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  ٣  .الهيئة اإلسالمية العليا في القدس تستنكر إقامة كنيس يهودي في باحة البراق •

  

  اعتداءات
  ٤  .ات األقصى بحماية مشددةمستوطنون يقتحمون ساح •
  ٥  .بالقدس" مقبرة مأمن اهللا"االحتالل يخطط لشق شارع في  •
  ٦  .شجرة زيتون في األغوار) ٥٠٠(األقصى واالحتالل يدمر "مستوطنون يقتحمون  •
  ٧  .منزل فلسطيني ينتظر قرار اإلخالء لصالح المستوطنين •

  

  تقارير
  ٧  .ًسية تمهيدا لترحيلهاعائلة مقد) ٢٠٠(المحاكم اإلسرائيلية تالحق  •
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  ١٧  .غانتس لن يخلي مستوطنات ولن يسمح بدولة فلسطينية •

  

  

  



 
٣

  شؤون سياسية

  زوال إلى واالحتالل حق أصحاب ونحن لالبتزاز يخضع لن شعبنا :الحسيني
 

 أن" الحــسيني عــدنان القــدس شــؤون وزيــر التحريــر، بمنظمــة القــدس لجنــة رئــيس أكــد – اهللا رام
 وسـتنعم أعناقنـا فـي أمانـة والـوطن حـق، أصـحاب نحـن" :وقال ،ً"أحدا يخشى وال لالبتزاز، يخضع لن شعبنا

 ".الزوال إلى مصيره حتمنا واالحتالل ..بالحرية فلسطين

 العيزريــة بلــدة فـي البــدوي البابـا جبــل تجمــع فـي مــشاريع ثنـين،اال اليــوم افتتاحــه، خـالل ذلــك جـاء
 عطـا التجمـع باسـم والمتحـدث فرعـون عـصام العيزريـة بلديـة رئـيس بحضور المحتلة، القدس شرق جنوب

 .المقدسة المدينة في الرسمية المؤسسات ممثلي من وعدد جهالين، اهللا

 المقدسـة المدينـة شرقي البدوية تجمعاتال مختلف في المواطنين دعم أهمية على الحسيني، وشدد
 االحــتالل مخططـات ٕواحبــاط المـواطنين وثبــات صـمود ولتعزيــز للقـدس، الــشرقية والحاميـة البوابــة باعتبارهـا
  .المنطقة في الخطيرة

 إال بعـضها تنفيـذ فـي نجـح يكون وقد للمنطقة، جديدة قديمة مخططات أعد االحتالل أن" إلى ولفت
 ".االحتالل مخططات تنفيذ أعاق الصمود على ٕواصرارهم البدوية العشائر نم المواطنين صحوة أن

 وتــاريخ آثــار وفيهــا الــشرقية، القــدس بوابــة هــي المحيطــة المنــاطق وكــل العيزريــة بلــدة إن" وقــال
 البدويـة التجمعـات وسـائر التجمـع لهـذا المـشاريع مـن المزيـد بتقـديم واعدا ،"االحتالل ادعاءات كل يدحض

  .المنطقة في

 ١١/٢/٢٠١٩ اإلخبارية ٢٤ وطن وكالة

*****  

  البراق باحة في يهودي كنيس إقامة تستنكر القدس في العليا اإلسالمية الهيئة
 

 ًكنيـسا يـضم مجمـع إقامة عن االحتالل سلطات إعالن القدس في العليا اإلسالمية الهيئة استنكرت
 إلـى يـصل حتـى ًشـرقا بالقـدس الطـور جبـل نمـ يبدأ )تلفريك( هوائي قطار ٕواقامة البراق، ساحة في ًضخما
 ً.غربا المغاربة ساحة

 مدينـة فـي واقـع أي بتغيير يقوم ال أن االحتالل على يتوجب" :االثنين اليوم للهيئة، بيان في وجاء
 هـذا باطل، فهو باطل على يبنى وما باطل، هو به يقوم ما فإن وبالتالي احتاللية، سلطة يمثل ألنه القدس

 االحـتالل بـه يقـوم إجـراء أي وأن محتلـة، مدينـة هـي القـدس مدينـة بـأن الدوليـة اليونسكو ظمةمن أكدته ما
 ".ًباطال يكون

 الوقــف علــى اعتــداء هــو البــراق باحــة فــي الكنــيس إقامــة أن" علــى بيانهــا، فــي الهيئــة، وشــددت
 ال جـزء هـو اقالبـر حـائط ٕوان وقفيـة، أرض هـي المبـارك األقـصى بالمسجد المحيطة األرض ألن اإلسالمي؛



 
٤

 الحـضاري للطـابع تغييـر هـو الكنيس إقامة إن" :وأضافت "المبارك األقصى للمسجد الغربي السور من يتجزأ
 ".واإلسالمي العربي

 يقـيم فلمـاذا باألقصى، له عالقة ال أن االحتالل من اعتراف هو الكنيس إقامة أن" الهيئة ّبينت كما
  .!"؟لديهم المزعوم الهيكل هو المبارك األقصى بأن يدعي أنه دام ما الكنيس هذا

 الوقــف علــى آخــر اعتــداء هــو )التلفريــك( الهــوائي القطــار إقامــة إن" :بيانهــا فــي الهيئــة وتابعــت
 ٕواقامـة المبـارك، المـسجد األقـصى أجـواء وعلـى األمويـة القـصور وعلـى الرحمـة بـاب مقبرة وعلى اإلسالمي

 ".للمنطقة المعماري للنمط تغيير هو كما المياإلس الحضاري للطابع تغيير هو الهوائي القطار

 وال نقـر وال القـدس، بمدينـة والحـضاري والعقـدي الـديني حقنـا علـى نؤكـد" :بيانهـا في الهيئة وقالت
 وأن غفوتــه، مــن يفيــق أن اإلســالمي العربــي العــالم وعلــى .قــصر أو الزمــان طــال مهمــا بتهويــدها نعتــرف
 ".كبوته من ينهض

 فـي هـي والمقدسـات القـدس مـسؤولية بـأن والـداني للقاصـي نعلـن" :بـالقول هابيان الهيئة واختتمت
 بـل تقـصيرهم عـن القيامـة يـوم سـائلهم وجـل ّعز اهللا وأن .ًوشعوبا حكومات والمسلمين العرب جميع أعناق

  .وسلم عليه اهللا صلى – محمد سيدنا مسرى وعن والمعراج، اإلسراء أرض عن وتخليهم

 ١١/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***** 

  اعتداءات

  ٍمستوطنون يقتحمون ساحات األقصى بحماية مشددة
 

مجموعــات المــستوطنين صــباح الثالثــاء، ســاحات المــسجد األقــصى  اقتحمــت – القــدس المحتلــة
 .المبارك في مدينة القدس المحتلة

يـة ّوأفادت مصادر محلية، أن المستوطنين اقتحمـوا سـاحات المـسجد األقـصى، وتجولـوا فيهـا، بحما
 .شرطة االحتالل اإلسرائيلي

الرئيـسية لالحـتالل وقياداتـه الـسياسية والحزبيـة  يـذكر أن المـسجد األقـصى بـات نقطـة االسـتهداف
، "المزعـوم اتحـاد منظمـات الهيكـل" مـا يـسمى إطاراليهودية المتطرفة التي تنضوي في  واألمنية وللجماعات

  .إليهاسفارة بالده  ة لالحتالل ونقل ترمب المشؤوم باعتبار القدس عاصمإعالنخاصة بعد 

 ١٢/٢/٢٠١٩فلسطين اآلن 

*****  

  

  

 



 
٥

  بالقدس "اهللا مأمن مقبرة" في شارع لشق يخطط االحتالل  
 

 القـدس مدينـة غـرب اإلسـالمية، اهللا مـأمن مقبرة محيط في يافطات االحتالل بلدية علقت – القدس
 .المقبرة داخل شارع بشق مخططها عن لإلعالن المحتلة،

 زهـرة أبـو مـصطفى بالقدس اإلسالمية المقابر رعاية لجنة رئيس اهللا مأمن مقبرة وقف متولي ذكرو
 فـي التـسامح، متحـف بجـوار يقـع شـارع لـشق مـشروع بدء عن االحتالل بلدية فيها أعلنت الذي المكان أن

 .مضى فيما امنه ًأيضا المقتطع المقبرة، بوسط "سيرا بن "وشارع اهللا مأمن شارع بين الواصل الطريق

 .آذار ١١ في االعتراض مدة وتنتهي عليه، لالعتراض اآلن عرض المخطط هذا" أن إلى وأشار

ــو ولفــت ــى زهــرة أب ــة أن إل ــة لجن ــابر رعاي ــى ســتعترض المق ــذلك المــشروع، عل ــاد ك  المــدفونين أحف
 .شروعالم هذا إليقاف االعتراضات، لجنة أمام اعتراضاتهم سيقدمون المقبرة، هذه في والمقبورين

 مـدى علـى المدينـة وأعـالم وشـهداء وتـابعين كـرام صحابة قبور ثراها في تحوي المقبرة أن وأوضح
 االنتهاكــات مــن لكثيــر تعرضــت المقبــرة أن وبــين .١٩٤٨ عــام إلــى األول العمــري الفــتح مــن عــام، ١٤٠٠

 اليــوم حتهامــسا مــن بقــي حتــى دونمــا، ١٣٨ والبالغــة منهــا شاســعة مــساحات واقتطــاع والتهويــد، والطمــس
 .المكان ذاك في إنشائية ألهداف آخر جزء منها االحتالل بلدية ستقتطع كما ًدونما،١٩

 حديقــة لعمــل مــساحتها مــن %٧٠ حــوالي اقتطــاع تــم" :زهــرة أبــو قــال المقتطعــة، المــساحة وعــن
 مــن عاقتطــ ًأيــضا شــارع المتبقــي الجــزء عــن ويفــصلها المقبــرة، مــن الغربــي الجــزء فــي تقــع التــي االســتقالل

 ".المسلمين قبور على كبير فندق المقبرة من الغربي الجزء على بني كذلك المقبرة،

 وبنــي الماضــي، القــرن خمــسينات فــي المقبــرة أرض علــى يهوديــة دينيــة مدرســة وبنيــت" :وأضــاف
 الجهـة فـي أجـزاء االحـتالل بلديـة استخدمت كما الشرقي، الجزء في الوطني للتأمين وبناية التسامح متحف

 مــن الــشمالي الجــزء فــي ضــخمة بنايــات بنيــت كــذلك فيهــا، النفايــات حاويــات لوضــع المقبــرة مــن شرقيةالــ
 ".الشمالي الجزء في للسيارات كبير وموقف سيرا، بن اسمه شارع وفتح المقبرة،

 وهـذا فيه، كبيرة مدافن وجدنا سيرا بن شارع في التحتية البنى االحتالل بلدية فتحت عندما" :وتابع
 تقـع للمـسلمين مـدافن فيهـا كـان الـضخمة المبـاني كـذلك المقبـرة، هـذه مـن جزء األرض هذه أن على داللة
 حديقــة المــسمى الجــزء فــي عامــة ومــراحيض مطــاعم بنيــت المقبــرة مــن الغربــي الجــزء وفــي المقبــرة، شــمال

 يخططـون هـم: "وقـال .اهللا مـأمن بركة بجوار مؤسسات لبناء مخططات هناك أن زهرة أبو وبين ".االستقالل
  ".المنتجع هذا بناء وأوقفنا عليه اعترضنا ولكننا سياحي، منتجع لبناء

 وهذه التسامح، متحف مكان االحتالل مؤسسات قبل من نبشهم تم قبر ٤٠٠ حوالي هناك أن يذكر
  .االحتالل بلدية مخازن أحد في موجودة اآلن وهي صناديق، في وضعت والجثامين القبور

  ١١/٢/٢٠١٩وكالة وطن لألنباء 

*****  



 
٦

  شجرة زيتون في األغوار)٥٠٠(واالحتالل يدمر » األقصى«مستوطنون يقتحمون 
  

ــة  ــسطين المحتل ــاالت -فل ــين، ســاحات - وك  اقتحمــت مجموعــات المــستوطنين صــباح أمــس االثن
ــة ــة القــدس المحتل ــارك فــي مدين ــة، أن عــشرات المــستوطنين . المــسجد األقــصى المب ــادت مــصادر محلي ّوأف

  .ساحات األقصى منذ ساعات الصباح، وتجولوا فيها بحماية شرطة االحتالل اإلسرائيلياقتحموا 

وارتكبت قوات االحتالل صباح أمس االثنين مجزرة بحق اشجار الزيتـون فـي منطقـة االغـوار حيـث 
وقـال معتـز بـشارات مـسؤول ملـف .  شجرة في منطقة بردلة بـاالغوار٥٠٠ّقطعت ودمرت واقتلعت اكثر من 

لالحـتالل وقـوة مـن جـيش » اإلدارة المدنيـة»ان مـا يـسمى بــ» معا اإلخبارية«طان في االغوار لوكالة االستي
االحتالل وجرافتين، اقتحمـت قريـة بردلـة بـاألغوار الـشمالية، حيـث شـرعت الجرافـات بتـدمير أشـجار زيتـون 

ألشجار ما بـين عـام شجرة زيتون تتفاوت أعمار ا) ٥٢٠(تعود لمواطنين من القرية، حيث تم قص وتدمير 
  .«اراضي دولة«عاما، وقام االحتالل بمصادرتها بزعم انها مزروعة في  ١٥ –

 شـجرة زيتـون، عـامر ١٦٠عمـر صـوافطة : وبحسب بشارات، فان االشجار تعـود ملكيـة للمـواطنين
 شجرة، اضافة الى تدمير ٤٠ شجرة، عزات الرشايده ٢٥٠ شجرة، محمد صالح يوسف صوافطة ٧٠اهميل 
  . دونمات تعود للمواطن زياد صوافطة٤ول الحمص بمساحة محص

وهدمت جرافات االحتالل صباح أمس، منزال مأهوال في قرية الولجة قضاء بيـت لحـم بذريعـة البنـاء 
دون ترخيص، وذلك بإسناد من قوات عسكرية التي فرضت حـصارا علـى القريـة لحـين االنتهـاء مـن عمليـة 

  .الهدم

 االحــتالل اقتحمــت بتعزيــزات عــسكرية وجرافــات حــي عــين جــويزة شــمال وأفـاد مواطنــون، بــأن قــوات
 متــر مربــع، ويــسكنه خمــسة أفــراد، ١٠٠القريــة، وهــدمت منــزل المــواطن مجــدي الــشويكي البــالع مــساحته 

 قـضية فـي القريـة ١٨٠، أن هناك »وفا» وأفاد الناشط الشبابي إبراهيم عوض اهللا لـ. بحجة عدم الترخيص
  . منزال فيها قرارات هدم إداري٤٠ل بالهدم، منها تتعلق بإخطار مناز

إلى ذلك واصل جيش االحتالل شن حمالت دهم وتفتيش بالضفة الغربية، حيث اعتقـل فجـر أمـس، 
 فلسطينيا في مناطق مختلفة بالضفة التي شهدت مواجهات مع قوات االحتالل في الوقت الذي واصلت ٢٢

  .سطينيينمجموعات المستوطنين االعتداءات على الفل

 فلــسطينيا جــرى تحــويلهم ٢٢وقــال جــيش االحــتالل فــي بيانــه لوســائل اإلعــالم، إن جنــوده اعتقلــوا 
ٕللتحقيـق لـدى األجهــزة األمنيـة لالشــتباه بـضلوعهم فــي أعمـال مقاومـة شــعبية والقـاء زجاجــات حارقـة علــى 

هم وتفتيش منازل في وزعم االحتالل ضبط أسلحة ووسائل قتالية ومعدات قناص خالل د. القوت العسكرية
 قرية كفر عقب، كمـا تـم مـصادرة مبـالغ ماليـة تقـدر بعـشرات آالف الـشواقل فـي الخليـل بـزعم اسـتخدامها لــ

كما . وبموازاة ذلك، هاجم مستوطنون، مركبات المواطنين بالحجارة في بلدة حوارة جنوب نابلس. «اإلرهاب»
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 وســط أعمــال عنــف وعربــدة، مــا أدى إلــى إلحــاق نظــم المــستوطنين نظمــوا مــسيرة اســتفزازية وســط البلــدة،
  .أضرار بعدة مركبات

في موضوع آخر، أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غـزة استـشهاد أحـد ضـباطها ومـواطن داخـل نفـق 
عبـد / رائـد: (وأكد الناطق باسم الوزارة في غزة اياد البزم استـشهاد ضـابط شـرطة. حدودي جنوب قطاع غزة

خـالل مهمـة أمنيـة لتفقـد نفـق حـدودي جنـوب قطـاع غـزة، مـساء األحـد ) ً عامـا٣٩، الحميد عطا اهللا العكر
ــات ) ً عامــا٢٨صــبحي صــقر أبــو قرشــين : (والمــواطن ــا نتيجــة استنــشاق غــازات ســامة أثنــاء عملي ًاختناق

وتمكنـت أطقـم الـدفاع المـدني مـن اسـتخراج جثمـاني الـشهيدين مـن داخـل النفـق، بعـد جهـود كبيـرة  .اإلنقاذ
ْعدة ساعات، بينما تم إنقاذ عنصري أمن آخرين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العالجاستمرت  وكانت . َ

 .المعلومات االولية اشارت الى تعرض عدد من المواطنين لالختناق داخل نفق قديم على الحدود مع مصر

 ٢٠ ص١٢/٢/٢٠١٩الدستور 

*****  

  نمنزل فلسطيني ينتظر قرار اإلخالء لصالح المستوطني
 

 لعائلــة مقدســية تــسكن فــي منزلهــا بحــي القرمــي فــي البلــدة القديمــة بالقــدس اإلخــالءّيتهــدد خطــر 
 .المحتلة، لصالح جمعيات استيطانية متطرفة

وتنتهـي المهلــة  المـسجد األقـصى،  فـي حـي القرمـي القريـب مــن"أبـو عـصب"يعـود المنـزل لعائلـة 
العائلة أهل البلـدة والمدينـة والمؤسـسات المقدسـية  دتٍالممنوحة لصاحب المنزل يوم غد الثالثاء، فيما ناش

ً المنــزل للمــستوطنين، وأوضــحت أن تجمعــا واعتــصاما ســيتم تنظيمــه إخــالء بــالوقوف والتــضامن معهــا ضــد
ّالساعة الخامسة من مساء غد في منزلها المهدد ًبدءا من ُ.  

 ١١/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*****  

  تقارير

  ً عائلة مقدسية تمهيدا لترحيلها)٢٠٠(حق المحاكم اإلسرائيلية تال
  

اصدرت سلطات االحتالل اإلسـرائيلي، أمـس قـرارا يقـضي بتأجيـل  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
 مـــن الـــشهر الجـــاري، لـــصالح جمعيـــات ٢٨اخـــالء عائلـــة ابـــو عـــصب مـــن منزلهـــا بالقـــدس القديمـــة الـــى 

  .استيطانية متطرفة

ان هنـاك اكثـر ) :"الرأي(ـ ستيطان في القدس احمد صب لبن لوقال الباحث المختص في شؤون اال
ًعائلة مقدسية في المدنية معرضة للطرد والتهجير القصري حاليا قضايا هـذه العـائالت تنظـر فـي  ٢٠٠من 

  ".المحاكم اإلسرائيلية
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وقال ان محكمة االحتالل أصـدرت قـرار اخـالء ضـد المـواطن حـاتم ابـو عـصب وعائلتـه مـن المنـزل 
ع في حي عقبة الخالدية داخل البلدة القديمة وهو منـزل ضـمن عمـارة سـكنية تـم الـسيطرة علـى أجـزاء الواق

ًمنها سابقا حيث تم اخالء عائلة زلوم من المحال التجارية الواقع فـي الطـابق األرضـي، وحولـت الحقـا الـى  ً
زل كـان بحـوزة عائلـة منزل لسكن المستوطنين، باإلضافة الى سيطرة المستوطنين على جـزء اخـر مـن المنـ

  .أبو عصب

ان هذه العمـارة المكـون مـن ثالثـة طوابـق ثـالث عـائالت اسـتيطانية ويـراد االن " :وأضاف صب لبن
اخالء عائلة حاتم أبو عصب التي تعتبر العائلة الفلـسطينية األخيـرة فـي هـذا المبنـى الـذي يقـع فـي منطقـة 

  ."المباركمرتفعة ومطلة في عقبة الخالدية على المسجد األقصى 

واشار الى ان الجمعيات االستيطانية تـستند فـي ادعاءاتهـا الـى ملكيـة هـذا العقـار لعـائالت يهوديـة 
ــا قبــل عــام  ــر معروفــة م ــي ســنوات غي ــت هنــاك ف ــيح القــانون اإلســرائيلي للجمعيــات ١٩٤٨كان ، حيــث يت

ذات الوقت الفلسطينيين من ، ويمنع في ١٩٤٨االستيطانية اإلسرائيلية استعادة امالكهم ما قبل نكبة العام 
  .استعادة امالكهم او حتي المطالبة بها الواقع في القدس الغربية والداخل الفلسطيني المحتل

ًوذكر صب لبن ان عائلة أبو عصب كانـت تملـك عقـارا فـي حـي القطمـون فـي القـدس الغربيـة وتـم 
ئالت اسـتيطانية وال تـستطيع العائلـة االستيالء عليه من قبل الحكومة اإلسرائيلية التي سبق وحولته الى عا

  .استعادة منزلها هناك

ن عائلـة أبـو عـصب تـسكن إ" :ويقول الباحث المختص في شؤون االستيطان في القدس صب لبن
عقــد ايجــار ( مــن خــالل عقــد ايجــار تمتــع بــصفة ١٩٤٨عقبــة الخالديــة فــي هــذا العقــار منــذ مــا قبــل العــام 

 بإلغــاء ذلــك وحرمانهــا مــن حــق الحمايــة وطالبتهــا بتــسليم العقــار حتــى قامــت المحكمــة اإلســرائيلية) محمــي
للمستوطنين خالل رحلة طويلة امام القضاء اإلسرائيلي الذي يحابي المستوطنين وثبت انه مسيس ويخضع 

  .للقرارات السياسية الحكومية

انية ولفت الى انه خـالل األشـهر األخيـرة شـهدت مدينـة القـدس هجمـة مـن قبـل الجمعيـات االسـتيط
والبلـدة " الـشيخ جـراح"في حي سلوان وحـي ) بطن الهواء(تركزت هذه الهجمة على مناطق محدد منها حي 

  . القديمة

واكــد ان الهجمــة االســتيطانية المدعومــة مــن قبــل الحكومــة اإلســرائيلية اشــتدت بعــد قــرار الــرئيس 
مـة اسـفرت عـن إعـالن حكومـة األمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لالحـتالل وقـال ان هـذه الهج

االف وحــدة اســتيطانية  ٦ عــن العديــد مــن المــشاريع االســتيطانية التــي بلغــت نحــو ٢٠١٨االحــتالل عــام 
  .موزعة على المستوطنات القائمة في القدس الشرقية المحتلة

ويذكر ان عقبة الخالدية، هي الطريق الممتد من طريق الواد، مقابل سوق القطـانين المفـضي الـى 
ًسجد األقــصى المبــارك؛ وتمتــد غربــا باتجــاه طريــق القرمــي، اســتولى المــستوطنون علــى بعــض منازلهــا المــ



 
٩

، أنـشئت الكثيـر منهـا خـالل الفتـرة )العقبـات(ًوأقاموا كنيسا فيها، والبلـدة القديمـة وشـوارعها مليئـة بـاألدراج 
 وتعـد هـذه العقبـات، التـي األيوبية، ونـسبت أسـماؤها إلـى أشـخاص أو عـائالت سـكنتها أو أمـاكن احتوتهـا؛

تجمع بين العراقة والجمال، الشرايين التـي تـربط بـين حـارات المدينـة المقدسـة وأسـواقها، والمـسجد األقـصى 
وتتعرض هذه العقبات، كغيرها من مكونات البلدة القديمة، لهجمة شرسة تستهدف تهويد أسـمائها  .المبارك

نازلهـــا ومحالتهـــا التجاريـــة، بقـــرارات حكوميـــة إســـرائيلية والـــسيطرة علـــى أماكنهـــا المقدســـة والتاريخيـــة وم
  .ٕواجراءات بلدية عنصرية، ومخططات جمعيات استيطانية

وتعيش عشرات العائالت المقدسية في احياء الشيخ جراح وحي عقبة الخالدية في حالة قلق وتوتر 
 .ازلهم وتهويــد الحــيدائــم بــسبب محاصــرتها بالجمعيــات االســتيطانية وأطماعهــا بالــسيطرة علــى جميــع منــ

وهناك عدة منازل في سلوان والشيخ جراج والطور والبلدة القديمة فـي بـاب الـساهرة وبـاب المغاربـة وعقبـة 
 وأخــرى فــي فتــرات متالحقــة فــي ١٩٦٧الخالديــة والــواد تمــت الــسيطرة عليهــا عقــب احــتالل المدينــة عــام 

أو " أمالك الغائبين" غير قانونية تحت ذريعة الثمانيات والتسعينات من القرن الماضي، كانت بطرق ملتوية
قرارات قضائية بوثائق مزورة، فالمدينة بأحيائها في البلدة القديمة والمحيطة بها تعيش مرحلة مـن الـصراع 
مــع االســرلة والتهويــد، بمظــاهر ومعــالم واضــحة، فتنتــشر االعــالم االســرائيلية فــوق أســطح بناياتــه وكتابــات 

 مدارس دينية وقاعـة ٣بعض المباني، كما يحتوي الحي على كنيسين يهوديين وعبرية حفرت على حجارة 
لالحتفاالت، وفي المقابل تحاول العائالت المقدسية القاطنة في عقبة الخالدية بالبلدة القديمـة الحفـاظ علـى 

ة ومــن ابــرز الجمعيــات االســتيطانية التــي تعمــل علــى تهويــد حــي عقبــة الخالديــة جمعيــ .وجودهــا وأمالكهــا
االستيطانية التي أصـبحت تـسيطر علـى عـدد مـن البـؤر االسـتيطانية فـي الحـي ومـا زالـت " عطيرت كوهنيم"

  . تعمل جاهدة لالستيالء على العقارات والمنازل والمحال التجارية

 ، الواقعة في نهاية عقبة الخالدية ١٩٦٧عام " دار الصبرا"على " عطيرت كوهنيم"واستولت جميعة 
 عائالت فلـسطينية منهـا، وسـكن ١٠، وبعد االستيالء عليها تم تهجير أكثر من "القرمي "وبداية طريق حي

في قسم من الدار رئيس الجمعية نفه الذي كان يعمل على تهويد االحياء العربيـة مـن خـالل الـسيطرة علـى 
  ).منازل خالية او شبه مسكونة أو اصحابها بالخارج، أمالك غائبين( العقارات بعدة طرق

وهي عبارة عن سوق مهـدوم، هـدم " أرض حاكورة الصبرا"استولت الجمعيات االستيطانية على كما 
بالزلزال الكبير الذي ضرب القدس القـرن الماضـي، ولـم يبقـى منـه اليـوم سـوى مقهـى مـن الجهـة الـشمالية 

سـتولت وا". غالتـسية"ومحل من الجهة الجنوبية، وشيدت فيه مدرسة دينيـة يهوديـة لألطفـال باسـم مدرسـة 
 .بعد أن ازالوا الحائط الضخم الفاصل" خان السلطان"ساحة مسجد " عطيرت كوهنيم"

 ١٢ ص١٢/٢/٢٠١٩الرأي 

*****  
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 االحتالل يسلب بيوت الفلسطينيين لصالح االستيطان
  

 كــشف النقــاب أمــس عــن أن حكومــة االحــتالل ســتبدأ تثبيــت - القــدس المحتلــة - برهــوم جرايــسي
ى أراض فلـسطينية بملكيــة خاصـة، مـا يعنــي رفـض اخالئهـا، وســلبها كليـا مــن بيـوت مـستوطنين قائمــة علـ

أصحابها الفلسطينيين، لصالح عصابات المستوطنين اإلرهابية؛ فيما اعلن رئيس حكومة االحـتالل بنيـامين 
نتنيــاهو، ان حكومتــه تعمــل علــى تحديــد األمــوال التــي ســتقتطعها مــن أمــوال الــضرائب الفلــسطينية، بقيمــة 

 . عائالت الشهداء واألسرى الفلسطينيينمخصصات

يذكر ان مسألة تثبيت بيوت المستوطنين، كشفها رد حكومة االحتالل لمحكمة إسرائيلية، تنظر فـي 
ويجــري الحــديث عــن مــستوطنة فــي شــمال رام . التمــاس قدمــه فلــسطينيون الســتعادة أراضــيهم المنهوبــة

 .خاصةاهللا،اقيم فيها عدد من البيوت على أراض فلسطينية 

، فـإن حكومـة االحـتالل وضـعت لنفـسها أنظمـة خاصـة أسـمتها قـوانين، ”هـآرتس“وحسب صحيفة 
بمـساعدة المستـشار القـضائي فـي الحكومـة أفيحـاي منـدلبليت، الــذي كـان قـد اعتـرض فـي مـا مـضى علــى 
ــا ســلب ونهــب األراضــي الفلــسطينية بملكيــة خاصــة، التــي اســتولت عليهــا  قــانون أقــره الكنيــست يجيــز كلي

 .عصابات المستوطنين، وأقامت عليها بؤرا استيطانية

، أوجد لحكومته أنظمة بديلة، ”النزاهة القضائية“إال أن مندلبليت ذاته، الذي سعى للظهور بعباءة 
لذات غرض االستيالء على األراضـي وحرمـان أصـحابها منهـا، كبـديل للقـانون، الـذي مـا زال مطروحـا أمـام 

  . ؛ إذ اعترضت عليه جهات حقوقية إسرائيلية وجهات فلسطينيةالمحكمة العليا اإلسرائيلية

وحـسب التقـديرات فـإن المحكمـة العليـا سـتماطل أكثـر فـي النظـر بالقـانون الـذي أقـره الكنيـست قبـل 
 .عامين بالضبط من اآلن، ورغم مرور عامين، إال أن المحكمة لم تبدأ بالمداوالت بااللتماسات

ومــة االســرائيلية، فــي اعقــاب جلــسة للطــاقم الــوزاري المقلــص فــي ســياق متــصل، أعلــن رئــيس الحك
للشؤون العسكرية والسياسية، التي عقدت أمس األول، إن الطاقم الخاص في وزارة الحـرب ويـضم عناصـر 
من أجهزة االستخبارات، ووزارة المالية، سينهي في األسبوع المقبل، تقريره، بـشأن حجـم المخصـصات التـي 

 . طينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، في العام الماضي، لعائالت االسرى والشهداءدفعتها السلطة الفلس

مـن ) يوليـو(يذكر ان هذا االجراء هو أول تطبيق لقانون االحتالل الذي أقر في مطلـع شـهر تمـوز 
العام الماضي، ويقضي بأن تقدم وزارة الحرب في مطلع كل عام، تقريرا لحكومتها، حول حجم المخصـصات 

جتماعيـــة التـــي تـــدفعها الـــسلطة أو منظمـــة التحريـــر الفلـــسطينية أو أي هيئـــة تنـــوب عنهمـــا، لعـــائالت اال
 ٣٤٠وحسب مزاعم حكومـة االحـتالل، فـإن الـسلطة الفلـسطينية تـصرف سـنويا حـوالي . الشهداء، واألسرى

 .مليون دوالر لهذه العائالت



 
١١

 الفلـسطينية،تقدر قيمتهـا الـشهرية ويجري الحديث عن مئات ماليين الدوالرات، مـن أمـوال الـضرائب
 مليون دوالر، وتـشكل رافـدا أساسـيا فـي ميزانيـة الـسلطة الفلـسطينية وكـان ١٣٠ مليونا الى ١٢٠بما بين 

 .الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن يوم األحد، أن السلطة سترفض تسلم أموال الضرائب منقوصة

اقتحم أمس العشرات من عصابات المستوطنين سـاحات المـسجد األقـصى، بحراسـة من جهة اخرى 
 .مشددة من جيش االحتالل الذي واصل فرض إجراءات وقيود مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد

 ٥٣وقـــال مـــسؤول العالقـــات العامـــة واإلعـــالم فـــي دائـــرة األوقـــاف اإلســـالمية، فـــراس الـــدبس، إن 
ا مــن طــالب المعاهــد اليهوديــة اقتحمــوا ســاحات األقــصى، وتجولــوا فــي ســاحاته ً طالبــ١٢مــستوطنا بيــنهم 

ولفت إلى أن مرشدين مـستوطنين، قـدموا للمـستوطنين شـروحات عـن . بحراسة مشددة من شرطة االحتالل
الــى ذلــك شــنت قــوات  .المزعــوم، فيمــا أدى بعــضهم طقوســا دينيــة يهوديــة فــي ســاحات المــسجد” الهيكــل“

 فلــسطينيا، مــن أنحــاء متفرقــة فــي ٢٥ل أمــس حملــة اعتقــاالت واســعة طالــت اكثــر مــن االحــتالل امــس وأو
 .الضفة الغربية

  ١ ص١٢/٢/٢٠١٩الغد 

*****  

  فعاليات

 لليهود فلسطينية أراض بيع تمنع إجراءات تتخذ "المحامين"
  

قال نقيـب المحـامين مـازن رشـيدات ان النقابـة تـرفض التـصديق علـى  -  طارق الحميدي- عمان
وكالة خارجية مـالم يكـن المحـامي مـسجال فـي النقابـة وذلـك لقطـع الطريـق علـى مـن يحـاولون تـسريب أي 

اإلسـتيطان وأثـره علـى المـستقبل الـسياسي «واكد رشيدات خالل ندوة  .العقارات في فلسطين والقدس لليهود
جهـود التـي تقـوم بهـا التي اقامتها لجنة فلسطين في نقابـة المحـامين، دعـم النقابـة لل» للقضية الفلسطينية

  .كافة الجهات لمنع تسريب العقارات لليهود

واضاف ان السرطان االستيطاني يهدف إلى تفريغ مدينة القدس من أي وجـود عربـي او مـسيحي، 
وان صمود الشعب الفلسطيني في القدس هو العنـوان الـرئيس لمنـع التغـول واإلسـتيطان، وان هـذا الـصمود 

اصة من الشعوب العربية واالردنيين على وجـه الخـصوص الـذي يعتبـر جـزءا يجب أن يقابله دعم عربي وخ
واشــار رشــيدات ان وفـدا مــن النقابــة سـيتوجه الــى فلــسطين الــشهر  .اليتجـزأ مــن نــضال الـشعب الفلــسطيني

  .المقبل لتعزيز وتمتين العالقات التي تربط الشعبين ونقابة المحامين

ن الوزير الفلسطيني وليد عساف أن الهيئة حالت خالل وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار واإلستيطا
ٕ الــف دونــم لليهــود، وابطــال خمــس صــفقات بيــع عقــارات فــي منــاطق ٧٠الــسنوات األربــع األخيــرة دون بيــع 

  .مختلفة من االراضي الفلسطينية



 
١٢

وان الخمـسة بالمائـة تـم % ٩٥واضاف أن الهيئة نجحت في منـع تـسريب العقـارات لليهـود بنـسبة 
 لليهــود بوثــائق ووكــاالت مــزورة، وان الهيئــة اقامــت عــددا مــن القــضايا علــى المــزورين إال أنــه لــم تــسريبها

واشـار الـى ان سـلطات االحـتالل عمـدت إلـى تـرخيص نحــو  . صـفقة مـزورة٢٩يعاقـب ايـا مـنهم مـن خـالل 
ا عدد  شركة عقارات لشراء األراضي من مالكيها، وان بعض تلك الشركات اختفت بعد ان وقع ضحيته٦٠٠

مـن قيمـة % ١٥من المالكين الذين وقعوا ضحية التضليل بهم او خيانتهم لقضيتهم، ولم يقبضوا أكثر مـن 
واشاد بتعاون الجهات الرسمية في المملكة وكذلك نقابة المحـامين االردنيـين وتعاونهـا فـي الحـد  .الصفقات

  .من محاوالت بيع العقارات لليهود

 الفي قضية دفاع عن االراضي والعقـارات، وانـه يعمـل لـديها نحـو وبين ان الهيئة تتعامل سنويا مع
ودعا إلـى عقـد جلـسة خاصـة مـع نقابـة  . محاميا يعملون على كشف عمليات تزوير الوثائق والوكاالت٢٠

المحامين لمناقشة آلية وضع حد لمحاولة البعض الحصول على وكاالت بـصفتهم كتـاب عـدل حتـى يقومـوا 
  .عقارات لليهود، ولفت إلى أن لدى الهيئة تصورا لسد الثغرات بمنع تسرب العقاراتبدور الوسيط في بيع ال

وقـال النائــب مـصطفى يــاغي انـه أن األوان أن نطــور أدوات مقاومـة العــدو الـذي يــرفض االنــصياع 
  .لقرارات الشرعية الدولية ويستمر بانتهاكاته بحق األرض واإلنسان الفلسطيني

فلــسطين عــضو مجلــس نقابــة المحــامين رزق شــقيرات أن نقابــة ومــن ناحيتــه قــال مقــرر لجنــة 
المحامين تـسعى مـن خـالل اللجنـة إلـى الـدفاع عـن القـضية الفلـسطينية، بطـرق مختلفـة، وباالنفتـاح علـى 

 .كافة القوى السياسية، لما فيه مصلحة القضية والشعب الفلسطيني

 ١٠ ص١٢/٢/٢٠١٩الرأي 

***** 

  طينية تواجه مساعي تهويد المسجد األقصىلعبة فلس" حارس المسجد األقصى"
 

الهواتف الذكية، لمواجهة المساعي اإلسرائيلية لطمس  أطلق شبان فلسطينيون لعبة الكترونية على
األقصى، والحفاظ على الهوية العربية  وتهويدها، من خالل التعريف بالمدينة، والمسجد معالم مدينة القدس

 عبــة التــي أطلقتهــا جمعيــة بــرج اللقلــق المقدســية، قبــل أيــام تحــاكيالل . فــي عقــول مــستخدميهااإلســالمية

افتراضـيا، وقبـة الـصخرة، وتتـيح لالعبـين التعـرف علـى المـسجد مـن خـالل التجـول داخـل  المـسجد األقـصى
 .المسجد وساحاته

 نحـو مـسجد األطفـالجـذاب ومتطـور لجـذب انتبـاه  وتتعدى الغايـة مـن اللعبـة، التـي صـممت بـشكل
 .سياسية لمواجهة عملية التهويد للمدينة ومقدساتها رفيه إلى أهدافاألقصى، الت

 واإلســالميتعريــف الجمهــور الفلــسطيني والعربــي  ويقــول القــائمون علــى اللعبــة، ان الهــدف منهــا
، وتزويــدهم فــي معلومــات حولهــا، اإلســالميةعرضــها بأســمائها العربيــة  بالمدينــة ومقدســاتها، مــن خــالل

 . لهذه المعالماإلسرائيليةمحاولة الطمس  لمواجهة



 
١٣

 نحــو األطفــالنحــاول االســتفادة مــن انجــذاب  ويــضيف منــسق جمعيــة بــرج اللقلــق، محمــد صــالح
، وتعـريفهم بالمـسجد، حيـث يتطلـب مـن كـل األقـصىجولـة داخـل المـسجد   االلكترونية، ألخـذهم فـياأللعاب

 .لى لقب الحارس، والحصول عأخرىعلى أسئلة معينة لالنتقال إلى مرحلة  العب اإلجابة

حيــث يتعــرف علــى معــالم " الزائــر"بمــستوى الالعــب  وأوضــح أن اللعبــة تــضم عــدة مــستويات، تبــدأ
، ومـع نهايـة "الكنـز"ًوالمصلى المرواني ويتجول فيها افتراضيا ليبحث عن  المسجد األقصى من قبة الصخرة

تمكـن مـن إتمـام  ٕى، واذامستوى يطلب مـن المتـسابق أن يجيـب علـى أسـئلة معينـة عـن المـسجد األقـص كل
حـارس المـسجد األقـصى لمـا يمتلكـه مـن  كافة المستويات وأجاب على األسئلة يمكنه حينهـا أن يقـوم بـدور

وتتــيح اللعبــة لمــن هــم خــارج فلــسطين، التجــول داخــل المــسجد األقــصى  .معلومــات وثقافــة حــول المــسجد
 غيـر مـسبوقة، مـن خـالل االسـتيالء علـىوتعاني مدينة القدس من عمليـة تهويـد  .والتعرف عليه افتراضيا

 إلـى األقـصىوالمعـالم الفلـسطينية واإلسـالمية وتغيـر معالمهـا وأسـمائها، كمـا يتعـرض المـسجد  المقدسـات

 .المستوطنين، ويتصدى لهم المرابطون داخل المسجد األقصى بشكل متكرر متكررة من قبل اقتحامات

يد فـي المعـالم التاريخيـة غيـر مـسبوقة لطمـس تهو ويقول صالح، ان مدينة القدس تتعرض لعملية
لترسـيخ هويـة المدينـة  األطفـال  عقـولإلـىالتعليميـة، لـذلك نحـاول الوصـول   المنـاهجإلـى إضـافةهويتهـا، 

ونحـن بـدأنا بالمـسجد األقـصى ونـسعى لتوسـعة  ومقدساتها في عقولهم وقلـوبهم مـن خـالل وسـائل مبتكـرة،
  .يف بكامل أحياء المدينةالتعر إلىاللعبة في المرحلة المقبلة 

 ١١/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***** 

  آراء عربية

  !؟متى إلى المستوطنين عربدات
 

 القدس حديث

 علــى فأقــدموا العــزل الفلــسطينيين المــدنيين بحــق الجــرائم مــن مزيــدا المــستوطنون ارتكــب بــاألمس،
 اسـتفزازية مسيرة خالل السيارات من عدد زجاج بتحطيم وقاموا حوارة في المواطنين ممتلكات على االعتداء

 قـادة أطلقها دعوات وسط بالحجارة الرميدة تل في المواطنين منازل الماضية الليلة المستوطنون هاجم فيما
 فـي مظـاهرات خـالل المـستوطنين عـصابات قيـام غـداة ذلـك ويـأتي .بالقتـل الفلسطينيين تتوعد المستوطنين

 عبـاس محمـود الـرئيس قتـل علـى بالتحريض المحتلة األراضي يف المستوطنات من وعدد أبيب وتل القدس
ــع ــة يافطــات ورف ــشعب ضــد عدواني ــه، الفلــسطيني ال ــا وهــو وقيادت ــصعيدا يــشكل م  هــذه قبــل مــن خطيــرا ت

 بنيــامين برئاســة المتطرفــة اإلســرائيلية الحكومــة مــن والحمايــة والتــسليح التــشجيع تــستمد التــي العــصابات
 وتهجمهـم وعربـداتهم المـستوطنين جـرائم ستتواصـل متـى إلـى :التـساؤل إلـى مجـددا يدعو ما وهو نتنياهو،

 الجرائم؟ هذه إزاء صامتا الدولي المجتمع سيبقى متى والى العنصري؟



 
١٤

 بالحريــة تتـشدق التـي الغربيـة العواصـم وبعـض المتحـدة الواليـات علـى يطـرح الـذي الـسؤال إن كمـا
 واالنتقائيـة باالزدواجيـة يتـسم الـذي الغربـي الـنهج اهـذ ىسـيبق متـى إلى :هو والديمقراطية اإلنسان وحقوق

 تـسارع ابينمـ المتواصـل اإلسـرائيلي العدوان هذا عن الطرف وبغض اإلنسان وحقوق الحرية مع التعامل في
 الحريـة بـشعارات متـسترة وأجنبيـة عربيـة أخـرى دول سـيادة فـي السافر التدخل إلى الغربية والعواصم أميركا

 التــي وحكومــاتهم المتطــرفين المـستوطنين لهــؤالء أوال يقــال أن يجــب مـا إن .والديمقراطيــة اإلنــسان وحقـوق
 وطنـه فـي مرابطـا صـامدا سيظل الفلسطيني الشعب هذا ان التاريخ عرفها التي االحتالل صور أبشع ّتجسد

 يعبـر والذي نالزم عليه عفا الذي العنصري النهج هذا وال الجبانة االعتداءات هذه مثل ترهبه ولن فلسطين
 أخرى عار وصمات وحكومة االحتالل هذا مستوطنو ليضيف االستعماري، الجشع وعن األخالق ّالتدني عن
 اإلدارة هـذه تـشارك الحقيقـة فـي بينمـا مبادئـه الغـرب ومـشاركة بالديمقراطيـة تتشدق التي إسرائيل جبين في

 المتحــضر العــالم مــع تمامــا يتنــاقض يالــذ االســتعماري الــنهج نفــس األوروبيــة العواصــم وبعــض األميركيــة
 .الدولية والمعاهدات والمواثيق والقوانين

 اإلسـرائيلي العـدوان هـذا إزاء الـصامتة األوروبيـة وللعواصـم ترامـب ألميركا يقال أن يجب ما إن كما
 هـذه عـن الطـرف وتغـضوا اآلذان تـصموا أن العـار مـن إن الشرعية وقيادته الفلسطيني الشعب على السافر

 ســتار مجــرد تــستخدموها وان اإلنــسان حقــوق ومبــادئ والعدالــة الحريــة قــيم تخونــوا أن العــار ومــن لجــرائما
 المحافـل كـل أبـواب ودق الخـزان جدران لقرع الوقت حان وفلسطينيا، ...وشعوبها الدول سيادة على للعدوان
ـــة ـــاالت الدولي ـــات ووك ـــم ومنظم ـــة المتحـــدة األم ـــات ومحكم ـــة الجناي ـــعالم لوضـــع الدولي ـــدولي جتم ـــد ال  عن

 لحمايـة الالزمـة اإلجـراءات كـل واتخـاذ المـواطنين صـمود تعزيز على العمل األخرى الجهة ومن مسؤولياته،
 واإلســالمية العربيــة األمتــين زعمــاء لكــل الوقــت حــان ٕواســالميا، وعربيــا.. .محــاوالتهم كــل ٕواحبــاط المــدنيين
 فان األمة لهذه األولى القضية هي فلسطين كانت افإذ السافر، العدوان هذا لوقف األصعدة كل على للتحرك

 لـم أنهـا ثبـت التـي واالسـتنكار الـشجب ببيانات االكتفاء بدل وفعال قوال ذلك تجسيد زعمائها بكل األجدر من
ــردع ــه االحــتالل هــذا ت ــم عــدوانهم، مواصــلة عــن ومتطرفي ــردع ول ــة ت ــات الكبــرى، االحــتالل هــذا حليف  الوالي

  .البشع االحتالل لهذا الدولية والحماية والسالح المال ديمتق مواصلة عن المتحدة،

 ١٢/٢/٢٠١٩القدس 

*****  

 ”الحاضر الغائب” الفلسطينيون قد يكونون: وارسو
  

   أحمد جميل عزم .د

 ١٣أوسـطي، الـذي ينعقـد يـومي   الشرق–  فلسطين إلى مشهد االجتماع الوزاري، األميركي"قفزت"
ّوهـذه االجتمـاع، وتفاصـيل انعقـاده، يجـسدان . الجـاري، فـي العاصـمة البولنديـة وارسـو) فبراير( شباط ١٤و

سب، بــل وحتــى ربمــا التــصور األميركــي، فــي عهــد إدارة دونالــد ترامــب، ال للتعامــل مــع الــشرق األوســط وحــ
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والالفت . ًاالجتماع أيضا هناك مساعي للتصدي لكل من الصين وروسيا” مشهد“استراتيجية عالمية، ففي 
 .ًأيضا أن هذا لقاء إقليمي رفيع المستوى يحضره اإلسرائيليون ويغيب عنه الفلسطينيون

 العربيـة منتـصف شـهر دعا وزير الخارجية األميركي، مايك بومبيـو، إلـى هـذه القمـة، أثنـاء جولتـه
ــاني  ــانون ث ــاير(ك ــين ٢٠١٩) ين ــال المنطقت ــا، وك ــار وســط أوروب ــشرق األوســط(، واخت ــا وال ، )وســط أوروب

يمكـن تلخـيص الـسياسة األميركيـة العالميـة الراهنـة،  ً.تشكالن محورا أساسـيا فـي الـسياسة األميركيـة حاليـا
ًالحرب العالمية الثانية، وتحديـدا األمـم المتحـدة ّأنها االبتعاد عن مؤسسات النظام الدولي التي تأسست بعد 

ّومـا انبثـق عنهـا مـن مؤسـسات، إذ رغـم أن هــذه المؤسـسات ال تـستطيع العمـل دون موافقـة أميركيـة، فــإن  ّ
  . واشنطن ال ترتاح لمواقف تنشأ عن هذه المؤسسات حتى إن كانت مجرد مواقف نظرية دون معنى عملي

لجماعية مصلحة لها، وتفضل العمل مـع الـدول بـشكل ثنـائي، فهـذا واألهم ال ترى واشنطن باألطر ا
  . يعطيها هامش قوة وتأثيرا أكبر

من هنا يأتي العمل مـع الـدول العربيـة، كـل علـى حـدة، ومـع دول وسـط أوروبـا، مـع محاولـة خلـق 
ميركي،  أ–  أميركية، فقمة وارسو هي ثاني أكبر اجتماع شرق أوسطي–آلية مؤتمرات واجتماعات إقليمية 

 .٢٠١٧) مايو( آيار ٢١ العربية اإلسالمية، في الرياض، في –بعد قمة ترامب 

 أوروبــي، بــل انفــراد أميركــي، يقــوم أوال علــى – األمــر لــيس جــزءا مــن تــصور عــالمي، أو أميركــي
ًعالقات ثنائية مع الدول، ومثل هذه المؤتمرات، لتكملة العمل الثنائي، خصوصا حيث يتطلب األمـر تنـسيق 

ولعـل اختيـار أوروبـا . ن هذه الدول، وفي صـلب وظيفـة هـذه المـؤتمرات العمـل علـى إدمـاج إسـرائيل فيهـابي
  .ًمكانا النعقاد االجتماع الحالي، هو حتى تكون مشاركة اإلسرائيليين أسهل

، ثم مع بولندا، ثم بلجيكا وأيسلندا بعد )قبل القمة(في لقاءات بومبيو مع قادة سلوفاكيا، وهنغاريا، 
، ويقـصدون أن الـسياسة األميركيـة أهملـت ”الفـراغ“لقمة، محاولة لمـلء مـا يـسميه مـسؤولو إدارة ترامـب ا

وســيحاولون منــع تطــور . ًهــذه المنطقــة لعــشر ســنوات تقريبــا، مــا ســمح بــدخول الــصين وروســيا لهــا بقــوة
الهواتــف مــشاريع للطاقــة الروســية فــي المنطقــة، ووقــف الــدخول الــصيني، مــع اهتمــام خــاص بمنــع قطــاع 

ــصينية، وال ســيما هــواوي، مــن التغلغــل بالمنطقــة، ويروجــون أن عملهــا فــي دول حلــف شــمال  ــة ال الخلوي
تريـد إدارة ترامـب جعـل هـذه الـدول، األوروبيـة،  .ّ، خطر ألن الشركة تنقـل معلومـات خطـرة)الناتو(األطلسي 

ًوروبـي، تمامـا مثلمـا يحـاول رئـيس مدخلها للتأثير في سياسات الالجئين والمناخ واالقتصاد فـي االتحـاد األ
الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اسـتغالل دول شـرق أوروبـا، للتـأثير فـي موقـف االتحـاد فـي المـسألة 

  .الفلسطينية

ّالدول العربية لم تعبر عن مواقف محددة بشأن االجتماع، ولكن بينما صرح مسؤولون فلـسطينيون 
ًأنـــه جـــرت دعـــوتهم، متـــأخرا، مـــن ق بـــل بولنـــدا، وأنهـــم لـــن يـــشاركوا، ولـــن يـــسمحوا ألحـــد بالحـــديث باســـم ّ

الفلـــسطينيين، كمـــا جـــاء فـــي تـــصريحات لمـــسؤولين مثـــل أمـــين ســـر اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريـــر 
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ّ، حـسين الـشيخ، فـإن هـذا تـزامن مـع ”فـتح“الفلسطينية، صائب عريقـات، وعـضو اللجنـة المركزيـة لحركـة 
ًيـضا، عـن رفـض عربـي، خـصوصا سـعودي للبـدء بـالتطبيع مـع إسـرائيل دون حديث مسؤولين فلسطينيين أ

 .حل الموضوع الفلسطيني

ًالخطـة األميركيـة اإلسـرائيلية، هــي أن يـسيطر العامـل اإليرانـي علــى الـسياسة اإلقليميـة، بعيـدا عــن 
ي المــسألة الفلــسطينية، وتحويــل الموضــوع الفلــسطيني، إلــى موضــوع غيــر سياســي، بــل إلــى موضــوع أمنــ

  . بمعنى حصر القضية الفلسطينية في مساعدات إغاثية وفرص عمل مشروطة بمنع المقاومة. ٕوانساني

وبالتالي يجري ترويج المـصلحة العربيـة اإلسـرائيلية المـشتركة بمواجهـة إيـران، ويجـري التـشديد أن 
 مـن بينهـا عـدم تمويل الفلسطينيين يصبح بمثابة تمويل لإلرهاب، إذا لم يجر ضمن قنوات وشروط محددة،

فالمطلوب إهمال الشق السياسي في القضية الفلـسطينية، وانعقـاد قمـم . مساعدة األسرى وعائالت الشهداء
 .ٕومؤتمرات بدون حضور فلسطيني، بل بحضور إسرائيلي، أي إبعاد الفلسطينيين وادخال اإلسرائيليين

ينية مـن يـدعمها، ولـم يجـر هناك فرصـة أن يكـبح العـرب هـذا التوجـه إذا وجـدت التنبيهـات الفلـسط
 .قبول التطبيع مع اإلسرائيليين، حينها سيكون الفلسطينيون هم الحاضر الغائب

 ١٤ ص١٢/٢/٢٠١٩الغد 

*****  

 مؤتمر عربي إسالمي دولي لمواجهة مؤتمر وارسو
 

  كمال زكارنة

سـتهداف  مؤتمر وارسو الذي ينطلق اليوم يستهدف القضية الفلسطينية، وهذا يعني ا باعتقادي أن
االمة العربية بأسرها من المحيط الى الخليج، النها قضية العرب االولى والمركزية، وانكسارها يعني انكـسار 
امة وهزيمتها، وتصفيتها تعني انتزاع قلب االمة من مكانه، هذا المؤتمر الذي يعتبر فـي رأيـي االخطـر بعـد 

ي اســالمي شــامل وواســع علــى الــساحتين ســايكس بيكــو ويــأتي اســتكماال لــه، يجــب ان يواجــه بتحــرك عربــ
االقليمية والدولية، البطال مفعول قراراتـه ومخرجاتـه وكـل مـا يـصدر عنـه، والعمـل علـى عقـد مـؤتمر عربـي 
اسالمي دولي في احدى الدول العربية او االسـالمية، يؤكـد علـى حـق الـشعب الفلـسطيني فـي اقامـة دولتـه 

 وعاصـمتها القـدس الـشرقية، وعلـى ١٩٦٧ابع من حزيران عام المستقلة على ترابه الوطني، على حدود الر
حق الالجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، وفق مبادرة الـسالم العربيـة التـي تـشكل االسـاس االفـضل 

  .لحل الصراع الفلسطيني االسرائيلي

 الــدول التحــرك يجــب ان يبــدأ مــن جماعــة الــدول العربيــة، تجــاه منظمــة المــؤتمر االســالمي واتحــاد
 والــصين واليابــان واالتحــاد االوروبــي وروســيا، واميركــا ٧٧ االفريقيــة وحركــة عــدم االنحيــاز ومجموعــة الـــ

الجنوبية والالتينية، لحشد اكبر عدد ممكن من دول العالم للمشاركة في المؤتمر واعالن دعم وتأييد اقامـة 
ة ومبادرة السالم العربيـة، ومواجهـة المـؤتمر الدولة الفلسطينية المستقلة على اساس قرارات الشرعية الدولي
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االمريكي االسرائيلي بمؤتمر اوسع واضخم وبعدد اكبر من الدول المشاركة وبقرارات اكثـر قـوة واكثـر تمـسكا 
  .بالحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق تقرير المصير

يا علــى الـــساحة الدوليــة، بهــدف تـــصفية سياســة الــصمت ازاء التحــرك االمريكـــي الموجــه اســرائيل
القضية الفلسطينية، ال يفسرها العـدو علـى انهـا نتيجـة ضـعف مرحلـي، او عجـز وعـدم قـدرة علـى التـصدي 
لهذا التحرك، وانمـا ينظـر اليهـا علـى انهـا موافقـة غيـر معلنـة علـى نتـائج مـؤتمر وارسـو، وهـذه بحـد ذاتهـا 

  .تشكل كارثة حقيقية

ل فـي مـؤتمر يخـرج بنتـائج تخـالف وتعـاكس نتـائج مـؤتمر وارسـو، سـوف حشد عدد كبير من الـدو
يــؤدي الــى وقــف االنــدفاع االمريكــي نحــو تبنــي الطروحــات االســرائيلية فــي صــفقة القــرن، وسيــضع الــدول 
المشاركة فيه على المحك، اضافة الى ان عقد المؤتمر العربي االسالمي الدولي سيخلق نوعـا مـن التـوازن 

لية ازاء القضية الفلـسطينية، وبدايـة سـحب البـساط مـن تحـت اقـدام الواليـات المتحـدة فـي في السياسة الدو
المنطقة، وتمهيد الطريق لدخول العبين جدد بقوة وفاعلية اكثـر مثـل الـصين وروسـيا واليابـان، الـى جانـب 

ة القـضية دول االتحاد االوروبي، ومثـل هـذا المـؤتمر سـوف يعرقـل المـساعي االمريكيـة الهادفـة الـى تـصفي
الفلسطينية او تحجيمها بشكل واضح، كما يشكل بديال مناسبا عـن مـشروع قـرار فـي مجلـس االمـن الـدولي 

   .سيبطله الفيتو االمريكي فور طرحه للنقاش والتصويت عليه

االشــهر القليلــة القادمــة تعتيــر مــصيرية ومفــصلية وهــي االخطــر فــي تــاريخ القــضية الفلــسطينية، 
علـى القـضية الفلـسطينية،  امريكي – الحقا احد ادوات الهجوم الدبلوماسي الصهيووسيشكل مؤتمر وارسو 

 .لذا التصدي لهذا المؤتمر مسألة في غاية االهمية

  ١٥ ص١٢/٢/٢٠١٩الدستور 

*****  

  عبرية مترجمةآراء 

  غانتس لن يخلي مستوطنات ولن يسمح بدولة فلسطينية
  

   معاريف– مناحم بن

وبالفعـل، بعـد خطابـه الممتـاز، .  تكونوا تعرفون معناها فو تماما، بالطبع بااليديش، اذا لم"غانتس"
بنــي : الــذي ســبقه تعهــد بتعــديل قــانون القوميــة واالرتبــاط ببــوغي يعلــون، يخيــل أن هــذا ال يمكــن أن يقــال

ًالخيـار االكثـر تعقـال، االفـضل، االكثـر عمليـا، االكثـر تنـورا، االكثـر نزاهـة. غانتس هو هـذا تمامـا  مـا احـد. ّ
  .ًيعرض البدائل الصحيحة في كل المواضيع المركزية، حتى وان لم يكن كل شيء واضحا للجمهور بعد

ينبغي األمل، مثال، في أن مدائح رئيس الوزراء الراحل، مناحم بيغن، الذي أعاد لشدة األسف شبه 
 او مــدائح رئــيس – الخطــأ التــاريخي الفظيــع الــذي لــم يعــالج كراهيــة الــشعب المــصري لنــا –جزيــرة ســيناء 
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الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، على خطاب بار ايالن، الذي تـضمن خيـار الـدولتين، الـشر الخطيـر حتـى 
ٕتفكيك المستوطنات واقامة دولة :  ال تبشر باالتجاه الذي ستسير فيه حكومة غانتس، اذا ما قامت–الرعب 

  .يلفلسطينية سيادية، تقيم حدودا سياسية في قلب بالد إسرائ

ال شـيء مـن هـذا القبيـل يوشـك : معنى التعاون مع يعلون، في هذه الحالة، هـو أنـه يمكـن الهـدوء
وبالتأكيــد حــين نعــرف ايــضا أن يــوعز هنــدل وتــسفيكا هــاوزر، . علــى أن يحــدث، ولــن تتحــرك أي مــستوطنة

بق لـن يقـود على كـل حـال، افتـرض أن رئـيس األركـان األسـ. اليمينيين الواضحين، يوجدان في قمة القائمة
فامكانيـة اخـالء . حتى إخالء للمستوطنات المنعزلة، والذي سيؤدي إلى حـرب أهليـة مـع كـل مـشاهد الـدمار

مــستوطنات عبريــة فــي بــالد إســرائيل يجــب أن تنتهــي نهائيــا مــن العــالم ويخيــل بــان تــشكيل قائمــة غــانتس 
بمعنـى انـه فهـم بــان .  مـن قرنيــهبالنـسبة لقــانون القوميـة، فـان غـانتس أمــسك حقـا بـالثور .تلغيهـا بالفعـل

  . إصالحه، وليس إلغاءه. الحديث يدور عن خطأ اساس يجب إصالحه

فـشعور . ال يوجد ما هو اهـم مـن هـذا. ان يضاف التزام بمساواة حقوق كاملة لكل مواطني إسرائيل
ه الحالـة فقـد أحيـق بهـم فـي هـذ. الدروز وكذا العرب الـذين يعيـشون معنـا باإلهانـة هـو شـعور مبـرر تمامـا

نعـم، ان االنـصات الـذي أبـداه غـانتس  .ظلم، ومن المحظور أن يشعروا بأنهم مواطنون من الدرجـة الثانيـة
لتوقعات الكثيرين   يستجيب–  من االزمات في غرف الطوارئ وحتى االزمات في الطرقات–لضائقات حياتنا 
  . من اإلسرائيليين

فـي أنـه يجـب ان يـزاح عـن رقابنـا طـوق الخنـق وبالتأكيد ايضا سـيتفق غيـر قليـل مـن النـاس معـه 
من الواضح تمامـا ان  .االصولي والقومي المتطرف والعمل على اصالح العالقات مع يهود الواليات المتحدة

بالمقابل، علينـا أن نكـون قلقـين بمـا يكفـي مـن صـف . يائير لبيد وغابي أشكنازي ملزمان باالرتباط بغانتس
وزوجته لمن رأى مـسرحية الرعـب (من وزير المواصالت إسرائيل كاتس . كودالزعامة في حزب السلطة، اللي

اهللا . ، عبــر وزيــر االمــن الــداخلي جلعــاد اردان وحتــى وزيــرة المواصــالت ميــري ريغــف)التــي أجرتهــا للنــاس
 .اما اآلن فان هذا هو بني غانتس فقط. يحمينا

 ١٩ ص١٢/٢/٢٠١٩الدستور 
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