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  المحتوى

  األردن والقدس
  

  ٤  الملك يشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي •

  

  شؤون سياسية
  

الشركات الداعمة "وواشنطن تؤجل نشر  األمم المتحدة ترضخ للوبي الصهيوني  •

  ٤  "لالستيطان

  ٦  االتحاد األوروبي يؤكد التزامه بعدم نقل أي من مقراته إلى القدس •

  ٦   يؤكدون أهمية الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس"الخارجية العرب" •

  ٧  يدعو لدعم الموقف األردني الرافض لسياسة اإلبعاد عن األقصى" علماء المسلمين" •

  

  اعتداءات
  

  ٨  اليوم" كنيس"وتحويله لـ " األقصى"مستوطنين القتحام المزعوم تحشد ال" الهيكل"منظمات  •

  

  شؤون مقدسية
  

  ٩  عبد القادر ينفي أي اتصاالت لألوقاف من مسؤولي شرطة االحتالل •

  ١٠  ًغدا) .. األقصى(دعوات لنفير واسع إلى  •

  ١١  "األوقاف اإلسالمية"ًباب الرحمة سيبقى مقتوجا واالعتقاالت اعتداء على : مدير األقصى •

  ١٢  القديمة البلدة في الصمود على مساعدته يناشد مقدسي تاجر •

  

  تقارير

  ١٣  القدس المحتلة"وزيرة الثقافة اإلسرائيلية تطالب بفصل موظفة عربية لقولها  •

 وحماية االحتالل قرارات لكسر ودعوات المقدسيين انتصار بعد متصاعدة مواجهة •

  ١٥  االنتصار

  
  



 
٣

  فعاليات
  

  ١٦   عميقة في األراضي الفلسطينية المحتلةةديموغرافيت بتغييرات  قامإسرائيل: مجدالني •

  ١٦  منتدون يؤكدون أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس •

  

  مقابالت صحفية
  

ًالمعتقل زادني إيمانا بقضيتي ومنحني دافعا أكبر لتحدي االحتالل: عهد التميمي • ً  ١٩  

  
  عبرية مترجمةآراء 

  

  ٢٠  فلسطين/إسرائيل في القادمة والمعركة ... األبرتهايد •

  

  

  اخبار باالنجليزية
  

King discusses peace process with US official  ٢٣  

The US consulate in Jerusalem  ٢٣  

Anything is better than the status quo in Israel  ٢٥  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  األردن والقدس

  لدولية إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيليالملك يشدد على ضرورة تكثيف الجهود ا
 

استقبل جاللة الملك عبداهللا الثاني، في قصر بسمان، اليوم األربعاء، مساعد  -  بترا–عمان    
وزير الخارجية األميركي لشؤون الشرق األدنى ديفيد ساترفيلد، حيث تم استعراض عالقات الشراكة 

  .حدة وآليات تعزيز التعاون المشتركاالستراتيجية بين األردن والواليات المت

وتناول اللقاء عملية السالم، حيث شدد جاللته على ضرورة تكثيف الجهود الدولية إلنهاء الصراع 
الفلسطيني اإلسرائيلي، والتوصل إلى سالم عادل ودائم استنادا إلى حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة 

  .دس الشرقيةالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الق

كما تطرق إلى القضايا واألزمات في المنطقة، ومساعي التوصل على حلول سياسية لها، إضافة 
  .إلى جهود الحرب على اإلرهاب ضمن استراتيجية شمولية

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جاللة الملك، مدير مكتب جاللته، 
  .كية في عمانوالقائم بأعمال السفارة األمير

  ٢ص/٧/٣/٢٠١٩الرأي 

*** 

  شؤون سياسية
  

  األمم المتحدة ترضخ للوبي الصهيوني 

  "الشركات الداعمة لالستيطان"وواشنطن تؤجل نشر 
  .... -وكاالت  - فلسطين المحتلة

في موضوع آخر، قالت المفوضة السامية لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة، ميشيل باشيليت، إن 
شر خالل آذار الجاري، على النحو المتوقع تقريرا حول أسماء الشركات اإلسرائيلية الداعمة مكتبها لن ين

للمشروع االستيطاني في األراضي الفلسطينية المحتلة؛ ما أثار غضب ناشطين يطالبون بهذا اإلعالن منذ 
  .ثالثة أعوام

 مزيد من الوقت للقيام وذكرت باشيليت في خطاب تم نشره، مساء الثالثاء، إن مكتبها يحتاج إلى
وتأتي خطوة المفوضية األممية في أعقاب حملة . بمهمة معقدة وغير مسبوقة، ذات آثار سياسية عميقة

  . يمكن أن تبعد الشركات"قائمة سوداء"شنتها الواليات المتحدة وغيرها تمنع نشر ما أسمته إسرائيل 

ا في قاعدة بيانات من هذا القبيل قد وهذه المسألة حساسة للغاية، ألن الشركات التي يرد اسمه
تتعرض لمقاطعة أو تصفية بهدف تصعيد الضغط على إسرائيل بسبب مستوطناتها في الضفة الغربية، 



 
٥

وتنتج هذه المستوطنات سلعا منها فواكه وخضروات . التي تعتبرها دول العالم واألمم المتحدة غير قانونية
  .ونبيذ

، وكان مجلس "قائمة سوداء"يانات تلك واصفة إياها بأنها وهاجمت إسرائيل بضراوة قاعدة الب
  .٢٠١٦حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة وافق على إنشاء هذه القاعدة عام 

وقالت مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، إنه رغم إحراز تقدم فيما يتعلق بهذه 
حداثة التفويض وتعقيداته على مستويات القانون "القاعدة، فإن مزيدا من العمل ال يزال مطلوبا بسبب 

 وأضافت في رسالة إلى مجلس حقوق اإلنسان، إن مكتبها يعتزم االنتهاء من هذه "والمنهجية والحقائق
  ".خالل األشهر المقبلة"القاعدة ونشرها 

ي ِتوسع السلطات اإلسرائيلية الوقح ف": وقال بيان صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش برونو
المستوطنات غير القانونية يؤكد السبب وراء ضرورة نشر األمم المتحدة لقاعدة بيانات الشركات التي 

كل تأخير يرسخ انخراط هذه الشركات في االنتهاكات الحقوقية ": وأضاف. "تيسر إقامة هذه المستوطنات
 موعد محدد لنشر قاعدة ، مطالبا باشيليت بإعالن"المنهجية التي تنشأ من المستوطنات غير القانونية

  .البيانات وااللتزام به

 شباط الماضي، حثت جماعات حقوقية ونقابات عمالية فلسطينية باشيليت ٢٨وفي رسالة بتاريخ 
بثقافة "على نشر قاعدة البيانات، قائلة إن تأخير نشرها بشكل أكبر سيقوض مكتبها ويعزز ما وصفته 

 حقوق اإلنسان والجرائم المعترف بها دوليا في األراضي سائدة باإلفالت من العقاب على انتهاكات
  ".الفلسطينية المحتلة

وأعلن المؤتمر اليهودي العالمي أن رئيسه التنفيذي روبرت سينجر، التقى مع باشيليت الشهر 
ورحب المؤتمر ومقره نيويورك بتأجيل النشر، قائال في بيان إنه . الماضي وحثها على إلغاء قاعدة البيانات

جب إلغاء هذه القاعدة تماما ألنها ستلحق ضررا ماليا بآالف الموظفين اإلسرائيليين والفلسطينيين ممن ي
  .يعملون في هذه الشركات

  ٢٠ صفحة ٧/٣/٢٠١٩الدستور 

***  

  

  

  

  

  



 
٦

  االتحاد األوروبي يؤكد التزامه بعدم نقل أي من مقراته إلى القدس
  

ــا – ٢٠١٩-٣-٥رام اهللا  ــد – وف ــل أي مــن االتحــاد األ أك ــدم نق ــدول األعــضاء بع ــزام ال وروبــي الت
 .مقراتها إلى القدس، ردا على الخطوة األميركية األخيرة بدمج قنصليتها مع سفارتها في القدس

عبـر تلفزيـون " ملف اليـوم"وقال المتحدث باسم االتحاد األوروبي شادي عثمان في حديث لبرنامج 
روبية الذي يؤكد أن القدس الشرقية أرض محتلـة، وموقفـه فلسطين، إن االتحاد متمسك بموقف الدول األو

  .لن يتغير

 أوروبي على التزام الدول األوروبية بعدم نقـل أي مـن مقرراتهـا إجماعوأضاف، حتى اللحظة هناك 
إلى القدس، وهذا تأكيد على الموقف الدائم لالتحاد الملتزم بقرارات الشرعية، والذي ينادي بإيجاد حل عـادل 

  . بناء على هذه القرارات، خاصة فيما يتعلق بمدينة القدسواإلسرائيليلفلسطيني للصراع ا

  ٥/٣/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

  يؤكدون أهمية الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس"الخارجية العرب"
 

للرعاية  أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، دعمه - بترا- القاهرة
والوصاية الهاشمية األردنية على األماكن المقدسة، اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، معبرا عن 

 .رفضه كل محاوالت إسرائيل المساس بها

 الذي عقد في القاهرة اليوم االربعاء، بدور ١٥١وأشاد المجلس في ختام اجتماع دورته العادية 
 الثاني في الدفاع عن المقدسات، وصون مدينة القدس ودعم صمود األردن وجهود جاللة الملك عبداهللا

أهلها على ارضهم في مواجهة االنتهاكات اإلسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الهوية العربية اإلسالمية 
 .والمسيحية للمدينة

دني وترأس سفير المملكة لدى مصر ومندوبها الدائم في الجامعة العربية علي العايد، الوفد األر
 .المشارك في اجتماع المجلس

وثمن المجلس دور إدارة األوقاف اإلسالمية األردنية في مواجهة قرار السلطات اإلسرائيلية، 
ٕواصرارها على إبقاء جميع أبواب المسجد األقصى المبارك مفتوحة، بما في ذلك باب الرحمة باعتباره جزءا 

 .ال يتجزأ من المسجد األقصى المبارك

س جميع االنتهاكات التي تقوم بها إسرائيل لالماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية، ورفض المجل
 .والرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد األقصى المبارك



 
٧

وأدان المجلس محاوالت إسرائيل تقسيم المسجد األقصى زمانيا ومكانيا، ومحاولتها السيطرة على 
ية والمسيحية في القدس، واالعتداء على رئيس مجلس األوقاف وموظفي إدارة األوقاف األوقاف اإلسالم

 .اإلسالمية األردنية في القدس ومنعهم من ممارسة عملهم

وفي كلمته أمام المجلس، اشاد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
ردن في دعم الوكالة، بما في ذلك التحركات السياسية بيير كرينبول، بالجهود التي يبذلها األ) االونروا(

التي قامت بها المملكة لحشد الدعم السياسي والمالي من اجل سد العجز الخطير في موازنة الوكالة الذي 
  .هدد قدرتها على القيام بمهامها وفقا لتكليفها األممي

 ٢٤ص/٧/٣/٢٠١٩الرأي 

***  

 ردني الرافض لسياسة اإلبعاد عن األقصىيدعو لدعم الموقف األ" علماء المسلمين"
 

دعا االتحاد العالمي لعلماء المسلمين من األمة العربية واإلسالمية إلى إقامة فعاليات   - عمان
  .تضامنية مع المسجد األقصى وخطبائه وحراسه المرابطين فيه

علي . د. لعام أ أحمد الريسوني واالمين ا.د. وطالب االتحاد في بيان امس وقعه رئيس االتحاد أ
ًالقره داغي، من األمة العربية الوقوف مع مجلس األوقاف بالقدس رئيسا وأعضاء، والموقف األردني 

وناشد جميع الخطباء بتخصيص . الرافض لسياسة اإلبعاد عن األقصى، والداعم لكسر قرارات االحتالل
ا إلى فعاليات تضامنية مع المسجد ودعا البيان األمة بجميع بمكوناته.خطبة الجمعة القادمة حول القدس

  .األقصى وخطبائه وحراسة المرابطين فيه

ّوجاء في البيان ان امتنا اإلسالمية تمر بمرحلة خطيرة ربما لم تمر بمثلها من تكالب األعداء 
ًاألقوياء من الخارج، ودعم المتعاونين العمالء من الداخل وتفرق الشعوب وتمزقهم تمزقا شديدا لم تجمع  ً

ُضهم عقيدة التوحيد، والتأريخ وال المصالح الحقيقية، وال النظر إلى األثار والمآالت، بل وجه بعضهم بع
ًوقال البيان انه أمام هذا الوضع المؤلم جدا يتضرع االتحاد . ِقبلتهم نحو المشرق أو المغرب والصهاينة

ذه الغمة السوداء عنها، ويجمعها العالمي لعلماء المسلمين إلى اهللا تعالى أن يصلح حال األمة ويكشف ه
على خير العمل والوحدة، كما يتوجه إلى أمته اإلسالمية بأن تنهض من كبوتها، وتنبعث من مرقدها، 
وتعتمد على ما صلح به أولها، فتنهض ضد المشاريع الخطيرة، وتقوم بواجبها اإلسالمي والحضاري 

اتيتها وهويتها، وقدسها المبارك، ومسجدها واضاف إن أمتنا مهددة اليوم في وجودها وذ.والشهودي
األقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين إذا لم تعد إلى سيرتها األولى، ولم تأخذ بأسباب التقدم 

ِوَأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تره(والقوة كما يأمرها اهللا تعالى قال تعالى ِ ٍُْ ُ َِ ْ َ ْ َِ َِ  َ َُ  ْ ْ  ُ َ  بون به عدو ُ َ ُِ ِ َ
ْالله وعدوكم ُ  ُ َ َ ِ  ( االنفال)إن مسؤولية النهوض والتقدم والحفاظ على ذلك يقع على عاتق المسؤولين ).٦٠

لذلك يستنهضهم : وقال. السياسيين بالدرجة األولى ثم على العلماء والمفكرين، وجميع مكونات األمة



 
٨

قضاياهم التي على رأسها قضية القدس وفلسطين وليقفوا ًاالتحاد جميعا ليقوموا بواجباتهم العظيمة نحو 
مع أهل القدس الذين يضحون بكل غال ونفيس في سبيل الحفاظ عليها، وعلى رأسهم مجلس األوقاف 

وناشد البيان أمتنا إلى فعاليات تضامنية بجميع .بالقدس وخطباء األقصى، وأئمته وحراسه ومرابطوه
ٕس واألقصى وفلسطين، والى الدعم المادي والمعنوي لهم، كما نناشد أشكالها المشروعة لدعم قضية القد

 لنصرة   هـ١٤٤١ رجب – ١وزارات األوقاف بعالمنا اإلسالمي وجميع الخطباء لتخصيص خطبة الجمعة 
 .القدس وأهلها

 ١ ص٧/٣/٢٠١٩الدستور 

***  

  اعتداءات
  

  اليوم" كنيس"حويله لـ وت" األقصى"المزعوم تحشد المستوطنين القتحام " الهيكل"منظمات 
  

ً تسلمت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة، أمس، قرارا – عمان – نادية سعد الدين
، في المسجد األقصى المبارك، مدة أسبوع، وسط حشد ما يسمى "باب الرحمة"ًإسرائيليا بإغالق مصلى 

ن المتطرفين القتحامه اليوم وتحويله إلى ، المزعوم، لمشاركة واسعة من المستوطني"الهيكل"اتحاد منظمات 
  .، ما يشي بمواجهات مع الفلسطينيين المرابطين في المسجد"كنيس"

 لسلطات االحتالل، حيث أكد مدير المسجد "وليس من المتوقع أن تمتثل األوقاف اإلسالمية
ًمفتوحا، عمال بق" سيبقى "باب الرحمة"األقصى المبارك، الشيخ عمر الكسواني، أن  رار مجلس األوقاف ً

  ".والشؤون والمقدسات اإلسالمية في القدس، حتى في ظل االعتقاالت اإلسرائيلية الواسعة ضد المواطنين

 عن التوجه إلى المحاكم اإلسرائيلية في األمور المتعلقة بالمسجد األقصى، ألن "األوقاف"وتمتنع 
 اإلسرائيلية "الصلح" بعد قرار ما يسمى محكمة ًذلك يشكل اعترافا بالسيادة اإلسرائيلية على المسجد، وذلك

ٕ، واال "باب الرحمة"في القدس المحتلة إمهالها مدة أسبوع للرد على طلب النيابة اإلسرائيلية إغالق مبنى
  .ًفإنها ستصدر أمرا بإغالقه

ٕودعا النشطاء الفلسطينيون إلى تكثيف التواجد في المسجد األقصى، اليوم وغدا، واقامة صالة  ً
ًجمعة عند أبوابه مع المبعدين عنه، الذين سلمت قوات االحتالل مؤخرا قرارات إبعادهم لفترات متفاوتة ال ُ

ّ، وذلك لصد عدوان المستوطنين واحباط مخططهم المضاد لألقصى”باب الرحمة“على خلفية أحداث  ّٕ...<<  

ٕ، باعتقال وابعاد رئيس ً؛ قامت قوات االحتالل، طبقا لألنباء الفلسطينية"باب الرحمة"ومنذ أحداث 
مجلس األوقاف اإلسالمي، الشيخ عبد العظيم سلهب، وهو أعلى مرجعية وهيئة دينية في القدس، ونائب 

وزير القدس عدنان : مدير أوقاف القدس، الشيخ ناجح بكيرات، وثالثة من أعضاء المجلس، وهم
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ًا وموظفا من دائرة األوقاف  حارس١٥ًالحسيني، وحاتم عبد القادر، ومهدي عبد الهادي، فضال عن 
  .االسالمية

ويتزامن هذا التوتر مع اقتحام المستوطنين المتطرفين، أمس، المسجد األقصى المبارك، من جهة 
وقالت دائرة . ، بحماية مشددة من قوات االحتالل، وتنفيذهم جوالت استفزازية داخل باحاته"باب المغاربة"

ّات الخاصة اإلسرائيلية المسلحة انتشرت في باحات األقصى، األوقاف اإلسالمية، أن عناصر من القو
  >>"...باب السلسلة"وأمنت الحماية للمستوطنين ورافقتهم حتى مغادرتهم من 

 ١٥ ص٧/٣/٢٠١٩الغد 

***  

  شؤون مقدسية
  

  عبد القادر ينفي أي اتصاالت لألوقاف من مسؤولي شرطة االحتالل
 

حـاتم عبـد القـادر عـضو مجلـس األوقـاف مـا  نفـى – المالفلـسطيني لإلعـ المركـز – القدس المحتلة
األنبــاء الكاذبــة والمختلقــة التــي أوردتهــا صـحيفة هــآرتس العبريــة أمــس بــشأن لقــاء مزعــوم بــين "وصـفها بـــ

  ".الشيخ عزام الخطيب التميمي مدير دائرة األوقاف في القدس وعضو مجلسها مع قائد شرطة االحتالل

ً عــار عــن الـصحة تمامــا، وأن الــذين تنـاقلوه علــى صــفحات التواصــل وأكـد عبــد القــادر أن هـذا النبــأ
االجتمـاعي يحــاولون تــشويه إدارة األوقــاف اإلســالمية والنيــل مــن مــديرها الــذي يــصارع االحــتالل يوميــا فــي 

  .ساحات المسجد األقصى المبارك

االحتالل نشرها من ودعا عبد القادر إلى توخي الحيطة والحذر في نقل األخبار الكاذبة التي يحاول 
ٕأجل إحداث فرقة وفتنة بين المقدسين وادارة األوقاف اإلسـالمية فـي خـضم المعركـة التـي يخوضـها الجميـع 

  .من أجل حماية المسجد األقصى المبارك

وأوضح أن قرار مجلس األوقاف باألمس كان واضحا وجليا وهو أن ال مفاوضات مـع االحـتالل، وال  ً
 الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة -ا يخص المسجد األقصى المبارك تقاضي أمام محاكمة فيم

ً دونمــا فــوق األرض وتحــت األرض، وأن مبنــى مــصلى بــاب الرحمــة ســيبقى مفتوحــا، وسنباشــر قريبــا ١٤٤ ً ً
  .البدء بأعمال الترميم في المبنى من الداخل والخارج

تصر فقط علـى إدارة المـسجد األقـصى المبـارك ٕوأكد عبد القادر أن عمل مجلس األوقاف وادارتها يق
ًوالمقدسات اإلسالمية والمحافظة عليها واعمارها انطالقا من الوصاية الهاشمية علـى المقدسـات اإلسـالمية  ٕ
والمسيحية، وأن أي اتصاالت سياسية بهـذا الـشأن تجـري فقـط مـا بـين سـلطات االحـتالل وحكومـة المملكـة 

  .األردنية الهاشمية
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ـــك عبـــد اهللا الثـــاني، صـــاحب الوصـــاية الهاشـــمية علـــى وأعـــرب عبـــد  القـــادر عـــن ثقتـــه بـــأن المل
المقدســات، لــن يتــوانى بهــذه الظــروف الــصعبة والعــصيبة فــي تحمــل مــسؤولياته فــي الــدفاع عــن المــسجد 
ًاألقصى أمام هـذه الهجمـة انطالقـا مـن حقـه الـديني والتـاريخي والقـانوني بهـدف مواجهـة ورد هـذا العـدوان 

ـــارك الغاشـــم ا ـــى المـــسجد األقـــصى المب ً الحـــرم القدســـي الـــشريف، دعمـــا واســـنادا للوقفـــة -لمتـــصاعد عل ٕ ً
  . الجماهيرية الشعبية المشرفة التي يقفها المقدسيون في مواجهة هذا العدوان

 ٦/٣/٢٠١٩ المركز الفلسطيني لإلعالم

***  

  ًغدا) .. األقصى(دعوات لنفير واسع إلى 
 

جلس األوقاف االسالمية في مدينة القدس المحتلة إلى صالة دعا م -  الراي–القدس المحتلة 
حاشدة داخل المسجد األقصى المبارك غدا الجمعة، وعلى وجه الخصوص داخل مصلى باب الرحمة، وعلى 

  ."المس بإسالمية المسجد األقصى"ًباب األسباط وذلك رفضا للمحاوالت اإلسرائيلية الهادفة إلى 

إن الحشود الشعبية الكبيرة المتوقعة " الشيخ عبد العظيم سلهب وقال المجلس على لسان رئيسه
هي رسالة مهمة لحكومة االحتالل االسرائيلي، تمثل نقطة تحول في مسار ) غدا(في صالة الجمعة 

  ."مخططات االعتداء على مصلى باب الرحمة

ة والداخل ووجه سلهب خالل تصريحات تلفزيونية نداء إلى الشعب الفلسطيني في الضفة الغربي
بضرورة إسناد المقدسيين في الحراك الشعبي المدافع عن  "١٩٤٨ اراضي العام - الفلسطيني المحتل

ًاألقصى، واعتبار الجمعة القادمة يوما للنفير الواسع نحو األقصى رجاال ونساء وأطفاال ً ًً".  

وسيبقى وأكد سلهب على أن المجلس لن يرد على محاكم االحتالل بشأن مصلى باب الرحمة، 
  .المصلى مفتوحا أمام المصلين

لن ننصاع الي تهديدات من شرطة وسلطات االحتالل، ومحاكم االحتالل ليست صاحبة : "وأضاف
ُالوالية على المسجد األقصى المبارك، والمجلس ال يعترف وال يخضع أي جزء من األقصى واألوقاف التابعة 

  ."١٩٦٧مدينة القدس عام له لقوانين االحتالل، كما هو متبع منذ احتالل 

ّأحد حراس المسجد االقصى، في حين اقتحم ) مهند إدريس(ّواعتقلت قوات االحتالل امس الشاب 
 متطرف يهودي المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات االحتالل ٨٠

  >>...الخاصة ونفذوا جوالت مشبوهة في ساحاته

  "إرهابية"األقصى بـ إسرائيل تصنف فضائية 

» األقصى«وقع رئيس وزراء االحتالل ووزير الجيش بنيامين نتانياهو، امس، قرارا بإعالن فضائية 
  ."قانون مكافحة اإلرهاب" بموجب "منظمة إرهابية"التابعة لحركة حماس بأنها 
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وبحسب بيان مكتب نتانياهو، فإن القرار صدر على خلفية توصية من جهاز األمن العام 
، بحجة أن الفضائية تستخدم من قبل حماس لتجنيد نشطاء في "مكافحة اإلرهاب"، ومكتب "الشاباك"

  .ٕصفوفها لتنفيذ هجمات بالضفة والقدس واسرائيل

 ادعى منذ أسابيع قليلة اعتقال خلية كبيرة تضم شبان ونساء تم تجنيدهم عبر "الشاباك"وكان 
  . من خالل نشطاء حماس بغزة"األقصىطفضائية 

حيث . وتعرضت الفضائية قبل اكثر من ثالثة اشهر إلى قصف تسبب بتدمير مقرها بشكل كامل
  . ونصف مليون دوالر٤قدرت خسائرها بمبلغ 

وتعاني الفضائية من أزمة مالية وكادت أن تغلق قبل أن يتدخل إسماعيل هنية رئيس المكتب 
  .ل األزمة التي تعانيهاالسياسي لحماس ويعلن استمرار بثها ودعمها بشكل كامل في ظ

واستنكرت القناة قرار نتانياهو وما يترتب من تهديد مباشر وخطير لحياة عشرات الصحفيين 
  .والطواقم الفنية ومقرات القناة

ترى القناة ان نتانياهو يستخدم مثل هذه التصريحات العدائية في اطار "وقالت في بيان لها 
  ." خصومه السياسيينالدعاية االنتخابية التي يمارسها امام

  ٨ص/٧/٣/٢٠١٩الرأي 

*** 

  "األوقاف اإلسالمية"ًباب الرحمة سيبقى مقتوجا واالعتقاالت اعتداء على : مدير األقصى
  

 اعتبر الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد األقصى، اعتقال حراس -وكاالت  - فلسطين المحتلة
  . الهاشميةالمسجد اعتداء على دائرة األوقاف اإلسالمية والوصاية

وقال الشيخ الكسواني إن االعتقال اليومي للحراس ألنهم يقومون بفتح مصلى باب الرحمة، هو 
إجراء مرفوض يهدف ارهابهم من جهة ولتفريغ المسجد من موظفيه وحراسه من جهة ثانية، مؤكدا أن 

  .الحراس يقومون بدورهم وواجباهم

مية تقوم بدورها بمتابعة قضايا جميع الحراس وأوضح الشيخ الكسواني أن دائرة األوقاف اإلسال
الذين يعتقلون أو يبعدون، ويتم التواصل مع طواقم المحامين ووزارتي الخارجية واألوقاف األردنية 

  .والسفارة، فالحراس ليسوا وحدهم ولن يستفرد بهم االحتالل

الرحمة، فإننا نؤكد رغم االعتقال اليومي للحارس الذي يفتح مصلى باب «وأكد الشيخ الكسواني 
قرار مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية في القدس، أن المصلى سيبقى مفتوحا وحجج 

وأضاف أن دائرة األوقاف ومجلس األوقاف . "االحتالل لمحاولة إغالقه هي حجج واهية ال أساس لها
ام المصلين رغم إجراءات يتابعون قضية مصلى باب الرحمة على أعلى المستويات إلبقائه مفتوحا أم

  .االحتالل
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وأوضح الشيخ الكسواني أن شرطة االحتالل تتبع سياسة ممنهجة ضد حراس األقصى، وهي 
االعتقاالت واالبعادات، وآخر االعتقاالت كانت صباح اليوم للحارس مهند إدريس فور خروجه من المسجد 

  .األقصى

 قوات االحتالل الشيخ عبد العظيم سلهب ومنذ أحداث باب الرحمة حتى األمس، اعتقلت وأبعدت
رئيس مجلس االوقاف االسالمي وهو اعلى مرجعية وهيئة دينية في القدس، والشيخ ناجح بكيرات نائب 

وزير القدس عدنان الحسيني، وحاتم عبد القادر، ومهدي :  من أعضاء المجلس٣مدير أوقاف القدس، و
  .....قاف االسالمية حارسا وموظفا من دائرة األو١٥عبد الهادي، و

 ١ ص٧/٣/٢٠١٩الدستور 

***  

  القديمة البلدة في الصمود على مساعدته يناشد مقدسي تاجر

 
ــة القــدس ــاة – المحتل  مــن األشــهب شــاهين آدم المــواطن يعــاني – جويحــان ديــاال – الجديــدة الحي

 القــدس فــي مــةالقدي البلــدة أســوار داخــل ةالدباغــ ســوق فــي الكــائن محلــه داخــل للميــاه وتــسريب تــشققات
 يقطنــون الـذين المـستوطنين قبـل مـن سـنوات سـبع منـذ يعانيهـا الـذي والمـضايقات اإلهمـال نتيجـة المحتلـة

 .محله أعلى

 ١٩٦٥ عـام منـذ الخياطـة محـل فـي يعمـل انه "الجديدة الحياة"لـ األشهب شاهين أدم المواطن وقال
 ،١٩٥٢ عام اهللا رحمه ُمطيع األكبر شقيقه طريق عناألرثوذكس  الروم الدير قبل من استئجاره تم أن بعد

 الـزمن مـرور ومـع المالبـس، لتـصليحات إضـافة الرسمي الرجالي أطقم خياطة في ُمختصا المحل كان حيث
 لمدينـة ودخولهـا األقمـشة تقليص بدأ الفلسطينية، واألراضي القدس مدينة في السياسية األوضاع واختالف
ــدأ ،اإلســرائيلية اإلجــراءات نتيجــة القــدس ــدخول ليب ــسوق ب ــم المقدســي ال ــث الجــاهزة الرجــالي األطق  ان حي

 لتقــصير إضــافة وتقــصيرها األطقــم بحياكــة نقــوم هــذا يومنــا حتــى زلنــا مــا ولكــن شــراؤها، ُيفــضل المــشتري
 .النسائية الفساتين

 أعلـى منـزل علـى االسـتيطانية الجمعيـات سـيطرت أن وبعـد سـنوات سبع نحو منذ" األشهب أضاف
 مـرات عـدة ُوطالبـت واضـح بـشكل الميـاه وتـسرب المحـل وسـقف جـدران على تظهر التشققات تبدأ المحل،

 نتيجــة يحــدث مــا إن يقولــون مــرة كــل وفــي المحــل، علــى خطــورة تــشكل ألنهــا الميــاه بإصــالح المــستوطنين
 .الشتاء أمطار

 وتـساقط المياه تسريب تضاعف البالد، على الخير أمطار تساقط ومع أسبوع نحو قبل" انه وأوضح
 االتصال وبدأت المحل، سقفية بسقوط تفاجأت الثاني اليوم في للمحل توجهي وخالل المحل سقف من جزء

 لها دخل ال الشرطة( :الرد كان انه إال المحل سقفية بتصليح المستوطن مطالبة بهدف اإلسرائيلية بالشرطة
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 بحـضور الـرد وكان المستوطنين ضد شكوى تقديم بهدف االحتالل لبلدية التوجه بعد ،)االحتالل بلدية ٕوانما
 البـاب أغلـق ًهاتفيـا المـستوطنين مـع حديثـه وخـالل لـه يتعـرض مـا كثـب عـن لمشاهدة البلدية موظفي احد

 .اهتمام دون بوجهه

 الجميـع يعلـم كمـا ولكـن بـالترميم الـدير طـالبني ولكـن"األرثـوذكس  الروم لدير توجه أنه إلى وأشار،
 المحـل، شراء بهدف الجمعيات قبل من لضغوطات وتعرضت يكفي ال والمدخول ةصعب االقتصادية األوضاع

 جملــة رفــضت ولكــن للمنــزل، المــستوطنين لوصــول درج بنــاء بهــدف المحــل مــدخل مــن جــزءا بــيعهم أو
 .ًوتفصيال

 العمــل بـالترميم تعنـى التــي والمؤسـساتاألرثـوذكس  الــروم وديـر القـدس محافظــة األشـهب، وطالـب
 القديمة البلدة أسوار داخل العريق التاريخي السوق هذا في زبائنه أمام ًومفتوحا ًصامدا قىليب ترميمه على
  .االحتالل وبلدية االستيطانية الجمعيات قبل من حقيقي وخطر الستهداف ًيوميا يتعرض الذي

  ٧/٣/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*** 

  تقارير

  "القدس المحتلة"لها وزيرة الثقافة اإلسرائيلية تطالب بفصل موظفة عربية لقو
 

تواصل وزيرة الثقافة اإلسرائيلية ميـري ريغـف مالحقـة : "القدس العربي"  – الناصرة – وديع عواودة
 في محاولة لقمع التوجهات الوطنيـة، وفـي آخرهـا حملـت علـى مـديرة ٤٨كل صوت فلسطيني داخل أراضي 

ّة بـسبب مدونـة نـشرتها علـى صـفحتها فـي وحدة الثقافة العربية في الـوزارة لبنـى زعبـي، مـن مدينـة الناصـر
 .شبكة التواصل االجتماعي

وقررت الوزيرة اإلسرائيلية المعروفة بإطالة لسانها وتطرف مواقفهـا إخـضاع زعبـي لجلـسة اسـتماع 
  ."مدينة محتلة"ّوتوبيخ بدعوى أن زعبي تمجد في مدونتها الشهداء، وتصف مدينة القدس بأنها 

خــدمات " تحــريض منفلتــة ضــد الموظفــة العربيــة، وطالبــت مفوضــية وأطلقــت الــوزيرة ريغيــف حملــة
ال يمكـن لهـا أن تمـر مـرور الكـرام " الشروع بإجراءات فصل زعبي من منصبها، مدعية بـأن وزارتهـا "الدولة

علــى ســلوك كهــذا مــن قبــل موظفــة تابعــة للــوزارة، وأن الموظفــة تــصرفت وكأنهــا بــوق للــشهداء مدعيــة أن 
  ."ا مدينة محتلة تحريضااعتبارها القدس بأنه

يتهمهـا  ٢٤/٢/٢٠١٩ وكانت ريغف نشرت اليوم األربعاء قرار حكم بحق لبنى زعبي قد صـدر يـوم
وقــررت محكمــة مفوضــية خــدمات الدولــة تحــذير زعبــي . بنــشر رأيهــا الــسياسي علــى صــفحتها فــي فيــسبوك

  .وخصم نصف أجرتها الشهرية بسبب تعبيرها عن رأيها



 
١٤

 المعروفــة بمواقفهــا العنــصرية وتمجيــدها للحركــات الــصهيونية والتوجهــات وقالــت الــوزيرة ريغيــف،
  ."المعادية للعرب وغيرها، إن ما قامت به زعبي هو تصرف خطير ويجب محاسبتها على هذا التصرف

 مـن محـاوالت وزيـرة الثقافـة ٤٨وحذر مركز مساواة ومنتدى جمعيات الثقافة العربية داخـل أراضـي 
ونــشر مركــز مــساواة بيانــا يــرفض فيــه مالحقــة مــديرة . مــوظفين العــرب فــي وزارتهــاميــري ريغيــف تــصفية ال

  .٢٠١٧الثقافة العربية لبنى زعبي بحجة نشر موقف أو مشاركة بوست على صفحتها الشخصية عام 

 وأن الـوزيرة لـم تطالـب باتخـاذ إجـراءات إقالـة ٢٠١٧ويشار إلى أن البوست المذكور قد نشر عـام 
 ووزارة الثقافـة خـالل المحكمـة طالـب بتحـذير شـديد اللهجـة "مفوضية خدمات الدولة"ف ضد زعبي وأن موق

  .ولم يقبل هذا الطلب من قبل القضاة

وترافع عن زعبي المحـامي ألبيـر نحـاس، والـذي طلـب الغـاء الئحـة االتهـام ضـد زعبـي وشـدد علـى 
  .حقها في التعبير عن رأيها

الوحيــدة التــي يــتم مالحقتهــا مــن قبــل وزراء حكومــة يــشار إلــى أن زعبــي ليــست الموظفــة العربيــة 
نتنياهو، حيث قام وزيـر المواصـالت يـسرائيل كـاتس علـى سـبيل المثـال بمهاجمـة االعالميـة مقبولـة نـصار 

  ." على الطرقاألمان"عند تعيينها للعمل بمجال 

سـيف، وفي أعقاب انتهاء عمل رئيس سلطة التطوير االقتصادي في مكتب رئيس الحكومـة، أيمـن 
  .لم يتم تعيين موظف عربي مكانه

وأشار مركـز مـساواة إلـى حـاالت عديـدة مـن المـوظفين اليهـود الـذين حرضـوا علـى قتـل العـرب ولـم 
  . قانونية ضدهمإجراءاتيتخذ 

. ّكـل الـدعم للبنـى عبيـد زعبـي": وقالت النائب عن التجمع الـوطني الـديمقراطي، نيفـين أبـو رحمـون
ف وزيـرة الثقافـة اإلسـرائيلية ضـد الثقافـة العربيـة لكـسب الـشعبية، وهـذه المـرة ّكعادتها، تحرض ميـري ريجيـ

ّدور لبنى عبيد زعبـي، مـديرة دائـرة الثقافـة العربيـة فـي الـوزارة، التـي تعمـل بمهنيـة، تريـد ريجيـف إسـكاتها 
  . عليها بسبب موقفها السياسي"الوالء للثقافة"وقمعها وفرض قانون 

  ."ّ الناس، هي بنت هذه الثقافة بمهنيتها ومواقفهاّلبنى تمثل صوت"وأكدت أن 

 ٧/٣/٢٠١٩القدس العربي 

***  

  

  

  

  



 
١٥

  االنتصار وحماية االحتالل قرارات لكسر ودعوات المقدسيين انتصار بعد متصاعدة مواجهة
 

 مـسبوقة، غيـر ًظروفا المبارك، األقصى المسجد يشهد – القدس مدينة موقع خاص – محمد وسام
 بعــد اإلســالمي، األوقــاف ومجلــس األقــصى وحــراس المقدســيين بحــق التعــسفية الحــتاللا إجــراءات ظــل فــي

 .٢٠١٩ شباط ٢٢ في الرحمة مصلى بفتح المقدسيون حققه الذي االنتصار

 وقامـت وضـواحيها، القـدس مدينـة فـي ومـداهمات اعتقـاالت حملـة شـنت اإلسـرائيلي االحتالل قوات
 الـشيخ القـدس، فـي اإلسالمية األوقاف مجلس رئيس رأسهم، ىوعل األقصى، المسجد شيوخ ٕوابعاد باعتقال

 بـاب فـتح فـي المـشاركة بتهمـة المقدسـيين الـشبان مـن ًكبيـرا ًعـددا اعتقلـت كما ونائبه، سلهب العظيم عبد
 االحـتالل لـسلطات التابعـة" الـصلح محكمـة "تـسمى مـا أمهلت التعسفية، الحملة تلك وعقب.الرحمة ومصلى

 يقـضي أمـر بإصـدار اإلسـرائيلية، النيابة طلب على للرد ًأسبوعا اإلسالمية األوقاف ئرةدا القدس، مدينة في
 .الرحمة باب مصلى إغالق بإعادة

 علـى يرد لن أنه ًمؤكدا اإلسرائيلي، الطلب القدس، في اإلسالمية والمقدسات األوقاف مجلس رفض
ــسطينيين، نالمــصلي أمــام ًمفتوحــا وســيبقى الرحمــة، مــصلى بــشأن االحــتالل محــاكم  المــسجد أن وأكــد الفل
 اإلسرائيلية بالمحاكم يعترف ال أنه ًمؤكدا اإلسرائيلي، لالحتالل تابعة محكمة ألمر يمتثل لن المبارك األقصى
 .رباني بقرار مسجد وهو أرضية، قوانين أية عليه تجري ال األقصى المسجد وأن اوقراراته

 األقصى عن المبعدين حماية

 يــوم مــن بــدء المــسجد، أبــواب علــى االعتــصام إلــى األقــصى، المــسجد راسحــ دعــا الــسياق، وفــي
 ســلطات مــن بــأوامر المبعــدين األوقــاف مجلــس ومــوظفي المــسجد حــراس بــدخول للــسماح المقبــل، الجمعــة

 حـراس بحـق القـدس، فـي االحـتالل سلطات تنتهجها التي واإلبعاد االعتقاالت حملة ظل في وذلك االحتالل،
 األسـبوع الرحمـة، بـاب مـصلى فـتح إعـادة فـي شـاركوا الذين اإلسالمية األوقاف لسمج وموظفي ومسؤولي
 مـن بمـنعهم ظالمـة قـرارات ّبحقهـم صـدر مـن ّكـل جانـب إلى وقوفها الدولية القدس مؤسسة وأكدت.الماضي

 كسر جمعة#" ٨/٣/٢٠١٩ في القادم الجمعة يوم اعتبار إلى ودعت المسجد، عن ٕوابعادهم األقصى دخول
 شعار ليكن :"لها بيان في المؤسسة وقالت.مضمونها من واإلبعاد المنع في االحتالل سياسة إلفراغ ؛"المنع

ّوامـا غيـرهم مثـل األقـصى إلـى المبعـدون يـدخل أن ّإما القدس في الجماهير  أبـواب أمـام المفتـوح االعتـصام ٕ
 عـن وتراجـع مـاهيرالج لـضغط االحـتالل رضـخ حـين ٢٠١٧ عـام األسباط باب هبة في حصل كما األقصى،
 إلـى ورائهـا مـن االحـتالل يهـدف التـي الخطيرة اإلبعاد سياسة لكسر سانحة فرصة أمام اليوم ونحن قراراته،
 علــى الــسيطرة ٕواعــادة الرحمــة، بــاب هبــة نــصر وتقــويض عنــه، الــدفاع ورمــوز ّحراســه مــن المــسجد تفريــغ
 ودعـت".االنتـصارات وصـناعة االحـتالل ّتحـدي علـى تتجـرأ ال حتـى الجمـاهير وعي ّوكي الرحمة باب مصلى

 المـسجد، فـي الرباط مواصلة إلى األقصى المسجد إلى الوصول يستطيع من ّوكل القدس في أهل المؤسسة
ــاب ّمــصلى فــي ســيما ال ــة ب ــى للحــافظ الرحم ــصار، هــذا عل ــة أي ومواجهــة االنت  إلغــالق ّإســرائيلية محاول



 
١٦

 عليـه والـسيطرة ّالمـصلى باقتحـام "المعبـد منظمـات" اتتهديد تصاعد بعد خاصة عليه، السيطرة أو المصلى
 .فيه كنيس وافتتاح

 الدعوة لصالة حاشدة يوم الجمعة في األقصى ومصلى الرحمة

 حاشـدة صـالة إلى سلهب العظيم عبد الشيخ اإلسالمية األوقاف مجلس رئيس دعا آخر، بيان وفي
ــاب وعلــى الرحمــة، مــصلى داخــل صالخــصو وجــه وعلــى القادمــة، الجمعــة يــوم األقــصى المــسجد داخــل  ب

ــى الهادفــة اإلســرائيلية للمحــاوالت رفــضا األســباط ــال".األقــصى بإســالمية المــس" إل  الحــشود إن" ســلهب وق
 تحـول نقطـة وتمثـل االحتالل، لحكومة مهمة رسالة هي القادمة صالة الجمعة في المتوقعة الكبيرة الشعبية

 فـي المقدسـيين إسـناد بـضرورة نـداء سـلهب ووجـه".الرحمـة باب مصلى على االعتداء مخططات مسار في
 ًونـساء ًرجـاال األقصى نحو الواسع للنفير يوم القادمة الجمعة واعتبار األقصى، عن المدافع الشعبي الحراك
 أن علـى القدس، مدينة في األوقاف مجلس ٕواصرار االنتهاء، على قاربت التي االحتالل مهلة ومع".ًوأطفاال

 مـضى، وقـت أي مـن ًاحتمـاال أكثـر المواجهـة إرهاصـات تبـدو الفلـسطينيين، أمـام ًمفتوحـا حمةالر باب يبقى
 األقـصى ضـد االحـتالل مـشاريع ٕوافشال وتثبيته االنتصار لتكريس جديدة محطة القادم الجمعة يوم وسيبقى

 تحقيـق فـي همواسـا الـذين يتركـوا ولـن ًوحيـدا األقـصى يتركـوا لن المقدسيين أن المؤكد ومن فيه، والعاملين
  .االنتصار هذا

  ٦/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  فعاليات

   عميقة في األراضي الفلسطينية المحتلةةديموغرافي قامت بتغييرات إسرائيل: مجدالني
 

 إن مجـــدالني، أحمـــد الفلـــسطينية التحريـــر لمنظمـــة التنفيذيــة اللجنـــة عـــضو قـــال -وفـــا -بروكــسل
 األراضـــي فـــي عميقـــة ةديموغرافيـــ بتغييـــرات وعمليـــا، واقعيـــا قامـــت الل،بـــاالحت القائمـــة الـــسلطة ،إســـرائيل

 البرلمان مقر في عقدت ندوة خالل ذلك جاء.القدس مدينة في وخصوصا ،١٩٦٧ عام المحتلة الفلسطينية
ــة األراضــي فــي االســتيطان توســيع حــول األربعــاء، اليــوم بروكــسل، البلجيكيــة بالعاصــمة األوروبــي  المحتل

 بحـضور فلـسطين، وبعثـة األوروبـي االتحـاد بعثـة مـن رسـمية  بـدعوة الـشرقية، القـدس في خاصة وبصفة
 الـدول وممثلـي الفـرا، الـرحيم عبـد الـسفير ولكـسمبورغ بلجيكـا ،األوروبـي االتحـاد لـدى فلسطين دولة سفير

 المفوضــية وممثلــي األوروبــي، البرلمــان وأعــضاء بروكــسل، فــي اإلســالمي المــؤتمر منظمــة فــي األعــضاء
 الـصراع حل تجاه الوعي مستوى لرفع واإلعالمية، األكاديمية واألوساط المدني المجتمع وأعضاء ألوروبيةا

 .السالم عملية ٕواحياء الدولتين حل أساس على اإلسرائيلي، الفلسطيني



 
١٧

 دولــة أراضــي تعتبــر ،٣٣٨-٢٤٢ القــرارات وخــصوصا الدوليــة الــشرعية لقــرارات طبقــا أنــه وأوضــح
 بـاالحتالل، القائمـة الـسلطة إسـرائيل تواصـل محتلـة، أراض ١٩٦٧ حزيـران من الرابع في المتمثلة فلسطين

 مع يتعارض وبما مستوطنين، بصفة المحتلة الفلسطينية األراضي في ٕواسكانهم اإلسرائيليين الموظفين نقل
 ألــف ٦٥٠ والقــدس الــضفة فــي المــستوطنين عــدد يتــراوح حيــث الرابعــة، جنيــف واتفاقيــة الــدولي القــانون
 .فلسطين دولة أراضي على شرعية غير بصورة يقيمون مستوطن

ـــة األراضـــي مـــن %٤٠ مـــن أكثـــر أن مجـــدالني وأضـــاف  ســـيطرة تحـــت باتـــت الـــضفة فـــي المحتل
 ١٩٦٧ عام المحتلة األراضي في المستوطنات بناء فإن ٢٣٣٤ األمن مجلس لقرار واستنادا المستوطنين،

 الـدولتين حـل إلـى الوصـول فـي عقبـة يـشكل أن شـأنه ومـن نوني،قـا غيـر يعتبـر الـشرقية، القدس فيها بما
 واألعمـال النـشاطات جميع وقف باالحتالل القائمة الدولة إسرائيل من ًفورا القرار ويطلب عادل، سالم وبناء

 الدوليـة للـشرعية الكامـل واالحتـرام الـشرقية، القـدس فيهـا بمـا المحتلة الفلسطينية األراضي في االستيطانية
 أراضـي مـن مزيـد علـى االسـتيالء علـى تعمـل االحـتالل دولـة أن مجـدالني وتابع.عليها المترتبة لتزاماتواال

 علــى واالســتحواذ العنــصرية، والتــشريعات والتنظــيم، التخطــيط قــوانين تعــديل خــالل مــن الفلــسطينية الدولــة
 الســـتخدامها راضـــياال ومـــصادرة الغـــائبين، قـــانون وتوظيـــف واســـتغالل دولـــة، أراضـــي باعتبارهـــا األراضـــي
 التخطـيط قـانون وتغييـر االراضـي، وشـراء تـسريب علـى والمـساعدة العـسكرية، ضـمنها مـن عامـة ألغراض
 التطــور وتقــويض االســتيطان بنــاء لتـسهيل والمــدن للقــرى والتنظــيم بالبنـاء المتعلــق القــانون وهــو االردنـي،
 حـــل دمـــرت الـــشرعية غيـــر الســـتيطانيةا اإلســـرائيلية اإلجـــراءات أن مجـــدالني وأشـــار.الفلـــسطيني الحـــضري
 مجلـس قـرارات تطبق لم ًعاما ٥٠ من أكثر بعد: "وقال.المستقلة الفلسطينية الدولة إقامة وأعاقت الدولتين،

 ومـن الـدول من العديد المحتلة، األراضي في اإلسرائيلي باالستيطان الخاص ،٢٣٣٤ القرار فيها بما األمن
 ٕوالـى ،١٩٦٧ لعـام حزيـران مـن الرابـع حـدود علـى فلسطين بدولة ترفتع لم األوروبية الدول بعض ضمنها
 األراضي من المصدرة المنتجات بوسم ،٢٠١٥ نوفمبر ١١ في ًقرارا األوروبية المفوضية اتخذت ذلك جانب

 مجلــس قــرارات لتطبيــق ودعــا."القــرار هــذا تطبيــق الــدول هــذه حكومــات نطالــب ونحــن المحتلــة، الفلــسطينية
 ةبمحكمـ الخـاص االستـشاري للرأي باإلضافة). ٤٧٦-٤٦٥( الصلة ذات والقرارات ،)٢٣٣٤-٢٤٢( األمن
 القائمـة الجـرائم مـسؤولية إسـرائيل وتحميل العنصري، والتوسع والضم الفصل جدار بخصوص الدولية العدل

 إســرائيل تعريــف يعيــد الــذي ،"القوميــة قــانون" إلــى مجــدالني وتطــرق.الفلــسطيني الــشعب بحــق والمتواصــلة
 االسـتيطان يعتبـر أنـه واألهـم الدسـتور، بغيـاب أساسـيا قانونـا يعتبـر وهـو ،"ابرتهايـد" دولة باعتبارها ًرسميا
  .رسمية سياسة باعتباره وتوسيعه لتعزيزه ويدعو للدولة، قيمة

 ٧/٣/٢٠١٩الحياة الجديدة 
 

***  
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  منتدون يؤكدون أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس
  

اتفق رجال دين مسلمون ومسيحيون وعلماء ومفكرون على اهمية  - تسام العطيات اب- السلط 
وطالبوا خالل الندوة الحوارية . الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس الشريف

صاية الو«التي نظمتها مديرية ثقافة محافظة البلقاء ومنتدى الوسطية للفكر والثقافة في السلط بعنوان 
والتي عقدت بقاعة االستقالل ببلدية السلط « الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس

الكبرى بتكاتف الجهود للدفاع عن مدينة التعايش واستعادتها بطريقة فكرية حضارية والوقوف صفا واحدا 
 . القدسخلف القيادة الهاشمية في الدفاع عن المقدسات االسالمية والمسيحية في

وقال االب نبيل حداد ال بد ان نبعد عن المقدسات االسالمية اي طابع سياسي وخالص االرض من 
االحتكار واحالل السالم يعد دافعا للبعد عن التطرف والعنصرية والتمييز على اساس الدين او العرق، 

  .ةوحافزا للدفاع عن القدس وايجاد الحلول العادلة لتحريرها من ازمتها الخانق

وحذر االب حداد من تسيييس القدس واحتكارها والذي يعد تهديدا لوجودها وتأثيرها وتدنيس 
  .لقدسيتها

واعتبر االب حداد أن المسيحيين المتواجدين حول القدس عاصمة التوحيد هم خلفاء للكنيسة 
هم ستنطفئ القديمة واالولى والتي هي اصل كل الكنائس ويقع على عاتقهم المحافظة عليها وفي غياب

  .شمعة االماكن العريقة وتصبح متاحف فقط

م الى المندوب ٢٠٠٤واشار االب حداد الى انه تقدم بنسخة من رسالة عمان خارج الوطن عام 
  .االمريكي الدائم في مجلس االمن والذي يعد فخرا لالردن ولالردنيين

لرعاية الهاشمية في القدس واستعرض مدير المسجد االقصى الدكتور عبد الستار القضاة انجازات ا
  .م ولغاية االن١٩٢٤الشريف منذ عام 

 ٦ ـواوضح بان االنجازات التي تحققت للمسجد االقصى خالل عشر السنوات االخيرة قدرت ب
ماليين دينار وتم طرح عدة عطاءات منها مولدات كهربائية وعطاء لشراء الواح الرصاص للمسجد بكلفة 

  .ونظام للتهوية) ٢٤٧(

الدكتور القضاة بان االحتالل الصهيوني لم يسمح بتركيب نظام لالطفاء واقتصرت الموافقة وبين 
  .على بتركيب نظام لالنذار بالحريق، متسائال كيف سنتمكن من اطفاء الحريق في حال حدث ال قدر اهللا

افية ودعا الدكتور حسين مبيضين كل من يريد استنهاض القدس، الى تفجير االلغام الفكرية والثق
  .والتعصبية لحشد الهمم والوقوف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية

كما ودعا الدكتور مبيضيين الى تدريس مادة المسجد االقصى والمقدسات االسالمية في المناهج 
المدرسية والجامعية والبد ان تكون ذات نطاق واسع، وتخصيص رسائل جامعية لتتناول البعد الديني 

  .اسيواالجتماعي والسي
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واوضح مساعد مدير اوقاف محافظة البلقاء الدكتور سامي غنايم الى ان القدس تتعرض للتضييق 
  .لذا البد ان تستنهض العالم لنصرة قضية فلسطين بشكل بشكل عام والقدس الشريف بشكل خاص

فاع وكان رئيس منتدى السلط للفكر والثقافة احيا عربيات القى كلمة ترحيبية اكد فيها ضرورة الد
 .عن مدينة الوئام والتعايش االخوي القدس والمقدسات االسالمية

 ١٣ ص٧/٣/٢٠١٩الدستور 

***  

  مقابالت صحفية

ًالمعتقل زادني إيمانا بقضيتي ومنحني دافعا أكبر لتحدي االحتالل: عهد التميمي ً 
 

إيمانا بقضيتها أكدت االسيرة المحررة عهد التميمي أن المعتقل زادها  -  رانيا سابا-  بترا -  عمان
ومنحها دافعا أكبر لتحدي االحتالل االسرائيلي واستكمال مسيرة المقاومة الشعبية لمناهضة الفكر 

  .الصهيوني

ان صورة زميالتها االسيرات لحظة " بترا"واوضحت التميمي في لقاء مع وكالة االنباء االردنية 
  .هن يواجهن أحكاما تزيد عن عشر سنواتوداعها عند مغادرة المعتقل، محفورة في وجدانها، وان معظم

وأشارات الى ان أسوأ ما واجهته، وهي خلف القضبان على مدى ثمانية اشهر، هو عدم القدرة 
تتعرض لمواجهات ) قرية النبي صالح(على التواصل مع اسرتها واالطمئنان عليهم، خاصة أن قريتها 

  .مستمرة مع جنود االحتالل االسرائيلي

ت االحتالل منعت افراد أسرتها من زيارتها، منوهة بأنه يحق لهم بحسب النظام إن سلطا: وقالت
واضافت، أن ظروف المعتقل كانت صعبة، . المعمول به في السجون االسرائيلية زيارتها مرتين في الشهر

وأن أبسطها على سبيل المثال، وضعها مع اسيرات أخريات في غرف صغيرة جدا، ما يضطر البعض منهن 
  .يال كثيرة الى النوم على االرضفي ل

واكدت انها وزميالتها االسيرات احبطن كل محاوالت الجنود لمنعهن من مواصلة التعليم، وان 
  .تمردهن برفض تناول الطعام والخروج من الغرف واصرارهن على االحتفاظ بالكتب، كان سبيلهن للنجاح

ة من اللجنة الثقافية في النادي عهد التي تم استضافتها على هامش زيارتها لألردن بدعو
االرثوذكسي بعمان، شددت على اهمية ايصال رسالة لكل دول العالم بأن الشعب الفلسطيني ال يقف موقف 

  .عداء من اليهود او ضد الديانة اليهودية، لكنه يناضل ويكافح ضد الصهيونية التي سلبته أرضه

تفهمون لقضيتنا، الفتة الى ان المستوطنين وزادت أن عددا كبيرا من اليهود متضامنون معنا وم
في المدن الفلسطينية والقدس ضحايا للفكر الصهيوني الذي تسعى سلطات االحتالل من خالله للسيطرة 

  . على عقول المستوطنين باستمرار
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واشارت الى انها ال تنتمي ألي فصيل فلسطيني، لكنها تحمل قضية وطن مغتصب ومحتل، مؤكدة 
 يوما، إال أنها رفضت التوقيع على ١٦غوط التي مورست عليها أثناء التحقيق على مدى أنها برغم الض

  .أي وثيقة

عهد التي ينفذ بحق أخيها حاليا الحكم بالسجن خلف قضبان االحتالل، نبهت الى أن والديها تم 
 ساحة اعتقالهم مرات عديدة، وأن خالها إستشهد وعمتها كانت ضحية رصاص الجنود االسرائيليين في

  .المحكمة أثناء جلسة الحكم على ابنها بالمؤبد

ٕوتم تكريم عهد التميمي في اكثر من دولة، واطالق اسمها على شوارع في هولندا تعبيرا عن 
تضامنهم معها، كذلك رسمت جدارية عمالقة على جدار الفصل العنصري قرب بيت لحم، من فنانين 

  . االيطاليين فيما بعد من سلطات االحتالل الى ايطالياإيطاليين ومشاركة فنان فلسطيني، وتم ترحيل

، وهي لم تتجاوز السادسة ٢٠١٧يشار الى ان عهد تم اعتقالها ووالدتها ناريمان في كانون اول 
عشرة من عمرها، بتهمة االعتداء على جنود االحتالل وصفعها لجندي اسرائيلي اثناء اعتراضهم مسيرة 

  .بي صالح بقضاء رام اهللاسلمية شاركت بها في قرية الن

 اشهر في السجون ٨واطلق االحتالل عهد التميمي ووالدتها في تموز العام الماضي بعد ان قضتا 
  .االسرائيلية

 طفال فلسطينيا، بحسب ٣٥٠وبحسب مصادر فلسطينية، فإن سجون االحتالل تضم بين جدرانها 
 .آخر احصائية

  ٩ ص٧/٣/٢٠١٩الدستور 

*** 

  ةآراء عبرية مترجم
 

  فلسطين/إسرائيل في القادمة والمعركة ... األبرتهايد

  )٦/٣/٢٠١٩ هآرتس (يفتحئيل أورن

 وهـي .إسـرائيل لمـستقبل الرئيـسية المـسألة مـن كبيـر كهـروب تظهـر أن في آخذة االنتخابات حملة
 لمعـسكرا رد .المـشكلة يزيـدان الحاليـان والـصمت العمـى .والفلـسطينيين اليهـود بـين يتشكل الذي األبرتهايد

 كولونيـالي نظـام لتـشكيل )اليمـين(" األبرتهايـد كتلـة "نيـة ضـد واسعة جبهة بلورة يكون أن يجب الديمقراطي
 الـسياسي، الميـدان فـي الـشهداء مـن ًعددا وأسقطت لها سبق القادمة القريبة االنتخابات.والبحر النهر بين

 المتزايـد الميـل تظهـر العربية األقلية حتى .لفني تسيبي رأسهم وعلى السلمية العملية يؤيدون من باألساس
 يبـدو .الفلـسطينية القـضية وبـين الدولـة فـي المحزن وضعهم بين يخلطون ال ،"براغماتيين "مرشحين لتأييد

 الفضائح من سنوات أربع .ثمارها تؤتي للفلسطينيين والكولونيالية االحتالل معارضي ضد التشويه حملة أن
 البيئــة وحمايــة االجتماعيــة المــساواة مثــل أخــرى، أعــالم عــن يبحثــون يــرينالكث جعلــت والتحــريض والهجــوم
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 نـشأ هكـذا.الثالجـة فـي ًعميقـا إخفاؤهـا األفـضل من الفلسطينيين لقمع المعارضة .والمثليين النساء وحقوق
 الواقعين الفلسطينيين ماليين جهة، من .العالم في آخر انتخابي نظام أي في الموجود الغير" جغرافي عمى"

 ولـيس اإلطـالق علـى حـساب أي لهـم يحسب ال )يومية لكنها مباشرة غير أو مباشرة( إسرائيل سيطرة تحت
ــار فــي صــوت لهــم ــاتهم تــشكل التــي الحكومــة اختي ــذين المــستوطنين آالف مئــات أخــرى، جهــة مــن .حي  ال

 جلســ فــي طبيعيــة بــصورة مــشمولون الفلــسطينيين، هــؤالء نفــس يعــيش فيهــا التــي المنــاطق فــي يعيــشون
 .مكــان أي إلــى يــذهبان ال والفلــسطينيون المنــاطق :ًضــمنا المفهــوم بالــشيء نــذكر.اإلســرائيلية االنتخابــات

 علــى الــسيطرة تواصــل بــل شــاملة، كولونياليــة عمليــة خــالل مــن المنــاطق تــوطين فقــط تواصــل ال إســرائيل
 التـي األمـوال وقـف إن .صـغيرة جيـوب فـي فلـسطيني ذاتي بحكم التظاهر رغم حديدية، بقبضة الفلسطينيين

 الغربيــة، الــضفة فــي" أ "لمنــاطق للجــيش المــستمرة واالقتحامــات اهللا، رام فــي للــسلطة بهــا مدينــة إســرائيل
 ســيطرة عمـق األخيـرة األسـابيع فـي أظهـرت للقطـاع، القطريــة األمـوال توزيـع علـى الـدقيق إسـرائيل ٕواشـراف
 إلـى يـشير ــ الفلـسطينيين تـرى ال لكنهـا اليهـود" تـرى "الـسياسة ـ الجغرافي العمى.الفلسطينيين على إسرائيل
 سـبعين أعقاب في يتشكل الذي النظام هذا تحت ."زاحف أبرتهايد "تسميتها يمكن التي بكثير، أعمق عملية
 عـدة إسـرائيل حكم تحت وترسخت نشأت المناطق، في االستيطان من سنة وخمسين الدولة تهويد من سنة

 الفلــسطينيين أن حــين فــي الــبالد، أرجــاء فــي الكاملــة المواطنــة أصــحاب هــم اليهــود .المواطنــة مــن أنــواع
 فـي ورعايـا القـدس شـرقي فـي مقيمـين إسـرائيل، فـي" ب "الـصنف مـن مـواطنين :أدنـى فئـات إلـى مقسمون

 إسرائيل مواطني والعرب" البيض "هم اليهود إفريقيا، جنوب في حينه في كان ما مع بالمقارنة .وغزة الضفة
 مدنيـة بصورة ربطت المستوطنات مئات ."السود "هم المناطق في الفلسطينيين أن حين في ،"ونونالمل "هم

 اللـذان التـسوية، وقـانون القوميـة قانون عززه الوضع هذا .أبرتهايد إلى االحتالل وحولت بإسرائيل المناطق
 الــبالد فــي المــوارد معظــم توجــه اقتــصادية وسياســة والبحــر، النهــر بــين الــشرعية إســرائيل ســيطرة يرســخان

 وهـم هنـاك يعـد لـم .الـسياسي النـضال لخطـوط صـياغة إعـادة ويقتـضي الوضـوح في آخذ الواقع هذا.لليهود
 وقـومي دينـي محـافظ معـسكر فيهـا سـليمة دولـة في الحال هي مثلما واليسار اليمين بين هو الصراع وكأن

 هــذه فــي ."اليــسار "مــساواة وأكثــر افــاتالثق متعــدد علمــاني ديمقراطــي معــسكر وأمامــه ،"اليمــين "ورأســمالي
ــدول ــصراع ال ــين ال ــسار اليمــين ب ــة بحــدود محــدد والي ــ وسياســية جغرافي  أي يوجــد ال .واضــحة ةوديموغرافي
 لـيس سـكانية مجموعات على سيطرته وفرض جديدة مناطق إلى والوصول الحدود هذه اقتحام يريد معسكر

 منـاطق ضـم إلـى مكـشوفة بـصورة يطمـح المقابـل، فـي ،إسـرائيل في اليمين معسكر.رغبتها ضد مواطنة لها
 حقـــوق بـــدون ســـيطرته تحـــت كامـــل شـــعب إبقـــاء مواصـــلة أي .للفلـــسطينيين المواطنـــة مـــنح دون للدولـــة

 في ًدورا للفلسطينيين أن ًأيضا صحيح .اإلنسانية واألخالق الدولي القانون مع مطلق تناقض في سياسية،
 المستقبل لتشكيل السياسية القوة لكن اإلرهاب، واستخدام الرفض نم عقود أعقاب في خاصة العملية، هذه

 وخطـاب الليكـود، فلـك فـي تـدور التـي لألقمـار اليهوديـة القـوة ضـم إن .اليهـود أيـدي فـي كلهـا ًتقريبـا توجد
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 ضـد الحـرب هـو الهـدف.األقنعـة بقايا أزالت" أبيض أزرق "حزب إطالق أعقاب في نتنياهو لبنيامين الغضب
 التـاريخي الخطـاب عـن الغبـار بإزالـة قمنا إذا.العالم كل وفي األخضر الخط جانبي على لسطينيينالف حقوق
ــديني ــسنرى العــسكري أو ال ــل أن ف ــين أحــزاب ك ــن اليم ــدها عــن تعل ــضم تأيي  قمــع ومواصــلة المــستوطنات ل

 فـي اليمـين كرمعـس بتـسمية البـدء يجـب لـذلك .ًفعليـا اآللية هذه إلى تنضم األصولية األحزاب .الفلسطينيين
 الـسنوات فـي العمليـة لهـذه ًاستمرارا يرسم االنتخابات في المحتمل فوزه ."األبرتهايد كتلة "بـ االنتخابات هذه

 بـين األبرتهايد نظام وسيتعمق نفسه النظام تحت وتترسخ ستستمر المتساوية غير المواطنة أنواع القادمة؛
 علـيهم يجـب اليـسار مـن وحتـى اليمـين من الديمقراطية ةالرؤي أصحاب المناسب؟ الرد هو ما.والبحر النهر
 مـشترك عـالم هـذا أخـرى، مجـاالت فـي الكبيـرة الفـوارق رغم .االنتخابات هذه منذ األبرتهايد ضد جبهة خلق

 األحـزاب وحتـى" أبـيض أزرق"و" غيـشر"و" كلنا "حزب من ـ مختلفة التجاهات والطاقات القوى تجميع يمكنه
 إلـى الخطـاب هـذا ترفـع األبرتهايد ضد جبهة وفقراء، أثرياء وأشكناز، شرقيون يهود،و فلسطينيون .العربية
ــدي مــن أصــوات ســحب ًأيــضا يمكنهــا .المنــصة مركــز ــدة ذوي اليمــين مؤي ــة األجن  عــن الحــديث.الديمقراطي

 دالاستب يجب .الواقع مع الصلة فقد ألنه .أفلس ،"اليسار مقابل يمين "وعن" هنا وديمقراطية هناك احتالل"
 اعتبـاره يجـب لكـن شـتيمة، كبيـر جمهـور أوسـاط فـي يعتبـر" أبرتهايـد "مفهـوم .النظـام تحـرك التي المفاهيم

 ًشـيئا ليـست" احـتالل "كلمـة .الـدولي القـانون فـي خطيـرة جريمـة يعتبـر الذي متوحش، سياسي لواقع ًوصفا
 رايــة رفــع والوســط ليــسارا أحــزاب علــى.طويلــة لــسنوات بــه تــستمر أن إلســرائيل يمكــن لــذلك قــانوني، غيــر

 النظام ضد دولي تأييد وتجنيد الكتل، بين العالقة كسر ربما يمكنه هكذا .رئيسي كمحور األبرتهايد مناهضة
 تظهـر كمـا.القـومي المتـراس جـانبي علـى والـسالم الديمقراطيـة مؤيـدي بـين تحالف وخلق التشكل في اآلخذ

 حلـول عـدة األبرتهايـد لوضـع فـإن إفريقيـا، وجنـوب نةوالبوسـ إيرلنـدا فـي مثلمـا مـشابهة صـفة ذات نزاعات
 .والبحر النهر في واحدة ديمقراطية دولة أو كونفيدرالية فيدرالية، دولتين، إلى التقسيم ذلك في بما محتملة،

 فـي التـشكل فـي آخـذ تمييـزي نظـام ضـد مـصمم نضال دون واقعي كخيار الحلول هذه من حل أي يطرح لن
 االنتخابيـة الحملـة فـي يحدث لن أنه ويبدو سنوات، تستغرق عملية الخطاب غييرت.فلسطين /إسرائيل أرض

 األبرتهايـد ضد النضال .والسياسي الجغرافي العمى اقتحام في سيساهم بذلك ينشغل صوت كل لكن الحالية،
 ذمنـ بـه للبـدء أنـسب وقـت يوجـد ال .فلـسطين /إسـرائيل فـي القادمـة للـسنوات الكبـرى المعركـة يبدو كما هو

  .اآلن

  ٧/٣/٢٠١٩القدس العربي 

*** 
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  اخبار باالنجليزية
  

King discusses peace process with US official 
 
By JT  - AMMAN — His Majesty King Abdullah on Wednesday received US acting assistant 
secretary of state for near eastern affairs, David Satterfield, at Basman Palace, a Royal Court 
statement said.   
During the meeting, the King and Satterfield discussed the strategic partnership between Jordan 
and the US and mechanisms for boosting joint cooperation. 
Talks also tackled the peace process, with the King stressing the need for scaling up international 
efforts to end the Palestinian-Israeli conflict and reach a just and lasting peace on the basis of a 
two-state solution, leading to the establishment of an independent Palestinian state with East 
Jerusalem as its capital, according to the statement. Discussions also touched on regional issues 
and crises and efforts to reach political solutions to them, as well as efforts in the war on terror 
within a holistic strategy.The meeting was attended by Foreign Minister Ayman Safadi, Adviser 
to His Majesty and Director of the Office of His Majesty Manar Dabbas and US Chargé 
d’Affaires in Amman Jim Barnhart, the statement added.Also on Wednesday, Prime Minister 
Omar Razzaz met with Satterfield and his accompanying delegation at the Prime Ministry, the 
Jordan News Agency, Petra, reported.Both sides discussed during the meeting bilateral relations 
and the means of enhancing them in all fields, in addition to the latest developments in the 
region.The premier and Satterfield reviewed the outcomes of last week’s London initiative to 
support economic development, with Razzaz stressing that Jordan would focus during the current 
and future period on increasing economic growth, creating jobs and attracting investments, 
according to Petra.The premier also stressed that the government will follow up on London 
initiative’s outcomes to ensure achieving its sought-after objective. 
For his part, Satterfield affirmed the US’ support for Jordan, in order to enable it to continue its 
important role at the regional and international levels.Satterfield also had a separate meeting with 
Safadi at the Foreign Ministry later in the day, which also went over bilateral ties and means to 
develop them, Petra said.The two sides stressed the need for continuing efforts to increase 
cooperation on all levels, and discussed regional developments and means of addressing them in 
a way that achieves security and stability in the Middle East. 
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The US consulate in Jerusalem 
 

Daoud Kuttab 
Like many other Palestinians, the US consulate on Agron Road in Jerusalem brings back many 
memories and, of course, lots of discussions, debates and, yes, arguments. The discussions and 
arguments, however, were all conducted professionally and honestly, and US diplomats in the 
consulte always showed me and others the best of what America is all about. Respecting 
opinions, honouring values of human rights and striving, with limited political clout, to do what 
is right.Perhaps the most important thing that the US consulate provided was space. It gave space 
for discussion among Palestinians, between Palestinians and visiting American officials as well 
as, in some cases, space for Palestinian-Israeli discussion. Some of these discussions were held 
in public and others were done discretely. One knew, however, that the American diplomats in 
Jerusalem took their job seriously. The Jerusalem post was no picnic. Those diplomats who made 
it in Jerusalem often rose to high positions within the US Department of State. 
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For a while, and before the US government had recognised the Palestine Liberation Organisation 
(PLO), the meetings with Palestinian leaders, like Faisal Husseini, Sari Nusseibeh, Hanan 
Ashrawi and others were meant to show respect to Palestinian nationalism, despite the fact that 
US officials were handcuffed by Washington. 
American diplomats, of course, kept their opinions close to their chest, but it was not hard to 
figure out where they stood and what was the general view that they were sending to their 
leadership in the US Department of State. The diplomats in Jerusalem and their cables, as has 
been the case for 175 years, were transmitted directly to Washington. No ambassador in Tel 
Aviv, Amman or anywhere else would intervene with these communications. 
US diplomats in Jerusalem paid a lot of attention to issues of human rights and the constant 
Israeli violations. Whether it was issues of administrative detention, house demolitions, torture in 
Israeli jails or settler violence, they were researched, documented and transmitted without any 
filters. 
Perhaps the regular cables about Israel's continued settlement enterprise were among the most 
important pieces of communications. US officials at the consulate were in the field, chasing after 
the latest settlement expansion or any new illegal settlements. I have no doubt in my mind that 
the strong consistent US policy against the illegal Israeli settlements was made possible as a 
result of the dedication and research conducted by the staff of the US consulate in Jerusalem. 
The recognition of the PLO, the declaration of principles, also known as the Oslo Accords, and 
the establishment of Palestinian institutions complicated the work of the consulate, which had to 
report on new violations of human rights by the Palestinian security and not just by the Israelis. 
While the US consulate’s mission continued to be of importance, the flurry of anti-Palestinian 
moves during the Trump administration obliterated the work of the consulate in Jerusalem and 
made its work irrelevant. The move of the US embassy to Jerusalem, the closure of the 
Palestinian mission in Washington, the defunding of UNRWA and the end of any USAID 
support to schools, hospitals and water projects basically took away some of the basic tools of 
diplomacy. 
But the US moves produced a political boycott by the Ramallah-based leadership to all American 
officials. US President Donald Trump's peace team was unhappy and various efforts to goad the 
Palestinian leadership to engage with them failed.  
Yet despite this official Palestinian boycott, the US consulate should have continued to find 
ways, as it did before the recognition of the PLO, to engage with Palestinian nationalists and 
civil society. The wide network of contacts that the consulate had could have been used to better 
gauge attitudes and give the leadership in Washington a much more accurate understanding of 
what Palestinians want. 
However, this was not to be. Instead of keeping the channels of communications open, the 
Trump administration followed up one mistaken decision, moving the embassy, with yet another 
mistaken decision. But this time, the decision by Washington was clearly an own goal. Closing 
the US consulate, which was created as a result of the international community's decision to deal 
with Jerusalem as a corpus separatum, removes any semblance of interest by the US of trying to 
find a solution to the conflict. Engaging with the Palestinians was a major task for the US 
consulate, which now no longer exists. 
Some have argued that the decision to close an important diplomatic mission might be reversed 
with a different administration. That is possible but unlikely. What is sad is that people in 
Washington will be in further darkness now that their eyes and ears in Jerusalem are no longer 
empowered to have unfettered access to inform the state department of what Palestinians think. 
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Anything is better than the status quo in Israel 
 
Editorial 
The attorney general in Israel has decided to bring the charge of corruption against Israeli Prime 
Minister Benjamin Netanyahu after a long period of procrastination. These charges include 
receiving bribes, fraud and other corruption violations. 
This belated decision by the Israeli attorney general promises to bring down Netanyahu and end 
his long rule. Ending the "reign" of Netanyahu can open a rare window of opportunity to breathe 
life into the stalled peace process between Israel and the Palestinians. 
The Israeli prime minister has effectively closed all doors for resuming peace talks with the 
Palestinians for many years. The downfall of Netanyahu could very well mean the resumption of 
peace negotiations with the Palestinian side, even though one cannot be so sure yet. 
It is one thing to resume peace talks and quite another to bring them to fruition. It is going to take 
more than changing the leadership in Israel to solve the Palestinian conflict, but any change in 
the leadership of the country can still be the beginning. 
There are now new faces on the Israeli political screen who promise moderation in the Israeli 
stance on the Palestinian case, and some of them enjoy more moderate views on the 
fundamentals regarding the final shape of a peace deal with the Palestinians. 
That said, the Arab world in general, and the Palestinians in particular, have long noted that no 
matter who rules Israel, the outcome as far they are concerned remains the same. The history of 
the Palestinian conflict is more than half a century long, during which period the Israeli political 
landscape changed from one extreme to another, without much difference to the Palestinian case. 
Yet, anything is better than the status quo in Israel and a change of leadership could be a 
welcome step. To be sure, there had been occasions in the past when peace talks had progressed 
to an advanced stage. One can cite the examples of Israeli prime ministers Yitzhak Rabin (1992-
1995), Ehud Barak (1999-2001) and Ehud Olmert (2006-2009), and there is hope that this time 
also a change of leadership in Israel can, indeed, bring new momentum to the stalled peace talks 
between the two sides. 
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