كذلك٢٠اليوم قرابة 

  .عاما ٢٥حسين درباس المحكوم عليه  والد األسير المقدسي  عاما،٥٦علي درباس 

 ٢٧/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  

  

  



 
١٢

  المتطرف غليك يدنس األقصى واعتقاالت في القدس
 

، صباح أمس األربعاء، »يهودا غليك« اقتحم عضو الكنيست المتطرف - فلسطين المحتلة 
وأوضح فراس الدبس مسؤول العالقات العامة واالعالم في دائرة األوقاف .المسجد األقصى المبارك

من المستوطنين، اقتحموا المسجد األقصى عبر باب المغاربة، الذي برفقة مجموعة » غليك«اإلسالمية أن 
وقضت .تسيطر سلطات االحتالل على مفاتيحه منذ احتالل القدس، وقاموا بجولة في ساحات األقصى

محكمة الصلح اإلسرائيلية في القدس المحتلة، أمس األربعاء، باإلفراج عن محافظ المدينة عدنان غيث، 
وأفادت المصادر التي حضرت الجلسة، . ت من اعتقاله، حسب مصادر إعالميةدون شروط، بعد ساعا

لألناضول، مفضلة عدم نشر أسمائها، بأن قاضي محكمة الصلح اإلسرائيلية قرر اإلفراج عن محافظ 
القدس عدنان غيث دون شروط، ولكن تنفيد قرار اإلفراج مجمد لمنح المخابرات فرصة تقديم استئناف على 

 ١٦.٠٠(شارت إلى أن المحكمة أمهل المخابرات حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت القدس وأ .القرار
وصباح أمس، .، لتقديم االستئناف، وفي حال لم تقدم االستئناف سيتم االفراج عن محافظ القدس)تغ

حت  فلسطينيا، بينهم المحافظ غيث، والمحامي المختص بقضايا القدس مد٢٢اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية 
. وسبق للشرطة االسرائيلية أن اعتقلت المحافظ غيث، في الماضي، عدة مرات. ديبة، دون ذكر السبب

وتسبب هطول .وصعدت الشرطة االسرائيلية في السنوات األخيرة من عمليات االعتقال في مدينة القدس
وأدت األمطار إلى . ائيلاألمطار الغزيرة في مدينة القدس بانهيار جزء من الجدار الفاصل الذي أقامته إسر

روسيا «والتقطت مراسلة .انزالق أرضي في الموقع، وبالتالي انهيار جزء من الجدار المقام على المنحدرات
في المدينة المقدسة فيديو وصورا تظهر سيال من المياه وأطفاال فلسطينيين يحتفلون بما » اليوم
وال الضرائب التي تجمعها إسرائيل، إثر خصم وأعلنت الحكومة الفلسطينية أمس رفضها استالم أم.حصل

جاء ذلك في تصريحات إعالمية أدلى بها رئيس حكومة تسيير األعمال الفلسطينية،  .األخيرة جزءا منها
>> . .رامي الحمد اهللا، عقب افتتاح مشاريع حكومية في بلدة دورا بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية

  )وكاالت(

  ١٨ص/٢٨/٢/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  شؤون مقدسية

  الشرق األوسط الجديد" مهندسي"ما يحدث في األقصى سيقلب الطاولة في وجه : ثابت. د

 
 قبــل مــن األقــصى المــسجد فــي يحــدث مــا بــان ثابــت عبيــر الــدكتور الــسياسية العلــوم أســتاذة قالــت

 بالقدس ياألمريك افاالعتر لن  موضحة الجديد األوسط الشرق يمهندس وجه في الطاولة سيقلب االحتالل
 اإلعـالن المزمـع القـرن صفقة خالل من تسعى يوالذ يالقدس الحرم باألساس يستهدف "إسرائيل"لـ عاصمة

 ".الصفقة هذه من يتجزأ ال جزء هو والذي األقصى لتقسيم أسابيع خالل عنها

 وطنمـست مليـون نـصف قرابـة القدس إلى جلبت "إسرائيل" ان صحفية، تصريحات في ثابت، وقالت
 احتلتهـا؛ يـوم عليـه كانـت مـا أضـعاف لعـشر حـدودها ووسـعت العـسكرية؛ بـالقوة ديمغرافيتها لتغيير يهودي

 تحـت لمـا اسـتباحتها بعـد وذلـك اإلسـالمية؛ المقدسـات تهويـد مرحلة في خطواتها أول تخطو اليوم هي وها
 عـن بحثـا األثريـة يـاتالحفر خـالل مـن القـدس لمدينة احتاللها من قرن نصف عبر األقصى المسجد أرض
 تجريف عملية وراءها تخفى مظلة الحقيقة في هي والتي القدس؛ تاريخ عن األسطورية روايتها يثبت دليل

 ".المزعومة روايتهم يدحض الذي للقدس الحقيقي األثري للتاريخ ممنهج

 نونالقــا فــرض عبــر القدســي للحــرم العلنــي التهويــد مــن جديــدة مرحلــة أمــام اليــوم نحــن" :وأضــافت
 والتـي المـسجد أوقـاف إدارة فـي التـدخل خـالل مـن وذلـك الحـرم؛ أرض فـوق مـا علـى "يةسرائيلاإل" والسيادة

 أن عــام قبــل "إســرائيل" وحاولــت .الهاشــمية األردنيــة المملكــة اختــصاص مــن قــرن نــصف مــن ألكثــر كانــت
 ترنـو مـا ألبعـاد المقدسيين إدراك أن إال  الحرم؛ أبواب على الكترونية بوابات نصب عبر الخطوة هذه تخطو
 علـى وأصـروا ومسيحيين مسلمين المقدسيين آالف اعتصم عندما وذلك الخطوة؛ تلك أفشل قد إسرائيل إليه
 الكـرة تعيـد أن "إسـرائيل" أرادت واليـوم صـمودهم؛ أمام  التراجع إلى آنذاك "إسرائيل" واضطرت البوابات إزالة
 العـام فـي العليـا المحكمـة مـن بقـرار أغلقته الذي الرحمة ببا مصلى مدخل على حديدية بوابات نصب عبر

 بخلـع فقـاموا للحـرم التهويديـة "إسـرائيل" لنوايـا إدراك أكثـر اليـوم بـاتوا المقدسـيين أن الواضح ومن ؛٢٠٠٣
 لـه قـانوني والغيـر القـسري اإلغـالق مـن عامـا١٦ عـن يزيـد مـا بعد الرحمة باب مصلى فتح وأعادوا البوابة
ــى ــار عل ــانون أن اعتب ــى يــسرى ال "يســرائيلاإل" الق ــاف  عل ــي الحــرم أوق ــاف اختــصاص مــن هــي والت  األوق

 ".األردنية

 إلـى ترامـب إدارة وصـول بعـد وخاصـة اليـوم؛ "إسرائيل" تسعى لماذا اليوم المطروح السؤال" :وتابعت
 المقدسـة لمدينـةا وضع ترتيبات وبين يجرى ما بين عالقة ثمة وهل ؟القدسي الحرم أوقاف إدارة في التدخل
 علـى األمريكيـة اإلدارة توشـك التـي القرن بصفقة يعرف فيما تحديدا األقصى المسجد/القدسي الحرم ووضع

 إعــالن فبعــد األرض؛ علــى يوميــا يتغيــر الــذي الواقــع تتبــع علينــا الــسؤالين هــذين عــن ولإلجابــة  إعالنهــا؟
 الفعــل ردة كانــت فقــد لهــا؛ األمريكيــة الــسفارة لونقــ "إســرائيل"لـــ عاصــمة بالقــدس اعترافهــا األمريكيــة اإلدارة
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 ممـا القبيـل هـذا مـن خطـوة علـى منطقيـا كـان ممـا حتـى أو متوقعـا كـان ممـا بكثيـر أقـل والعربية اإلسالمية
 داخـل لهـا قـدم موطئ تريد وببساطة "إسرائيل" واليوم .الحرم تهويد في والبدء التجرؤ على "إسرائيل" شجع
 ".اإلبراهيمي المسجد غرار على الحرم تقسيم يعنى ما وهو اليهودية شعائرال  إلقامة  الحرم أسوار

 وعلـى الحـرم منتـصف في تقريبا يقع الذي الرحمة مصلى من التهويد بدء إسرائيل تسعى" :وتابعت
 ممكـن؛ وقـت بأسـرع الـصخرة قبـة إلى الوصول تريد إسرائيل أن يعنى وهذا ؛ الصخرة قبة مسجد من مقربة
 التـي الـصخرة على يقع أقداسه قدس وهو المزعوم للهيكل المذبح أن تعتبر التوراتية دعاءاتاال وأن خاصة

 "إسـرائيل" أن للمـشهد أضـفنا إذا خاصـة األكمـة وراء ما ندرك فإننا وبالتالي الصخرة؛ قبة مسجد عليها بنى
 وتـسميه "إسـرائيل" عليـه تـسيطر والـذي البـراق حـائط علـى المطـل المغاربـة بـاب مفاتيح على عمليا تسيطر
 يــستخدمه الــذي البــاب وهــو ؛العمــري للمــسجد األبــواب أقــرب هــو المغاربــة بــاب بــأن علمــا المبكــى؛ حــائط

 ".ًيوميا الحرم اقتحام في المستوطنين متطرفي

 اعتــراف بمثابــة يعــد "إســرائيل"لـــ عاصــمة بالقــدس األمريكــي االعتــراف ان" ثابــت الــدكتور وأكــدت
 مكـان أنـه اعتبـار علـى القدسـي الحـرم وفـى القدس في جوهرها يتمحور والتي ومة؛المزع التوراتية بالرواية

 الثالـث الهيكـل باعتبـاره إقامتـه إعـادة فـي ياإلنجيل والصهيوني اليهودي الحلم يتمحور الذي سليمان هيكل
 باألســاس يــستهدف" إســرائيل"لـــ عاصــمة بالقــدس ياألمريكــ واالعتــراف المخلــص،  المــسيح بنــزول المبــشر

 والذي الحرم لتقسيم أسابيع خالل عنها اإلعالن المزمع القرن صفقة خالل من تسعى والذي القدسي لحرما
 ".الصفقة هذه من يتجزأ ال جزء هو

 هـذا إفـشال فـي المقدسـيين وتحديـدا الفلـسطينيين غيـر علـى المراهنـة أن على التأكيد يجب" وبينت
 قلــب علــى القــادرين غيــرهم ودون وحــدهم هــم قدســيونوالم والفلــسطينيون الــوهم، مــن نوعــا يبــدوا المخطــط
 "إسـرائيل "لمخططـات ٕوادراكا ثقافة أكثر اليوم أصبحوا فقد ؛واإلنجيلية اليهودية الصهيونية وجه في الطاولة

 يكـون لـن للفلـسطينيين يواإلسـالم العربـي الـدعم فـإن وبالتـالي وبمقدسـاتهم، بهـم تحيـق التي وراءها ومن
 فإمـا الحيـاد؛ علـى يبقـى أن فرصـة ألحـد تـدع لـن الطاولة قلبت ما إذا األحداث مجريات ألن اختياريا حينئذ

 الـصراع، تـاريخ فـي حاسـمة أشـهر سـتكون القادمـة واألشـهر واألسـابيع الباطـل، مع أو الحق مع تكون أن
 لنــا آخــر خيــار وال االنقــسام ٕوانهــاء والتوحــد والتــصدي الــصمود غيــر خيــار مــن الفلــسطينيين أمــام ولــيس

  ".االنقسام قبلتنا يلتهم أن قبل القدس ولتوحدنا

  ٢٧/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 
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   فلسطين عن الخاروف الصحفي إبعاد االحتالل نية تستنكر النقابة

  عنه الفوري باإلفراج وتطالب

 
 فيالـصح المـصور بإبعـاد اإلسـرائيلية العامـة النيابة طلب الصحفيين نقابة استنكرت -وفا -اهللا رام
 الثـاني منـذ اعتقاله واستمرار فلسطين، خارج ونفيه القدس، عن )عاما ٣٣( الخاروف مصطفى الفلسطيني
 .األجانب لترحيل المخصص "جفعون" سجن في الماضي الثاني كانون من والعشرين

 وعائلتـه وطنـه عـن إلبعاده والنية الخاروف الصحفي اعتقال استمرار ان بيان، في النقابة واعتبرت
 منـذ فيهـا ويعمـل ويعـيش منها، ينحدر التي القدس مدينة في والعمل بالعيش حقه على ووقح فظ، تداءاع"

 اعتـداءات لسلـسلة يضاف بالحركة، والحق الصحفي العمل حرية على جديدا اعتداء ويشكل ًعاما، عشرين
 ".رادع دون تتم لتيا االعتداءات مسلسل في ًخطيرا ًتطورا يشكل بل الصحفي، الجسم بحق االحتالل وجرائم

 حريـة وحمايـة اإلنـسان بحقـوق المعنيـة الجهـات وكافـة للـصحفيين الـدولي االتحـاد النقابة وطالبت
 تتعـارض التـي واألخالقيـة اإلنـسانية الجريمـة هـذه تنفيـذ لمنـع االحتالل على ًجديا بالضغط" الصحفي العمل

  ".القدس في عمله ويواصل وأطفاله ألسرته ليعود فورا  سراحه ٕواطالق الدولية، والشرائع القوانين مع

  ٢٨/٢/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*** 

  تقارير

  االحتالل يسرع في عملية تجنيس المقدسيين
  

 كشف تقرير إسرائيلي أمس، عن أن سلطات االحتالل بدأت بالعمل – الناصرة – برهوم جرايسي
التي تقدم بها فلسطينيون من القدس فعليا في تسريع معالجة طلبات الحصول على الجنسية اإلسرائيلية، 

  . سنوات اليوم كما هو متبع حاليا الى سنة واحدة٦المحتلة، بخفض فترة المعالجة من 

في السنوات الخمس ” الجنسية“وحسب االحصائيات اإلسرائيلية، فإن عدد الحاصلين على 
، قد تحفز الفلسطينيين وتعتقد سلطات االحتالل أن تسريع عملية التجنيس.  شخصا١٣٢٥األخيرة، بلغ 

  .على تقديم طلبات أكثر

 فلسطينيا مقدسيا، حصلوا ٣٤١٣فإن ) كانون الثاني(وحسب احصائيات نشرت الشهر الماضي 
 طلبا تم تقديمها خالل ذات ١١١٨٠ الماضية، على الجنسية اإلسرائيلية، من أصل ١٦في السنوات الـ 

  .الفترة

ن القانون اإلسرائيلي يسمح مبدئيا للفلسطينيين لسكان رغم أ"وقال تقرير لصحيفة هآرتس، إنه 
بالحصول على الجنسية، إال أن مسار العقبات في الطريق إلى ) ٦٧المحتلة منذ (القدس الشرقية 
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وتبين من تقرير الصحيفة يوم أمس، أن . "االعتراف الموعود بهم يصبح صعبا وطويال سنة بعد أخرى
  . سنوات٦االنتظار يستمر حتى 

 في تقريرها أمس، أن سلطة السكان والهجرة اإلسرائيلية بدأت بعملية لتقصير "هآرتس"افت وأض
وأنه حسب خطة السلطة حتى نهاية هذه السنة، . وقت االنتظار للحصول على الجنسية ألهالي القدس

سيقصر زمن االنتظار لمعالجة طلبات التجنس للفلسطينيين من القدس لسنة واحدة فقط مقابل ست 
وقالت .اضافة الى ذلك، تخطط السلطة لتفعيل موقع انترنت خاص الستيعاب طلبات الجنسية. وات اليومسن

حسب تقدير الكثيرين، فإذا تم تقصير دور االنتظار حقا بصورة جوهرية فان هذا االمر "الصحيفة، إنه 
ففي . السرائيليةسيؤدي الى ارتفاع حاد في عدد الفلسطينيين الذين سيطلبون الحصول على الجنسية ا

من الطلبات تمت % ٥٠، و%٥٤ طلبات، من بينها عولج ٤٩٠٨السنوات الخمسة االخيرة تم تقديم 
 شخصا، من أهالي القدس في السنوات ١٣٢٥بمعنى أن الحديث يجري عن تجنيس . الموافقة عليها

ال أن من بينهم  ألف فلسطيني، إ٣٤٠وحسب االحصائيات اإلسرائيلية، فإن في القدس المحتلة .الخمس
إسرائيلية، فرضتها عليها ” مقيم“ ألفا من حملة الجنسية الكاملة، والباقي، بحوزتهم بطاقة ٣٠حوالي 

 آالف ١٠أما أصحاب الجنسية الكاملة، فإن من بينهم . سلطات االحتالل، بموجب قانون الضم االحتالل
 من قرية بيت صفافا، والباقي ٤٨ر هم من أبناء شط)  آالف٧حوالي (، غالبيتهم ٤٨هم من فلسطينيي 
 وانتقلوا للعيش في المدينة على مر السنين، والقسم األكبر من هؤالء من قرى أبو ٤٨هم من فلسطينيي 

وبموجب القانون اإلسرائيلي، فإن جميع المقدسيين .غوش وبيت نقوبا وعين رافا، الواقعة في غرب القدس
ويقاطع جميع . رلمان، الذي يصوت له حملة الجنسية الكاملةيحق لهم االنتخاب للبلدية، ولكن ليس للب

من المقدسيين انتخابات البلدية، بمن فيهم حملة الجنسية الكاملة، أما بشأن التصويت % ٩٨,٥
 من قرية بيت ٤٨للكنيست، فإن المشاركة، حسب ما يستدل من صناديق االقتراع، تقتصر على شطر 

وحتى سنوات التسعين، كان .٤٨تها تتجه للقوائم التي تمثل فلسطينيي صفافا، والغالبية الساحقة من أصوا
تنادي أصوات إسرائيلية، بفسح المجال أمام أهالي القدس للحصول على الجنسية اإلسرائيلية، وكان أعداد 

إال أن هذا التوجه انقلب في سنوات األلفين، كما يظهر من االحصائيات التي نشرتها .  أكثر"المقبولين"
ففي السنوات التي كانت تقع فيها الحروب، وتشتد فيها المقاومة الفلسطينية، كانت . "هآرتس"فة صحي

 مقدسيا، وفي ٥٣، كان عدد الحاصلين ٢٠١٤أعداد المقبولين، تنخفض بشكل حاد جدا، مثل في العام 
ين وهذا الحال وجدناه في عام. ٢٠١٦ فقط في العام ٧، ثم ٢٠١٥ مقدسيا في العام التالي ٢٤

 .، ولم تظهر احصائيات من قبل٢٠٠٤ في العام ٦٨، و٢٠٠٣ مقدسيا في العام ٢١االنتفاضة الثانية، 

 ١٩ ص٢٨/٢/٢٠١٩الغد  

***  
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  فعاليات

  حدوتة فلسطينية تسافر بالجمهور عبر الزمن للحياة في البلدة القديمة بالقدس.. قهوة زعترة
  

 عيشة خشبة مسرح في القدس، لعرض عندما ارتقى الفنان المسرحي الفلسطيني حسام أبو
مسرحية مونو دراما، روى واستعاد حكايات من البلدة القديمة بالقدس، مسافرا بالجمهور عبر الزمن إلى 

 .الماضي

مثال على نوعية الفن " حدوتة مقدسية من البلدة القديمة.. قهوة زعترة"ومسرحية أبو عيشة 
واألحداث في المسرحية على أساس حياة عائلة الفنان في ُالمحاكي للحياة، حيث تبنى معظم الحكايات 

 .١٩٧٩ و ١٩٣٨مدينة القدس بين عامي 

وتتمحور أحداث المسرحية حول دور المقاهي في الحياة االجتماعية بالقدس القديمة، وفي 
 .المحافظة على التماسك المجتمعي

متعددة في المدينة، وكذلك الحياة وتتناول المسرحية أنماط الحياة المختلفة للشرائح االجتماعية ال
 .في ظل االحتالل

وجاء أبو عيشة بالمسرحية عندما الحظ في عيون الناس تعطشا ممزوجا بفضول لحكايات عن 
 .البلدة القديمة

واحتلت إسرائيل القدس . وتضم المدينة القديمة حاليا مواقع مقدسة لكل الديانات السماوية الثالث
 .١٩٦٧ى من األردن في حرب عام الشرقية كلها ومناطق أخر

 .ويعتبر أبو عيشة أداة ودعوة للمحافظة على التراث المفقود

، هي صرخة ألنه هذا الشيء )حنين إلى الماضي(المسرحية هي مش بكاء وال نوستاليجا "وقال 
اللي فقدناه بايدينا إحنا قادرين نرجعه كمان بايدينا، طبعا مطروحة بشكل كوميدي من خالل حواديت يعني 

 ." بالمية حقيقية أحداثها، ومهمة جدا بالنسبة لشكل الحياة في القدس٩٥تصل إلى درجة 

 رجال وخمس ١٦ شخصية بينها ٢١مسرحي خالل العرض ال)  عاما٦٠(ويجسد أبو عيشة 
 . عاما٨٠ويتناول في مسرحيته حكايات يعود تاريخها لما يصل إلى . نساء

ولم يعد لبعض األماكن الواردة في المسرحية، وكذلك لكثير من األشخاص وجود، بما في ذلك قهوة 
 حاليا مجرد الفتة على زعترة، حيث كان يعمل والد حسام أبو عيشة ذات يوم، وكل ما تبقى من المقهى

  .المالبس المبنى الذي كان المقهى به، وأصبح محال لبيع

لما بأسافر على أوروبا مثال وبتصير جماعات الفلسطينيين والعرب "أضاف الفنان أبو عيشة و
. يعني) يرفع حاجبيه انبهارا(وبأحكي لهم بعض شغالت البلدة القديمة في القدس، حسيت إنه بيعملوا هيك 
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 بدي أقوله للناس إن فيه كتير من المفاهيم السياسية واالجتماعية واألخالقية والتربوية والثقافية اللي
 ."فقدناها وبنقدر نستعيدها كجزء من المقاومة

قهوة زعترة "ويتذكر فلسطيني من سكان القدس يدعى علي أبو غزالة قهوة أو مقهى زعترة، قائال 
ها كبار القدس، وكانت مقسمة قهوة زعترة، شقة لألراجيل هي من تراث القدس، وكانوا يقعدون في

 )".الورق(، شقة للقهوة، شقة للعبة الزهر، شقة للعبة الشدة )الشيشة(

هي تعتبر كديوان كبير ألهل البلد، أي مشكلة كانت تحل بين أهل القدس وأهل : "وأضاف أبو غزالة
العائالت تنحل داخل الديوان، كان فيها كبار سلوان، أهل كذا، كانت تنحل داخل القهوة أي مشاكل بين 

 ."البلد

 ٢٨/٢/٢٠١٩ن اإلخبارية يالع

***  

  آراء عربية

 وسطاء إسرائيل

  ماهر أبو طير 

ر اإلعالنات على وسائل التواصل االجتماعي، التي تطلب شراء ارض في القدس او الضفة تنهم
 .الغربية، وتبحث عن بائعين في األردن، وهذه اإلعالنات تعبر عن موجة جديدة من الشراء

انا ال اتهم كل عرض لشراء ارض في القدس او الضفة الغربية، من مالك أردني، بكونه عرضا مشبوها، 
 الموجة مثيرة، من حيث كونها كبيرة، وتأتي تحت مسميات مختلفة، وتطلب من الباعة اثباتات لكن هذه

الملكية، واذا ما كانت مسجلة بوثيقة رسمية، او مجرد وثيقة خطية، إضافة الى طلب معلومات إضافية، 
  .تحت عناوين مختلفة

تعدة لحل أي إشكاالت بعض اإلعالنات يتم تحسين مذاقها، عبر الحديث ان هذه الوكاالت مس
تتعلق بأرض يمتلكها أردني، في القدس او الضفة الغربية، شريطة امداد هذه الوكاالت بمعلومات كاملة 

  .حول اثباتات الملكية، وطبيعة المشكلة

انت ال تعرف هنا، اذا ما كان هذا االمر حقيقيا، ام انه مجرد طعم للتورط في عمليات بيع، تصب 
  هاية المطاف، عبر واجهات مختلفة؟في مصلحة إسرائيل ن

ال بد ان يحذر الناس، من عمليات البيع عبر أي وكالة بهذه الطريقة، اذ لماذا يبيع االنسان 
ارضه في فلسطين، أساسا، هذا فوق ان البيع قد يكون مفهوما اذا تم مباشرة، بين أقارب، تكون على ثقة 

ا ان إسرائيل باتت تلعب هذه اللعبة، أي البحث عن بكونهم أيضا ليسوا مجرد واجهات ألحد آخر، خصوص
وسيط من نفس العائلة، او وسيط من الداخل، او حتى عبر واجهات تجارية، لضمان نقل األرض الى 
شخص محدد، يتم بعدها نقل األرض مجددا الى شخص آخر، ثم الى شركة، او شخص إسرائيلي نهاية 
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لخليل ونابلس واالغوار، حيث االطماع اإلسرائيلية تعد المطاف، خصوصا األرض والعقار في القدس وا
  األعلى في هذه المناطق؟

سبق ان تم الحديث عن وجود سماسرة يأتون الى األردن، او يقيمون في األردن، يعملون في 
مجال شراء األرض داخل فلسطين، والعقارات أيضا، وتحديدا في القدس، وبعضهم يعمل عبر واجهات 

داخل إسرائيل، ويبحثون عن وسطاء لديهم القدرة على التحرك جيدا، والمؤسف ان كثرة قانونية موجودة 
تعتقد ان فكرة البيع، سهلة، لكنها تصبح تحت وطأة الخطر والتخوين الحقا اذا اكتشفت ان قطعة األرض 

  .او العقار تسللت الى اإلسرائيليين

ي األردن، اال ان الحكومة نفت تسربت معلومات سابقا عن وجود حاالت تصديق وكاالت هنا ف
االمر وشددت على انها توجه دوما على منع التصديق على وكاالت لبيع األرض في القدس، مثلما أعلنت 
نقابة المحامين انها لن تقف متفرجة امام أي مخالفة قانونية قد يتورط بها أي قانوني في األردن، وهذا 

من في البيع خارج األطر الرسمية والقانونية، عبر حجج بيع يعني ان التدابير جيدة، لكن المشكلة قد تك
  .األراضي، وبعيدا عن رصد احد

هناك ممارسة خطيرة البد من الحديث عنها، اذ ان اإلسرائيليين يدفعون ثمن قطعة األرض او 
يدون العقار، مقابل تسليم وثيقة الملكية االصلية، سواء كانت حجة مكتوبة، او وثيقة رسمية، وهم ال ير

توقيع أي اتفاقية في هذه الحالة، والمطلوب فقط، تسليم وثيقة الملكية االصلية، مقابل قبض الثمن، بحيث 
  .يتم سلب المالك أي اثبات بأيديهم

هذا يفتح الباب للخروقات على مستوى العائالت، اذ ان أي شخص من الورثة، قد يقوم بتسليم 
مفقود، فيما يتم فعليا ” القوشان” تقد بقية العائلة او الورثة ان الوثيقة لالسرائيليين، ويقبض الثمن، وتع

تسليمه لالسرائيليين، وهذا يوجب على العائالت اليوم في األردن، التنبه للوثائق التي بحوزتها، سواء كانت 
  .رسمية، او مجرد حجج بخط اليد

صها لهذه المهمة، محاوالت سلب األرض والعقار تجري بكل الطرق، وهناك مليارات يتم تخصي
ٕواسرائيل ذاتها تستعمل عدة طرق، من بينها محاوالت خداع البائعين وايهامهم ان البيع سيكون لصالح 
شخص فلسطيني، فيما كل القصة مجرد خدعة الن المالك النهائي سيكون إسرائيليا يخدم المشروع 

  .اإلسرائيلي أوال وأخيرا

او عقارات في القدس والضفة الغربية، تركوها بعد حرب مئات االف األردنيين، يمتلكون قطع أراض 
 .فتنبهوا… او في تواقيت مختلفة، وعين إسرائيل تقدح شررا، طمعا فيها١٩٦٧العام 

  ٢٤ص/٢٧/٢/٢٠١٩الغد  

*** 
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 هل يعاقب الشهيد، األسير، الجريح الفلسطيني من جديد؟
  

 اسعد عبد الرحمن. د

ضمن سلسلة إجراءات تستهدف المساس بقدسية نضال الشهداء واألسرى والجرحى، بدأت سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي باقتطاع قيمة المخصصات المالية لهؤالء جميعا من عائدات الضرائب التي تجمعها 

طة الوطنية الفلسطينية، مستهدفة الضغط على القيادة الفلسطينية ولصالح السل/ دولة االحتالل نيابة عن
  !"صفقة القرن«ليس لمصادرة تلك المخصصات فقط بل للقبول بما يسمى 

ال خالف، على أن حرب العقوبات المالية على الشعب الفلسطيني هي إرهاب سياسي ومالي 
–تلزم إسرائيل) ١٩٤٩(من اتفاقية جنيف ) ٨١(فالمادة . للمساومة على ما تبقى من الحقوق الفلسطينية

ًبإعالتهم مجانا وتوفير الرعاية الطبية، وال يخصم أي شيء لسداد هذه –ًبصفتها تعتقل أشخاصا محميين
تعول «على أن ) ٨١(بل تشدد المادة . المصاريف من مخصصات المعتقلين أو رواتبهم أو مستحقاتهم

تقلون إذا لم تكن لديهم وسائل معيشة كافية أو كانوا غير الدولة الحاجزة األشخاص الذين يعولهم المع
يجوز للمعتقلين أن يتلقوا إعانات من الدولة التي يكونون من «وعالوة على ذلك، . »قادرين على التكسب

  .«رعاياها، أو من الدول الحامية، أو من أي هيئة تساعدهم، أو من عائالتهم

ًالذكر، خرقا جسيما التفاقية باريس االقتصادية التي كذلك، تضيف سلطات االحتالل بقرارها آنف  ً
ّمن عائدات الضرائب التي تمثل أكثر % ٣تلزم دولة االحتالل بجباية األموال الفلسطينية مقابل ما نسبته 

من المصاريف الجارية للسلطة ورواتب % ٧٠من واردات الخزينة الفلسطينية، التي تسد نحو % ٥٠من 
 دوالر لعائلة المعتقل الذي يقضي عقوبة تقل عن ٤٠٠ع السلطة الفلسطينية شهريا وللعلم، تدف. موظفيها

 دوالر للمعتقل الذي تتراوح عقوبته ما بين ثالث سنوات وخمس، يرتفع الراتب مع ١٢٠٠ثالث سنوات، و
وهذه .  عاما٢٠- ١٨ دوالر لمن يحكم بفترة سجن ما بين ٢٢٠٠ارتفاع مدة الحكم بحيث يصل الى 

ات هي بادرة دعم رمزية وحيوية للعائالت لطالما حذرت مؤسسات حقوقية فلسطينية من أزمة في المساعد
فراتب األسير والشهيد حق إنساني أخالقي وليس منة من أحد، . المجتمع الفلسطيني في حال التعرض لها

لقد أصاب و. »التسوية«وهذه القضية محسومة لدى كافة القوى الفلسطينية على اختالفها منذ بداية 
الرئيس الفلسطيني، في تصريحات له خالل لقاء مع وفد من الكونغرس األميركي عن الحزب الديموقراطي 

نرفض استالم األموال منقوصة، ال نريدها، لو كان عندنا «: حين قال» جي ستريت«وأعضاء في مجموعة 
  .«، سندفعهم لعائالت الشهداءًفقط عشرون مليونا أو ثالثون مليون شيكل وهي ما يدفع لعائالت الشهداء

تطبيق القانون اإلسرائيلي بمصادرة ذلك الجزء من المخصصات يالقي معارضة من المؤسسة 
األمنية اإلسرائيلية التي تخشى من أن يؤدي ذلك إلى زعزعة االستقرار في الضفة الغربية وبالتالي إلى 

عن مسؤولين أمنيين » عوت أحرنوتيدي«ونقلت صحيفة . مزيد من التدهور االنساني في قطاع غزة
الى المساس بالنشاطات االستخباراتية ألجهزة أمن السلطة، ) القانون(سيؤدي «: إسرائيليين تحذيرهم
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وبالتالي للتصعيد في الضفة بعد التخفيف عن حماس والجهاد اإلسالمي للقيام ببناء قواعد للصواريخ 
م السلطة بقطع رواتب األسرى والشهداء بالضفة، في حال قيا«: وختم هؤالء. » شهور٦بالضفة خالل 

  .« ساعة٢٤سيؤدي ذلك الى اندالع موجة انتقادات واحتجاجات، ستؤدي الى انهيار السلطة خالل 

ال يمكن الفصل بين قرار إسرائيل بحجز جزء من أموال الضرائب، وقرار الواليات المتحدة بوقف 
اإلسرائيلي على / ون يدركون أن الضغط السياسي األميركيوالفلسطيني. المساعدات المالية للفلسطينيين

الشهيد واألسير والجريح محاولة الستهداف الوعي والنضال ) ودعم عوائل(السلطة لوقف تمجيد 
الفلسطينيين، األمر الذي ال يمكن معه ألي فلسطيني، كائنا من يكون، الموافقة على وقف الدفعات لألسرى 

  .وعائالت منفذي الهجمات

 ٢٢ ص٢٨/٢/٢٠١٩لرأي ا

***  

 قديم نتنياهو... جديد كوشنير

 عريب الرنتاوي

 الخبرة والكاريزما، صهر الرئيس األمريكي عديم.... جديد كوشنير ال يختلف عن قديم نتنياهو
الذي قفز ألسباب عائلية محضة إلى رأس الهرم القيادي األمريكي، وتولى حفنة من أعقد ملفات السياسة 

سكاي "، يتقدم خطوة إضافية في حديثه إلى )المسألة الفلسطينية، العالقات األمريكية السعودية(الخارجية 
  .ن مكنوناتها التفصيلية على حد قولهً، مقتربا من البوح ع"صفقة القرن"عن "نيوز عربية

الحرية، االحترام، الكرامة واألمن، فالحرية : دعونا من الحديث المنمق عن أركان المبادرة األربعة
عند كوشنير ال تعني التحرر من االحتالل وممارسة حق تقرير المصير واالستقالل الوطني، بقدر ما تعني 

 اللذين ميزا "االبداع" و"الفرادة"ودعونا من إشاراته المتكررة إلى .. .حرية تنقل البضائع والناس والعبادات
فالخطة في مجملها لم تأت بكلمة واحدة من خارج ما دار ويدور في أوساط اليمين اإلسرائيلي ... خطته

ا ًمن أفكار ومبادرات للحل النهائي للمسألة الفلسطينية، وتشكل ارتدادا عن المواقف األمريكية التي تبنته
  .إدارات جمهورية وديمقراطية سابقة

، فهو لم يأت على ذكر حل "ترسيم الحدود"أخطر وأحدث ما صدر عن كوشنير حديثه عن 
... الدولتين، ولم يشر لحق الفلسطينيين في تقرير المصير وبناء دولة مستقلة، قابلة للحياة وذات سيادة

ً، األمر الذي ال يمكن تفسيره إال بوصفه عرضا الرجل اعتبر أن هدف ترسيم الحدود األبعد، هو إزالتها
إلقامة كيان فلسطيني، أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي، وهو التعبير ذاته الذي طالما استخدمه نتنياهو 

  .وقادة يمينيون إسرائيليون في تعريفهم لمعنى حل الدولتين ونظرتهم للدولة الفلسطينية العتيدة
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رامب من مشروع الدولة الفلسطينية، فالتوضيحات التي قدمها صرنا أقرب لفهم موقف إدارة ت
الواليات المتحدة بصدد اإلجهاز على المشروع الوطني بأركانه : ًكوشنير مؤخرا، أكدت أسوأ مخاوفنا

  .عودة الالجئين، تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة، والقدس كعاصمة لهذه الدولة: الثالثة

 باعترافها بالمدينة عاصمة إلسرائيل ونقل سفارتها من "التداول"من لقد أخرجت واشنطن القدس 
ٕتفكيك األونروا، واعادة تعريف : واستهدفت ملف الالجئين عبر مسارين متوازيين اثنين... تل أبيب إليها

ًالالجئ، وأعطت ضوءا أخضر للزحف االستيطاني المنفلت من كل عقال في القدس والضفة الغربية، وتبنت 
التي أطلقها نتنياهو في تسعينات القرن الفائت، وتبنها طوني بلير والجنرال »  السالم االقتصادينظرية«

في إشارة إلى رئيس الحكومة » ّالفياضية»ًدايتون الحقا، وباتت جوهر ما وصفه توماس فريدمان بـ
  .الفلسطينية األسبق سالم فياض

ٕربطها بإنهاء االحتالل واقامة الدولة ، من دون "ترسيم الحدود"اليوم، يأتي كوشنير بنظرية 
ً التي ستزول قريبا، فهي عنده، "الحكم الذاتي المحلي"الفلسطينية، لكأن الرجل يسعى في ترسيم حدود 

  .، وال يتعين النظر إليها كذلك"ًحدودا دوليةطليست 

جل يبحث الر... كوشنير يطوف بعواصم المنطقة الثرية، وقد ألحق تركيا ببرنامج جولته الحالية
عن تمويل لخطة يتمنع عن كشف مضامينها، لكأنه يطلب ثمن بضاعة من دون أن يكلف نفسه عناء 
شرح ماهيتها ومواصفاتها، وفي ذلك استخفاف ما بعده استخفاف بمن التقاهم ويلتقيهم من قادة 

 والمسجد  تضمن بقاء القدس"صفقة"ٕوالرجل يعرض على دول عربية واسالمية، تمويل ودعم ... المنطقة
 "شبح التهديد اإليراني"ًاألقصى والمقدسات اإلسالمية والمسيحية تحت السيادة اإلسرائيلية، مطمئنا إلى أن 

ٌسيجعله قادرا على تمرير أخطر صفقة يجري عرضها على الفلسطينيين والعرب، ولم يجرؤ أحد قبله على  ً
  .فعلها

ُ إن أحدا ممن التقاهم كوشنير أو "السيئةاألنباء " وسط هذا الركام من "األخبار الجيدة"لكن 
سيلتقيهم، في جولته الحالية أو غيرها من الجوالت، لن يجرؤ على الوقوف أمام الكاميرا إلبداء الدعم 

ً، كما أن الموفد الشاب، لن يجد فلسطينيا واحدا، "العقائدية"لخطة مفخخة بكل هذه التنازالت السياسية و ً
  .اوق معه، أو يخفض له جناح الفهم والتفهميمكن أن يقبل بعرضه أو يتس

  ١٥ص/٢٨/٢/٢٠١٩الدستور 

***  
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ًال أهال وال سهال.. كوشنير ً 

 كمال زكارنة

ي جاريد كوشنير جولته التسويقية والترويجية لصفقة القرن بدأ مستشار وصهر الرئيس االمريك
المشروع االمريكي التصفوي - في الشرق االوسط، رغم الرفض المطلق والعام والشامل لتلك الصفقة 

 من قبل جميع دول المنطقة باستثناء الكيان المحتل، وما تزال االدارة االمريكية تصر -للقضية الفلسطينية 
  .لو في الفضاء، مع التلويح بفرضها بالقوة على جميع االطراف المعنيةعلى طرح الصفقة و

االغرب من كل هذا ان كوشنير يبحث عن تمويل للشق االقتصادي في الصفقة، من الدول 
العربية، اي انه يسعى الى تصفية القضية الفلسطينية بتمويل عربي، هل هذا جهل سياسي ودبلوماسي، 

اء على دول المنطقة يجعله يتصرف بهذه الطريقة المنفرة، ام قلة الخبرة في ام الشعور بالقوة واالستقو
ّالعالقات الدولية والعمل الدبلوماسي والغرور، واعتقاده بأن الواليات المتحدة سيدة العالم تستطيع ان تفعل 

مريكي، ما تشاء وتفرض مشروعها التصفوي وفقا لمقاسات نتنياهو، تساؤالت كثيرة تطرح حول النهج اال
المنحاز بالكامل والمطلق الى جانب االحتالل االسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني، وال بد من كشف 
ّطالسم وسر االندفاع االمريكي لحل الصراع الفلسطيني الصهيوني بهذه السرعة، بعد ان مضى على قيامه 

اد الصراع وتفاصيله، ولم تطلع على اكثر من سبعة عقود، ولم تكلف االدارة االمريكية خاطرها بدراسة ابع
تاريخ القضية الفلسطينية والحقوق الفلسطينية المغتصبة، وكيف جاء االحتالل الصهيوني الى فلسطين 
واستولى على االراضي الفلسطينية، وكيف تمت صناعة الكيان الصهيوني في فلسطين، ولم تبحث هذه 

 اية جهة فلسطينية او عربية، وكل ما فعلته تلك االدارة القضايا وغيرها المتعلقة بالصراع، بشكل معمق مع
انها استمعت بكل اهتمام لمطالب نتنياهو ونفذتها بحذافيرها بل وزادت عليها لصالحه، واشهرت سيوف 

  .العداء في وجه الشعب الفلسطيني علنا دون خجل او وجل

حدة للكيان الغاصب بعد ان اعترفت ادارته بالقدس عاصمة مو ماذا بقي في جعبة كوشنير،
لفلسطين، وما الذي سيطرحه بعد ارتكاب هذه الجريمة التي عزلت الواليات المتحدة وابعدت ادارتها بعيدا 
عن عملية السالم، حيث اصبحت طرفا معاديا للشعب الفلسطيني، ومحتال لالراضي الفلسطينية، وماذا 

رها بهدف الترويج لمشروعهم التصفوي، يتوقع كوشنير ان يسمع في كل عاصمة عربية او اسالمية يزو
غير الرفض والنصيحة باعادة النظر بالمواقف االمريكية، والوقوف على مسافة واحدة من الجانبين 

  .الفلسطيني واالحتالل الصهيوني، حتى يكون التدخل االمريكي مقبوال

الميا، عليهم االصغاء اذا كان كوشنير وادارته ال يعرفون قيمة واهمية القدس فلسطينيا وعربيا واس
جيدا للقيادة الفلسطينية والقيادات العربية واالسالمية، حول تلك االهمية والقيمة الدينية والتاريخية 
والحضارية والثقافية، للمدينة المقدسة وكل ما يقع في محيطها على كامل مساحتها، قبل الغوص في طرح 

  .الحلول والمشاريع الفاشلة والمرفوضة مسبقا
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احد يرفض المشاريع العادلة الواقعية والمنطقية والمحايدة، التي تعيد الحقوق المغتصبة الى ال 
اصحابها، وال تتجاوز او تتجاهل قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية واالرادة الدولية لتحقيق 

  .السالم الدائم والشامل في منطقة الشرق االوسط

  ١٥ص/٢٨/٢/٢٠١٩الدستور 

*** 

  اخبار باالنجليزية
  

War on Al Aqsa: At what price Netanyahu’s victory? 
 
Ramzy Baroud  
On February 18, members of Jewish extremist groups raided the Aqsa Mosque complex in 
occupied Jerusalem. They clashed with Palestinian worshippers as the settlers attempted to shut 
down the gate of Al Aqsa itself. 
The clashes involved the Israeli forces as well, who opened fire on and brutally assaulted 
Palestinians, leading to scores of injuries. 
On February 19, the Israeli forces carried out the unusual step of shutting down Bab Al Rahma 
(Gate of Mercy), which leads to a section of the Aqsa Mosque complex that has, itself, been shut 
down by Israel since 2003. 
The provocative decision to seal the gate was clearly made in advance, and both the lock and key 
have the fingerprints of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. 
It is quite typical for Israeli politicians to carry out confrontational measures against Palestinians 
shortly before general elections are due. The nature of these measures is determined by the kind 
of political constituency that Israeli leaders aim to appease. 
However, a war on Gaza, at least for now, is too risky an option for Netanyahu, as it would take 
place too close to the April 9 elections date. Moreover, a botched Israeli attack on the strip on 
November 11 caused Netanyahu major embarrassment, forcing him to shelve the Gaza option for 
now.That said, if the Israeli prime minister’s political standing grows too desperate in the coming 
weeks, a Gaza war may, once again, be placed on the table. 
Indeed, the political union between Benny Gantz and Yair Lapid, which was declared on 
February 21, has certainly upped the ante for Netanyahu, who assumed that his election victory 
was a foregone conclusion.Gantz and Lapid merged their two parties into one election list called 
Kahol Lavan (“Blue and White”), the single most serious electoral challenge for Netanyahu in 
years.For the time being, Netanyahu has decided to appeal to the most messianic religious 
segments of Israeli society in order to keep his challengers at bay. This should come as no 
surprise as the religious, ultranational far-right has been the backbone of the Israeli leader’s 
coalitions for a decade.In fact, weeks before the Gantz and Lapid union, Netanyahu had taken 
several measures to show signs of goodwill towards his religious constituency. 
One such overture was made on January 28, when Netanyahu ordered the UN unarmed 
international observers to leave the occupied Palestinian city of Hebron, where a few hundred 
armed Jewish settlers have been a constant source of violence. The Jewish settlers of Kiryat Arba 
live under the protection of a massive contingent of Israeli forces. Both groups have worked 
together to terrorise the Palestinian inhabitants of the city for many years. 
A joint statement issued by several humanitarian organisations, including Oxfam, the Norwegian 
Refugee Council and Save the Children warned of the terrible fate awaiting the Palestinian 
community as a result of Netanyahu’s decision in Hebron. 
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“Hundreds of civilians, including children, will see their safety put at risk by the withdrawal of 
international observers deployed in the city of Hebron,” the statement read. 
True to form, attacks by Jewish settlers followed, as media and rights group reports point to 
a surge of violence against Palestinian civilians in the city. 
By unleashing the wrath of Jewish settlers in Hebron, Netanyahu wanted to communicate to his 
supporters that he remains committed to their settlement project, an unworthy cause that violates 
international law and comes at the price of protracted human suffering. 
Similarly, the Israeli decision to shut down Bab Al Rahma on February 19 was a precalculated 
move, aimed at uniting the entirety of the Israeli right, including the most extremist of all 
religious and settler groups behind Netanyahu’s leadership in the coming elections. 
In fact, a trend began a few weeks earlier. On January 9, the Palestinian Ministry of 
Endowment documented a sharp increase of Israeli violations, involving Israeli forces and 
Jewish settlers at Palestinian holy sites throughout the month of December. According to the 
organisation, over 100 such violations were reported, including 30 different incursions into Al 
Aqsa itself.A raid on Al Aqsa on January 7 involved more than the usual suspects, but was led by 
the Israeli minister of agriculture and strong ally of Netanyahu, Uri Ariel. 
These types of politically-motivated and highly militarised “visits” to Al Aqsa Mosque are 
reminiscent of the infamous “visit’” by late Israeli right-wing leader Ariel Sharon in September 
2000. At the time, Sharon wanted to increase his chances of becoming Israel’s next prime 
minister, and to ensure that his then-archrival, interestingly enough the very same Benjamin 
Netanyahu, did not win the Likud Party nomination. The gambit worked. Sharon sparked the 
Second Palestinian Uprising (2000-2005), leading to the deaths of thousands and, of course, 
securing his seat at the helm of Israeli politics for years. 
Netanyahu, ever studious and resourceful, has, indeed, mastered the art of political manipulation 
as his mentor and, once again, Al Aqsa is the platform for this sinister Israeli politicking. 
Netanyahu’s decision to strike an alliance with Otzma Yehudit (Jewish Power), the rebranded 
party of the late extremist, Meir Kahane, further demonstrates how the current surge of violence 
around the Palestinian holy sites is a precalculated political move by Netanyahu and his 
government. 
The fact that Netanyahu would bring into his future coalition, groups that are the ideological 
mutation of the Jewish Defence League, which is classified as “terrorist organisation” by the US 
Federal Bureau of Investigation (FBI), speaks volumes about the changing relationship between 
the US and Israel. Thanks to Washington’s blind support of Israel, Netanyahu feels politically 
triumphant and invincible, even above US’ own laws. 
However, to achieve his pathetic dream of being Israel’s longest serving prime minister, 
Netanyahu should be wary of the bloody consequences that his reckless action is sure to yield. 
Indeed, Netanyahu may be provoking the kind of violence that is much bigger than his own 
ability to contain.Al Aqsa Mosque has served not only as a religious symbol for Palestinians, but 
a national symbol as well, representing their coveted freedom and serving as a source of hope 
and unity over the course of generations. 
While the blood of Palestinians is irrelevant in Netanyahu’s quest for political dominance, the 
international community should take immediate measures to prevent what could become an 
Israeli-induced bloodbath in the coming weeks. 
Ramzy Baroud is a journalist, author and editor of Palestine Chronicle. His latest book is “The 
Last Earth: A Palestinian Story” (Pluto Press, 2018) 
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The worst, longest occupation in history 
 
Hasan Abu Nimah 
This week, the Israeli government approved the illegal construction of 4,416 housing units on 
occupied Palestinian lands around East Jerusalem in Shuafat, Beit Hanina and in the illegal 
Jewish settlement of Jilo, built on the lands of Beit Jala; all within a very narrow radius of 
Jerusalem. 
Such news does not come as a surprise to anyone. Israeli announcements of this nature are 
routine, they happen all the time. The colonisation of the West Bank, with East Jerusalem 
included, has been continuous since the Israeli forces first occupied those lands in June 1967. No 
amount of condemning UN resolutions, Arab and Palestinian protests or objections by other 
world powers have had any effect on a systematic Israeli expansionist colonisation scheme that 
now covers more than half of the West Bank. Even repeated US efforts over the past decades to 
convince Israel to slow down the colonisation process, or to temporarily suspend illegal 
construction in order to enable peace talks with the Palestinians, have fallen on deaf Israeli 
leaders’ ears. 
Currently, more than 700,000 settlers live in illegal settlements built in the West Bank and East 
Jerusalem. Reports from Israel say that dozens of Israeli ministers and senior lawmakers from 
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s Likud and other right-wing parties signed a 
petition to promote a settlement plan that would settle 2 million Jews in the occupied West Bank. 
Israel’s persistent obstruction of any peace plan, even when sponsored by the US, Israel’s most 
staunch supporter and protector, and even when meeting Israel’s best interests, can only be seen 
within the context of Israel’s determined plan to colonise all of Palestine, if not more, and to 
never allow the Palestinians to retain any part of it, except until their entire existence can be 
completely eliminated. 
This is why Israel’s occupation of the Palestinian lands, the West Bank and East Jerusalem form 
only 21 per cent of the historic land of Palestine, in its 52nd year already is not a matter for 
discussion. 
Occupation is the worst thing that can happen to any population. It is an act of serious aggression 
on people’s freedom, dignity, rights and resources. Occupation by any power of another 
population constitutes a very flagrant crime in that it controls other people’s lives without any 
justification whatsoever. Under international law, occupation is illegal. Israel’s occupation of 
Arab lands, the longest in modern history, and the only remaining one in the world, is an affront 
to normal civilised state behaviour. 
But the Israeli occupation and its routine cruel practices against its Palestinian victims, in 
particular, is the worst ever known. 
With the full protection of Israeli forces, extremist Jewish settlers carry weapons, terrorise 
defenceless Palestinian civilians, destroy their farms, burn their crops, cut their trees, attack their 
homes, damage their cars and property, obstruct their movement and cause them bodily harm. 
Additionally, the Jewish extremists have been violating the sanctity of the Muslim holy places in 
Jerusalem by their daily incursions on the Aqsa Mosque complex, again with Israeli forces’ 
protection and without an ounce of regard or respect for the terms of the peace treaty with 
Jordan, which placed such holy shrines under Jordanian Hashemite Custodianship. 
For its part, the Israeli government does more. For the five-decade lifespan of the occupation, the 
Israeli authorities have steadily been engaging in the confiscation of private Palestinian land to 
build illegal settlements on, ethnic cleansing of Palestinians and destruction of houses, often with 
their contents in them, on the pretext that they were built without occupation permission, as if 
Israel would give Palestinians permits to build on their own land, or as punishment for families 
of a family member who committed acts against Israeli targets. 
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Only days ago, Haaretz reported that six villages in the Hebron area, which had only been 
supplied with clean water six months earlier, were punished by having their fresh water supply 
cut off when, on February 18, Israeli forces turned up with bulldozers and dug up the 5cm pipes, 
sawed them apart and let the jet of water spurt out, leaving the villages without any water supply. 
It is incomprehensible, in this day and age, the extent to which action by a state could be so 
vicious and cruel, not to mention unlawful. 
Most depressingly, such acts happen while the UN, the civilised world and its hundreds of 
human rights organisations remain silent, or even act in a manner that encourages such Israeli 
practices. 
Unless the Israeli occupation is seriously put on the table, this region will never be safe or stable. 
The injustice that befell the Palestinian people more than seven decades ago is responsible for 
spreading chaos, radicalisation, violence and repeated wars. Israel’s behaviour and the failure of 
the so-called international community to discipline Israel have blunted the entire UN system, 
where double standards have replaced the rule of law. It is time that such a dire state of affairs is 
radically revised. 
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