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٣

  االردن والقدس

 الوضع االقتصادي هو التحدي الرئيسي الذي يواجه األردن: الملك
  

أكد جاللة الملك عبداهللا الثاني أهمية أن يكون هناك خارطة طريق توضح لألردنيين  - عمان
 .ية واالقتصادية واالجتماعيةالخطوات واإلجراءات التي من شأنها تطوير األوضاع السياس

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أعاد جاللة الملك التأكيد على أن موقف األردن ثابت وال يتغير 
تجاه القضية الفلسطينية التي كانت وما زالت وستبقى قضية األردن الرئيسية، مشددا جاللته على أن 

 الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة في إقامة ٕاالردن يقف وبكل طاقاته وامكاناته إلى جانب األشقاء
 . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 

  ٤ ص١١/٢/٢٠١٩الغد 

*****  

  نرفض أي محاولة لتغيير الوضع القانوني في القدس: القيسي
  

أي محاولة لتغيير  القيسي ان المجلس يرفض النائب نصار  األردنيقال نائب رئيس مجلس النواب
 الوضع القانوني القائم في مدينة القدس المحتلة

علـى المحتـل أن يـدرك بـأن هـذه األرض، وقـف إسـالمي وحـائط البـراق جـزء مـن  ان": وقال القيسي
المسجد األقصى وأي أعمال ترميم أو صيانة لها هي من اختصاص لجنة إعمـار المـسجد األقـصى المبـارك 

  ".أوقاف القدسو

  :وتاليا نص الكلمة

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  لزميالت والزمالء الكراما

  قبل أن نشرع في جدول األعمال

أود التأكيــد أننــا فــي مجلــس النــواب، نــرفض أي محاولــة لتغييــر الوضــع القــانوني القــائم فــي مدينــة 
ساتنا، حيــث تــشهد المدينــة ُالقــدس المحتلــة، وهــو موقــف نتناســق فيــه مــع موقــف قيادتنــا ومختلــف مؤســ

ٍالمحتلة محاوالت مستمرة للتهويـد، وآخرهـا العمـل علـى إقامـة كنـيس ضـخم فـي سـاحة البـراق جنـوب غـرب 
  .المسجد األقصى المبارك

على المحتل أن يدرك بأن هذه األرض، وقف إسالمي وحائط البراق جزء مـن المـسجد األقـصى وأي 
 لجنة إعمار المسجد األقصى المبارك وأوقاف القدس، والتـي أعمال ترميم أو صيانة لها هي من اختصاص

ًنفخـر فـي األردن بحمـل األردن ألمانــة حمايتهـا انطالقـا مـن الوصــاية الهاشـمية علـى المقدسـات اإلســالمية 
  .والمسيحية



 
٤

وندعو من على هذا المنبر الحكومة إلى اتخاذ الخطوات الالزمة بالتواصل مع الجهات ذات العالقة 
 المحــاوالت، التــي يــسعى مــن خاللهــا المحتــل إلــى تغييــر الوضــع التــاريخي والقــانوني القــائم فــي لوقــف تلــك

  .القدس

كما مـن الواجـب مخاطبـة الهيئـات والمنظمـات الدوليـة وعلـى رأسـها اليونـسكو التـي صـنفت الجـدار 
ٌالجنوبي للمسجد األقصى بأنه جزء مـن المـسجد وللمـسلمين وحـدهم، وهـو وقـف وجـزء مـن التـرا ث العـالمي ٌ

  .الواجب الحفاظ عليه وحمايته من أي محاولة لتغيير معالمه

ــب األمــن  ــن تجل ــسالم، ول ــويض مــساعي ال ــك الممارســات مــن شــأنها تق ــام، أن تل ــي الخت ــدا ف ًمؤك
ٍواالستقرار للمنطقة، وهي تبرهن للعالم أن االحتالل مـا زال غيـر مكتـرث بكـل المعاهـدات والمواثيـق الدوليـة، 

ه تلك إنمـا يـرفض االنـصياع لرغبـة األسـرة الدوليـة فـي إحـالل الـسالم بالمنطقـة، وعليـه علـى وهو بمحاوالت
المجتمع الدولي الضغط على هذا المحتل، كي ينصاع إلى القرارات الدولية، ويتوقف عن مسلسل اقتحاماتـه 

يحيين فيهـا للمسجد األقصى، ومحاوالت تغييـر الوضـع القـانوني القـائم فـي القـدس، فحـق المـسلمين والمـس
ٌأبدي خالد، ولن تنال منه كل تلك المحاوالت ّ.  

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

مـــن جانبـــه قـــال المعـــشر ان الحكومـــة ســـتقوم باتخـــاذ االجـــراءات واالتـــصاالت لوقـــف االعتـــداءات 
 الواقع ويرفض أي محاولة لتغيير" ثابت"المرفوضة على المقدسات، مؤكدا ان الموقف االردني تجاه القدس 

  .في مدينة القدس

وقال أن أية محاولة لتغيير الوضع القـائم مرفمـوض وسـتقوم الحكومـة بـإجراء االتـصاالت مـع دول 
  .العالم للضغط على إسرائيل لوقف التجاوزات على األرض اإلسالمية المقدسة

نايـات وطلب النائب صالح العرموطي مـن الحكومـة التوجـه إلـى محكمـة العـدل الدوليـة ومحكمـة الج
  .الدولية ضد اعتداءات االحتالل بحق المقدسات في القدس

 ١١/٢/٢٠١٩المدينة نيوز 

*****  

  شؤون سياسية

 الصفدي وعريقات يبحثان اآلفاق السياسية لحل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي
 

 في التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم األحد، أمين سر اللجنة التنفيذية
  .منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات

وبحث الصفدي وعريقات في االجتماع الذي جاء في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمرة بـين 
البلــدين الــشقيقين، المــستجدات فــي جهودهمــا المــشتركة بإيجــاد أفــق سياســي نحــو حــل النــزاع الفلــسطيني 



 
٥

الذي يضمن الحقوق الفلسطينية المشروعة كاملة وفـي مقـدمها الحـق اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين 
  .  وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧في الحرية والدولة المستقلة على خطوط الرابع من حزيران للعام 

وحذر الصفدي وعريقات من خطورة استمرار الوضع الراهن، وشددا على ضرورة إطالق جهد دولي 
س حل الدولتين وفق قـرارات الـشرعية الدوليـة ومبـادرة الـسالم العربيـة سـبيال فاعل إلنهاء الصراع على أسا

  . ًوحيدا لتحقيق السالم الشامل في المنطقة

وأكد الصفدي أن المملكة ستستمر في توظيف كـل إمكاناتهـا للتوصـل لحـل للـصراع ينهـي االحـتالل 
  .المستقلة على ترابهم الوطنيوينصف األشقاء الفلسطينيين ويلبي حقهم بالعيش بكرامة في دولتهم 

من جهته، أكد عريقات تثمين دولة فلسطين للجهود المتواصـلة التـي يقودهـا جاللـة الملـك عبـداهللا 
الثــاني لــدعم الــشعب الفلــسطيني ولمواقــف األردن الثابتــة فــي دعــم الــشعب الفلــسطيني وحقــه فــي الحريــة 

  .والدولة

ًلتنـسيق تنفيـذا لتوجيهـات جاللـة الملـك عبـداهللا واتفق الـصفدي وعريقـات علـى اسـتمرار التـشاور وا
  .الثاني وأخيه فخامة الرئيس محمود عباس

  ١١/٢/٢٠١٩المدينة نيوز 

*****  

ُتطالب المجتمع الدولي مواجهة التحريض على شعبنا  الفلسطينية الخارجية والمغتربين
 وقيادته بمنتهى الجدية

 

 مـن حملتـه التحريـضية العنـصرية االنتخابيالسباق وبالتزامن مع  إسرائيلُيصعد اليمين الحاكم في 
ي، سـرائيلاإل الفلسطيني وقيادته، من خـالل رفـع وتيـرة الهـاجس والجـدل األمنـي داخـل المجتمـع على الشعب

المناخات لجمهـور اليمـين مـن المتطـرفين  ُ المختلقة واألكاذيب المفتعلة التي توفراالتهاماتعبر جملة من 
 والمــساس ضــيهماأر وتهجيــر الفلــسطينيين والــسيطرة علــى االســتيطان هم لتعميــقٕوالمــستوطنين واطــالق يــد

مـصالح اليمـين  تحقيـق إلـى وممتلكـاتهم وارتكـاب أفظـع االعتـداءات والجـرائم بحقهـم، بمـا يـؤدي بمقدساتهم
إلعـــادة إحيــاء األمــل فــي الـــسالم  وفــي مقــدمتها إغــالق البــاب أمـــام أيــة فكــرة أو فرصــة أو جهـــد يبــذل

  . ات مع الجانب الفلسطينيوالمفاوض

عمليـات   هـذا التحـريض العنـصري يـنعكس ميـدانيا وبـشكل يـومي سـواء مـن خـاللارتـدادات ترجمـة
 وآخرهــاالفلــسطينيين العــزل   التــي ينفــذها قناصــة االحــتالل علــى حــدود قطــاع غــزة ضــد المــواطنيناإلعــدام

ومـــن خـــالل عمليـــات القتـــل ، " عامــا١٧اشـــتيوي  حمـــزة" و " عامــا١٤حـــسن شـــلبي "استــشهاد الطفلـــين 
المستوطنين اإلرهابية وتهديداتها ضد المواطنين الفلسطينيين، كما حـدث  واالعتداءات التي تنفذها منظمات

بالبلـدة القديمـة فـي مدينـة  "تـل الرميـدة"الشهيدة األم عائشة الرابي، وكمـا جـرى صـبيحة هـذا اليـوم فـي  مع
  .  الرئيس محمود عباساستهداف إلى الخليل، والمظاهرات العنصرية التي دعت



 
٦

 لـسياسة اليمـين الحـاكم الـذي يحـاول دائمـا امتـداد هـذه الحملـة التحريـضية ليـست جديـدة إنمـا هـي
  .شعبنا وحقوقه وأرضه ومقدساته قرابين لمؤيديه توسيع دائرة جمهوره وتقديم

يين ونهـب المزيـد حمالت التحريض العنصرية علـى قتـل الفلـسطين إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات
ــاهوســرائيلُوتــرحيلهم، فإنهــا تحمــل الحكومــة اإل مــن أرضــهم ــة  ية برئاســة بنيــامين نتني المــسؤولية الكامل

  . المستوطنين والمباشرة عن الجرائم التي ترتكبها قوات االحتالل وقطعان

ًتحذر الـوزارة مجـددا مـن نتـائج وتـداعيات حمـالت التحـريض علـى تـل ضـد الكراهيـة والعنـصرية والق ُ
، وتـدعو الـوزارة مجلـس األمـن الـدولي لتحمـل واإلعالميـةالسياسية  الفلسطينيين التي تنفذها ماكينة اليمين

تـوفير الحمايـة   اتجـاه مـا يتعـرض لـه شـعبنا مـن مخـاطر، وتطالبـه بـسرعةواألخالقيـةالقانونيـة  مـسؤولياته
  .الدولية لشعبنا

  ١٠/٢/٢٠١٩موقع وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية 

***** 

  اعتداءات

 والطلبة لم يسلموا من بطشهم.. المستوطنون يصعدون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين
 

 صعد المستوطنون المتطرفون، أمس، من اعتداءاتهم ضد المواطنين – عمان – الدين سعد نادية
لي، فيما دعت وزارة الفلسطينيين في مختلف أنحاء األراضي المحتلة، تحت حماية قوات االحتالل اإلسرائي

 .الخارجية الفلسطينية إلى تحرك المجتمع الدولي لوقف العدوان، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

ولم يسلم طلبة المدارس من بطش المستوطنين؛ حيث هاجم العشرات منهم إحدى المدارس 
ية قوات االحتالل التي أطلقت الثانوية في مدينة نابلس، بالضفة الغربية، ورشقوها بالحجارة، بحما

الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الطلبة والمعلمين، مما أسفر عن وقوع حاالت اختناق 
 .شديد بين صفوفهم

وواصل المستوطنون عدوانهم ضد الطلبة حتى بعد إخالء المدرسة منهم ومن طاقمها التعليمي، 
، جنوبي نابلس، ”عوريف“ئنافهم العتداءاتهم ضد أهالي قرية أثناء توجههم لمنازلهم، وذلك قبيل است

 .تحت الحماية األمنية المشددة التي وفرتها قوات االحتالل لهم

المقامة على األراضي الفلسطينية الزراعية في ” يتسهار“واستكمل المستوطنون، من مستوطنتهم 
 .تخريب ممتلكاتهم وأراضيهم الزراعيةجنوب نابلس، انتهاكاتهم بحق أهالي قرى وبلدات جنوبي نابلس و

، تحت ”باب المغاربة“بينما اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد األقصى المبارك، من جهة 
حماية قوات االحتالل، وقاموا بتنفيذ جوالت استفزازية مشبوهة وأداء الطقوس التلمودية المزعومة داخل 

 .باحاته



 
٧

لمصلين الذين تصدوا لعدوانهم، بينما شنت قوات االحتالل واعتدى المستوطنون المقتحمون على ا
 .حملة اعتقاالت بين صفوفهم

وكان المستوطنون قد نفذوا، منذ الليلة الفائتة، سلسلة اعتداءات عدوانية ضد المواطنين 
الفلسطينين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، حيث رشقوا مركبات فلسطينية بالحجارة، 

 . من رام اهللا، مما تسبب في وقوع أألضرار لبعض منهابالقرب

اإلسرائيلية المقامة على أراضي شرق ” بيت إيل“كما تعرضت مركبات فلسطينية قرب مستوطنة 
  .مدينة رام اهللا، للرشق بالحجارة على يد مستوطنين، ما أدى إلى تضرر عدد منها

م في مدينة الخليل، ووجهوا شتائم كذلك نفذ مستوطنون اعتداءات ضد الفلسطينيين ومركباته
، وسط ”تل الرميدة“ضدهم بعد دعوات لمهاجمة الفلسطينيين، مثلما هاجموا منازل فلسطينية في حي 

 .المغلق منذ سنوات” الشهداء“مدينة الخليل، بالحجارة وتجمعوا في شارع 

ر االستيطانية والبؤ” كريات أربع“كما احتشد عشرات من المستوطنين المتطرفين من مستوطنة 
في مدينة الخليل، عند منطقة السهلة، جنوب الخليل، وأطلقوا تهديدات عبر مكبرات الصوت تدعو لقتل 

 .الفلسطينيين، وتنفيذ عمليات انتقام ضدهم

وفي بيت لحم؛ رشق مستوطنون مركبات المواطنين الفلسطينيين في منطقة التجمع االستيطاني 
 .>>...ي المدينةاإلسرائيلي، جنوب” غوش عتصيون“

 ٢٢ ص١١/٢/٢٠١٩الغد 

*****  

   "السلطة"نتنياهو يتعهد بتجميد جزء من عائدات ضرائب   
 

ّتعهد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، األحد، اقتطاع جزء  –) ب.ف.أ (–القدس المحتلة 
 سياسـيين يمينيـين عقـب من عائدات الضرائب التي يتم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية استجابة لخصومه

 .مقتل فتاة إسرائيلية، في وقت يسعى للفوز بوالية جديدة في االنتخابات المقبلة

فــي المقابــل، أكــد وزيــر الــشؤون المدنيــة الفلــسطينية حــسين الــشيخ أنــه نقــل بطلــب مــن الــرئيس 
 )فلـس(ل بخـصم رفض تسلم أموال الجباية إذا قامت اسـرائي"محمود عباس رسالة رسمية إلى إسرائيل تؤكد 

 ."واحد منها

ــى ١٢٧وتجمــع إســرائيل نحــو  ــة مفروضــة عل ــى شــكل رســوم جمركي ــشهر عل ــي ال ــون دوالر ف  ملي
البضائع المتجهة إلى األسواق الفلسطينية والتي تمر عبر الموانئ اإلسـرائيلية قبـل أن تحولهـا إلـى الـسلطة 

 .الفلسطينية



 
٨

جـزء مـن هـذه األمـوال ردا علـى تقـديم الـسلطة ًوأقر الكنيست العام الماضـي قانونـا يقـضي باقتطـاع 
الفلــسطينية مبــالغ إلــى عــائالت الفلــسطينيين المــسجونين لــدى الدولــة العبريــة جــراء تنفيــذهم هجمــات ضــد 

 .مواطنين إسرائيليين

وقال نتنياهو، الذي سيخوض االنتخابات العامة في أبريل، للـصحافيين لـدى بـدء اجتمـاع حكومتـه 
ــو"األســبوعي األحــد  ــانون المــرتبط بحل ــالزم لتطبيــق الق ــة األســبوع، ســيتم اســتكمال العمــل اإلداري ال ل نهاي

 ."بتجميد رواتب اإلرهابيين

ــة "وأضــاف  ــل، ســأعقد اجتماعــا للحكومــة األمني ــضروري ) المــصغرة(األحــد المقب وســنتخذ القــرار ال
 ." المقبلعلى أحد أال يشك في أنه سيتم اقتطاع األموال بداية األسبوع. القتطاع األموال

وفــي وقــت ســابق األحــد، كــان وزيــر التربيــة نفتــالي بينيــت بــين الشخــصيات اليمينيــة التــي حــضت 
نتانياهو على تطبيق القانون في أعقاب توقيـف فلـسطيني نهايـة األسـبوع لالشـتباه بقتلـه اإلسـرائيلية أوري 

 . عاما١٩أنسباخر البالغة من العمر 

فــي يوليــو (...) نون اقتطــاع األمــوال الموجهــة لإلرهــابيين تــم تمريــر قــا" "تــويتر"وقــال بينيــت عبــر 
 ."أدعو رئيس الوزراء لتطبيقه فورا. الماضي

أجــرى عمليــات فــي الخليــل التــي يتحــدر منهــا المــشتبه بــه فــي "وأفــاد بيــان للجــيش اإلســرائيلي أنــه 
 ."عملية قتل أوري أنسباخر

 ."به للنظر في إمكان هدمهًخالل العملية، نفذ الجنود مسحا لمنزل المشتبه "وأضاف 

ُوعثر على جثة أنسباخر في وقت متـأخر الخمـيس فـي جنـوب شـرق القـدس فيمـا دفنـت فـي اليـوم 
 .التالي في مستوطنة تيكوا

وقبضت قوات األمن اإلسرائيلية على المشتبه بـه خـالل عمليـة دهـم نفـذتها فـي رام اهللا فـي الـضفة 
 .الغربية بدون أن يتم توجيه أي تهم له بعد

 ."دوافع قومية"ّاألحد أن أنسباخر قتلت لـ) الشين بيت(وأعلن جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي 

ّومساء األحد، زار نتنياهو والدي القتيلة، مخبرا إياهم أن نتائج التحقيقات  ّخلصت إلى أن القتل تم "ً
 .، على ما ذكر مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي في بيان"ألسباب قومية

ال شك لدي في أن دوافع القاتل "ير األمن الداخلي جلعاد اردان في تصريحات عبر اإلذاعة وقال وز
 ."قومية

وأكد تعقيبا على الدعوات إلعدام مرتكبي عمليات القتل الفلسطينيين أنه يؤيـد إنـزال عقوبـة اإلعـدام 
 .في حاالت معينة

حية، فيجب تطبيق عقوبـة اإلعـدام إذا اتضح أن ال مجال إلعادة تأهيل القاتل وأنه عذب الض"وقال 
 ."في حاالت كهذه



 
٩

البيــت "عــن النائــب اإلســرائيلي بيتــسائيل ســموتريش مــن حــزب " معــاريف"بــدورها، نقلــت صــحيفة 
 ."حان الوقت إلنزال عقوبة اإلعدام بحق اإلرهابيين، وهو أمر يسمح به القانون"اليميني قوله " اليهودي

 نـــشر تفاصـــيل عـــن العمليـــة، تناقلـــت مواقـــع التواصـــل وعلـــى الـــرغم مـــن أن قـــرار المحكمـــة بمنـــع
تفاصيل وصف قاسية للطبيعة المحتملـة "أنها " يديعوت أحرونوت"االجتماعي في إسرائيل ما ذكرت صحيفة 

 ."للجريمة

ـــى عـــدم تقاســـم  ـــاس عل ـــشرطة الن ـــى وســـائل التواصـــل "وحـــضت ال منـــشورات وتقـــارير خاصـــة عل
 ".ي ذلك عمليات الوصف المروعة وغير المسؤولةف  بما–االجتماعي عن ظروف جريمة القتل 

ــشرطة  ــشورات"وأضــافت ال ــى اإلطــالق لهــذه المن ــانون ". نوضــح أن ال أســاس عل ــدو الق ــر مؤي وذك
 ٣٣٠الصادر في يوليـو بـشأن نقـل األمـوال للجانـب الفلـسطيني حينهـا أن الـسلطة الفلـسطينية دفعـت نحـو 

 .من ميزانيتها% ٧ يعادل مليون دوالر كل عام للسجناء وعائالتهم، وهو ما

وامتنعــت إســرائيل فــي الماضــي عــن تــسليم أمــوال الــضرائب إلــى الــسلطة الفلــسطينية والســيما بعــد 
 ).يونسكو( إلى منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ٢٠١١انضمام الفلسطينيين في 

الـضفة الغربيـة بـشدة علـى وتعتمد السلطة الفلسطينية التي تتمتع بسيادة محدودة على أجـزاء مـن 
 .المساعدات المالية المقدمة من الخارج

 ١١/٢/٢٠١٩ موقع قناة المملكة

***** 

  شأته التجارية بضغط من االحتاللنفلسطيني يستكمل هدم منزله وم: القدس
 

جبل المكبـر  حي استكمل المواطن المقدسي أحمد عبيدات، اليوم، هدم منزله ومنشاته التجارية في
  القدس بيده بقرار من بلدية االحتاللجنوب شرق

وشرع المواطن أحمد محمود عبيدات، أول أمس الجمعة وأمس، بهدم منزله ومنشأته التجارية فـي 
 .جبل المكبر، بيده، بقرار من بلدية االحتالل، وبضغط منها تفاديا لدفع أجرة الهدم وغرامات للبلدية

ــزل  ــة  متــرا مربعــا، وغرفــة جلــ٤٠وتبلــغ مــساحة المن ــة مــن الزينكــو، والمنــشأة التجاري وس خارجي
 متــرا مربعــا، وتــم تشــشيدها قبــل خمــسة عــشر عامــا، ويعــيش وزوجتــه وأطفالــه األربعــة فــي ٣٠مــساحتها 

  .المنزل، وباتوا بعد هدم المنزل دون مأوى

 ١٠/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*****  
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 االحتالل يقتحم أبو ديس ويعتقل شقيقين
  

قوات االحتالل اإلسرائيلي بعد ظهر السبت، شقيقين خالل اقتحامها بلدة  اعتقلت – القدس المحتلة
 .أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة

أن قـوات االحـتالل " صفا"وذكر الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية بأبو ديس هاني حلبية لوكالة 
 . القدس، وأغلقتهمعززة بست جيبات عسكرية اقتحمت البلدة، وتمركزت قرب مدخل جامعة

وأوضح أن مواجهات اندلعت على إثر ذلـك، بـين الـشبان وقـوات االحـتالل أطلقـت خاللهـا وابـل مـن 
القنابل الصوتية والغاز المـسيل للـدموع، واألعيـرة المطاطيـة، دون أن يبلـغ عـن وقـوع إصـابات فـي صـفوف 

  .المواطنين

ام الشقيقين محمود وعلي راضي عريقـات، وأشار حلبية إلى أن قوات االحتالل اعتقلت خالل االقتح
 .ومن ثم انسحبت من البلدة

يذكر أن بلدة أبو ديس تتعرض بشكل متواصل العتداءات إسـرائيلية، يتخللهـا اعتقـاالت ومـداهمات 
 .لمنازل المواطنين، ومواجهات مع قوات االحتالل

 ١٠/٢/٢٠١٩وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

*****  

  وسط المدينة" العيسوية" مقدسيين من بلدة االحتالل يعتقل خمسة
 

اعتقلت قوات االحتالل، فجر اليوم األحد، ثالثة مواطنين عقـب دهـم منـازلهم ببلـدة العيـسوية وسـط 
 ."آدم مأمون أبو ريالة، علي أمجد عطية، صالح غسان عبيد": القدس المحتلة وشملت

عبـد المالـك "، والفتـى ) عاما١٦ ("النمحمد عوني أص"واعتقلت قوات االحتالل، ليلة أمس، الطفل 
علــى حــاجز قلنــديا العــسكري شــمال القــدس المحتلــة بــزعم حيازتهمــا أدوات )  عامــا١٩ ("حــسن أبــو لطيفــة

  .حادة

 ١٠/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*****  

  تقارير

 المغربية الرحالت تراث في جولة ..القدس
  

 المنورة والمدينة المكرمة مكة شريفينال كالحرمين المحتلة القدس كانت – أيوب شعبان محمد
 من القادمين العلم وطالب الحجاج زارها طالما المدينة فهذه السواء، على واألندلسيين المغاربة عناية محط
  .والتوصيف الدقة من بمزيد عنها وكتبوا البعيدة والمغرب األندلس بالد



 
١١

 وتنويها للزيارة تشويقا ألندلسوا المغرب قاطني من جلدتهم لبني كانت الكتابة هذه أن صحيح
 من لونا بعد فيما أضحت الكتابات هذه أن بيد المقدسة المدينة في الدينية والمعابد لآلثار ووصفا بالفضل

  .السواء على والتراثية التاريخية أهميتها فزادت الرحالت أدب ألوان

 فيها أودعوا أنهم خاصة ها،تدوين وقت أهميتها مؤلفيها خلد في يدر لم قيمة بمعلومات أمدتنا فقد
 الوصف حيث من لهم المعاصرة التاريخ كتب بها تهتم لم التي المقدس بيت مدينة عن مشاهداتهم معظم

 عن الكالم مع منها الشاذ عن البعد إلى ودعوا منها، الحسن على فأثنوا فيها الحياة ونمط للمدينة الدقيق
  .المشرفة المدينة نحو عليها عرجوا التي توالمزارا معالمه وأهم المقدس بيت إلى الطريق

  المقدس بيت أكناف في

 القاضي زيارة الكتب بطون في مبثوثة جاءتنا التي المغربية الزيارات أو الرحالت هذه أقدم من
 بصحبة تاشفين بن يوسف األشهر المرابطي السلطان وسفارة بطلب رحل الذي العربي بن اهللا عبد اإلمام
 بغداد، في باهللا المستظهر العباسي الخليفة إلى متوجها م١٠٩٢ /هـ٤٨٥ سنة كرب أبي القاضي ولده
  .الصليبيين يد على سنوات بسبع القدس احتالل قبل وذلك

 الكبير األندلسي الطرطوشي بكر أبو اإلمام آنذاك فيها وكان القدس، إلى بكر أبو القاضي وصل
 القدس زائرا المشرق اتجاه في بالده من خرج قد انك العربي كابن وهو األندلس، في المالكية علماء من
 .العلمية المسائل بعض في وتباحثا الرجالن اجتمع المقدسة المدينة هذه وفي طريقه، في

 األندلس غصن من الطيب نفح" كتابه في المقري واألديب المؤرخ عنه نقله فيما العربي ابن يقول
 ثعلبة أبي حديث في الطرطوشي الفهري بكر أبي اشيخن مع األقصى بالمسجد تذاكرت" لقد "الرطيب
 ألنكم منكم، بل :فقال منهم، بل :فقالوا منكم، خمسين أجر فيها للعامل أياما ورائكم من إن :المرفوع
  .)١(أعوانا عليه يجدون ال وهم أعوانا الخير على تجدون

 من عام ألف قبل التاريخ ذلك في القدس في شاهده ما أهم لنا يصف أن العربي ابن يفت لم
 فيها وتعالى سبحانه اهللا وذكرت ونهارا، ليال عليها وأكلت ،ًمرارا بطورزيتا المائدة شاهدت" ويقول اليوم،

 صخرة وكانت، وجنوبيا قبليا درجتان لها وكان الشبر، بنحو القامة من أشف ارتفاعها وكان وجهارا، سرا
 في صخرة كانت أنها عندي والذي صخرة، مسخت :يقولون الناس وكان المعاول، فيها تؤثر ال صلودا
 حولها ما وكان مثلها، حجارة حولها ما وكل السماء، من النازلة للمائدة محال األرض من قطعت األصل
 فيها، مقطوعة منها، ومجالسها منها أبوابها بيوت الصلد الحجر ذلك في نحتت وقد بقصور، محفوفا

 في دخلت فإذا والخشب، الطين من تصور كما الحجر من صورت قد خدمتها وبيوت جوانبها، في وحناياها
 للصوقه األرض أهل يفتحه لم درهم ثمن مقدار صخرة ورائه من وجعلت الباب ورددت قصورها من قصر

                                                 
 .٢/٣٦نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب :  المقري)١(



 
١٢

 يسيل حتى منه واإلكثار تحته الماء صب بعد إال يفتح لم التراب تحته وحثت الريح هبت ٕواذا باألرض،
  .)٢("للدرس كثيرا فيها أخلو كنت وقد العلة، بهذه قوم بها بار وقد باب،ال منفرج وينفرج بالتراب

 كتابه في صاغ فقد )م١١٥٤ /هـ٥٤٨ ت( السبتي اإلدريسي الشريف الالمع الجغرافي أما
 زيارته عن "اآلفاق اختراق في المشتاق نزهة" الميالدي ١٢ الـ القرن في كتبه الذي العالمي الجغرافي
 بالحديث أفاض كما قرطبة، ومسجد األقصى المسجد بين يقارن نجده إننا بل قصى،والمسجد األ للقدس

  .وبنائها بضخامتها إعجابه وأبدى المدينة، في الشهيرة كنيسة القيامة عن

 األرض مشارق في التي الروم بالد جميع من إليها المحجوج الكنيسة وهي" زوارها عن ويقول
 ثالثين على الكنيسة أسفل إلى منه ينزل الشمال جهة من باب هاول الدنيا، عجائب من وهي ..ومغاربها

 المقدسة المقبرة تلقاه الكنيسة إلى الداخل نزول وعند ،)مرية شنت( باب الباب هذا ويسمى درجة،
 الكنيسة هذه من خرجت ٕواذا تنميقها، وأبدع تشييدها ّوحصن بنيانها أتقن قد معقودة قبة وعليها المعظمة
 مسجدا وكان السالم، عليه داود بن سليمان بناه الذي المقدس البيت ألفيت شرقا وقصدت العظمى
 .)٣("أيديهم من انتزع ثم اليهود دولة أيام في إليه محجوجا

  مخطوطات لم يكشف الستار عنها بعد

 مدينة إلى المغربية الرحالت أهم على عبد الهادي التازي الدكتور الكبير المغربي المؤرخ وقف وقد
 إبراهيم إسحاق ألبي منسوبة مخطوطة تأتي اإلدريسي الشريف بعد أنه وأكد الوسيط، عصرها في سالقد

 قسمين إلى وتنقسم ورقة، ٦١ في تقع وهي الميالدي، ١٣ الـ /الهجري السابع القرن رجال من المكناسي
 اشتقاق عن ماكال المخطوطة هذه في القارئ يجد النطاق هذا وفي المقدس، بيت فضائل أولهما :كبيرين

 في جاء وما القبلة، تحويل وحادثة الثالثة، والمساجد المقدس، بيت سكنى في والترغيب المقدس، بيت
  .)٤(المقدس بيت فتح عن الحديث ثم المشرفة، الصخرة

 المسجد وفضائل القدس عن القدماء المغاربة مخطوطات جملة من أن إلى التازي أشار كما
 المسجد فضائل في المستقصى" عنوانها المغربي العلمي محمد الدين نصر لمؤلفها مخطوطة األقصى
  .م١٢٥٨ أكتوبر /هـ٦٥٦ شوال ١٠ في القدس في المنية أدركته المؤلف وهذا ،"األقصى

 - ٦٨٨( الهجري السابع القرن أواخر في الحيحي العبدري محمد اهللا عبد أبي رحلة وتأتي
 وعلى ،فلسطين مدن فيها بما العربي المشرق مناطقل المغربية الرحالت أشهر من )م١٢٩٠/هـ٦٨٩
 انطلق ومنها بالخليل بادئا المقدستين المدينتين هاتين رحلته في العبدري زار فقد ،الخليلو القدس رأسها

  .السالم عليه يونس قبر طريقه في زار حيث المقدس، بيت إلى

                                                 
 .٢/٣٧السابق :  المقري)٢(
 .١/٣٥٩نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق :  اإلدريسي)٣(
 .١٤القدس والخليل في الرحالت المغربية ص:  عبد الهادي التازي)٤(



 
١٣

 الظاهر الملك هدمه مهدوم وسورها منيعة، كبيرة مدينة والبلد" قال القدس إلى وصل وحين
 بنى اإلتقان غاية في متقاربان رباطان وبها بها، وامتناعهم عليها، الروم استيالء من خوفا )بيبرس(

 وأبناء للمنقطعين جار رزق كليهما وفي األعمى، الدين عالء األمير اآلخر وبنى المنصور، الملك أحدهما
 ".السبيل

 األرض وجه على الموضوعة العجيبة المباني من وهو ،الصخرة قبة مسجد عن العبدري تحدث كما
 فما الذهب وأما" الذهب من فيها وما الصخرة قبة بشدة نقد أنه غير صنعة، وأحسنها وأغربها يصف، كما

  ."القبة هذه في كابتذاله شيء في مبتذال رأيته

 مكث التي قصيرةال المدة هذه في القدس مدينة في العلمية الشؤون يتناول أن العبدري يفت ولم
  .)٥(جماعة بن الدين بدر آنذاك المدينة قاضي مجالس سيما وال فيها،

 عقود عبر المقدسة المدينة زاروا وعلماء ومؤرخين رحالة المغاربة أهم عن مختصرة نبذة هذه
 وجعلوا واألندلس المغرب بالد من جاؤوا آخرين رحالة مع بقية للحديث لكن الوسيط، عصرها في طويلة

  .بطوطة ابن أجمع العالم في الرحالة أمير هؤالء رأس على ويأتي وتدوينهم، اهتمامهم محط المدينة

  ١٠/٢/٢٠١٩ الجزيرة

*****  

  فقط من رخص البناء للفلسطينيين% ٤إسرائيل وافقت على 
  

اتهم مركز حقوقي إسرائيلي سلطات االحتالل بـرفض غالبيـة طلبـات  - وكاالت - األيام الفلسطينية
ًنــاء التــي يقــدمها الفلــسطينيون فــي الــضفة الغربيــة واتهــم، أيــضا، المحــاكم اإلســرائيلية بتبنــي سياســات الب

  .الحكومة اإلسرائيلية في موضوع مواجهة البناء الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة

فـي » بتـسيلم«وقال مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان فـي األراضـي الفلـسطينية المحتلـة 
ّوفقا لمعطيات اإلدارة المدنية اإلسرائيلية : تقرير له ، )الذراع التنفيذيـة لجـيش االحـتالل فـي الـضفة الغربيـة(ً

ّقدم الفلـسطينيون   ومنتـصف عـام ٢٠٠٠ طلـب تـرخيص بنـاء فـي الفتـرة الواقعـة بـين عـام ٤٧٥ آالف و٥ّ
  .لبات في المائة من الط٤ً طلبا فقط، أي نحو ٢٢٦ّ، وتمت الموافقة على ٢٠١٦

مــسؤولية قــضاة محكمــة العــدل العليــا عــن هــدم : عدالــة زائفــة(وأضــاف التقريــر الــذي حمــل عنــوان 
، ٢٠١٨ وحتى نهاية العـام ٢٠٠٦إن السلطات اإلسرائيلية هدمت منذ العام ): منازل الفلسطينيين وسلبهم

أسفر ذلك ) لمحتلةالمعطيات ال تشمل القدس ا( بيت فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة ٤٠٠نحو ألف و
  .ً طفال١٣٤ آالف و٣ فلسطينيين بينهم ٢٠٧ آالف و٦عن تشريد نحو 

  أوامر الهدم في تزايد

                                                 
 . رحلة العبدري، تحقيق محمد الفاسي)٥(



 
١٤

 أمـر هـدم فـي الفتـرة ٧٩٦ ألفا و١٦ّوأشار التقرير إلى أن اإلدارة المدنية التابعة لالحتالل أصدرت 
 ٣وال يــزال )  فــي المائــة٢٠نحــو (ً أمــرا ٤٨٣ آالف و٣ّ؛ نفــذ منهــا ٢٠١٧ وعــام ١٩٨٨الواقعــة بــين عــام 

  .ّقيد المداولة القضائية)  في المائة١٨نحو ( أمر هدم ٨١آالف و

 أمـر هـدم ١٠٠، كانت سـلطات االحـتالل، تـصدر أقـل مـن ١٩٩٥ولفت التقرير إلى أنه حتى العام 
ًسنويا ولكن منذ تلك السنة وبعد توقيع اتفاق أوسلو أخذ يتزايد تدريجيا إصدار أوامر الهدم ح ًّ ّتى بلـغ معـدل ّ

  .ًّألف أمر سنويا

اإلســرائيلية، التــي لــم تقبــل أي التمــاس » المحكمــة العليــا«وانتقــد التقريــر محــاكم االحــتالل وخاصــة 
لفلسطينيين ضد هدم منازلهم، ما يشير إلى التزام محـاكم االحـتالل التـي تـدعي العدالـة بـسياسات الحكومـة 

  .مجال، وفق التقريراإلسرائيلية المناوئة للفلسطينيين في هذا ال

تطبيـق » ّوجاء في التقرير، أن المحكمة العليا تدعي أن قرارات الهدم ليست سـوى مـسألة تتعلـق بــ
ّلكنها في الحقيقة تنوب عن الدولة العبرية بأمانة تامة، إذ تـضع إسـرائيل فـي هـذا اإلطـار مجمـل » القانون

ّسياستها تجاه البناء الفلسطيني في أنحاء الضفة الغربي   .ة طيلة سنينّ

ّ، تــدعي الــسلطات اإلســرائيلية أن مــسألة هــدم منــازل الفلــسطينية، مجــرد مــسألة »بتــسيلم«وحــسب  ّ
بناء مخالف محض للقانون لكن في الحقيقة، توجد إلسرائيل غايات بعيدة المدى في الضفة الغربيـة، وهـي 

ّسـيعها، ومنـع أي تطـوير فلـسطيني، ّتعميق السيطرة اإلسرائيلية على األراضي في أرجاء الضفة الغربية وتو
ّوتقليص مسطح البلدات الفلسطينية وتكثيف البناء، والهدف مـن ذلـك إبقـاء أقـصى مـا يمكـن مـن األراضـي 
ّاحتياطيــا الحتياجــات إســرائيل وعلــى رأســها توســيع المــستوطنات والــسعي إلدخــال أكبــر مــساحة ممكنــة مــن  ً ّ

  .هدف السيطرة على أقصى ما يمكن من موارد األرضّاألراضي ضمن الخريطة الهيكلية للمستوطنات ب

ــصادرة عنهــا خــالل  ــرارات واألحكــام ال ــة العليــا اإلســرائيلية، وفــي آالف الق ــد التقريــر أن المحكم وأك
ّالسنين في ملفات موضوعها هدم منازل الفلسطينيين، تبنت سياسـة الحكومـة اإلسـرائيلية التـي تهـدف إلـى 

 كلــي، ولــذلك هــي تــرفض التماســات الفلــسطينيين ضــد قــرارات الهــدم ّمنــع البنــاء لفلــسطيني بــشكل شــبه
  .اإلسرائيلية، ولم تقبل حتى التماس واحد

 مــستوطنة ٢٥٠وبــين التقريــر أن ســلطات االحــتالل فــي الــسنوات الخمــسين الماضــية أقامــت نحــو 
 نفـسها أقامـت بلـدة ًجديدة في الضفة الغربية المحتلة التي يحظر القانون الدولي إقامتهـا أصـال وفـي الفتـرة

ّفلسطينية واحدة فقط نقل إليهـا تجمـع بـدوي كـان قائمـا فـي منطقـة خصـصتها إسـرائيل لتوسـيع مـستوطنة،  ًّ ّ ُ ّ
  .وهكذا فحتى إقامة البلدة الوحيدة هذه جاءت لخدمة احتياجات إسرائيل

ّالذي أقامتـه سـلطات االحـتالل للـسكان الفلـسطينيين» جهاز التخطيط«وأكد التقرير أن   فـي الـضفة ّ
ــانون  ــا للق ــدار كمــا ينبغــي ويعمــل وفق ــق مظهــر زائــف لنظــام ســليم ي ــه خل ــة، هدف ــة المحتل ًالغربي ــدولي -ُ ّال

ّواإلسرائيلي، لكنـه فـي الحقيقـة هدفـه تبريـر هـدم المنـازل ومواصـلة التـضييق علـى الفلـسطينيين فـي مجـال 
  .ٕالتخطيط والبناء وادارة األراضي



 
١٥

، »ج»و» ب»و» أ«قـسمت الـضفة الغربيـة إلـى ثـالث منـاطق، هـي جدير بالذكر أن اتفاقية أوسلو 
ً فــي المائــة مــن مــساحة الــضفة، وتــسيطر عليهــا الــسلطة الفلــسطينية أمنيــا ١٨نحــو » أ«وتمثــل المنــاطق 

ًواداريا، فيما تمثل المناطق    . في المائة، وتخضع إلدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية٢١» ب«ٕ

ٕ في المائة من مساحة الـضفة، فتخـضع لـسيطرة أمنيـة واداريـة ٦١تشكل ، التي »ج«أما المناطق 
 .إسرائيلية؛ ما يستلزم موافقة سلطات االحتالل على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها

 ١٥ ص١١/٢/٢٠١٩الدستور 

*****  

  فعاليات

  الفلسطينية الدولة مشروع على األكبر الخطر زال وال كان االستيطان :عساف
 

 وال كـان االسـتيطان إن عـساف، وليـد واالسـتيطان الجـدار مقاومـة هيئـة رئـيس قال – وفا – عمان
 وقامــت االســتيطاني البنــاء لمــضاعفة تــسعىٕاســرائيل و الفلــسطينية، الدولــة مــشروع علــى األكبــر الخطــر زال

 .مهول بشكل االستيطانية الوحدات بناء بمضاعفة العامين خالل

 للقضية السياسي المستقبل على وأثره االستيطان ندوة في ألحد،ا اليوم كلمته، خالل عساف وأشار
 إلـى عمـان، العاصـم فـي يـين،ردناأل المحامين نقابة في التطبيع ومقاومة فلسطين لجنة أقامتها الفلسطينية

 العــرب، األشــقاء مــع المــستمر بالتنــسيق يــأتي يســرائيلاإل االســتيطان مقاومــة تجــاه الفلــسطيني التحــرك أن
 .القرن صفقة ورفض الفلسطيني النضال دعم في محوريا دوراردن لأل أن مؤكدا

 .االستيطان من المزيد إلى يسعى ي إسرائيلانتهاك ألي وقيادته الفلسطيني الشعب رفض وجدد

 إرادة تجمـع أن اسـتطاعت التي الشعبية المقاومة من نموذجا ّشكل األحمر الخان إن :عساف وقال
 مع العام، أنحاء كل ومن فلسطين من جاؤوا الذين المتضامنين وبين يئيلسرااإل المخطط رفض في السكان
 النهايــة وفــي الدوليــة الجنايــات محكمــة عبــر القــانوني التحــرك إلــى إضــافة واإلعالمــي، الدبلوماســي التحـرك
 .مؤقتا الهدم عملية وقف من تمكنا

 فـي قريـة ٢٢٥ هـدم عمليةل مقدمة هو بل المستهدف الوحيد هو األحمر الخان أن نعتقد ال: وتابع
 اســتيطانيا تجمعـا ٢٣ هنـاك أن حيــث القـدس، شـرق مـن تبــدأ منهـا األولـى المرحلــة فلـسطين، أنحـاء كافـة

  ".الفلسطيني الجسد عن لعزلها إسرائيل تسعى

  ١١/٢/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*****  

  

 



 
١٦

  آراء عربية

  كوشنر في الخليج لتمويل صفقة القرن
 

 طايل الضامن

فــي تنفيــذ برنامجــه الــسياسي للــسالم بــين  ًيبــدو أن الــرئيس األميركــي دونالــد ترامــب ماضــي قــدما
ًي أعلن عنها مـؤخرا الت» صفقة القرن«الفلسطينيين واالسرائيليين من خالل تنفيذ ما أصطلح على تسميته 

  .وانتشر الكثير من االخبار غير المؤكدة حولها

ـــذي يواجـــه أزمـــات داخليـــة أبرزهـــا تـــداعيات  ، وانتقـــاد المنافـــسين »االغـــالق الحكـــومي«ترامـــب ال
ًالسياسيين االميركيين له، يقفز هذه المرة ساعيا الـى تحقيـق نـصر سياسـي خـارجي عبـر ملـف الـسالم فـي 

التـي لـم يكـشف رسـميا عـن تفاصـيلها، » صـفقة القـرن« موعد الكشف عن خطتـه الشرق االوسط، واعالن
  !.رغم أن جوهرها القدس، أعلن عن موقفه الرسمي منها العام الماضي لصالح االحتالل االسرائيلي

 ١٤خطوات متسارعة، تبدأ بمؤتمر وارسو لتعزيز مـستقبل الـسالم واألمـن فـي الـشرق االوسـط فـي 
مــن حــضوره الفلــسطينيون، وهــم أصــحاب القــضية والــشأن، األمــر الــذي يــدلل علــى شــباط الحــالي، اســتثني 

لتـصفية » مؤامرة «وهنا من حق السلطة الفلسطينية ان تعتبر المؤتمر  انحياز أميركي واضح لالسرائيليين،
  .القضية وهو ما حصل بالفعل في بيان رسمي

لها بعــد انتهــاء االنتخابـــات والتــي قيــل أن ترامـــب ســيعلن عــن تفاصــي» الغامــضة«صــفقة القــرن 
االســرائيلية فــي شــهر نيــسان المقبــل، واضــح أنهــا محكومــة بالفــشل، النهــا ال تقــوم علــى أســس عادلــة فــي 

  :معالجة الصراع، ويظهر ذلك من خالل عدة أمور نجملها بالتالي

عاصـــمة أبديـــة للكيـــان » جـــوهر الـــصراع«الن الواليـــات المتحـــدة االميركيـــة القـــدس الـــشريف اعـــ - ١
  .ًيوني، واسقاطها من أي مفاوضات، سيكون عائقا كبيرا في نجاح صفقة ترامبالصه

موقف السلطة الفلسطينية الرافض في الدخول بمفاوضات نهائية تـستثني القـدس منهـا، رغـم أن  - ٢
 .هناك تسريبات تشير الى وجود اتصاالت اميركية فلسطينية بهذا الشأن

ــسطينيين فــي اجتماعــات  - ٣ ــاوض مــع اطــراف دون أخــرى تهمــيش التعامــل مــع الفل تخــصهم، والتف
 .محورية في المنطقة

ايفاد المبعوث الخاص إلى الشرق األوسط جايسن غرينبالت ومستـشار الـرئيس األميركـي جاريـد  - ٤
كوشنر الى السعودية واالمارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين اواخر الشهر الجاري لحشد الـدعم 

ل والكلفة المالية سيكونان على حـساب العـرب وال يتحمـل المالي للخطة، االمر الذي يعني ان الح
 !...احد ذلك دونهم

مــن تحمــل أيــة تبعــات ماليــة أو أخالقيــة عمــا لحــق بالــشعب الفلــسطيني مــن » اســرائيل«اعفــاء  - ٥
 .ًتهجير وقتل واغتصاب الراضيه منذ أكثر من سبعين عاما
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ــى  خاصــة االردن، ومــستقبل حــق العــودة والتعــويض، موقــف دول الطــوق، - ٦ ــن يكــون عل ثابــت ول
نتمنى على األطراف العربية، ان ال تتخذ أي موقـف . حساب االردن وفق الموقف الرسمي المعلن

ًمـسبقا فــي دعـم الخطــة سـواء أكــان سياسـيا او ماليــا ان لـم يكــن الحـل عــادال ويحقـق الديمومــة،  ً ً ً
مـن ثـم اتخـاذ وذلـك مـن خـالل االطـالع علـى تفاصـيل الخطـة بدايـة  وينصف الشعب الفلـسطيني،

الموقــف الرســمي، واعــالن دعمهــا او رفــضها، وان ال يكــون كمــا نــسمع ان كوشــنير يريــد جلــب 
 .ًالدعم اوال قبل االعالن عن الخطة سياسيا

ما دام جوهر الصراع حسم أمره لصالح اسرائيل بتوقيع ترامب، ال نتوقـع اي مـستقبل سياسـي لهـذه 
،التــي ولــدت ألهــداف سياســية »المبتــورة« ادرات الكثيــرة والخطــة، وستمــضي ويطويهــا الــزمن، كبقيــة المبــ
 .لتحقيق مصالح آنية لم يقصد منها انهاء الصراع

 ١٣ ص١١/٢/٢٠١٩الرأي 

*****  

  مؤتمر وارسو الدولي
  

  كمال زكارنة

مــؤتمر وارســو الــدولي الــذي يبــدأ اعمالــه غــدا فــي العاصــمة البولنديــة وارســو، وتــستمر ثالثــة ايــام 
سعة، وقد حشدت الواليات المتحدة االمريكية اكثر من سبعين دولـة للمـشاركة فـي اعمـال بمشاركة دولية وا

هذا المؤتمر الذي يبحـث بنـدا واحـدا وهـو ازمـة الـشرق االوسـط والبحـث عـن حـل لهـا، والحـل وفـق الرؤيـة 
  .االمريكية قد يكون بفرض صفقة القرن

مالــه، لــيس معيبــا، اذا كــان هــذا الحــضور العربــي للمــؤتمر ومــشاركة بعــض الــدول العربيــة فــي اع
الحضور سيكون للدفاع عن قضية العـرب االولـى والمركزيـة قـضية فلـسطين، والعمـل علـى افـشال المخطـط 

امريكي الهادف الى تصفية القضية، الن المشروع االمريكي المتمثل بصفقة القرن سوف يلغـي  - الصهيو
غي جميـع االتفاقيـات والتفاهمـات الخاصـة بالموضـوع مبادرة السالم العربية وينسفها من االساس، كمـا سـيل

الفلــسطيني منــذ مــؤتمر مدريــد للــسالم وحتــى االن، اي انــه يجــب كــل مــا قبلــه، ويعيــد الجميــع الــى المربــع 
االول، حتـى يـسهل علـى االدارة االمريكيـة تمريـر وتنفيـذ صــفقتها التـصفوية، لـذا مـن واجـب الـدول العربيــة 

تمر ان تــدافع بكــل قــوة عــن المبــادرة العربيــة للــسالم، علــى انهــا المــشروع التــي ستــشارك فــي اعمــال المــؤ
االفضل للتوصل الى سالم يمكن ان يدوم ويستمر ويعيد الحقـوق الـى اصـحابها ويحفـظ امـن واسـتقرار دول 

  .المنطقة ويؤمن االزدهار لشعوبها، ويضمن االمن والتعايش السلمي فيما بينها

 فــي فلكهــا، تجــاوزوا عــصر المــؤامرات المخفيــة تحــت الطــاوالت، بعــد االدارة االمريكيــة ومــن يــدور 
صياغتها فـي الغـرف المغلقـة والمعتمـة، وانتقلـوا الـى طـرح المـشاريع التـصفوية فـي العلـن وفـوق الطـاوالت 
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دون خجــل او تــردد، لكــن افــشال كــل هــذه الجهــود االمريكيــة التخريبيــة االســتعمارية الجديــدة، ممكــن جــدا 
  .عربية فلسطينية صغيرة ..ال .. يحتاج الكثر من كلمة مكونة من حرفينوسهل جدا، وال

جولــة المــسؤولين فــي االدارة االمريكيــة لمنــاطق فــي الــشرق االوســط، هــدفها التــرويج االقتــصادي  
للــصفقة المــدمرة، كــاغراء لــبعض الــدول للحــصول علــى موافقتهــا الــسياسية علــى الــصفقة، اي ان هــؤال 

ــسلحو ــصفقة، والثــاني المــسؤولين ســوف يت ــى ال ــأمرين، االول موافقــة دول عل ن خــالل جــولتهم القادمــة ب
ــصهيوني  ــة االحــتالل ال ــز مكان ــى تعزي ــالي االمريكــي المــصطنع، الهــادف ال ــسخاء االقتــصادي والكــرم الم ال

  .وتمكينه من تنفيذ مشروع التاريخي في فلسطين بموافقة دولية

ظــروف الــصعبة والدقيقــة التــي تمــر بهــا القــضية المطلــوب مــن الــدول العربيــة الــشقيقة فــي هــذه ال
الفلسطينية، المشاركة في المؤتمر وغير المشاركة، رفض جميع اشكال التطبيع مـع العـدو االسـرائيلي، قبـل 

 .التوصل الى سالم حقيقي مع الشعب الفلسطيني

 ١٧ ص١١/٢/٢٠١٩الدستور 

*****  

 الصهيونية/ نتخابات اإلسرائيليةفي اال
  

 عزت جرادات

ٕلم تتبلور بعد، وان كان هناك اهتمام بذلك في ) الصهيونية/ اإلسرائيلية(زالت الساحة االنتخابية  ما
ة، لم تتعرض لها بزخم أعالمي، فاألولويات الصحافة العبرية، فأن الصحافة األمريكية، وعلى غير العاد

  .األمريكية في عهد اإلدارة الترامبية تمثل االهتمام األكبر

أن يرفع شعارات الحمالت االنتخابية متمثلة باألمن ) الصهيوني/ اإلسرائيلي(اعتاد المجتمع 
ة القائمة تتمحور في واالقتصاد واالختالفات الدينية واالجتماعية عند كل انتخابات عامة، ولكن الحمل

التاسع من (ٕشخص نتنياهو الذي أمضى حوالي عشر سنوات في موقعه، واذا ما كسب الجولة المنتظرة 
  ).الصهيوني الذي ال يقهر/ السياسي(فسيصبح ) نيسان القادم

  :من خالل المعطيات الهامة) اإلسرائيلية الصهيونية(يمكن تحليل الساحة االنتخابية 

مما يجعله ... قيد التحقيق... عركة االنتخابية وهو يواجه ثالث قضايا فساديدخل نتنياهو الم -
  ).إسرائيل(ًموضع تساؤل فيما إذا كان مناسبا لقيادة 

يساوم نتنياهو على سياسته المتمثلة في إدارة االحتالل بأقل جهد عسكري، ومحاولة تسويق  -
 ).حل الدولتين(ٕحصار غزة دوليا، وتكريس االحتالل، والغاء 

بقيادة ) حزب الحصانة اإلسرائيلية(ودخلت إلى الساحة االنتخابية أحزاب أخرى جديدة، أهمها 
اليسار (ويصنف ما بين ) األمن اإلسرائيلي القوي(الذي يرفع شعار ) بيني غانتس(رئيس األركان السابق 

  ).والوسطية
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يكية تبدو داعمة للسياسة ّأما الموقف األمريكي، فقد مهد الطريق أمام نتنياهو، فاإلدارة األمر
يهودية / عبرية(، بنقلها للسفارة إلى القدس، كعاصمة إلسرائيل، وتأييدها لقانون )اإلسرائيلية الصهيونية(

/ ، ومباركتها للسياسة االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة، وحجب المساعدات المالية)الدولة
واألخطر من ذلك، أن ) اآلونروا(اثة الالجئين الفلسطينيين االقتصادية للسلطة الفلسطينية ولوكالة إغ

من خطاب ) التنقية(اإلدارة األمريكية تحاول التدخل في السياسات المنهجية التربوية العربية، بحجة 
والتطرف، وفي الوقت نفسه، تبارك خطاب الكراهية والعنصرية الذين تقوم عليهما سياسة / الكراهية

وقد استغل نتنياهو هذه المواقف األمريكية في حملته االنتخابية، وبخاصة بهدف . المناهج اإلسرائيلية
  .ًالتغطية أو التقليل من أهمية القضايا التي سيواجهها الحقا

فهو يمثل قوة انتخابية في ... أما موقف المستوطنين، والذي يتجاوز عددهم ثالثة أرباع المليون 
، كما يعتبر المستوطنون القوة المحركة %)٩٠(نتخابات أكثر من فنسبة مشاركتهم في اال: صالح نتنياهو

  .والموجهة لسياسة نتنياهو مقابل هذا التأييد االنتخابي

ومع تسارع المعركة االنتخابية، والتي قد تشتد خالل األسابيع القليلة القادمة فقد ظهرت نتائج  
  :الصهيوني/ استطالعين للرأي العام اإلسرائيلي

ًعلى عدد من المقاعد تجعله منافسا حقيقيا لتشكيل ح) غانتس(مال حصول احت: األول - كومة ً
  .واتتالفية ضد تحالفات نتنياه

فيما حصل %) ٣٦(على ) نتنياهو(تقارب نسبة تأييد الرأي العام لهما، حيث حصل : الثاني  -
  %).٣٥(على ) غانتس(

 الصهيونية، فأن السياسة العربية في /وفي جميع الحاالت وما تنتهي إليه االنتخابات اإلسرائيلية 
كخيار استراتيجي وحيد، فأن السياسة ) اختيار السالم(، و)ْحل الدولتين(التعامل مع إسرائيل على أساس 

ًالعربية تسير في مسار ال أثر أو تأثيرا له على السياسة اإلسرائيلية  .الصهيونية/ ٍ

 ١٧ ص١١/٢/٢٠١٩الدستور 

*****  

  عبرية مترجمةآراء 

 ن هو المتطرفم
  

 ١٠/٢/٢٠١٩عميرة هاس  /هآرتس

أسلوب التعبير لدى عوفر كسيف لن يثنيني عن التصويت مرة أخرى للقائمة المشتركة، كما أنه لم 
: يزعج المحادثات الودية بيننا في الماضي، لكن هناك أمر واحد ال يمكنني اعتباره ثورة غضب في الفيس بوك

 هنا إبادة شعب، أو إبادة شعب زاحفة، وبعد ذلك السهولة التي تنازل فيها السهولة التي قرر كسيف أنه تجري
هل تعرفين، اتركي ابادة شعب، يوجد هنا “عن هذه األقوال، وقال لمن أجرت معه المقابلة، رفيت هيخت 
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 اذا كانت توجد ابادة شعب، زاحفة أم ال، فهذا أمر ال يتم تركه، في). ٨/٢، ”ملحق هآرتس“(” تطهير عرقي
االنتخاب (هذا ليس أمرا نقرر يوما أنه يجري، وبعدها بسبب تغير الظروف الشخصية . الحياة الخاصة والعامة

  .هذه رخاصة التطرف. نتنازل عنه) كممثل اليهود في قائمة الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة

هي تدل . ي الماضيمن السهل علي التماهي مع الفظاظة واالستفزاز الموجود في تصريحات كسيف ف
ّعلى أنه قد مل من محاولة اقناع اليهود في إسرائيل بمعارضة سيطرتنا على الفلسطينيين، محاولة كانت أحد 

منذ اقامته، المحاولة فشلت، لكن عبء االثبات ال يقع على الجبهة الديمقراطية ” الجبهة الديمقراطية“اهداف 
أيضا في القرى الفلسطينية المخنوقة في (يون في جيوبهم الفلسطين. أو كسيف، بل على المجتمع اليهودي

  .ال يهمون المجتمع اليهودي) إسرائيل، بعد أن صودرت كل اراضيها

اذا كان كسيف قد فقد كل أمل في احتمالية العمل في المجتمع اإلسرائيلي، كان يجب عليه عدم 
: يرون منا في اليسار يعيشون هذا التناقضكث. الترشح للكنيست، وربما حتى عدم مواصلة التعليم في إسرائيل

ٍبين االعتراف المؤلم بأن الجمهور اليهودي يحث الخطى نحو اليمين ألن هذا مجد له ماديا ومعنويا، وبين 
  .محاولة االستمرار في طرح معلومات وفهم ربما تنجح في خرق السور الوطني المتطرف

هوم من قبل سامعيهم على الفور، ويتم ضمه عناصر اليمين يستطيعون رمي شعار واحد، يكون مف
خالفا لهم، نحن في . إلى المجموعة المعتادة من االكاذيب والصور النمطية التي يقصفوننا بها من كل اتجاه

اليسار بحاجة إلى الكثير من الكلمات كي نفكك الصورة الكاذبة، واعتراض االكاذيب والطرق إلخفاء 
  .راسلين الذين بيننا، وصحيح أيضا بالنسبة للسياسيين من اليسارهذا صحيح بخصوص الم. المعلومات

” إبادة شعب“ .هي ابادة مقصودة أو تقليص عددي تدميري لمجموعة عرقية كاملة” إبادة شعب“
. إيه لكل نظام كولونيالي استيطاني.أن.قتل الشعوب كان جزءا من الـ دي. ليست فقط التي نفذت ضد اليهود

 فيها السكان االصليين في دولة معينة وقفوا عاجزين تماما امام مخططات الغازي هذه هي اللحظة التي
إسرائيل تثبت كل يوم . للتوسع والسيطرة على مواردهم واراضيهم، امام تفوقه العسكري، وحشيته وعنصريته

  .بأنه صدق من قال من بداية القرن الماضي، إن المشروع الصهيوني هو كولونيالي واستيطاني

سير بأن النازية وتداعياتها، التي دفعت للهجرة إلى البالد كتلة حاسمة من اليهود الذين لم يكونوا التف
إسرائيل رفضت تماما الفرصة التي منحها اياها الفلسطينيون . صهاينة قبل ذلك، تفقد مع مرور السنين قيمتها

ايه للكولونيالية .أن.في الـ دي. في اتفاق أوسلو، وقف توسعها االستيطاني ووقف تطور عقلية شعب السادة
أنا امتنع عن التعريف (اليهودية ليس هناك ابادة شعب، بل طرد جماعي للفلسطينيين من وطنهم ومن بيوتهم 

من خالل تشويه المعنى االيجابي ” تطهير“: ألنه يستند إلى مفهوم االستقواء للغازي” تطهير عرقي“الدارج 
  ).لهذا المفهوم

ة المنسية التي خلقتها إسرائيل على جانبي الخط األخضر، هي تسوية بين الرغبات الجيوب الفلسطيني
نصف الخفية الخالء البالد من سكانها الفلسطينيين، وبين االعتراف بأن هذا االمر غير ممكن ألسباب 

مكن أو في إسرائيل يتعزز معسكر اليمين، المسيحاني واالستيطاني، الذي يعتقد أن هذا االمر م. جيوسياسية
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: دورنا في اليسار ليس التنافس على التطرف اللفظي أو النقاش حول المستقبل. يجب تحويله إلى امر ممكن
  .دورنا هو احباط هذا السيناريو المقيت. هل سيكون هناك طرد جماعي آخر، هل سيتطور إلى قتل جماعي

زاء، وضد كل واحد منها هي إسرائيل فككت المجتمع الفلسطيني على جانبي الخط االخضر إلى عدة اج
كل هذا كجزء من خطتها إللغاء وجود . تمارس سياسة مختلفة من القمع والتدمير المادي والنفسي

رغم قياداتهم الفاشلة، إال أن الفلسطينيين يشعرون كجماعة ويبحثون عن طرق جديدة . الفلسطينيين كجماعة
  .للتعبير عن ذلك

من أجل القول إن نسب الفقر المرتفعة في ” ابادة شعب“وم ال يجب علينا الذهاب بعيدا حتى مفه
اوساط الفلسطينيين مواطني إسرائيل هي نتيجة سياسات، وأنه في قطاع غزة خلقت إسرائيل بشكل وحشي 

ولكن . ومحسوب ظروف حياة ال تحتمل، وجبال من الكوارث للبيئة والصحة الجسدية والنفسية لمليوني شخص
هم أيضا ليسوا مفعول . ا، وهم يواصلون التكاثر حتى تحت سياسة التدمير اإلسرائيليةالفلسطينيين لم يختفو

وشروط الكوارث للصحة هي أيضا من نصيب ماليين بني البشر، فالحين وعماال وشعوبا  .به، بل فاعل أيضا
سية وتوازنات يجدر بنا، نحن اليسار، أن نحلل ونكشف االهداف السيا. اصلية، في دول أخرى كثيرة في العالم

 .الربح التي تقف خلف هذه الجرائم المنهجية، تحليالت ستكون سارية المفعول قبل وبعد الدخول إلى الكنيست

 ١٩ ص١١/٢/٢٠١٩الغد 

*****  

 وحدة خالص
  

  أسرة التحرير /معاريف

 بعث دخول بيني غانتس إلى الساحة السياسية باألمل لتغيير حكم اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو،
اليسار، العمل، الحركة  ٕوالى جانب األمل بالتغيير ثار أيضا تهديد وجودي على أحزاب. ألول مرة منذ عقد

 مقعدا، ولكن حسب االستطالعات االخيرة انتقل معظم ٢٩في االنتخابات السابقة حظيت ثالثتها بـ . وميرتس
  .مصوتيها إلى غانتس، وهي على شفا نسبة الحسم

 ٤غابت دون النسبة، والعمل وميرتس يحصالن في معظم االستطالعات على الحركة لتسيبي ليفني 
إذا ما استمر تسرب الناخبين إلى مناعة إلسرائيل، فإن واحدا على األقل من أحزاب .  مقاعد لكل منهما٦حتى 

لة اليسار التاريخية قد يختفي، وتلقى أصوات مؤيديه إلى سلة المهمالت، وسيسير اليمين بثبات لتشكيل كت
  .مانعة في الكنيست القادمة

وحدة بين العمل، ميرتس والحركة في قائمة واحدة، تمثل اليسار : لهذا التهديد رد واحد فقط
تأييد حل الدولتين، معارضة قانون القومية، ضمان استقاللية : مبادئ الوحدة بسيطة ومعروفة. الصهيوني

  .ني، الفنانين والمؤسسات الثقافية، ووقف التدينالمحكمة العليا، حرية التعبير لمنظمات المجتمع المد

على حد قول ” فوارق ايديولوجية“يبدو بسيطا ولكن ليس لزعماء األحزاب، التي تشرح بأن بينها 
أما ليفني فقالت . ”اليسار“رئيس العمل آفي غباي، الذي منذ انتخابه سعى إلى الوسط وحاول التنكر لصورة 
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رئيسة . ، بينما ميرتس يشدد أكثر على العنصر الديمقراطي”ة وديمقراطيةدولة يهودي“ان من المهم لها 
كل هذا يبدو جيدا وجميال لنقاش نظري في . ”تحت ميرتس“ميرتس تمار زاندبرغ ليست مستعدة اال لوحدة 

  . ”ما هو اليسار“مسألة 

العربي ضد صحيح أنه توجد فوارق في المواقف، نواب ميرتس شاركوا في مهرجان احتجاج الجمهور 
ولكن االن . قانون القومية، العمل والحركة جاءا لمظاهرة الدروز فقط؛ ميرتس يطالب بالزواج المدني، وغيره

 في كتلة موحدة، واجراء المناقشات الفكرية بعد ذلك في ٢١أهم أكثر الدخول إلى الكنيست الـ . ساعة طوارئ
  .ا في االنتخاباتُجلسات الكتلة المشتركة، وليس كسياسيين سابقين هزمو

البيت اليهودي، االتحاد (يتعاظم احساس االلحاح في ضوء مساعي الوحدة في اليمين المتطرف 
وفي حزبا الوسط ) الذي قد يبتلع اليمين الجديد، إسرائيل بيتنا وكلنا(، في الحزب الحاكم )الوطني والكهانيين

  ).األسبق غابي اشكنازي، يتعززان برئيس األركان ”يوجد مستقبل”مناعة إلسرائيل و(

الفوارق “سيكون هذا بكاء لألجيال اذا ما نجح اليمين في الوحدة وتحطم اليسار إلى خرائب 
العوائق ليست . في داخله، وبسبب صراعات شخصية في مسألة مثل من يقف على رأس القائمة” االيديولوجية

لى اعطاء تعبير سياسي لمواقف جمهور هامشية، ولكن اليسار ال يتنافس االن على رئاسة الوزراء، بل ع
أمام انطالق غانتس واالتحادات المرتقبة في اليمين، . كبير من شأنه أن يدحر إلى خارج الساحة السياسية

 .فإن اليسار ملزم باالتحاد

 ١٩ ص١١/٢/٢٠١٩الغد 

*****  

 
 

  

  


