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  المحتوى

  االردن والقدس
  

ًالمسيحيون يشكلون جزءا أصيال في المنطقة وحضارتها: الملك • ً  ٤  

  ٤  مفتي القدس يطلع رئيس مكتب التمثيل االردني على انتهاكات االحتالل •

  

  االردن وفلسطين

  ٥  لرائد والمبادر في الدفاع عن فلسطينالملك هو ا: الشؤون الفلسطينية •

  شؤون سياسية
  

  ٦  المبعوثة األوروبية تزور أوقاف القدس وتطلع على انتهاكات االحتالل للمسجد األقصى •

  اعتداءات
  

ّالحتالل يخطط لتهجير عائالت مقدسية لصالح بناء استيطاني  بحي الشيخ جراح ا •
  ٦  في القدس

 غرفة من منزله وآخر يستكمل هدم شقتين مقدسي يهدم.. بضغط من االحتالل  •

  ٧  سكنيتين في سلوان

  ٧   وحدة استيطانية جديدة بالقدس وطرد الفلسطينيين منها١٣االحتالل يقرر إقامة  •

  ٨  ٕواخطارات بهدم منازل في العيسوية.. مستوطنو الضفة يواصلون اعتداءاتهم •

  
  فعاليات

  

  ٩  ه وليس كسب التعاطفالشعب الفلسطيني يناضل من أجل حريت: التميمي  •
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  آراء عربية
  

  ١٠  !!المكائد والدروس والعبر: بروتوكوالت حكماء صهيون •

  ١١  !.. األميركية للفلسطينيين"المساعدات" •

  ١٣  الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في فنزويال •

  آراء عبرية مترجمة

  ١٤  غانتس لن يخلي مستوطنات •

  شعر

  ١٥  مفتي القدس وربع قرن على الغياب •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  االردن والقدس

ًالمسيحيون يشكلون جزءا أصيال في المنطقة وحضارتها: الملك ً  

  

 استقبل جاللة الملك عبداهللا الثاني أمس األربعاء، رئيس أساقفة كانتربري   عمان –األنباط 
في القدس، جاستن ويلبي، حيث جرى استعراض جهود األردن في حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

ًوأكد جاللة الملك أن المسيحيين يشكلون جزءا . ًوالحفاظ على هوية المدينة المقدسة بوصفها رمزا للسالم
ًمهما وأصيال في المنطقة وحضارتها، وأن األردن يمثل أنموذجا للتآخي بين المسلمين والمسيحيين في  ً ً

وار والعيش المشترك بين أتباع األديان، وفي وتناول اللقاء جهود األردن في تعزيز الح. المنطقة والعالم
هذا اإلطار، أشاد رئيس أساقفة كانتربري بمساعي جاللة الملك من أجل تحقيق السالم واالستقرار في 
المنطقة، وتعزيز الحوار والتسامح عبر العديد من المبادرات ومنها مبادرة أسبوع الوئام العالمي بين 

وحضر . متحدة مناسبة سنوية في أول أسبوع من شهر شباط من كل عاماألديان، التي تبنتها األمم ال
اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جاللة الملك، مدير مكتب جاللته، والسفير البريطاني في 

  .عمان

  ٢ص/٧/٢/٢٠١٩األنباط 

***  

  مفتي القدس يطلع رئيس مكتب التمثيل االردني على انتهاكات االحتالل

 

 اطلع المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى المبارك -:نة نيوز المدي
الشيخ محمد حسين، رئيس مكتب التمثيل االردني في فلسطين محمد أبو وندي في مقر الممثلية بمدينة 

 عام، والمسجد رام اهللا، اليوم االربعاء، على آخر االعتداءات التي تتعرض لها مدينة القدس المحتلة بشكل
  .األقصى المبارك على وجه الخصوص

وحمل الشيخ حسين سلطات االحتالل المسؤولية كاملة عن االعتداءات، وعن إشعال فتيل التوتر 
ًبالمنطقة بأكملها، مؤكدا أن المسجد األقصى المبارك يخص المسلمين جميعا دون سواهم وأشاد بالدور . ً

ًالمية والمسيحية في القدس، استنادا إلى الوصاية والرعاية األردنية األردني في الذود عن المقدسات اإلس
ًبدوره أثنى السفير أبو وندي على هذه الزيارة، مؤكدا عمق العالقات األخوية بين الشعبين . الهاشمية

   بترا .الشقيقين االردني والفلسطيني

  ٧/٢/٢٠١٩المدنية نيوز 

***  

  



 
٥

  االردن وفلسطين

 لملك هو الرائد والمبادر في الدفاع عن فلسطينا: الشؤون الفلسطينية
 

 قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفـان، ان مناسـبة تـولي - بترا -عمان 
قائد الوطن الملك عبداهللا الثاني سلطاته الدستورية التي تصادف غدا الخميس، ستبقى راسخة في الوجدان 

. ة الخير والجهد الموصول ليكون االردن اوال عمـال وشـعارا نعتـز بـه دائمـاوقلوب االردنيين ليستذكروا مسير
لقد أولى جاللة الملك عبداهللا الثاني أبن الحسين القضية الفلسطينية أعلـى درجـات العنايـة "وأضاف خرفان 

المنـابر والرعاية واالهتمام، وظلت فلسطين وقضيتها االلم والجرح والمعاناة التي حملها جاللته الى مختلـف 
الدولية واالقليمية، ومن هذه الرؤية األردنية الهاشمية العربية األصيلة كان وما زال جاللة الملـك هـو الرائـد 
ًوالمبادر دوما في الذود والدفاع عن فلـسطين وقـضيتها فـي كافـة المحافـل الدوليـة واإلقليميـة، سـعيا وعمـال  ً ً

ٕمشروعة، واقامة الدولة الفلسطينية المـستقلة وعاصـمتها الستعادة األشقاء الفلسطينيين حقوقهم الوطنية ال
ـــى المقدســـات اإلســـالمية . القـــدس وأكـــد أن األردن وبقيـــادة جاللتـــه وانطالقـــا مـــن الوصـــاية الهاشـــمية عل

والمسيحية في القدس، تصدى لكافـة االنتهاكـات واالعتـداءات التـي تقـوم بهـا سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي 
وبــين أن قــضية الالجئــين الفلــسطينيين تحظــى .ًا لتهويــدها وفــرض ســيادتهالطمــس هويــة المقدســات ســعي

بأهمية كبيرة في السياسة األردنية بقيادة جاللة الملك، والتمسك بحقوقهم اإلنسانية والقانونية التـي أقرتهـا 
اة التـي المواثيق الدولية ذات الصلة والمتمثلة بالعودة إلى وطنهم وديـارهم وتعويـضهم عـن األضـرار والمعانـ

للقيـام بمهامهـا وواجباتهـا ) االونـروا(لحقت بهم، اضافة الى دعـم جاللتـه المتواصـل لوكالـة الغـوث الدوليـة 
تجــاه الالجئــين الفلــسطينيين فــي كافــة منــاطق عمليــات الوكالــة ومنهــا األردن، والرعايــة واالهتمــام الملكــي 

ات بالعديـد مـن المبـادرات والمكـارم الملكيـة بأبناء المخيمات المنتشرة في المملكة، حيث حظيت هذه المخيم
ً مقعــدا ومكــارم جاللتــه ٣٥٠منهــا مكرمــة جاللــة الملــك ألبنائــه الطلبــة فــي الجامعــات الرســمية بتخــصيص 

للفقراء في المخيمات مـن خـالل توزيـع طـرود الخيـر وكـذلك المبـادرات الملكيـة تجـاه قطـاع الـشباب بإنـشاء 
لتنموية الـشاملة ودعـم النـشاطات النـسائية ومراكـز المعـاقين، ممـا كـان مالعب، إضافة إلى إنشاء المراكز ا

وأشـار نحـن نتفيـأ ظـالل هـذه المناسـبة .له األثر الكبير والمباشر فـي رفـع مـستوى معيـشة أبنـاء المخيمـات
الغالية ونستذكر االنجازات الكبيـرة التـي حققهـا االردن بقيـادة جاللـة الملـك عبـداهللا الثـاني بـن الحـسين فـي 
كافـة الميـادين وعلـى كافـة المـستويات مـن اجـل رفعـة االنـسان االردنـي، الـذي هـو محـط الرعايـة واالهتمــام 
الملكــي، حيــث يؤكــد جاللتــه علــى الــدوام بــأن االولويــة هــي تــأمين حيــاة أفــضل لجميــع االردنيــين، وقــد كــان 

  .للمخيمات حيز مهم من هذا االهتمام والرعاية

  ٤ ص٧/٢/٢٠١٩الرأي 

***  



 
٦

  ياسيةشؤون س

  المبعوثة األوروبية تزور أوقاف القدس وتطلع على انتهاكات االحتالل للمسجد األقصى
 

 الشيخ عزام الخطيب، اليوم المبارك المسجد األقصى وشؤونأطلع مدير عام األوقاف اإلسالمية 
األربعاء، المبعوث الخاص لالتحاد األوروبي لعملية السالم في الشرق األوسط السيدة سوسانا تيرستال، 
/ ومستشارتها السياسية السيدة صابرينا براندت على ما ما تعرض وما يتعرض له المسجد األقصى المبارك

 مدار سنوات االحتالل وما يواكبها من تفاقم لهذه على انتهاكات ومحيطه منالشريف الحرم القدسي 
ستشارتها براندت اليوم لدائرة األوقاف جاء ذلك خالل زيارة السيدة تيرستال وم.االنتهاكات في اآلونة األخيرة

يوسف .االسالمية في القدس القديمة ولقائها بالشيخ الخطيب بحضور مدير السياحة واآلثار في األوقاف د
ًالخطيب على حكومات االتحاد األوربي أن تمارس دورا أكثر فاعلية   وفي حديثه، تمنى الشيخ.النتشة

لقانوني القائم منذ أمد بعيد لألماكن المقدسة في مدينة القدس باتجاه الحفاظ على الوضع التاريخي وا
خاصة المسجد األقصى المبارك بهويته اإلسالمية كمسجد خالص للمسلمين وحدهم ال يقبل القسمة أو 

بدورها، أكدت السفيرة سوسانا على . دونما والطرقات المؤدية اليه١٤٤الشراكة بكل مساحته البالغة 
قوق وحرية العبادة للمسلمين في المسجد األقصى، ومحاربة التطرف، والحفاظ على انحيازها المطلق لح

 .األماكن المقدسة كإحدى الركائز الضرورية للحفاظ على السلم واألمن في العالم

  ٦/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  ّاالحتالل يخطط لتهجير عائالت مقدسية لصالح بناء استيطاني 

 سبحي الشيخ جراح في القد

  

 وحدة استيطانية غربي حي الشيخ جراح ١٣ّأقرت سلطات االحتالل أمس الثالثاء، خطة لبناء 
العبرية، فإنه سيتم إخالء السكان من تلك المنطقة " ريشت كان"وبحسب قناة .المحتلة القدس وسط مدينة

التابعة " طيط والبناءلجنة التخ"ووافقت ما تسمى  .ًوتعويضهم، بعد الموافقة على هذا المخطط، وفقا لزعمها
ّوبينت القناة العبرية أن صاحب المشروع .لبلدية االحتالل في مدينة القدس، على المخطط أمس الثالثاء

قرب  ، كانت أصيبت ابنته بجروح خطيرة في عملية إطالق نارالمستوطنين مناالستيطاني، رجل أعمال 
  .ًوقعت مؤخرا" عوفرا"مستوطنة 

   ٦/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 



 
٧

  

  مقدسي يهدم غرفة من منزله وآخر يستكمل هدم شقتين سكنيتين في سلوان.. بضغط من االحتالل 
 
  

 ثاء غرفة من منزله في حي الثوريالمواطن سعيد سرحان مساء الثال هدم
، بقرار من بلدية االحتالل في القدس بحجة البناء دون ترخيص ، بيدهالمسجد األقصى جنوب سلوان ببلدة
 .منها

سياق، استكملت عائلة صبح وفي ال . سنوات٨ مترا مربعا، مبنية منذ ٦٠وتبلغ مساحة الغرفة 
المقدسية هدم منزلها في حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى بيدها بقرار من بلدية 

 .االحتالل بحجة البناء دون ترخيص

شقتان (وأوضح المواطن مصطفى صبح، أن بلدية االحتالل أخطرته عدة مرات بهدم منزله 
 .بحجة عدم قانونيته) سكنيتان

الشيكل يساوي ( عاما، الفتا الى أنه دفع عشرات آالف الشواكل ١٣ أن المنزل مبني منذ وأضاف
ّمنذ أن تمت مخالفته، ولم تمنحه البلدية العبرية ترخيص البناء، في الوقت الذي هددته )  دوالر٠.٢٩

م وعليه تحمل ٕبلدية االحتالل بأن عليه هدم الشقتين السكنيتين بنفسه، واال ستقوم آلياتها بعملية الهد
 . ألف شيكل١٥٠تكاليف ذلك، ودفع مبلغ 

  ٦/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

   وحدة استيطانية جديدة بالقدس وطرد الفلسطينيين منها١٣االحتالل يقرر إقامة 

 

 وحدة استيطانية ١٣ قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، إقامة -عمان -نادية سعد الدين
ّلشيخ جراح، في القدس المحتلة، وطرد المواطنين الفلسطينيين القاطنين فيها جديدة في منطقة حي ا

حاليا، وذلك لمنع تواصلها مع بقية أجزاء الضفة الغربية، وعدم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على 
  .١٩٦٧حدود العام 

ارك، وتصعيد يأتي ذلك على وقع استئناف المستوطنين المتطرفين القتحام المسجد األقصى المب
عدوانهم ضد الفلسطينيين، تزامنا مع تنفيذ قوات االحتالل حملة واسعة من االقتحامات واالعتقاالت في 

  .أنحاء مختلفة من األراضي المحتلة

وتعتزم سلطات االحتالل إقامة الوحدات االستيطانية الجديدة، التي صادقت عليها نهائيا، في الجزء 
القرب من المسجد األقصى المبارك، ليرفع بذلك عدد المستوطنين في الغربي من حي الشيخ جراح، ب

 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات بالمدينة، ٢٢٠القدس المحتلة، الذين يبلغ عددهم اليوم زهاء 
  . ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة٦٤٠وأخرى تحيط بها، من إجمالي أكثر من 



 
٨

، تحت "باب المغاربة"رفين باحات المسجد األقصى، من جهة فيما اقتحم عشرات المستوطنين المتط
حماية مشددة من قوات االحتالل، وقاموا بتنفيذ جوالت استفزازية مشبوهة داخل باحاته، وأدوا طقوسا 

  .، في األقصى"باب الرحمة"تلمودية مزعومة قرب 

طنين أدت صلوات مجموعة من المستو“وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة إن 
  ُ، بين باب األسباط والمصلى المرواني داخل المسجد ”باب الرحمة“وشعائر تلموديةعلنية في منطقة 

  .”األقصى، تحت حماية قوات االحتالل

قوات االحتالل تمنع المصلين وحراس وسدنة المسجد االقتراب من المنطقة، تحت "وأضافت إن 
المستوطنين بجوالت استفزازية في المسجد “ منوهة إلى قيام ،"طائلة االعتقال واإلبعاد عن األقصى

بينما استكمل ."باب السلسلة"، المزعوم، قبيل اندحارهم من جهة "الهيكل"واالستماع إلى شروحات حول 
 األثري، الواقع "خربة القصر"االعتداء على موقع "المستوطنون انتهاكاتهم في األراضي المحتلة عبر 

، وفق مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة الغربية، غسان ”نوب نابلسجنوب قرية جالود ج
  >>.. .دغلس

  ١٨ص/٧/٢/٢٠١٩الغد 

*** 

  ٕواخطارات بهدم منازل في العيسوية.. مستوطنو الضفة يواصلون اعتداءاتهم

  

 اعتدى مستوطنون متطرفون على موقع اثري، وقاموا باقتالع اشـجار - وكاالت -القدس المحتلة 
  .األثري، الواقع جنوب قرية جالود جنوب مدينة نابلس» خربة القصر«وقع معمرة في م

وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس في بيان امـس االربعـاء، إن 
االثـري، والتـي أدت » خربـة القـصر«صورا حديثة أظهرت حجم اعتداءات المستوطنين المتكررة علـى موقـع 

  >>...من أراضي قرية جالود) ١٨(رية في الحوض رقم إلى تغيير معالم أث

الحرم –ّوجددت مجموعات يهودية متطرفة امس، اقتحامها لباحات المسجد األقصى المبارك ... <<
وقال مدير عـام دائـرة االوقـاف االسـالمية العامـة وشـؤون المـسجد .القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة
، ان االقتحامـات نفـذت مـن جهـة بـاب المغاربـة بحراسـة مـشددة مـن االقصى بالقـدس الـشيخ عـزام الخطيـب

وأكد الشيخ الخطيب ان مجموعة من المـستوطنين أدت صـلوات وشـعائر تلموديـة .قوات االحتالل اإلسرائيلي
ُبين باب األسباط والمصلى المرواني داخل المسجد األقصى، وسط حراسـة » باب الرحمة«علنية في منطقة 
الحتالل، التي تمنع المصلين وحتى حراس وسدنة المسجد المبارك االقتـراب مـن المنطقـة، معززة من قوات ا

  .تحت طائلة االعتقال واالبعاد عن المسجد

واضاف، أن المستوطنين نفذوا جوالت استفزازية في المسجد واسـتمعوا الـى شـروحات حـول المعبـد 
  .والهيكل المزعوم قبل مغادرة المسجد من جهة باب السلسلة
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من جهة اخرى، سلمت طواقم تابعـة لبلديـة االحـتالل االسـرائيلي فـي مدينـة القـدس المحتلـة امـس، 
اخطــارات هــدم اداريــة جديــدة لمنــازل مــواطنين مقدســيين فــي بلــدة العيــسوية وســط القــدس المحتلــة، بحجــة 

ل وطـواقم وكانـت قـوات االحـتال.البناء دون ترخيص، علـى مـا افـاد مركـز معلومـات وادي حلـوة فـي بيـان لـه
ٕالبلدية، داهمت العديد من أحياء البلدة وانتشرت في شوارعها قبل الشروع بتوزيع والصاق اخطارات الهـدم، 

وطـردت قـوات .فضال عن تسليم أوامر لعدد من أصحاب المنازل للمثول أمام البلديـة غربـي القـدس المحتلـة
نـاطق بـاألغوار الـشمالية؛ بهـدف إجـراء االحتالل امس، عشرات العائالت الفلسطينية من خيامها في عدة م

وأفاد مسؤول ملف االستيطان في االغـوار عـارف دراغمـة فـي بيـان بـأن االحـتالل طـرد .التدريبات العسكرية
، مـشيرا الـى ان عـائالت »حمامـات المـالح"، و»البـرج"، و»الميتـة"، و»الـراس األحمـر«العائالت من منـاطق 

 زراعيــة، بــالتزامن مــع وجــود مركبــات عــسكرية احتالليــة تجــوب فلــسطينية غــادرت خيامهــا مــستقلة جــرارات
  .>>...المكان

  ٨ ص٧/٢/٢٠١٩الرأي 

*** 

  فعاليات

  الشعب الفلسطيني يناضل من أجل حريته وليس كسب التعاطف: التميمي 

 

قالت الناشطة الفلسطينية واألسيرة المحررة عهد التميمي إن نضال الشعب  -    نيفين عبد الهادي-عمان
فلسطيني هو من أجل نيل حريته، وليس من أجل كسب تعاطف أو شفقة العالم، رغم ما يواجهه ال

جاء ذلك، خالل لقائها بطلبة معهد اإلعالم األردني، .الفلسطينيون من تنكيل وتضييق من االحتالل
يطر على ًوحضرته سمو األميرة ريم علي، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني أصبح متحررا فكريا وال يوجد ما يس
وأشارت .عقله، فيما ال يزال المستوطنون على األرض الفلسطينية يسيطر على تفكيرهم الفكر الصهيوني

بحضور والدتها ناريمان التميمي إلى أنها تحمل رسالة من السجن بدعم ومساندة األسرى في » التميمي«
 التي تقع عليهم جراء ممارسات تسليط الضوء على المعاناة»نضالهم من أجل الحرية، والوحدة الوطنية، و

وأكدت .االحتالل والتي تفتقد ألبسط الحقوق في األكل أو الشرب، أو التعليم، واالحتجاز في األماكن الضيقة
التميمي أنها تعرضت لمختلف الضغوط النفسية، والجسدية، والحرمان من أبسط الحقوق، سواء خالل فترة 

 أو بعد تحويلها إلى السجن، ومنها المنع من النوم، واألكل، ً يوما،١٦التحقيقات التي استمرت لنحو 
وتكرار األسئلة ذاتها، وتهديدها باعتقال، أو قتل أقاربها، وغير ذلك، مشيرة إلى أنها التزمت حق الصمت، 

 .ورفضت التوقيع على أي ورقة

  ١٠ ص٧/٢/٢٠١٩الدستور 

***  
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  آراء عربية

 !!وس والعبرالمكائد والدر: بروتوكوالت حكماء صهيون

 عوض الصقر 

تأسست إسرائيل على أرض فلسطين التاريخية ونحن في غفلة من أمرنا، وقد خطط قادة الحركة 
الصهيونية لتحقيق هذا الهدف بشكل محكم بعد أن عقدوا مؤتمرهم الصهيوني العالمي األول في مدينة 

 . برئاسة ثيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية البغيضة١٨٩٧بازل بسويسرا عام 

إذ  ٕاسيا واقتصاديا وفكريا واعالميا؛ا خططا استراتيجية للسيطرة على العالم سيووضع مفكروه
وهو ما يسير قادة إسرائيل ويطبقونه » بروتوكوالت حكماء صهيون«أطلقوا على هذه المخططات اسم 

 .بحذافيره منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا الحاضر

البروتوكوالت الشيطانية؛ فلعل وعسى وقد رأيت أنه من الحكمة أن نستعرض أهم ما تضمنته هذه 
أن نأخذ، حكاما ومحكومين، الدروس والعبر ونرى حجم الدهاء واألحقاد والمكائد التي يفكر بها أعداؤنا 

 .الصهاينة

تتكون هذه المخططات من ثالثة وعشرين بروتوكوال تتركز في مجملها على نشر الفوضى 
هم يبررون كل أنواع الجرائم ضد كل من هو غير يهودي والحروب واالضطرابات الداخلية في العالم، ف

أي األميين ولديهم فتاوى من الحاخامات بممارسة شتى أصناف الجرائم ) الجوييم( بـ  الذين يصفونهم
والرذائل والموبقات في سبيل تحقيق هذه الغاية؛ وهذا ما اعترفت به تسيبي ليفني وزيرة الخارجية 

 .ني أنهم يطبقون نظرية ميكافيلي التي تقول بأن الغاية تبرر الوسيلةاالسرائيلية السابقة؛ ما يع

كما تركز البروتوكوالت على السيطرة على التعليم والصحافة؛ فالتعليم يعنى بتنشئة األجيال على 
مفاهيم وقيم محددة، أما الصحافة فهي تشكل الرأي وتوجهه، إضافة الى تركيز هذه البروتوكوالت البغيضة 

 الرشوة والفساد في المجتمعات تماما كما تسعى الى نشر التعصبات الدينية والقبلية والطائفية على نشر
 حتى يستمر العداء وال تتوحد الصفوف، عالوة على  المجاورة وزرع العداوات والضغائن بين الدول والدول

ٕتركيزها على تدمير األخالق ونشر العمالء واظهار اليهود بأنهم مضطهدون واظهار  أية معارضة أو حتى ٕ
كما تركز على إلهاء الناس بشتى أنواع المالهي . انتقاد إلسرائيل بأنه يأتي من باب المعاداة للسامية

 .المتع الدنيوية واأللعاب والرياضات من أجل ملء فراغ العامة من الناس بأمور بعيدة عن السياسة

دول في الديون الخارجية حتى ال ومن أهم ما ركزت عليه بروتوكوالت حكماء صهيون إغراق ال
 .تقوم لها قائمة وتظل مكبلة للرساميل والصناديق الدولية الى أن يفقد الناس ثقتهم بحكوماتهم

.. كل ما تم ذكره عن هذه البروتوكوالت المقيتة ما هو إال غيض من فيض كما يقول المثل
ر مع أن الوقت متأخر كثيرا؛ لكن وكما فهل آن األوان لنأخذ الدروس والعب.. والمخفي أعظم وأدهى وأمر

 ..يقول المثل أن تأتي متأخرا خير من أن ال تأتي مطلقا
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فاليهود معروفون على مر التاريخ بالمماطلة والتسويف والجدل البيزنطي أي الجدل الذي ال طائل 
َؤمن لك حتى نرى الله لن ن(منه، حتى مع االنبياء والرسل الكرام؛ فقد قالوا لنبي اهللا موسى عليه السالم   ََ  َ َ َ َ ِ ْ

ًجهرة َ ْ وقصة مجادلة اليهود مع كليم اهللا موسى عليه السالم معروفة عندما طلب منهم أن يذبحوا بقرة ) َ
قربانا الى اهللا تعالى بعد أن نجاهم من فرعون فأمطروه باالسئلة التي ال تسمن وال تغني من جوع، فأحيانا 

َفذبحوها وما كادوا يفعلون(ا من شكلها وأحيانا ما نوعها وفي النهاية، كانوا يقولون ما لونها وأحيان ُ َ َْ َ ُ َُ َ َ َ َ أي ) َ
.. بعد تردد كثير وعن غير قناعة داخية؛ ما يعني انهم مفطورون على الجدل ووضع الشروط التعجيزية

 ..فكيف سيكون حالهم مع البشر؟؟ وحسبنا اهللا ونعم الوكيل

  ١٥ ص٧/٢/٢٠١٩الدستور 

***  

 !.. األميركية للفلسطينيين"لمساعداتا"

   عالء الدين أبو زينة 

األميركية هو أكياس الطحين التي كانت توزع ” المساعدات“لسطينيون من أول شكل عرفه الف
شعار الوكالة األميركية للتنمية (على المهجرين في مراكز وكالة الغوث، وعليها رسم اليدين المتصافحتين 

ء وليست المفارقة خافية في كون هذه المساعدات تأتي من الدولة التي ساهمت وما تزال في إبقا). الدولية
كما أن قبول المساعدات، حتى من العدو، . الفلسطينيين فقراء ومحتاجين إلى المساعدة في المقام األول

إلى حين تدبر أمر الوقوف على األقدام –كانت وسيلة الالجئين الفلسطينيين للبقاء على قيد الحياة 
  .واالستغناء عن المساعدة وصاحبها

الواليات المتحدة المساعدات للسلطة الفلسطينية في ال يختلف الوضع كثيرا اليوم، حيث قدمت 
وليس الهدف إبقاء الفلسطينيين، كشعب، على قيد الحياة بعيش الكفاف، فالواليات . الضفة الغربية

ومثلما كان . المتحدة هي صاحبة الطائرات والقذائف التي تقتل الفلسطينيين كل يوم في فلسطين المحتلة
ٕ المتصافحتين هو إبقاء الفلسطينيين أحياء، وانما الجئون، فإن الشرط اليوم شرط تقديم األكياس باليدين

 - بالنظر إلى نوعية الواهب–ٕرام اهللا حية، وانما ألداء دور وظيفي محسوب يفترض  هو إبقاء السلطة في
  .أال يفيد قضية حرية الفلسطينيين

امة قوات األمن الفلسطينية لعل الهدف األوضح للمساعدات األميركية للسلطة الفلسطينية هو إد
ٕفي المقام األول، بأدوارها التي تتعلق بالتنسيق مع االحتالل واحباط المقاومة أكثر مما تتعلق بجلب األمن 

ومثل أي واهب ينفق عليك، فإنه سيعاقبك إذا لم يعد راضيا عنك بقطع المصروف عنك . للفلسطينيين
من أجل الضغط على السلطة ” المساعدات“م والتعبير السياسي عن ذلك هو استخدا. وتجويعك

الفلسطينية لتقديم المزيد من التنازالت، دائما لصالح الكيان الصهيوني المحتل، باعتبار ذلك العمل 
  .والذي ستخصم أجورها أو تقطع بناء على أدائها في إنجازه” السلطة“المطلوب من 



 
١٢

التي يعدها ترامب ” صفقة القرن“تمرير في الفترات األخيرة، شرعت الواليات المتحدة، في إطار 
يحرم ” السلطة“وآخر مكون من . وفريقه الصهيوني، في حجب المساعدات عن السلطة الفلسطينية تباعا

من التمويل هو قوات األمن الفلسطينية نفسها، التي عكف األميركيون على تنظيمها وتدريبها 
فهو يتناقض مع توصيات أنصار المعسكر . و محيراوالحقيقة أن هذا السلوك األميركي يبد. ”تسليحها”و

الصهيوني في الكونغرس والمراكز المفكرة، بل ومن مؤسسة االحتالل نفسها، الذين يرون في إضعاف 
في الضفة الغربية، وكذلك ” االستقرار“ويشير هؤالء إلى أن . السلطة الفلسطينية إضرارا بمصلحة الكيان

التنسيق مع أمن االحتالل يريحان الكيان الصهيوني من الكثير من عمل قوات األمن الفلسطينية في 
  .الصداع

تدرك مؤسسة األمن القومي “: عبر دانا سترول ودانييل شابيرو عن شيء من ذلك، حين كتبا
 لمواجهة االنهيار الشامل في -المالي واألمني وغير ذلك-اإلسرائيلي على نحو مؤلم أنها ستواجه العبء 

 أو قطاع غزة، إذا ما ابتعدت الواليات المتحدة أو فقدت كامل نفوذها ومصداقيتها مع الضفة الغربية
ٕواذا ما خسرت قوات األمن اإلسرائيلية تعاون قوات األمن الفلسطينية، فستجد نفسها في . الفلسطينيين

أهولة وضع أسوأ بكثير مع الحاجة إلى التدخل المباشر لمواجهة التهديدات األمنية في المناطق الم
  ."بالفلسطينيين، بدال من التحرك من خالل النموذج متعدد الجوانب التي تموله الواليات المتحدة

ما الذي يعول عليه األميركيون إذن في مغامرتهم المتمثلة في تكثيف الضغط على السلطة، مع 
 األمن واالستيطان إدراك أن انهيارها سيلحق الضرر بالكيان الصهيوني، ويلغي المكتسبات التي حققها في

ومصادرة األراضي والظهور بمظهر الباحث عن السالم من خالل أوسلو والمفاوضات؟ سوف يعني تحلل 
كما أنه . السلطة الفلسطينية، في رأي الكثيرين، إعادة كلفة االحتالل المادية واألمنية واألخالقية إلى الكيان

حدة بنظام تمييز عنصري، مع ما ينطوي عليه ذلك دولة وا: يحقق ما يرفضه الكثيرون من أنصار الكيان
  .من خطر تأليب المجتمع الدولي

يغلب أن األميركيين يقيسون ثقل الضغط على السلطة الفلسطينية بقطع المساعدات بحيث ال يصل 
كما قد يعول األميركيون على سلوك . ولو أن من الصعب تحديد مثل هذه النقطة–بها إلى نقطة االنكسار 

ة نفسها، حيث هددت أكثر من مرة بوقف التنسيق األمني مع الكيان، أو بعدم التحدث مع السلط
األميركيين، أو بإثارة قضية جرائم حرب الكيان في المحاكم الدولية، أو حتى بحل نفسها، دون أن تتمسك 

كن مبدأ ل. وربما تعول السلطة على معرفتها بأهميتها لكل من أميركا والكيان. بأي من ذلك وتنفذه
  .األميركية نفسه للفلسطينيين، ال يمكن أن ينطوي على أي معنى إيجابي” المساعدات“

  ١٤ص/٧/٢/٢٠١٩الغد 

*** 
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  الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في فنزويال

  

 محمد كعوش

وجـود أكبـر كميـة مــن : عـرف سـببين يـدفعان الـرئيس األميركــي ترمـب للقيـام بغـزو فنــزويال، األولأ
ــة ضــمن حــديقتها  ــره اإلدارة األميركي ــذي تعتب ــا، ال ــد القريــب جغرافي ــي هــذا البل ــي العــالم ف ــنفط ف ــاطي ال احتي

  .الخلفية

ول المنتجـة لهـذه تعرفون أن شهية الرئيس ترمب، كتاجر عاشق للمال، مفتوحة لشفط نفط كل الـد
ّوهنا أذكر أنه قبل ازمة فنزويال، صرح أكثر من مرة أن نفط العـراق الميركـا، لـذلك ارى . المادة االستراتيجية

 ألـف جنـدي، مـن أجـل الهيمنـة علـى الـنفط العراقـي، ٣٤ان وجود قواته في العراق والبالغ عددها أكثر مـن 
  .وليس من أجل مراقبة ايران فحسب كما يزعم

لسبب الثاني، يتعلـق بموقـف قيـادة فنـزويال البوليفاريـة مـن اسـرائيل وتاييـدها المطلـق والثابـت اما ا
ــدة بــشأن هــذه  ــة عدي ــد ان اقــول ان موقفهــا تجــاوز مواقــف دول عربي ــشعب الفلــسطيني، وال اري لقــضية ال

ها الـصراع فـي القضية القومية واالنسانية، اضـافة الـى موقفهـا المؤيـد لكافـة القـضايا العربيـة، وفـي مقـدمت
  .سوريا التي واجهت حربا كونية بقيادة أميركية

ــدد االقطــاب، أرى أن  ــد متع ــد كــشف عــن وجــود عــالم جدي ــا ق ــي ســوريا وعليه ــصراع ف ــان ال واذا ك
المــسالة الفنزويليــة أكــدت واثبتــت وجــود واقعيــة هــذه النظريــة، لــذلك انقــسم العــالم بــين فريــق مؤيــد للنظــام 

الشرعية برئاسة مادورو، وهو الفريق الذي يؤيد قضية الـشعب الفلـسطيني وككـل االشتراكي الثوري بقيادته 
قــضايانا، يقابلــه الفريــق اآلخــر التــابع للواليــات المتحــدة والمؤيــد الســرائيل، وهــو الفريــق الــذي يــدعو الــى 
االعتراف بالمعارض غوايدو الذي يقـود انقالبـا سياسـيا ضـد الـرئيس الـشرعي مـادورو بـدعم وتحـريض مـن 

والجديد في هذه المواجهة ان اسرائيل دخلت على الخط، فقد رفع مناصرو غوايدو العلم االسرائيلي .اشنطنو
وهذا يعني انتقال الصراع الفلسطيني االسـرائيلي ليـدخل فـي صـلب االزمـة . في أكبر تجمع لهم في كاراكاس

راع الــداخلي فــي والــصراع فــي فنــزويال بحيــث احتــل مــساحة أكبــر وصــار عنــصرا مهمــا فــي ســاحة الــص
ــدخل األميركــي .كاراكــاس ــذي سيــصله الت فــي النهايــة، يتــساءل الــبعض عــن خاتمــة االزمــة، عــن المــدى ال

العسكري والـسياسي فـي فنـزويال، خـصوصا أن قـادة الحـزبين الـديمقراطي والجمهـوري فـي واشـنطن اختلفـوا 
ل الـنفط وموقفهـا الـسياسي، وهـي حول كل القضايا اال أنهم اتفقوا حول دعم اسرائيل وغزو فنزويال مـن أجـ

ذات االسباب التي ستدفع ترمب للقيـام بهـذه المغـامرة غيـر المحـسوبة، حتـى الـدول االوروبيـة المنافقـة مـا 
زالــت غيــر قــادرة علــى التحــرر مــن الهيمنــة االميركيــة واختــارت، حتــى اليــوم، االستــسالم للتبعيــة االميركيــة 

 عارضت وخالفت االجماع االوروبي السباب تتعلق بخالفات داخل واالعتراف بسلطة غوايدو، وحدها ايطاليا
  .االتحاد االوروبي وبالذات مع الرئيس الفرنسي ماكرون
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ال احد يستطيع التكهن بخطوات وقرارات الرئيس ترمب رغم التلويح بالخيار العسكري، بتـشجيع مـن 
بـسبب التفـاف الجـيش حـول مـادورو، المتشدد األكبر بولتون، ولكن قد ال يحصل الغزو فـي االفـق القريـب 

حتى اآلن، وامكانية المقاومة الشعبية وبالتالي إفشال الغزو، كما حدث في عملية خليج الخنازير ضد كوبـا 
لكـن االدارة األميركيـة بتركيبتهـا الحاليـة ال أعتقـد انهـا سـتتراجع، بـل سـيكون .في زمن الرئيس جـون كنيـدي

أكثــر مــع تــشديد الحــصار علــى فنــزويال، وبعــدها تحــاول اســتخدام لــديها خطــة بديلــة تبــدأ بفــرض عقوبــات 
الـــسيناريو الـــسوري، بحيـــث تقـــوم بتـــصدير الفوضـــى ونـــشر العنـــف، وارســـال مرتزقـــة للقتـــال مـــن الحـــدود 
الكولومبية، وبالتالي إشعال حرب أهليـة مـدمرة بـدعم عـسكري أميركـي كولـومبي، وهـي الحالـة التـي تمكنهـا 

 .يرة، ولكن ال رهان على النتائج فالنهاية ستظل مفتوحة أمام كل االحتماالتمن التدخل تحت عناوين كث

  ١٠ ص٧/٢/٢٠١٩الرأي 
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  آراء عبرية مترجمة

 غانتس لن يخلي مستوطنات

 مناحيم بن -معاريف

وبالفعل، بعد خطابه الممتاز، . "بالقطع"، "تماما" بااليدش، إذا لم تكونوا تعرفون معناها "غانتس" 
بيني : تعهد بتعديل قانون القومية واالرتباط ببوغي يعلون، يخيل أن هذا ال يمكن أن يقالالذي سبقه 

أحد . الخيار االكثر سواء للعقل، االفضل، االكثر عمليا، االكثر تنورا، االكثر نزاهة. غانتس هو هذا تماما
 .ضحا للجمهور بعدما يعرض البدائل الصحيحة في كل المواضيع المركزية، حتى وان لم يكن كل شيء وا

ينبغي االمل، مثال، في أن مدائح رئيس الوزراء الراحل مناحيم بيغين، الذي اعاد لشدة االسف شبه جزيرة 
سيناء، الخطأ التاريخي الفظيع الذي لم يعالج كراهية الشعب المصري لنا، او مدائح رئيس الوزراء الحالي 

خيار الدولتين، الشر الخطير حتى الرعب، ال تبشر بنيامين نتنياهو على خطاب بار ايالن، الذي تضمن 
تفكيك المستوطنات واقامة دولة فلسطينية : باالتجاه الذي ستسير فيه حكومة غانتس، اذا ما قامت

ان معنى التعاون مع يعلون، في هذه الحالة، هو أنه .سيادية، تقيم حدودا سياسية في قلب بالد إسرائيل
وبالتأكيد حين . لقبيل ال يوشك على أن يحدث، ولن تتحرك اي مستوطنةال شيء من هذا ا: يمكن الهدوء

في كل حال، افترض . نعرف أيضا أن يوعز هندل وتسفيكا هاوزر، اليمينيين الواضحين، في قمة القائمة
أن رئيس االركان االسبق لن يقود حتى اخالء للمستوطنات المنعزلة، والذي سيؤدي إلى حرب اهلية مع 

فإمكانية اخالء مستوطنات عبرية في بالد إسرائيل يجب ان تنتهي نهائيا من العالم . دماركل مشاهد ال
بالنسبة لقانون القومية، فإن غانتس قد أمسك حقا بالثور .ويخيل بأن تشكيل قائمة غانتس تلغيها بالفعل

ان . غاؤهاصالحه، وليس ال. بمعنى انه فهم بأن الحديث يدور عن خطأ اساس يجب اصالحه. من قرنيه
فشعور الدروز وكذا . ال يوجد ما هو اهم من هذا. يضاف التزام بمساواة حقوق كاملة لكل مواطني إسرائيل
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فقد احيق بهم في هذه الحالة ظلم ومحظور ان . العرب الذين يعيشون معنا باإلهانة هو شعور مبرر تماما
بداه غانتس لضائقات حياتنا، من االزمات ونعم، فإن االنصات الذي ا.يشعروا كمواطنين من الدرجة الثانية

وبالتأكيد أيضا . في غرف الطوارئ وحتى االزمات في الطرقات يستجيب لتوقعات الكثيرين من اإلسرائيليين
سيتفق غير قليل من الناس معه في أنه يجب ان يزاح عن رقابنا طوق الخنق االصولي والقومي المتطرف 

واضح تماما ان يئير لبيد وغابي اشكنازي ملزمان .د الواليات المتحدةوالعمل على اصالح العالقات مع يهو
. بالمقابل، علينا أن نكون قلقين بما يكفي من صف الزعامة في حزب السلطة، الليكود. باالرتباط بغانتس

، عبر وزير )”للناس“وزوجته لمن رأى مسرحية الرعب التي اجرتها (من وزير المواصالت إسرائيل كاتس 
اما االن فإن هذا هو بني . اهللا يحمينا. الداخلي جلعاد اردان وحتى وزيرة المواصالت ميري ريغيفاالمن 

  .غانتس فقط

  ١٦ص/٧/٢/٢٠١٩الغد 
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  شعر

  مفتي القدس وربع قرن على الغياب

 دالل العلمي .د

مر في مثل هذا اليوم انتقل الى رحمته تعالى سماحة مفتي القدس الشيخ سعد الدين العلمي عن ع
وســماحته لــم يكـن بمقــدوره أن يحمــل الــسالح . عامــا قــضاها فـي الــدفاع عــن القــدس واألقـصى) ٨٣(نـاهز 

ًويقاوم المحتل اإلسرائيلي ولكنه كان رجل دين مسؤوال فما هي مسؤوليات رجل الـدين عنـدما يعتـدي أحـد .. ّ
ًكان دوره هذا نبراسا وقائدا ومدافعا ضد ا!.. على شعبه وأمته ومقدساته؟ ً أزجـي إليـك يـا أبـي هـذه .. لمحتلً

  )تم اختيار جزء من القصيدة ( :األبيات في ذكراك التي لن تغيب

  تتساءلوا ال ترهقوا دمعي وال

  رحماك ربي من رهيب ظالمي

  ٍتجري الدموع بكل درب هائم

  من غربة المنفى لخير إمام

  ًكان االمام وكان رمزا للفدى

  كان الحياه ومصدر اإللهام

  ٍغير إذن سابقجاء النفير ب

  أيامي...وا... ينعاك سعد الدين

  قد كان موعدنا الربيع فما جرى

  يبكي الربيع لقسوة األحكام
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  قال الصحاب جميعهم إذ رددوا

  ولن يرد سالمي... رحل الحبيب

  !وكيف ترحل يا أبي؟.. رحلت قالوا

  !والمسجد األقصى رهين ظالم؟

  !وكيف ترحل يا أبي؟.. رحلت قالوا

  ؟! في سواد داموالقدس بعدك

  نفذ القضاء فما له من رادع

  حمام.. رب خفف هول كل  يا

  شيخ المروءة بالشهادة شامخ

  والكل في األقصى يعيد كالمي

  كم كنت في المحن الكبيرة قائدا

  وألنت في اليوم الشديد الحامي

  كتبت مآثرك المفاخر كلها

  ودعا إليك الطفل في األرحام

  هذي فلسطين الحبيبة كلها

  اك سعد الدين يا ابن كرامتنع

  عهدا علينا شيخنا لن ننثني

  شرف الجهاد شريعة األحكام

  واهللا قد جعل القرار بأمره

  جل األله بقدرة األحكام

  رب هب لي من لدنك شجاعة يا

  رأفة بحطامي.. رحماك ربي 

  واجعل من اإليمان نور هداية

  وامنح لهذا القلب بعض سالم

  حسبي من الرحمن أنك في العلى

  في سابحات الخلد خير مقام

  ٢٢ ص٧/٢/٢٠١٩الرأي 
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