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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٤  األردنلجنة لدراسة وحصر وقفيات القدس في  •

  ٤  زالة والمطران عطااللـه حنا يؤكدان دعم موقف الملك تجاه القدس غأبو •

  شؤون سياسية

  ٥  لسطيني االسرائيليحل الدولتين السبيل الوحيد إلنهاء الصراع الف: الملك •

  ٦  ضرورة التوصل إلى سالم عادل ودائم على أساس حل الدولتين: الملك •

  ٧  تكثيف الجهود لتحقيق السالم العادل الضامن إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة: الملك •

  ٧  ي على هامش انعقاد القمة العالمية في باريسكندال  التقى رئيس الوزراءالملك •

  ٨   يقاضون واشنطن أمام محكمة العدل الدولية لنقلها سفارتها الى القدسالفلسطينيون •

  ٩  البرلمان العربي يطالب بموقف دولي إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي •
  

  اعتداءات
  

تحذر من تصاعد هجمات المستوطنين على األقصى في األيام األخيرة من " األوقاف •

  ١٠  رمضان

" األونروا"في العيسوية ومبنيين تابعين لـاالحتالل يخطر بهدم منشآت : القدس •

  ١٠  بمخيم شعفاط
  

  تقارير

  ١١   للنكبـة في الوطـن والشتات٧١الفلسطينيـون يحيـون الذكرى الـ  •
  

  فعاليات

  ١٣   احتجاجا على االستيطان"إير بي إن بي"نشطاء يدعون لمقاطعة  •

  ١٤  نقف خلف الملك في دفاعه عن القدس والمقدسات: قبيلة الزعبي •

  ١٥  تواصل دعمها للشعب الفلسطيني" زكاة المناصرة اإلسالمية" •
  

  



 

٣

  آراء عربية

  ١٥  تهديد ووعيد •

  ١٧  دولة فاشلة" إسرائيل" •

  ١٨  ذكرى النكبة هذا العام غير •

  ١٩  القدس وغزة في الصدارة •
  

  في ذكرى النكبة
  

  ٢٠  األمريكية" صفقة القرن"موعد لطرح .. ذكرى النكبة الفلسطينية •

  ٢٢  يمة لم تكن فلسطينيةتلك الخ •

  ٢٣  من النكبة إلى صفقة القرن •

  ٢٥  النكبة والموروث الحضاري للشعب الفلسطيني •
  

  اخبار باالنجليزية
  

Israel to demolish buildings,  
structures in Jerusalem’s Issawiya  ٢٦  

King meets world leaders in Paris 
Discussions cover cooperation, countering extremism, 
regional crises  ٢٧  

On Nakba anniversary, Palestinian National Council urges 
support from world parliaments  ٢٧  

Jerusalem cable car project passes over objections from many 
quarters 

 ٢٩  

   

  

  

  

  



 

٤

  القدساالردن 

  األردنلجنة لدراسة وحصر وقفيات القدس في 
  

 لعمل وقفيات للقدس  الخير والمحسنينأهل اإلسالمية والشؤون والمقدسات األوقاف وزارة تحث
  .الشريف لحمايته ودعمه

 الوزارة شكلت لجنة لدراسة الوقفيات الموجودة إن عام الوزارة المهندس عبداهللا العبادي أمينوقال 
  .أهميتها للقدس الشريف والمقدسات الموجودة فيه لغايات حصرها وبيان األردنفي 

امج الثقافية رلبرامج الدينية في القدس والب الوقفيات من شانها دعم اإنلـ الرأي   في حديثوأضاف
 على حساب ها لتعيين اكبر عدد من الموظفين في منح فرصةإلى إضافةوالتدريبية وحلقات الذكر والعلم 

  .هذه الوقفيات التي يعود ريعها ألي عمل خيري في القدس

 األردنت القديمة في وأوضح العبادي ان التحديات التي تواجه عمل اللجنة المشكلة لدراسة الوقفيا
انه سيتم اعادة  ىإل مشيرا األحيان هو طولها وعدم وضوح خطتها والحاجة لترجمتها في بعض ٕواحصائها

  .تشكيل هذه اللجنة قريبا

 الوقف في التاريخ ودورها في أهمية من المواقف والقصص التي بينت الكثير الى ان هناك وأشار
  . وهذا ما يجعلنا نشجع عليه الجميعياإلسالم الشأن ٕواعالءحماية المقدسات 

 من اجل دعم القدس كانت تعاملت معها الوزارة في السابق األردن للوقفيات في أشكالوبين وجود 
 دعم القدس بما يرونه مالئما وهو بالفعل ما تم من أرادوا أردنيون هذه الوقفيات أصحاب ان إلىمنوها 

  .ة لهمخالل الدعم والتسهيالت التي قدمتها الوزار

  ٤ص/١٦/٥/٢٠١٩الرأي 

*** 

 زالة والمطران عطااللـه حنا يؤكدان دعم موقف الملك تجاه القدس غأبو
 

استقبل الدكتور طالل أبوغزالة رئيس أساقفة سبسطية من بطريركية الروم األرثوذكس في  - عمان
عب الفلسطيني، فلسطين، المطران عطااهللا حنا، لمناقشة آخر التطورات والتحديات التي تواجه الش

  .خصوصا في مدينة القدس

وشدد الجانبان على الموقف الحازم لجاللة الملك عبداهللا الثاني، صاحب الوصاية على األماكن 
المقدسة في القدس، مؤكدين ضرورة وجود موقف موحد قوي خلف القيادة الهاشمية، سواء في األردن أو 

لة الملك عبداهللا الثاني أن القدس ومستقبل فلسطين خط ولفت الدكتور أبوغزالة الى تاكيدات جال. فلسطين
أن الشعب األردني جميعا مع جاللته في هذا الموقف األردني "أحمر بالنسبة لألردن، مبينا أبوغزالة 

  ".المشرف



 

٥

القدس كانت وما زالت وستبقى قضيتنا بالرغم من التحديات التي واجهتها في الماضي، ": وقال
  ".ها اليوم، وسنبقى دائما أبناء وبنات هذه المدينة المقدسة المخلصينوالتي ما زالت تواجه

إننا على يقين أن الشعبين األردني والفلسطيني، مسلمين ومسيحيين، يؤكدان ": وأضاف أبوغزالة
  ".التفافهما حول جاللة الملك عبداهللا الثاني في الدفاع عن القدس، لمكانتها الدينية والتاريخية الكبيرة

ثنى المطران حنا، خالل اللقاء، على دعم الدكتور طالل أبوغزالة وموقفه الحازم ضد العدوان كما أ
اإلسرائيلي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذا الدعم يعد مصدر إلهام للمسلمين 

  .والمسيحيين في جميع أنحاء العالم

لقوية التي تجمعهما ولالهتمام المتبادل وأوضح أن لقاءه الدكتور أبوغزالة جاء للعالقة األخوية ا
فيما يحدث في القدس، والتي تعد قضية محورية للشعوب العربية، مشيرا إلى تأكيد الدكتور أبوغزالة 
ضرورة وجود موقف مشترك ضد جميع الممارسات التي تستهدف تغيير الهوية العربية التاريخية لمدينة 

  .القدس

ألردني الداعم للقدس وفي الدفاع عنها، مشيرا إلى أن المدينة وأثنى المطران حنا على الموقف ا
  .المقدسة ستكون دوما قضيتنا األولى، سواء في األردن أو فلسطين

تجدر اإلشارة إلى أن الدكتور طالل أبوغزالة يعد صديقا وداعما قويا للمجتمعات المسيحية من 
ابا فرانسيس في روما وأطلق مبادرة عالمية تهدف خالل مبادراته الفريدة والمتعددة، حيث التقى مؤخرا الب

موجهة إلى » مدونة أخالق«إلى تعزيز القيم المشتركة بين اإلسالم والمسيحية، حيث تم صياغتها ضمن 
 .المؤسسات والمنظمات االجتماعية والدينية والتشريعية

  ٧ ص١٦/٥/٢٠١٩الدستور 

***  

  شؤون سياسية

   إلنهاء الصراع الفلسطيني االسرائيليحل الدولتين السبيل الوحيد: الملك
  

بحث جاللة الملك عبداهللا الثاني مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في  - بترا-باريس
  .باريس اليوم األربعاء، آفاق توسيع التعاون بين األردن وبريطانيا، ومستجدات األوضاع في المنطقة

في العاصمة ) نداء كرايست تشيرش(قمة العالمية وخالل اللقاء الذي عقد على هامش انعقاد ال
الفرنسية، أعرب جاللة الملك عن تقديره للدعم الذي تقدمه بريطانيا لألردن، وعلى استضافتها العام 

  .الحالي لمؤتمر مبادرة لندن لدعم االقتصاد األردني



 

٦

ولتين، الذي يضمن وتناول اللقاء التطورات المرتبطة بعملية السالم، حيث أكد جاللته أن حل الد
 وعاصمتها القدس الشرقية، ١٩٦٧قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 

  .هو السبيل الوحيد إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

وفي الوقت الذي أعربت فيه رئيسة الوزراء البريطانية عن تقديرها لجهود األردن بقيادة جاللة 
، لفت جاللة الملك إلى أهمية تكثيف الجهود بين الحكومات وشركات "اجتماعات العقبة"ى عقد الملك عل

   .التكنولوجيا العالمية، للتصدي لخطاب الكراهية، ودعم المبادرات بهذا الخصوص

وتطرق اللقاء إلى األزمات التي تشهدها المنطقة، خصوصا األزمة السورية ومساعي التوصل إلى 
   .حل سياسي لها

  .وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق

  ٢ص/١٦/٥/٢٠١٩الرأي 

*** 

 ضرورة التوصل إلى سالم عادل ودائم على أساس حل الدولتين: الملك
 

 استقبل جاللة الملك عبداهللا الثاني، في قصر الحسينية امس األربعاء، نائب رئيس - عمان  
ية بنما وزيرة الخارجية إيسابيل دو سانت مالو، في اجتماع ركز على آليات تعزيز التعاون بين جمهور
 .البلدين

وأكد جاللة الملك الحرص على تطوير التعاون مع بنما في المجاالت السياسية  
  .واالقتصادية والسياحية، الفتا إلى أهمية افتتاح سفارة جمهورية بنما في عمان أخيرا

لقاء عددا من القضايا اإلقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس، حيث أكد وتناول ال
جاللة الملك ضرورة التوصل إلى سالم عادل ودائم على أساس حل الدولتين يفضي إلى إقامة الدولة 

 . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيزان عام 

 باألزمة السورية تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي لألزمة، وفيما يتصل 
اللقاء بحث أيضا الجهود المبذولة في الحرب . يحفظ سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة آمنة لالجئين

على اإلرهاب وفق نهج شمولي، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق الدولي بهذا 
 .الخصوص

اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جاللة الملك، مدير مكتب وحضر  
 .«بترا«.جاللته، والوفد المرافق لنائبة رئيس بنما، وسفير بنما في عمان

  ٤ ص١٦/٥/٢٠١٩الدستور 

*** 



 

٧

  تكثيف الجهود لتحقيق السالم العادل الضامن إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة: الملك
  

 جاللة الملك عبداهللا الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خالل لقائهما في  بحث- باريس 
قصر اإلليزيه اليوم األربعاء، سبل تعزيز التعاون االستراتيجي بين األردن وفرنسا، والتطورات اإلقليمية 

 .الراهنة

للفكر المتطرف وأعرب الرئيس ماكرون عن تقديره لجهود األردن بقيادة جاللة الملك في التصدي 
وخطاب الكراهية وتحقيق األمن والسالم في المنطقة والعالم، مؤكدا استعداد واهتمام فرنسا بدعم 

 .>>...ومواصلة التنسيق مع األردن بخصوصها" اجتماعات العقبة"

وبحث جاللته والرئيس الفرنسي المستجدات اإلقليمية، وفي مقدمتها عملية السالم، حيث ... <<
الملك ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السالم العادل والدائم وفق حل الدولتين الذي أكد جاللة 

 وعاصمتها القدس ١٩٦٧يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 
 .>>...الشرقية

تصال وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جاللة الملك لال... <<
 .والتنسيق

  ٣ ص١٦/٥/٢٠١٩الدستور 

***  

  ي على هامش انعقاد القمة العالمية في باريسكندال  التقى رئيس الوزراءالملك
  

ّ ركز لقاء جاللة الملك عبداهللا الثاني مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، - بترا  -  باريس
ي تربط بين البلدين، وتطورات األوضاع في باريس، أمس األربعاء، على عالقات الصداقة المتينة الت

  .اإلقليمية

نداء كرايست (وأعرب جاللة الملك، خالل اللقاء الذي عقد على هامش انعقاد القمة العالمية 
  .، عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه كندا لألردن)تشيرش

ن تاريخ العالقات بين إ ":وفي تصريحات مشتركة لجاللة الملك ورئيس الوزراء الكندي، قال جاللته
ًبلدينا يعود إلى عقود عديدة، فلطالما مثلت كندا صوتا للحكمة في التعامل مع التحديات التي تواجه 

  ".منطقتنا، وهذا مكننا أن نعمل بشكل وثيق معا

تمكنا خالل الشهرين الماضيين من تحديد العقبات التي يجب أن نتجاوزها، وأنا  ":وأضاف جاللته
ًمن خالل العالقات التي تربط بلدينا سنجد حال مناسبا لهذه التحدياتواثق أننا و ً."  



 

٨

يسعدني أن ألتقي ثانية بجاللة الملك فهذه فرصة لمواصلة "من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي 
ًالحوار المستمر بيننا منذ سنوات طويلة حول قضايا مختلفة، وكيف نعمل سويا من أجل عالم يعمه السالم 

  ".قرار والتفاهمواالست

قيادتكم من أجل مد الجسور بين الثقافات المتنوعة والتقريب بين الشعوب متواصلة،  ":وتابع قائال
ٕونشهد ذلك اليوم خالل اجتماعاتنا مع شركات التكنولوجيا للتصدي للتطرف، وانني أقدر هذه الفرصة للقاء 

  ". أفضلبكم والتحدث معكم حول كيفية تعزيز العمل معا من أجل عالم

وكانت عملية السالم من أبرز القضايا التي بحثها جاللة الملك مع رئيس الوزراء الكندي، حيث 
شدد جاللته على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وفق حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة 

  .>>...ها القدس الشرقية وعاصمت١٩٦٧الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران العام 

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جاللة الملك لالتصال ... <<
 .والتنسيق

  ٣ ص١٦/٥/٢٠١٩الدستور 

*** 

 الفلسطينيون يقاضون واشنطن أمام محكمة العدل الدولية لنقلها سفارتها الى القدس
 

المالكي األربعاء امام محكمة العدل الدولية في قدم وزير الخارجية الفلسطيني رياض   –رام اهللا 
الهاي، دعوى قضائية ضد الواليات المتحدة بسبب نقل سفارتها إلى مدينة القدس، وفق ما افادت 

 .الخارجية الفلسطينية

 "عمل استفزازي وغير قانوني"ووصف بيان الخارجية خطوة اإلدارة األميركية بنقل السفارة بانها 
  ."ضحة لقواعد القانون الدولي وقرارات األمم المتحدةمخالفة وا"ويمثل 

، ٢٠١٨مايو / أيار١٤ونقلت الواليات المتحدة سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في 
  .في خطوة القت رفضا فلسطينيا ودوليا واسعا

شرعت فيها تقديم الئحة االدعاء يندرج ضمن اجراءات التقاضي التي "وقالت الوزارة في بيانها إن 
سبتمبر الماضي، عندما تقدمت بطلب تحريك الدعوى ضد الواليات المتحدة /  أيلول٢٩دولة فلسطين منذ 

  ."األميركية

بإصدارها أمرا لتحديد توقيت تقديم ) لهذه الخطوة(المحكمة استجابت "وأشار البيان إلى أن 
 من دولة ٢٠١٩مايو / أيار١٥تاريخ المرافعات الخطية، وحددت السقف الزمني لتسليم هذه المرافعات ب

 لتقديم الئحة االدعاء من قبل الواليات ٢٠١٩نوفمبر / تشرين الثاني١٥فلسطين، وتاريخ 
دولة فلسطين استندت في دعواها أمام الجهاز “وبحسب بيان وزارة الخارجية والمغتربين فإن ."المتحدة

ري التفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية بشأن القضائي الرئيسي لألمم المتحدة إلى البروتوكول االختيا



 

٩

، واتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية ٢٠١٨مارس / آذار٢٢تسوية النزاعات، والذي انضمت له بتاريخ 
  ."٢٠١٤أبريل / نيسان٤والتي انضمت إليها بتاريخ 

ولة عضو في ممارسة لحق سيادي لدولة فلسطين كد“واعتبر البيان ان الخطوة الفلسطينية تشكل 
الدبلوماسية “وشدد على أن ."اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية وغيرها من االتفاقيات ذات الصلة

الفلسطينية ستقوم بكل ما عليها من واجبات من أجل حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتنفيذ 
  ."عاصمتها القدسرؤية القيادة في ترسيخ وتجسيد االستقالل الوطني لدولة فلسطين و

وتأتي خطوة وزارة الخارجية الفلسطينية تزامنا مع إحياء الفلسطينيين الذكرى الحادية والسبعين 
 خالل الحرب التي سبقت اعالن ١٩٤٨للنكبة عندما طرد مئات آالف الفلسطينيين من مدنهم وقراهم عام 

  )أ ف ب. (قيام دولة إسرائيل

  ١٠ص/١٦/٥/٢٠١٩الرأي 

***  

 العربي يطالب بموقف دولي إلنهاء االحتالل اإلسرائيليالبرلمان 
 

 طالب البرلمان العربي في الذكرى الحادية والسبعين للنكبة الفلسطينية التي -  -  بترا-عمان
، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف دولي حازم إلنهاء ) مايو١٥(تصادف اليوم األربعاء 

ٕ، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في العودة واقامة دولته الوطنية االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين
  .المستقلة وعاصمتها مدينة القدس

ُودعا رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، المجتمع الدولي لرفع الظلم عن 
الدولية له، الشعب الفلسطيني باتخاذ خطوات عاجلة وجادة وفاعلة على أرض الواقع لتوفير الحماية 

ووقف القوانين العنصرية التي يصدرها الكنيست لشرعنة الجرائم البشعة المستمرة التي يتعرض لها الشعب 
  .الفلسطيني

ًمجددا تضامن  .ٕوناشد السلمي األطراف الفلسطينية إلنهاء االنقسام واتمام المصالحة الفلسطينية
لسطينية المحتلة كافة، ووقوفه الكامل ضد كافة البرلمان العربي مع الشعب الفلسطيني في األراضي الف

  .الممارسات العدوانية التي يتعرض لها

وأشار إلى مواصلة جهود البرلمان العربي من خالل لجنة فلسطين لتمكين الشعب الفلسطيني من 
  .حقه بإقامة دولته الوطنية المستقلة

  ١ص/١٦/٥/٢٠١٩السبيل 

*** 



 

١٠

  اعتداءات

 جمات المستوطنين على األقصى في األيام األخيرة من رمضانتحذر من تصاعد ه" األوقاف
  

حذرت وزارة األوقاف الفلسطينية من التهديدات التي تصدر عن جمعيات استيطانية متطرفة تدعو  
كما .القتحامات واسعة للمسجد االقصى خالل األيام األخيرة من رمضان، خاصة في الثاني من حزيران

في  المسجد األقصى ه المعتكفون من مضايقات واعتقاالت ومالحقة داخلاستنكرت الوزارة ما يتعرض ل
ودعت الوزارة المجتمع . شهر رمضان المباركمحاولة إلبعادهم عن التواجد والمرابطة في المسجد خالل

الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق اإلنسان للعمل على وقف االنتهاكات التي يتعرض لها االقصى 
وناشدت الوزارة جموع المسلمين على شد الرحال إلى . والمعتكفون خالل هذا الشهر وبغيره من الشهور

 .  المستوطنين القتحام وتدنيس ساحاتهالمسجد األقصى والمرتبطة فيه لمواجهة خطط

 ١٥/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

 بمخيم شعفاط" األونروا"االحتالل يخطر بهدم منشآت في العيسوية ومبنيين تابعين لـ: القدس

  

اقتحمت طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس، تحرسها قوة عسكرية معززة اليوم بلدة العيسوية  
ً إخطارا بالهدم لبنايات ومنشآت في البلدة بينها ديوانية األربعين ٢٠دس، ووزعت نحو وسط مدينة الق

وشملت الحملة كذلك تصوير منشآت وأخذ قياساتها بالكامل، وتصوير .التي تستخدم لخدمة أهالي البلدة
صويرها وأخذ َشوارع، واستدعاءات لمراجعة البلدية، فضال عن استخدام ساللم ألول مرة القتحام المنازل وت

مخيم   فيفي سياق مشابه، سلمت سلطات االحتالل اليوم اللجنة الشعبية للخدمات.مساحاتها
رها القديم والطابق الثالث من مركز الشباب االجتماعي المقرر اخطارين بهدم البناء االضافي في مق شعفاط

تخصيصه كمركز للتأهيل بحجة عدم الحصول على تراخيص بناء من بلدية االحتالل في القدس، وحددت 
وحسب رئيس اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم شعفاط محمود الشيخ  .مهلة أسبوع لتنفيذ عملية الهدم

الل اليوم مقر اللجنة وسلمته اخطارين بالهدم؛ األول يشمل البناء االضافي في فقد اقتحمت قوات االحت
 والثاني يتعلق بالطابق الثالث من مركز الشباب المنوي ١٩٦٩مقر اللجنة الشعبية القائم منذ العام 

 غير ولفت الى أن حجة بلدية االحتالل ووزارة الداخلية االحتالل هي أن البناءين.تخصيصه مركزا للتأهيل
مرخصين من البلدية، مشيرا الى انه تم الحصول على التراخيص الالزمة من دائرة الهندسة والتراخيص في 

وأوضح الشيخ أن بلدية .وكالة الغوث كون البناءين مقامين على أرض تابعة للوكالة وليس للبلدية العبرية
 ١٠٨انه من الالجئين لوحدهم االحتالل تسعى لفرض وصايتها بالقوة على المخيم الذي يبلغ عدد سك

 .آالف نسمة مما يشكل ثلث سكان مدينة القدس المحتلة

 ١٥/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 



 

١١

  تقارير

  للنكبـة في الوطـن والشتات٧١الفلسطينيـون يحيـون الذكرى الـ 
  

وافق  للنكبة، أمس األربعاء، الم٧١ انطلقت فعاليات إحياء الذكرى الـ-  وكاالت- فلسطين المحتلة
ّ من أيار من كل عام، في الوطن والشتات، وفي كافة أماكن التواجد الفلسطيني، ودوت صافرات ١٥الـ 

  . ثانية، بعدد سنوات التهجير٧١الحداد في كافة المحافظات لمدة 

، »حق العودة«وحمل المشاركون في المسيرات، األعالم الفلسطينية، والفتات كتب على بعضها 
ّلمفاتيح ترمز لحقهم بالعودة لقراهم ومدنهم التي هجروا منها عام كما رفعوا مجسمات    .م١٩٤٨ُ

ّوتذكر الفلسطينيون في هذا اليوم تهجير أجدادهم من أرضهم قسرا على يد العصابات الصهيونية 
وانطلقت الفعالية المركزية في الضفة الغربية في تمام . ، وما رافقه من جرائم قتل، وتشريد١٩٤٨عام 

  . صباحا من أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات بمدينة رام اهللا١١:٣٠الساعة 

 للنكبة، بمسيرة مركزية انطلقت من أمام ضريح ٧١وأحيا اآلالف من أبناء شعبنا، الذكرى الـ
ودوت صفارة اإلنذار في تمام . الرئيس الراحل ياسر عرفات، باتجاه ميدان ياسر عرفات وسط رام اهللا

 سنة ٧١ ثانية، في داللة رمزية على مرور ٧١قف خاللها المشاركون صامتين ً ظهرا، و١٢:٠٠الساعة 
  .على نكبة أبناء شعبنا وتهجيرهم القسري من بيوتهم وأراضيهم

النكبة ورفعوا األعالم » بوستر«واتشحت المسيرة بالسواد، حيث ارتدى المشاركون قمصانا تحمل 
فتات تحمل أسماء القرى المهجرة، ورددوا الشعارات التي الفلسطينية والرايات السوداء ومفاتيح العودة وال

تؤكد استمرار النضال الوطني حتى تحقيق االستقالل والعودة، والداعية إلى الوحدة الوطنية في وجه 
واختتمت المسيرة . المؤامرات التي تستهدف مشروعنا الوطني وقيادتنا الشرعية التي تمثلها منظمة التحرير

شد، نظمته اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة، في ميدان ياسر عرفات وسط رام بمهرجان وطني حا
  .اهللا

في السياق، أحيت محافظة قلقيلية، الذكرى الواحدة والسبعين للنكبة، بمسيرة شعبية نظمتها القوى 
. التعليم العاليالوطنية واللجنة الشعبية لخدمات الالجئين في قلقيلية، بالتعاون مع مديرية التربية و

وانطلقت المسيرة من أمام بلدية قلقيلية، وصوال إلى مدرسة ذكور الصديق األساسية وسط المدينة، رفع 
  .المشاركون خاللها يافطات تؤكد حق العودة

 على دوار ابن رشد وسط المدينة ٧١وفي الخليل اعتصم المئات من المواطنين في ذكرى النكبة الـ
وألقيت خالل ذلك عدة كلمات، أكد فيها . قوى والفعاليات والمؤسسات في الخليلبمشاركة ممثلين عن ال

المتحدثون ان حق العودة هو حق ثابت غير خاضع للمساومة او النقاش، وأن جماهير الشعب الفلسطيني 
كتبت حقها بالدم وستواصل نضالها لمواجهة كل مخططات تصفية القضية الفلسطينية حتى اقامة الدولة 



 

١٢

 اسير ٦٥٠٠واشار المتحدثون الى أن ذكرى النكبة تمر وال يزال . سطينية المستقلة وعاصمتها القدسالفل
ونظمت . في سجون االحتالل، وهو ما يؤكد أن شعبنا الفلسطيني ماض في مقاومته لالحتالل حتى دحره

  .مسيرات مماثلة في عدد من مدن الضفة الغربية

دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية وكان جيش االحتالل شن فجر أمس حملة 
 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة المشاركة في ١١والقدس، تخللها اعتقال 

  .أعمال مقاومة شعبية

 متظاهرا بينهم مسعف، بجراح مختلفة، أمس األربعاء، جراء اعتداء الجيش ٤٧وُأصيب 
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في . ي مسيرات العودة، شرقي قطاع غزةاإلسرائيلي، على المشاركين ف

 مواطنا بينهم مسعف، أصيبوا بجراح مختلفة من ٤٧نسخة منه، إن » األناضول«بيان لها وصل وكالة 
، دون أن توضح طبيعة »قبل قوات االحتالل االسرائيلي خالل مشاركتهم بفعاليات المسيرة، شرقي القطاع

 مناطق قريبة من السياج الحدودي ٥وظهر أمس األربعاء، تجمهر آالف الفلسطينيين، في .اتهذه اإلصاب
وأشعل المتظاهرون إطارات المركبات المطاطية . مع إسرائيل، شرقي قطاع غزة، للمشاركة في المسيرات

دم وزير إلى ذلك، ق.التالفة قرب السياج األمني الحدودي، كما رفع المئات منهم األعالم الفلسطينية
الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، أمس األربعاء، إلى مسجل محكمة العدل الدولية في 
الهاي الئحة الدعوى القضائية الفلسطينية ضد الواليات المتحدة، وذلك بسبب نقل السفارة األميركية إلى 

 أن واكد المالكي.رارات األمم المتحدةمدينة القدس المحتلة، بما يعتبر مخالفة واضحة للقانون الدولي وق
الدعوى أمام الجهاز القضائي الرئيسي لألمم المتحدة إلى البروتوكول االختياري التفاقية فيينا للعالقات 

، واتفاقية فيينا للعالقات ٢٠١٨ آذار ٢٢الدبلوماسية بشأن تسوية النزاعات، والذي انضمت له بتاريخ 
  .٢٠١٤ نيسان ٤ بتاريخ الدبلوماسية والتي انضمت إليها

هذا التحرك هو ممارسة لدولة فلسطين لحقها السيادي كدولة عضو في اتفاقية «وقال المالكي إن 
فيينا للعالقات الدبلوماسية وغيرها من االتفاقيات ذات الصلة، وهو حق قانوني آخر تلجأ إليه فلسطين من 

نونية من الواليات المتحدة، ولحماية مدينة أجل الدفاع عن حقوقها ومصالحها ضد اإلجراءات غير القا
. »القدس، ورفض كافة الممارسات غير القانونية وأحادية الجانب التي تمارسها اإلدارة األميركية الحالية

وشدد على أن الدبلوماسية الفلسطينية ستقوم بكل ما عليها من واجبات من أجل حماية الحقوق 
ؤية القيادة في ترسيخ وتجسيد االستقالل الوطني لدولة فلسطين المشروعة للشعب الفلسطيني، وتنفيذ ر

 .وعاصمتها القدس

  ١٦ ص١٦/٥/٢٠١٩الدستور 

***  



 

١٣

  فعاليات

  احتجاجا على االستيطان"إير بي إن بي"نشطاء يدعون لمقاطعة 

إير بي “ حث نشطاء مؤيدي القضية الفلسطينية على إلغاء تفعيل حساباتهم على منصة –رام اهللا   
ًالستئجار المنازل مؤقتا على األقل امس احتجاجا على إبقاء وحدات سكنية معروضة لإليجار في ” بيإن 

 .مستوطنات الضفة الغربية المحتلة

وأعلنت المنصة الشهر الماضي وبعد ضغوط إسرائيلية أنها تراجعت عن خطط إلغاء تأجير وحدات  
وأثار . ”إير بي إن بي“ستيطانية على موقع وتدرج نحو مائتي وحدة سكنية ا. سكنية في المستوطنات

تراجع المنصة غضب المعارضين لبناء المستوطنات التي تعتبر بموجب القانون الدولي غير قانونية كونها 
 .بنيت على أراض محتلة ومصادرة

المعهد الفلسطيني ”و” صوت اليهود من أجل السالم“وأيدت مجموعة من المنظمات بما فيها  
الدعوة لإللغاء المؤقت على األقل للحسابات على المنصة والتي أشار المنظمون إلى ” العامةللدبلوماسية 

 .إن اآلالف قد تعهدوا بذلك

بالنهاية "وقال سالم براهمه المدير التنفيذي للمعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة لفرانس برس  
لكنني "وأضاف ."ف أن ذلك لن يكون سهالنريد من منصة إير بي إن بي أن تتراجع عن قرارها لكننا نعر

ُأعتقد أن ما نريده في النهاية يتمثل في إنهاء ثقافة اإلفالت من العقاب هذه، حيث يسمح للشركات 
الدولية بالتواطؤ في دعم جرائم الحرب والمستوطنات اإلسرائيلية التي كانت مسؤولة عن تشريد 

 ."الفلسطينيين

قرها سان فرانسيسكو التعليق، مشيرة إلى بيانها المتعلق  وم"إير بي إن بي"ورفضت منصة  
  ).أبريل(بالتراجع عن قرارها الصادر في نيسان

وقالت في حينه، إنه وعلى الرغم من أن الشركة لن تحظر إمكانية استئجار الوحدات السكنية في  
  .المستوطنات إال أنها ستتبرع بجميع أرباحها من هذه الوحدات للجمعيات الخيرية

  .ويرى نشطاء أن هذا األمر ال يمنع المستوطنين من جني االرباح

وتتزامن دعوة النشطاء مع ذكرى النكبة عندما طرد مئات آالف الفلسطينيين من منازلهم عام   
 ).ا ف ب(- . خالل الحرب التي سبقت تأسيس إسرائيل١٩٤٨

  ٢٢ ص١٦/٥/٢٠١٩الغد 

*** 

  

  



 

١٤

  عن القدس والمقدساتنقف خلف الملك في دفاعه : قبيلة الزعبي
 

أكدت قبيلة الزعبي دعمها لمواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني، صاحب الوصاية  -الرأي–عمان  
الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس ضد ما تتعرض له من أعمال تهويد خاصة في 

  .المسجد األقصى

بي امس االول بالعاصمة عمان بحضور جاء ذلك خالل مهرجان حاشد نظمه ابناء قبيلة الزع
وجهاء ونواب قبيلة الزعبي وقال المتحدثون إن مواقف جاللة الملك ظلت على الدوام ثابتة وراسخة تجاه 
القدس والمقدسات، وتستمد صمودها من لحمة شعبها ووعيه لحجم المؤامرة التي تحاك ضد األردن 

  .ٕدسات ستبقى عربية هاشمية والى األبدوفلسطين، مؤكدين أن الوصاية الهاشمية على المق

وأشار المتحدثون إلى اهميه الحفاظ على نسيجنا االجتماعي والتصدي ألي محاوالت تستهدف 
  .أمن األردن ووحدة ابنائه

ودعوا إلى ضرورة االلتفاف خلف القيادة الهاشمية واألجهزة األمنية والعسكرية في هذا الظرف 
ا خالل المهرجان، أن األردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني سيبقى وأضافو.الحساس من تاريخ البلد

  .صخرة منيعة تتحطم عليها كافة المؤامرات التي تهدف للنيل منه

تابع أبناء عشيرة الزعبي في مناطق المملكة كافة :ًوأصدرت العشيرة في المهرجان بيانا جاء فيه
تها اإلدارة األميركية فيما يتعلق بمسيرة السالم، وتنصلها من بكل اهتمام وقلق التطورات األخيرة التي أعلن

التزاماتها بالتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، لكن هذه اإلدارة ومنذ استالمها زمام اإلدارة 
األميركية انحازت بشكل سافر ومفرط لكيان االحتالل، ولم يبدأ هذا االنحياز منذ إعالنها نقل السفارة 

في هذه المراحل كان الدور الهاشمي بقيادة جاللة .ميركية إلى القدس، بل امتد لمراحل تاريخية متفاوتةاأل
الملك في مقدمة المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في تقرير المصير، إذ تمثل الدور 

انتها منذ ثمانية عقود، األردني الهاشمي في الحفاظ على المسجد األقصى وحماية مقدساته وأعمارها وصي
وفي .ًوهو مستمر رغم الظروف السياسية الصعبة والمعقدة، بل امتد ليشمل المقدسات المسيحية أيضا

الدور السياسي فقد أخذ جاللة الملك على عاتقه نقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى العالم، وحث المجتمع 
 الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته لبناء دولته الدولي على مساندته والوقوف إلى جانبه، وتعزيز صمود

ًإن أبناء عشيرة آل الزعبي يقفون صفا واحدا ويؤكدون التفافهم حول القيادة الهاشمية مثمنين .المستقلة ً
صمود الهاشميين بقيادة جاللة الملك ودورهم في الدفاع عن القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، 

لمواقف التاريخية لألمة والوطن مهما كانت الضغوط، ومهما اشتدت مؤكدين أنهم سيبقون بصف ا
  .الخطوب

  ٦ص/١٦/٥/٢٠١٩الرأي 

***  
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  تواصل دعمها للشعب الفلسطيني" زكاة المناصرة اإلسالمية"
  

لجنة زكاة المناصرة اإلسالمية للشعب الفلسطيني تقديم الدعم والمساعدات   تواصل–ا بتر –عمان 
لشقيقة، بعد انتهائها من الحفل الخيري الذي اقامته امس لدعم صمود االهل في لفقراء وأيتام فلسطين ا

  .فلسطين

إن اللجنة استطاعت الوفاء : وقال عضو اللجنة اإلدارية في اللجنة محمد غازي أبو صوفة
بالتزاماتها تجاه أيتام وفقراء فلسطين خالل شهر رمضان المبارك، بفضل تبرعات وصدقات المحسنين 

ين، مبينا أن اللجنة تمكنت من الوفاء بجميع االلتزامات المالية تجاه األهل في فلسطين سواء األردني
  .بالقدس وعموم الضفة الغربية وقطاع غزة

وأشار إلى أن اللجنة ما زالت تستقبل تبرعات وزكاة المحسنين، وأن أبواب اللجنة مفتوحة أمام 
ر للمصلين في ساحات المسجد األقصى المبارك، المتبرعين، موضحا أن اللجنة قدمت وجبات اإلفطا

باإلضافة إلى كفاالت مالية لأليتام ومعونات نقدية للفقراء، وكسوة العيد للفقراء بقطاع غزة، وحولت أموال 
إفطارات المسجد األقصى المبارك وكفاالت األيتام وكسوة العيد إلى اللجان المعتمدة التي تتعامل معها 

  .عشرين عامااللجنة منذ أكثر من 

 ألف كفالة مالية شهرية أليتام فلسطين في الضفة ٣٨ًوتقدم اللجنة، وفقا لبيان لها، أكثر من 
يشار الى أن . وغزة والقدس، وتقدم كذلك كفاالت شهرية لعشرات اآلالف من األسر الفقيرة والمحتاجين

 بعض رجال األعمال وأهل لجنة مناصرة للشعب الفلسطيني هي مؤسسة أردنية تأسست بمبادرة خيرة من
  .الخير في األردن لتقديم العون والمساعدة للشعب الفلسطيني

 ٩ ص١٦/٥/٢٠١٩الدستور 

***  

  آراء عربية

  تهديد ووعيد
  

  رشيد حسن

صفعة «في التاريخ الحديث، ما تشهده ..الخ..لم تشهد اتفاقية، أو معاهدة، أو مشروع مصالحة
، بدءا من الرئيس وليس انتهاء بصهره »ترامب«ارة القرصان من تهديد ووعيد مباشر من اد.. »القرن

والمدافع عن فضائحه التي ال » ترامب«حامل اختام االمبراطور، وغرينبالت محامي .»كوشنير«الصهيوني 
فال يمر يوم اال ويبتز القرصان وعصابته السلطة الفلسطينية والدول العربية، طالبا من الجميع ..تنتهي

  ..حتى قبل االعالن عن كامل بنودها، تحت طائلة العقوبات االميركية.. «لصفعة ا«الموافقة على 

  : هذا يكشف جملة حقائق أهمها» الترامبي«التهديد 
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القرن هي فعال صفعة للشعب الفلسطيني، ولالمة كلها، ولكل المطالبين بحل عادل » صفعة«أن 
 .رابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريفينهي مأساة الشعب الفلسطيني ويقيم دولته المستقلة على ت

تتضمن حال عادال للقضية الفلسطينية » الصفعة« فلو فرضنا جدال ان هذه..وبوضع النقاط على الحروف
فهذا التهديد والوعيد يؤكد ان هذه المؤامرة جاءت ..حملت كل هذا التهديد والوعيد  لما– كما اسلفنا –

ى الشعب الفلسطيني بالنفي االبدي في اربعة رياح االرض، أو لتصفية القضية الفلسطينية، والحكم عل
تبنت بالكامل افكار االرهابي » فالصفعة.»نتنياهو«العمل كعبيد وأقنان في امبراطورية االرهابي 

وقام القرصان بنقل .. فاعترفت بالقدس العربية المحتلة، عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب.. »نتنياهو«
تل الربيع الى القدس المحتلة، وهذا في حد ذاته انتهاك صريح وسافر، لكافة ..»تل ابيب«سفارته من 

القوانين الدولية، ومخالف للشرعية الدولية، والتي تعتبر القدس ارضا محتلة، شأنها شأن الضفة الغربية 
االمم التي طرحها في خطابه ب» نتنياهو«لم تكتف بذلك بل استجابت لمطالب » الصفعة«و..وغزة والجوالن

والحاقها بمفوضية الالجئين باالمم المتحدة، وشطب » االونروا«، اذ طالب بالغاء ٢٠١٧خريف  المتحدة،
، وينص على عودة الالجئين الى »١٩٤«حق العودة، الذي أقرته االمم المتحدة في القرار االممي رقم 

» ترامب«فقررت ادارة .اراتهم، وتعويضهم عن ممتلكاتهم وعق٤٨مدنهم وقراهم التي طردوا منها خالل حرب
مليون دوالر سنويا، تمهيدا لشطب ) ٣٦٠ (والتي تبلغ حوالي» لالونروا« تجميد المساعدات االميركية 
ايضا اعتبرت االستيطان عمال شرعيا النه يتم في ارض اسرائيل » الصفعة«و.قضية الالجئين وحق العودة

وهذا مخالف لقرارات مجلس االمن وخاصة .»تل ابيب«ي على حد زعم السفير االمريكي ف »يهودا والسامرا«
القرصان . الذي يدين االستيطان ويدعو اسرائيل الى وقف هذا العدوان وتفكيك المستوطنات٢٣٣٤القرار 

وبعقلية القرصان .. عقارات وصفقات كتاجر.. يتعامل مع الشعب الفلسطيني ومع االنظمة العربية» ترامب«
قابلة ..  العربية كلها من الماء الى الماء، ارضا مشاعا، نهبا لالقوياءوالسمسار، فيعتبر االرض

ويهدي الجوالن العربية » الكيان الصهيوني«فها هو يهدي القدس العربية المحتلة، الى !!...للمقايضة
ت وسيقوم قريبا باعتبار الضفة الغربية جزءا من اسرائيل كما اكد.. السورية المحتلة الى هذا الكيان أيضا

.. المقامر.. امر غريب وعجيب يكشف عن عقلية هذا المغامر.»االسرائيلية«) ١٢(القناة التلفزيونية 
، ال تزيد »ترامب«ـ فاالرض العربية بالنسبة ل..المسكونة بالبيع والشراء والسمسرة والصفقات والبزنس الخ

 هذه المدينة او تلك االرض فيهب).. ترامب تاور(عن كونها شقق يملكها في برجه العاجي في نيويورك 
لمن يشاء، وكانها مشاع، ليس لها صاحب، وال تخضع لدولة، وال يسكنها شعب منذ ان خلق اهللا االرض 

وعن هشاشة النظام العربي، ..وهذا في حد ذاته يكشف عن حقيقة االوضاع العربية المتردية.ومن عليها
  ..وافالسه، ووصوله الى حالة الموت السريري

نجد لزاما في ظل الصمت العربي والدولي ان نشيد بموقف الشعب العربي .ة اخرىومن ناحي
لبلطجة القرصان » ال«و.. لصفعة القرن» ال«كبيره للقرارات االمريكية و» ال«الفلسطيني الشجاع الذي قال 
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، هذا الموقف المشرف، بفرض على القيادة الفلسطينية الخروج من مربع االنتظار والمراوحة.»ترامب«
الذي وصل الى » الترامبي«ولجم التهديد ..  الصهيوني المستمر–وتصعيد المقاومة للجم العدوان االمريكي 

حد الوقاحة والبلطجة، بدعوة الدول العربية واالوربية واليابان الى قطع مساعداتها عن الشعب 
الشعبية، ودون تفجير ودون تفعيل المقاومة » لصفعة العصر«ان استمرار الرفض الفلسطيني .الفلسطيني

الى االستمرار في عدوانها، والى االستمرار في » ترامب«انتفاضة ثالثة، من شأنه ان يدفع عصابة 
  .مخططاتها الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية

وكفيل باسقاط وافشال .. »نتنياهو«وردع .. »ترامب«ان تفجير انتفاضة ثالثة كفيل بردع ..باختصار
وكفيل بقلب الطاولة في وجه امريكا واسرائيل  ..وكفيل بفرملة التطبيع العربي الرسمي ..»صفعة القرن«

  ..وكافة المتخاذلين

 .وكتابة التاريخ الفلسطيني والعربي من جديد..كفيل باطالق المارد الفلسطيني لتدمير الهيكل..واخيرا

 ١٣ ص١٦/٥/٢٠١٩الدستور 

***  

  دولة فاشلة" إسرائيل"
  

  كمال زكارنة

ذا تجاوزنا كل االعتبارات واطلقنا اسم دولة على الكيان المحتل الغاصب لفلسطين، مع االعتذار ا
سلفا، واجرينا مقارنة سريعة بينها وبين دول العالم االخرى، او احتكمنا الى المواصفات والقوانين والمواثق 

لعالمية، فاننا سنخرج بنتيجة والمقاييس الدولية، التي بموجبها تدخل اي دولة في العالم نادي الدول ا
دولة ساقطة وفاشلة بامتياز، السباب كثيرة جدا ال يمكن حصرها، لكن يمكن ان » اسرائيل«فورية بأن 

انشأتها دول اخرى على ارض ليست لها، بعد ان قامت بتجميع » دولة«نذكر بعضا منها، مثل، انها 
والحرامية والفاسدين، الذين كانوا يثيرون القالقل مجموعات من العصابات االرهابية واالجرامية، واللصوص 

والمشاكل واالزمات والصدامات والفساد في اوروبا ودول العالم االخرى، واعتبرتهم بعض الدول القوية 
واالستعمارية في ذلك الوقت، اكواما من النفايات ال بد من التخلص منها، من خالل نقلها الى مكان آخر 

ت تلك الدول المكان االضعف واالسهل للوصول اليه واالقرب الى معتقدات تلك بعيد عن اوروبا، ووجد
المجموعات، وهو فلسطين، بعد ان تم استعراض ودراسة اماكن ودوال كثيرة اخرى كخيار لنقل تلك النفايات 

ات في اوروبا او في مكان قريب اليها، اليها، لكن الخيار وقع على فلسطين حتى ال تتكدس تلك النفاي
تأسست وقامت على التمرد واعمال القتل وسفك الدماء، » الدولة«وان هذه .لضمان ابعاد االذى عنها

ولديها معتقدات راسخة وقناعات اكيدة بأن الضمانة الوحيدة لبقائها واستمراريتها، تكمن في مواصلتها 
 العربية وقتل اكبر عدد ممكن منهم، ورفض السالم خوض الحروب ضد الشعب الفلسطيني والشعوب

والحفاظ على الطابع العسكري القتالي المتنامي دوما لجوهرها، وزرع وتغذية االفكار والمعتقدات العدائية 
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للعرب والمسلمين وضرورة قتلهم بشكل دائم، اي ان االرهاب واالجرام يعتبران القاعدتان االساسيتان اللتان 
الوحيدة في العالم، التي ال تلتزم بالقوانين والمعاهدات والمواثيق » الدولة«وانها .»الدولة«لك تقوم عليهما ت

والقرارات الدولية، وال تعنى بتنفيذها وال بتطبيقها، كما انها الوحيدة في هذا العالم، التي ليس لها دستور 
لى الفور عند الحاجة، دون االلتزام وال حدود حتى االن، وتقوم باصدار وانتاج وسلق القوانين وتطبيقها ع

» دولة«بأية قواعد او اسس مرجعية سواء كانت دولية او غيرها، وهي الوحيدة في العالم التي تعتبر 
الوحيدة في العالم التي جمعت ما اسمته شعبا يهوديا، من جميع دول » الدولة«وهي .عسكرية امنية فقط

باديء العالقات الدولية، وال تعترف باحترام الحدود السيادية الي  التزامها بممالعالم، وهي التي تنفرد بعد
دولة اخرى في العالم، ولديها االستعداد الدائم للقيام اعمال تخريبية في اي دولة، اذا اقتضت مصالحها 

لك االمنية والعسكرية ذلك، وفق تقييمها هي وال يعنيها اقتناع او قبول دول العالم االخرى باسباب قيامها بت
االعمال، فقد سبق لها وان ارتكبت العديد من اعمال القتل واالجرام واالغتياالت على اراضي دول اخرى 

االكثر قدرة على ضرب الدول االخرى » الدولة«كما انها .دون ابالغها او اعالمها بنيتها القيام بذلك
ال الحروب االهلية او البينية فيما ببعضها البعض، واثارة الفتن والخالفات والصدامات بينها، الى درجة اشع

بينها، وال تتردد في اقتناص اي فرصة تمكنها من الحاق االذى باالخرين، والتدخل السلبي في شؤون 
رعوية تعتمد في بقائها واستمرارها « دولة «وانها منذ نشأتها الى االن، ال تزال .الدول والشعوب االخرى

يرها من الدول، عسكريا واقتصاديا وسياسيا وامنيا، وفي جميع وحمايتها على المساعدات االمريكية وغ
  .مجاالت الحياة االخرى

  ١٣ ص١٦/٥/٢٠١٩الدستور 

***  

  ذكرى النكبة هذا العام غير

 عبداهللا المجالي

عاما بعد عام وحتى اآلن سنحيي الذكرى الواحدة والسبعين للنكبة، وال ندري إلى متى سنحييها 
 حزانى؟

 كانت ذكرى ال تنازع، حتى ١٩٦٧كرى للنكبة تكون غير التي قبلها، فالنكبة قبل عام ومع ذلك فإن كل ذ
جاء ذلك العام فزاحمها على سلم الذكريات األليمة، وبعدها جاء حريق األقصى الذي أحرق القلوب لكنه لم 

ال أنها ، إ١٩٧٣يحرك الجماهير، وبعدها استكانت النفوس وألفت الهزيمة، لكنها وجدت بصيص أمل عام 
اتفاق  (١٩٧٨ نكسة فإن عام ١٩٦٧ نكبة وعام ١٩٤٨، فإذا كان عام ١٩٧٨عادت وانتكست في العام 

خيبة وخيبة كبيرة، ثبتت النكبة وأرادت أن تجعل منها كقصيدة شوقي في غرناطة وقصر ) كامب ديفيد
لعام والذي تاله حتى ، وكانت ذكرى النكبة غير تماما في ذلك ا١٩٨٧وانتفض أهل الحق في عام .الحمراء

 حين انتكسنا مرة أخرى، واعترف أصحاب الدار باللص صاحبا شرعيا لثالثة أرباع الدار على ١٩٩٤عام 
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أن يترك لهم الثلث، وهم بذلك جعلوا شوقي ذاته غريبا عالوة على غرناطة وقصر الحمراء، فلم يعد إلحياء 
اعترفتم بعظمة لسان منظمتكم التي أنشئت الذكرى معنى، وأي معنى وأنتم تحيون ذكرى أرض سليبة 

  لتحريرها أنها لعدوكم خالصة من دون الناس؟

 اكتشف الختيارية أنهم باعوا ولم يقبضوا الثمن، حاولوا جعل ذكرى النكبة غير، ٢٠٠٠في العام 
ووادي وربطوها باألقصى المبارك، فكانت انتفاضة األقصى، لكن المياه الكثيرة التي جرت منذ نكبة أوسلو 

، فقصقص كل األجنحة وحاصر جميع »على ودانه«عربة ومن قبلها كامب ديفيد، فلم يكن اللص نائما 
  .الجنود على الرقعة في بقعة صغيرة تسمح له بإخراجهم من اللعبة إلى األبد هكذا كان

 طل فجر جديد، هذه المرة على أيدي أشقاء أصحاب الدار، عاد للنكبة معناها، ٢٠١١في العام 
فالجماهير باتت تعرف اللص اصدقاءه وأعوانه وعمالءه، لكن المعركة كانت قصيرة جدا، وانتهت لصالح 

بعدها باتت النكبة نكبات؛ نكبة في سوريا وأخرى في اليمن وأخرى في .اللص وأعوانه وأصدقائه وعمالئه
  ليبيا، لنكتشف أن النكبة الكبرى

  .منا وفينا

هناك دائما من ال يعرف اليأس وال الخنوع وال الخضوع، وهؤالء هم في الثنايا كان األمر مختلفا، ف
  .من يوقفون قطار النكبة أن يأخذ معه مزيدا من األحالم ومزيدا من األوطان

  ٢ص/١٦/٥/٢٠١٩السبيل 

*** 

  القدس وغزة في الصدارة

 حازم عياد

 من ضجيج غزة والقدس الفاعل الذي ال يغيب فبدونهما ستمر ذكرى النكبة دون ضجيج اال
احتفاالت الكيان الصهيوني بوالدته المشوهة؛ بدونها ستمر الذكرى المشؤومة لنقل السفارة االمريكية الى 
القدس بدون ادانة وتذكير بالجريمة؛ وجل ما سيسمعه العالم تغريدات ترمب التي تحتفي بإنجازه العقيم 

    .والذي سيتوج به حملته االنتخابية للرئاسة بعد عام من االن

غزة بمقاومتها وشعبها رقم صعب؛ ونواة حقيقية لمقاومة صلبة ستجد طريقها عاجال ام اجال في 
المشهد االقليمي والدولي؛ فهي حاضرة ال تغيب في وجدان العرب والمسلمين والشعوب الحرة المتفاعلة مع 

ف لتشيد بترمب وصهره غزة بدونها ستمر صفقة القرن مرور الكرام كعنوان تتناوله الصح.الحق الفلسطيني
جاريد كمخلصين للمنطقة من ازمتها علما بأنهما يقودانها يوما بعد يوم نحو مزيد من الفوضى 

مسيرات غزة للعودة تخطت عامها االول واصبحت احد اهم ادوات النضال الشعبي في المرحلة  .واالضطراب
لحقيقي لدعاة صفقة القرن ودعاة الحالية؛ وهي مصدر الشرعية لكل تحرك مقاوم؛ مسارات هي االرق ا

عام آخر من الصمود في غزة في بيئة دولية متحركة  .التطبيع اذ يجدون فيها عائقا يصعب تجاوزه
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وسريعة التغير؛ فغزة تعول على المستقبل المليء بالمفاجآت؛ وصمودها هو رأس المال الحقيقي الذي 
دس هي المنارة التي يتحرك من حولها العالم العربي والق   .سيمكنها من االستثمار في المستقبل وتحوالته

واالسالمي بل والعالم الحر؛ فقضيتها لن تغيب ولن تغيب بنقل سفارة ما دام فيها مقاومة شعبية تزيد وال 
  .تنقص

 ٢ص/١٦/٥/٢٠١٩السبيل 

***  

  في ذكرى النكبة

  األمريكية" صفقة القرن"موعد لطرح .. ذكرى النكبة الفلسطينية
  

  طولكرم-  علي ابوحبله المحامي

الموعد شبه النهائي الذي سيقرر فيه الرئيس األمريكي دونالد ترامب خطته للسالم المعروفة 
ًيصادف ذكرى النكبة الواحدة والسبعين، جاء ذلك نقال عن مصادر فلسطينية . »صفقة القرن«ًإعالميا بـ 

يكيين المقربين من إدارة ترامب قد أبلغوا وعربية وصفها بأنها رفيعة المستوى، أن بعض المسؤولين األمر
النور وتقديمها بشكل علني » صفقة القرن«شخصيات عربية وخليجية، بأن الموعد الذي تم اقتراحه لترى 

ان اختيار ترامب للموعد يحمل دالالت .المقبل) مايو / أيار١٥(سيكون في ذكرى النكبة الفلسطينية 
كل الدول العربية وكذلك السلطة الفلسطينية « الفلسطينية، وأن سياسية خطيرة وكبيرة بالنسبة للقضية

باتت اآلن في مرحلة الترقب لطرح الصفقة األمريكية، وما تحتويه من بنود ستغير الخريطة السياسية 
للمنطقة بأكملها، خاصة بعد التسريبات الخطيرة التي خرجت خالل الشهور األخيرة عن بعض بنود تلك 

ذكرى نكبة ؟»هدف القضية الفلسطينية بشكل مباشر لمصلحة االحتالل اإلسرائيليالصفقة، التي تست
فلسطين الواحدة والسبعين تحمل مفصال تاريخيا في تاريخ الصراع مع إسرائيل، وتخطئ إدارة ترمب 
وحكومة نتنياهو اليمينية المتدينة المتطرفة كما أخطأت كل الحكومات االسرائيلية السابقة أن استمرار 

حتالل يجلب األمن إلسرائيل وان االستيطان وتهويد القدس وتهويد الجوالن المحتل واحتالل أراض من اال
لبنان يحقق االستقرار إلسرائيل وان صفقة القرن ستفجر الصراع مع إسرائيل وتعيده للمربع االول وستفشل 

 على امريكا واسرائيل كل الجهود والمحاوالت لكل المنخرطين بصفقة القرن من تمرير الصفقه الشؤم
  .وحلفائها في المنطقة

إن محاوالت حاخامات إسرائيل لتحويل الصراع إلى صراع ديني هي محاوالت سيخسرها المتزمتون 
ليون؛ الن حاخامات إسرائيل يعلمون أن عبر خمسة قرون لم تدم دولة إسرائيل في هذه األراضي ياالسرائ

ليين أن يدرسوا التاريخ ليحللوا يوود وابنه رحبعام وعلى االسرائألكثر من سبعين عاما أيام حكم نبينا دا
الصراع بكل جوانبه ومعناه وليتوصلوا إلى النتائج والحقائق التي تؤكد أن استمرار االحتالل لن يجلب األمن 
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والسالم لالسرائليين وان إقامة خراب الهيكل لن يحقق حلم بني إسرائيل كما يظنون وان سلب الحقوق 
سطينية مهما طال الزمن لن ينهي الصراع ال مع الفلسطينيين وال مع العرب والمسلمين؛ األمر الذي ال الفل

 أدت إلى قيام إسرائيل في األرض الفلسطينية ٤٨ٕبد للشعب اإلسرائيلي من مراجعته واعادة تقييمه، حرب 
إلى اتفاقية كامب ديفيد مع ونكسة حزيران أدت الحتالل إسرائيل لما تبقى من فلسطين، وحرب أكتوبر أدت 

هل تحقق السالم : مصر، واتفاقية أوسلو مع الفلسطينيين أدت إلى توقيع اتفاقية وادي عربة والسؤال
إلسرائيل عبر كامب ديفيد مع مصر؟ وهل أنهت اتفاقية أوسلو الصراع مع الفلسطينيين بعد مرور ستة 

 األردن؟ والجواب بالدليل القاطع أن السالم مع وعشرين عاما؟ واتفاقية وادي عربة هل حققت السالم مع
الحكومات هو غير السالم مع الشعوب بدليل انهيار األحالم االسرائيلية للتطبيع مع الشعوب وعملية 
السالم في متاهة، أي سالم تريده امريكا من خالل صفقة القرن غير مستند على أسس وقواعد ومبادئ 

 اإلصرار اإلسرائيلي  يمكن القبول به او االستسالم له، وكيف اذا كانتعيد الحق ألصحابه وال ينتقص ال 
واالمريكي على ضرورة االعتراف بيهودية الدولة والقدس عاصمة إسرائيل وان ال عودة لالجئين 
الفلسطينيين، إنها الشروط التعجيزية لسالم لم ولن يكتب له النجاح، ومهما بلغت قوة إسرائيل وبلغ حجم 

ا في العالم ومهما كانت قوة أمريكا وقوة دعمها الستمرار االحتالل اإلسرائيلي فان هذه القوه لن التأييد له
تكسب إسرائيل شيئا ألسباب أن هناك حقوقا ما زال أصحابها يتمسكون بها وان هناك صراعا متجددا عبر 

راضي لن يغير من األجيال ما زالت متمسكة بهذه الحقوق وان إقامة المستوطنات واالستيالء على األ
معادلة الصراع طال الزمن أو قصر؛ ما يتطلب من المجتمع الدولي أن يأخذ أوال بأبعاد التغيرات العربية 
وبتغير المعادالت االقليميه وبتغير ميزان القوى الذي لن يكون لصالح إسرائيل الحق سيبقى في ذاكرة 

لهذا الصراع المتجدد عبر األجيال، وان الحقوق األجيال وان استمرار االحتالل واالغتصاب هو استمرار 
) إسرائيل(الوطنية والتاريخية للفلسطينيين هي حقوق ثابتة ال تسقط بالتقادم وهي حقوق مكتسبه، وان 

مهما حاولت من محاوالت لاللتفاف على الحقوق الوطنية الفلسطينية فلن يكون بمقدورها ذلك وان 
له النجاح ويبقى الفلسطينيون متمسكين بحقوقهم وثوابتهم الوطنية ألمطالبة بيهودية ألدولة لن يكتب 

وبحقوقهم التاريخية في ارض فلسطين استنادا للصك اإللهي بان فلسطين ارض إسالمية وبموجب صك 
العهدة العمرية هي للمسلمين وأصحاب حق االنتفاع فيها أهلها وسكانها الفلسطينيون وستسقط حتما 

 .صفقة القرن

  ١٢ ص١٦/٥/٢٠١٩الدستور 

  

***  
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 تلك الخيمة لم تكن فلسطينية

     طير أبو ماهر 

، يكتب كثيرون، غير أنني كل ذكرى يخطر في بالي سؤال ١٩٤٨في ذكرى نكبة فلسطين العام  
اسأل دوما وأتمنى لو اعرف اإلجابة، .واحد، وهو سؤال يرتبط بالنكبة من جهة، وبالصورة اإلنسانية الغائبة

 منطقة ولربما صعبة هي، عن هوية ذلك الشخص الذي نصب اول خيمة بعد اللجوء، ومن هو، ومن أي
هو من فلسطين، وأين أقام خيمته، وانا هنا ال اتحدث عن اول مخيم أقيم، بل عن ذلك الشخص الذي كان 
األول من بين كل الفلسطينيين في دق وتد الخيمة اللعينة، ونصبها في مكان ما؟ومن السؤال يلد سؤال 

، ١٩٦٧ل ان تسقط الحقا في آخر، عن موقع تلك الخيمة، هل كانت في مدينة من مدن الضفة الغربية قب
ربما يبدو السؤال ال قيمة له امام النكبة الجمعية، لكن قيمته !او في غزة، او لبنان او سورية او األردن؟

تكمن في قراءة مشاعر ذلك الرجل الذي انحنى ظهره، عجوزا او شابا، وهو يدق بيده الوتد األول، لخيمة 
ماذا كان يفكر، واذا ما كان حيا حتى هذه األيام، وكيف استبصر اللجوء األولى، من بين ماليين الخيم، وب

الطريق، خالل تلك اللحظات التي كان يقيم بها خيمته األولى، وبماذا يمكن ان يعلق هذه األيام بعد 
عشرات السنين من إقامة خيمته، التي بالتأكيد لم تبق خيمة، وربما تحولت الى منزل حجري، او من 

 المصفح مرتين؟في لحظات الهوان العربي، وخروج ماليين الفلسطينيين، بدت كل الطوب، او الصفيح
القصة للوهلة األولى، فلسطينية، من حيث االضرار الفردية والجمعية، واذا كان كثيرون اعتبروا يومها ان 
مصيبة صاحب الخيمة األولى، ومن تاله من الجئين في كل مكان، مصيبة تتعلق به وحده، او مصيبة 

لسطينية في وجه من اوجهها، فقد ثبت هذه األيام، ان ذاك الوتد الذي تم دقه في األرض لتلك الخيمة، ف
بسبب االحتالل اإلسرائيلي، كان وتدا مزروعا في ظهور ماليين العرب، أيضا، والذين استهانوا وظنوا ان 

لى ماليين الخيم، وعشرات ماليين النار اإلسرائيلية لن تحرق ثيابهم، خسروا رهانهم، فقد ولدت الخيمة األو
ها نحن .الالجئين بسبب المشروع اإلسرائيلي، ومن يريد تدمير خزان الدم القومي، في جوار كل فلسطين

نرى ماليين الخيم في كل مكان، الجئون عراقيون في خيمهم في كل مكان في العراق، والجئون سوريون 
، ومعهم من ينتظر دوره، وهو يرى ان العالم العربي، في خيمهم في كل موقع في سورية ولبنان واألردن

يتحول كله الى مخيم كبير، ومن درجات مختلفة، والعتبارات مختلفة، خيام في كل مكان، والجئون عند كل 
هذا يقول ما قاله المستبصرون سابقا حول ان لعنة المشروع اإلسرائيلي، لن تقف عند حدود .حدود

سرائيل وخريطتها أوسع، وتريد ان تحكم كل الهالل الخصيب، بالد الشام الفلسطينيين، اذ ان أحالم إ
والعراق، وهي أيضا تدرك ان الفلسطيني غير قادر وحيدا مهما استبدت به احاسيس العظمة، على تحرير 
فلسطين، اذ بدون جواره االجتماعي والوطني في كل جوار فلسطين، لن تقوم له قائمة، فتم مد اللعنة على 

ذلك .ا المشرق، بوسائل مختلفة، وبيد أبناء المنطقة، من اجل ارهاق هذا الشرق، واضعافه وتدميرهكل هذ
الذي دق وتد خيمته األولى، لم يكن يعرف ان ماليين االوتاد ستدق الحقا في قلوبنا، والفلسطيني والسوري 
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ود، يدمون القلب بشكل والعراقي واللبناني واليمني وغيرهم، ممن دقوا اوتاد خيمهم بأنفسهم عبر عق
متساو، ومن قال لكم ان العراق ليس مقدسا أيضا كما فلسطين، وان سورية ليست مقدسة كما فلسطين، 
ولماذا يقع بعضنا في افك التفضيل، أي ان فلسطين اكثر أهمية من غيرها، ونحن نرى ان التفضيل هنا، ال 

بحق فلسطين، وتفضيل شعوبهم ودولهم على يختلف في ضرره األخالقي، عن كلفة التهاون من االخرين 
فلسطين وأهلها، وعلى هذا، فالكل يشترك في قداسة األرض والتاريخ، والكل أيضا، متورط في مسؤولية 
ما، مثلما ان الكل مؤهل لالنضمام لمشاريع الخيم والمخيمات الحالية، وتلك المقبلة على درب اآلالم الذي 

ول شخص ينصب خيمة اللجوء األولى، ويدق الوتد األول، ولو عادت به سالم عليه ذاك الذي كان ا.نعبره
األيام الى تلك اللحظات، الكتشف انه كان بفعل هزيمة وخذالنا يؤسس ألكبر مخيم قومي في تاريخ 
العرب، ممتد من الشرق الى الغرب، اغنى شعوب األرض، لكنهم افقرها، واكثر شعوب األرض وحدة من 

األكثر تمزقا، وهو أيضا، أي صاحبنا ال نحاكمه وال نلومه على انه لم يرفض حيث الهوية، لكنهم 
استدراجه نحو إقامة خيمته األولى، فهو أيضا، كان وحيدا، وتركه االخرون، ظنا منهم انهم سينجون 

 .فرادى، وقد ثبت العكس، فتصير امنيتنا فقط، عدم افتتاح مخيمات جديدة

 ٢٣ ص١٦/٥/٢٠١٩الغد 

***  

  بة إلى صفقة القرنمن النك
  

 الحميد الهمشري عبد

، أحداث جد خطيرة فلسطينية وعربية بالطبع وقعت منذ ذلك ٧١في ذكرى النكبة الفلسطينية الـ 
ًاليوم، وبدل أن تجري محاكمة العصابات الصهيونية على أفعالها اإلجرامية تجري مكافأتها أمريكيا ومعاقبة 

رض الفلسطينية التي بسطت هيمنتها عليها بدعم راعية السالم الشعب الفلسطيني وقيادته بمنحها األ
واألمان العالمي أمريكا بمقدساتها وعاصمتها القدس الشريف بمشروع سيعلن عن بنوده وفق ما يطلقون 
عليه صفقة القرن في القريب العاجل بعد ان تم تنفيذ عدد من بنوده قبل اإلعالن عن الصفقة وكأن 

 يملكون أرضها لمنحها لمن يريد صانعو المجازر في األرض الفلسطينية، في فلسطين مشروع اقتصادي
ظل تعاجز أصحاب الشأن في المنطقة ممن يهيمنون على القرار السياسي فيها للرغبة الصهيو أمريكية 
ٕالتي ترعى العصابات الصهيونية التي باتت تفرض هيمنتها وارادتها، أن غاب عمن يملكون زمام الحل 

ي المنطقة من مخاطر محدقة من هذا الجسم السرطاني الغريب الذي جرى زرعه وتثبيته عنوة في والربط ف
بطبيعة الحال كل ما حصل كان بترتيب مبرمج .فلسطين على حساب شعب فلسطين وعلى األمة بأسرها

النكبة ابتدأ بترويض المنطقة بالتدريج منذ حصول النكبة، بالترغيب والترهيب، وهذا يدفعني للقول إن 
تمثلت تلك .. أعقبتها نكسات وكان آخرها النكبة الكبرى ما يطلق عليها نكبة صفقة القرن الترامبية

ًالنكسات اوال باعتداءات جيش االحتالل الباغي على المناطق الحدودية مع كل دولة من دول الطوق 
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لضفة الغربية وحصلت  ل١٩٤٨العربية خاصة مع المناطق المالصقة للحدود الفلسطينية المحتلة عام 
مجازر أخطرها في قلقيلية والسموع، واعتداء مع فرنسا وبريطانيا على مصر في سبيل حماية المصالح 
االوروبية بعد تأميم قناة السويس ومن ثم تحويل مجرى نهر األردن للنقب الفلسطيني المحتل في سبيل 

 قد تحصل من الجنوب كان من نتيجة هذا الزراعة واستقطاب مهاجرين إليه كجدار بشري رادع ألي أخطار
االعتداء تحويل ام الرشراش إلى إيالت بعد وضع قوات دولية في مضائق تيران منحت الكيان العبري حرية 
المالحة في البحر األحمر ومنه إلى سواحل أفريقيا الجنوبية والهند وشرق آسيا، إغالق هذه المضائق بعد 

 حيث جرى احتالل ١٩٦٧ثم وقعت حرب . ١٩٦٧ ذريعة لحرب عام ترحيل القوات الدولية منها كانت
ونتيجة لنكسة حزيران صيغت قرارات تصنف أممية، .الضفة الغربية وسيناء وقطاع غزة والجوالن السوري

مبهمة التفاسير، لتبقي األراضي المحتلة تحت هيمنة الغزاة المحتلين، تلك القرارات أسهمت في حالة 
 أمريكية والتي أسهمت كما أسلفت باستخفاف ترامب وفريقه الذي يدير –لصهيو التنمر واالستئساد ا

أعقبتها حرب اكتوبر التحريكية التي على إثرها .. ًالشؤون الدولية عموما والشرق أوسطية بصفة خاصة
جرت مفاوضات بين مصر والكيان العبري تمخض عنها اتفاقيات كامب ديفيد التي حصل بموجبها تبادل 

اف بين القاهرة وتل أبيب انسحب على إثرها الجيش الصهيوني من سيناء حيث سمح لمصر العودة االعتر
إليها دون جيش وهي تطالب بعدم تكوين جيش فلسطيني مقابل انسحابها من كونتونات الضفة وغزة 

ير  وصل بيروت الجتثاث الوجود العسكري لمنظمة التحر١٩٨٢أعقبها الهجوم الصهيوني على لبنان عام 
 فتفاهمات ١٩٨٨أعقبتها نكسة االعتراف الفلسطيني بالدولة العبرية عام . من لبنان وقد كان لها ما ارادت

من خالل الجدار العازل وامتداد » المنطقة ج«أوسلو التي مكنت العدو من مناطق الضفة الغربية 
 سواء من خالل إقامة االستيطان السرطاني لمساحات شاسعة من القدس ومختلف المحافظات الفلسطينية

أو معسكرات الجيش الصهيوني أو الطرق » مشاريع مستوطنات«المستوطنات او البؤر االستيطانية 
االلتفافية وحصار غزة كل ذلك نكسات لحقت بالقضة الفلسطينية حتى حلت األخطر منها انفالت العقد 

الترويج له عبر وسائل اإلعالم ليتقبله العربي والتباهي باإلقدام على التوجه لالعتراف بالكيان العبري و
» صفقة القرن«المجتمع العربي والتي مهدت لترامب لطرح صفقته التصفوية للقضية الفلسطينية أال وهي 

التي تعالج األمر من الناحية االقتصادية في سبيل تصفية القضية الفلسطينية تصفية نهائية، وهذا الحل 
فهل .. »حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل« خريطته في الكنيست يعطي الفرصة للكيان العبري لتنفيذ

  .يدرك احد خطورة السير في ركب صفقة ترامب؟

  كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني* 

  ١٢ ص١٦/٥/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  النكبة والموروث الحضاري للشعب الفلسطيني
  

  غزة-  *سري القدوة

نوان يتوارثها االجيال جيال بعد جيل هذه هي فلسطين حكاية فلسطين االرض والوطن والهوية والع
شعب وقصة كفاح وطني طويل، ومسيرة عمدت بدماء الشهداء، يتوارثها االجيال بمضمونها الحضاري 
والتاريخي والكفاحي، لقد مر على هذا الموروث الحضاري واحد وسبعين عاما هي ذكرى النكبة الفلسطينية 

الشعب الفلسطيني إلعادة احياء هذا الموروث الحضاري وما تعرض له االجداد من التي يقف اليوم ابناء 
تطهير وتشريد من أرضيهم، كما أن هذا الجيل الغاضب المتمرس حول حقه الغير قابل للتصرف يزداد 

شعب فلسطين .اصرارا على التمسك أكثر بقضيته وهويته، وحقه الرئيسي واألساسي المتمثل في حق العودة
 يعاني من اطول فترة احتالل ومن حقه العمل على نيل حريته، تمكن من اثبات ذاته من خالل الذي

مقوماته النضالية حيث عملت منظمة التحرير الفلسطينية علي تحديد اولويات العمل وفي مقدمة هذه 
الحقوق االولويات كان العمل الدبلوماسي والكفاحي وصوال لما نحن عليه اليوم من اعترافات دولية ب

التاريخية للشعب الفلسطيني وحقه فى اقامة دولته وحمايتها والعيش بحرية، وان تلك الموقف واالنجازات 
الوطنية الهامة التى تحققت خالل مراحل الكفاح الوطني ال بد من حمايتها والحفاظ عليها مما يتطلب 

وت الشعب الفلسطيني الي مضاعفة الجهود والعمل على بذل كل الطاقات الممكنة من اجل ايصال ص
المحافل الدولية من خالل تفعيل دور الكفاءات االعالمية والدبلوماسية والحقوقية ليكونوا على قدر المهمة 
ٕالدقيقة والحساسة والتي تتطلب امكانيات عقلية وذهنية واعالمية وسياسية عالية وادراك المفهوم الوطني  ٕ

 عن الشعب الفلسطيني وحقوقه وفضح جرائم االحتالل على الفلسطيني لتشكيل اكبر فريق دولي للدفاع
المستوى الدولي ومواجهة سياسات االحتالل االسرائيلي التي تحاك ضد نضال شعبنا التحرري والكفاحي 

االحتالل االسرائيلي هو محور الصراع العربي .على مدار سنوات طويلة من الصراع العربي االسرائيلي
االحتالل وال سالم في ظل استمرار احتالل األراضي الفلسطينية، السالم الحقيقي اإلسرائيلي وال سالم مع 

ٕيبدأ عند إعالن الجيش اإلسرائيلي انسحابه من المدن الفلسطينية واعالنه عن تفكيك المستوطنات والعمل 
سطينية وفك على التزام حكومة االحتالل اإلسرائيلية بوقف انتهاكاتها واإلعالن عن حل ادارة المناطق الفل

االرتباط بمؤسسات االحتالل واإلدارة المدنية االسرائيلية العاملة بالمناطق الفلسطينية ووقف أنشطتها 
ًواخضاع االراضي الفلسطينية للرقابة والحماية دولية تمهيدا لبناء المؤسسات االقتصادية الفلسطينية  ٕ

ٕالسفر الفلسطيني واصدار العملة الفلسطينية والعمل على اصدار بطاقة التعريف الهوية الفلسطينية وجواز 
واعتماد تداولها فى دولة فلسطين وضرورة اتخاذ موقف حاسم ببدء تطبيق قرارات المجلسين الوطني 
والمركزي لمنظمة التحرير، والشروع بخطوات ملموسة وفعلية إلنهاء االتفاقات مع دولة االحتالل، ووقف 

ٕمنية، وتعزيز صمود ابناء شعبنا فوق ارضهم وانهاء االنقسام الداخلي، العالقات السياسية واالقتصادية واال
والتوحد في جبهة موحدة للمقاومة الشعبية، والعمل على الشروع فى الحوار الوطني الشامل على قاعدة 
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تعزيز الصمود الوطني، وتحصين الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات رفضا لمواقف ادارة الرئيس ترامب 
إننا نتطلع إلى ضرورة االلتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية ودعمها . االحتالل االسرائيليوحكومة

لتكن قوية موحده في معركة الدولة الفلسطينية لمواجهة صفقة القرن والمؤامرات التى يديرها االحتالل 
ا الجماهيرية ٕواإلدارة االمريكية بحق الشعب الفلسطيني وان منظمة التحرير الفلسطينية وقاعدته

ًالفلسطينية لقادرين على المضي قدما تجاه تحقيق الحلم الفلسطيني ومشروع الدولة الفلسطينية التي هي 
صمام أمان الحرية واالستقالل والسيادة ولنوجه آلية البناء نحو دعم مؤسسات الدولة وضرورة بناء 

الفقري للدولة الفلسطينية والحفاظ وتطوير المؤسسات الفلسطينية ومؤسسات المنظمة التى هي العمود 
على صورتها الكفاحية والوطنية وعمقها العربي والدولي وحمايتها من مؤامرات االحتالل االسرائيلي الذي 
يعتمد على اتباع سياسة تشويه صورة النضال الوطني الفلسطيني ويعمل على ذلك من خالل وسائل 

ان .فتعل المشاكل وتصور الشعب الفلسطيني بأنه شعب إرهابياالعالم اإلسرائيلية التي تختلق األكاذيب وت
جماهير الشعب الفلسطيني في ذكرى النكبة تؤكد مجددا ومن امام ضريح الشهيد الرئيس ياسر عرفات في 
رام اهللا وليعلو الصوت الفلسطيني من جميع انحاء العالم ان حقنا فى فلسطين هو حق ثابت وان الموروث 

 تتناقله االجيال جيال وراء جيل ولن تسقط راية النضال الوطني وستستمر حتى قيام الحضاري في فلسطين
  .الدولة الفلسطينية واحده موحدة فوق التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف

 رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية/ سفير النوايا الحسنة في فلسطين* 

  ١٢ ص١٦/٥/٢٠١٩الدستور 

***  

   باالنجليزيةاخبار
  

Israel to demolish buildings,  
structures in Jerusalem’s Issawiya 

 JERUSALEM, Wednesday, May 15, 2019 (WAFA) – Staff from the Israeli 
municipality of west Jerusalem delivered 20 notices for the demolition of buildings 
and structures in the town of al-Issawiya, in central occupied Jerusalem.Israeli 
forces further photographed and measured streets and buildings in al-Issawiya as 
well as summoned several Palestinians for investigation.Israeli forces delivered two 
notices for the demolition of the annex building in the old headquarters of Shu'fat 
Camp Services Committee and the third floor of Shu'fat Youth Social Centre, citing 
permitted construction as  a pretext.Head of the Camp’s Popular Committee, 
Mahmoud Al-Sheikh, said Israeli forces raided the committee’s headquarters in 
Shu'fat refugee camp, northeast of Jerusalem, and delivered the demolition notices, 
despite obtaining the necessary permits from UNRWA’s department of engineering 
and licenses; since the two buildings are located on land belonging to UNRWA and 
not to the Israeli municipality. 

WAFA 15/5/2019 
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King meets world leaders in Paris 
Discussions cover cooperation, countering extremism, regional 

crises 
 

His Majesty King Abdullah meets with French President Emmanuel Macron in Paris 
on Wednesday (Photo courtesy of Royal Court) 
AMMAN — His Majesty King Abdullah and French President Emmanuel Macron, at 
the Élysée Palace on Wednesday, discussed ways to enhance strategic cooperation 
between Jordan and France, as well as the latest regional developments, a Royal Court 
statement said.President Macron expressed appreciation for Jordan’s efforts, led by 
King Abdullah, to counter extremist ideology and hate speech, and seek regional and 
global peace and security, expressing France’s interest in supporting the Aqaba Process 
and maintaining coordination in this regard. 
During the meeting, held on the sidelines of the Christchurch Call to Action to 
Eliminate Terrorist and Violent Extremist Content Online, His Majesty expressed 
appreciation for France’s support for development programmes in Jordan, stressing 
the Kingdom’s keenness to advance economic, investment and trade cooperation with 
France. 
Discussions covered the latest regional developments, foremost of which is the peace 
process, with the King stressing the need to step up international efforts to achieve just 
and lasting peace based on the two-state solution, guaranteeing the establishment of an 
independent Palestinian state on the June 4, 1967 lines with East Jerusalem as its 
capital. 
Efforts to counter extremist ideology and terrorism within a holistic approach were also 
discussed. 

Jordan Times 15/5/2019  

***  

On Nakba anniversary, Palestinian National Council urges 
support from world parliaments 

 RAMALLAH, Wednesday, May 15, 2019 (WAFA) - Marking the 71st Nakba Day 
anniversary, which coincides on May 15, the Palestinian National Council (PNC), the 
Palestinian parliament in exile, addressed the parliaments of the world and demanded 
support for the Palestinian people’s rights and return to their homeland they were 
forced out from in May 1948. The PNC addressed the regional and international 
parliamentary associations, foremost among them the Inter-Parliamentary Union 
(IPU), which includes 176 member parliaments, on the Nakba (catastrophe) 
anniversary that befell the Palestinian people in 1948 by Zionist gangs after dozens of 
massacres resulted in the killing of more than 15,000 Palestinians and the displacement 
of more than half of the Palestinian people. The PNC sent identical letters by the its 
Speaker, Saleem al-Za’anoun, to more than 11 Arab, Islamic, African, European, Latin 
and international parliamentary associations and federations in which he confirmed 
that “the catastrophic consequences of the Nakba are still ongoing, accompanied by 
attempts to revoke the right of self-determination for our people, and denying the right 
to return to homeland, and depriving the Palestinian people from an independent state 
with Jerusalem as its capital.”He explained that this year’s anniversary coincided with 
the leaks of plans and proposals of the American so-called deal of the Century, “which 
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goes beyond all relevant UN resolutions, particularly the revocation of the right of 
return of Palestinian refugees to their homes in accordance with Resolution 194, in 
addition to the cancelation of UNRWA, the witness on the tragedy of refugees, which 
was established by Resolution 302 of 1949.” Za’anoun emphasized “the adherence to 
the inalienable Palestinian national rights, foremost of which is the right of return, the 
end of the Israeli occupation, the establishment of a Palestinian State with Jerusalem as 
its capital in accordance with the relevant international resolutions, and the 
inadmissibility of turning the occupation into a normal situation, and the justification 
for its aggression, occupation and procedures which contradict with the principles, 
rules and provisions of international law, and successive resolutions of international 
legitimacy in this regard.” He explained in the letters that “Israel, the occupying state, 
continues its crimes and occupation of our people through the legislation of the Knesset 
(Israeli parliament), and that it still considers itself above international law, refuses to 
implement the UN resolutions on the rights of our people, and practicing policy of 
imposing facts, especially settlements, on the occupied Palestinian territories.” 

He called on the heads of the parliamentary associations and their members “to join 
efforts to overcome the injustice imposed on our people, support their struggle for 
freedom and return, and force the Israeli parliament, the Knesset, to stop legitimizing 
the occupation, its crimes and terrorizing our people.” 

The Speaker also called upon the governments of the world, especially the European 
governments, “to support the Palestinian people and practically help them to get rid of 
the occupation, and to live in freedom and dignity in their independent state with 
Jerusalem as its capital.” 

He called on the parliamentary s “to work with the United Nations and its institutions 
to compel the Israeli occupation to implement the resolutions of international 
legitimacy to achieve peace in the Middle East by ending its occupation of the 
Palestinian people and enabling the Palestinians to self-determination and return to its 
land, in addition to establishing the Palestinian state as per the international legitimate 
resolutions in this regard.” 

He urged the parliamentary s “to defend UNRWA to continue its role towards the 
Palestinian refugees until their cause is resolved in accordance with the UN resolution 
194, and to reject any attempts to undermine its mission to provide services to about six 
million refugees.” 

Za’anoun reaffirmed that “we are the original owners of the country, despite the 
displacement of more than 800,000 of our people from their homeland and prevent 
them from returning to it, and despite the crimes of ethnic cleansing, during which the 
Zionist gangs committed more than 70 massacres, and destroyed more than 531 villages 
and cities in full. However our people are determined to stay in their land. Knowing 
that, by the end of 2018, the total number of Palestinian people in the world reached 
13.1 million, indicating that the number of Palestinians has increased more than nine 
times since the1948 Nakba. More than half of them (6.48 million) live in historic 
Palestine, and out of them (1.57 million) live in the territories occupied in 1948.” 

He warned that “the coming danger lies in Zionist ideology, which has helped ethnic 
cleansing since before 1948, and its work is still alive and ongoing, and it seems that 
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time is working on behalf of the Israeli supporters of the transfer of the Palestinians 
and the recurrence of the Nakba, the Palestinian Holocaust, whereby they foster their 
strength in Israel day after day. “ 

The letters concluded: “We, the Palestinian National Council, salute our people in the 
homeland and the Diaspora, who have demonstrated in the squares, parks and capitals 
of the world to express the commitment to their right to return to their homeland 
Palestine; a right that does not fall by aging, it’s an individual and collective right 
guaranteed by the resolutions of international legitimacy and international human 
rights instruments. PNC also paid tribute to our people in the homeland for their 
steadfastness in their land.” 

M.K. 

WAFA 15/5/2019 

*** 
Jerusalem cable car project passes over objections  

from many quarters 
Political interests drive tourism plan that would blight historic city’s skyline and 
bypass Palestinians 
JONATHAN COOK 

A proposed cable car project through occupied East Jerusalem has received new 
impetus from the rise of the Israeli far right and Washington’s decision to move its 
embassy to the city. But if completed, critics say, the long-running proposal would 
contribute to erasing the visibility of Palestinians in the city they hope to make their 
capital. 

Planning for the $55 million tourism project continues despite unifying archaeologists, 
architects, Palestinians, and a tiny community of Jews against it – in a sign of Israel’s 
ever-growing confidence in making unilateral moves in occupied parts of Jerusalem. 

Critics say the cable car will help hide the local Palestinian population from the roughly 
3 million tourists who visit Jerusalem each year, turning the city into a “Disneyland” 
focused on promoting Israeli interests. 

“The advantage for Israel is that visitors can be prevented from having any dealings with 
Palestinians,” said Aviv Tartasky, a researcher with Ir Amim, an Israeli organisation that 
campaigns for equal rights in Jerusalem. 
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“The local population will be largely erased from the experience of visiting Jerusalem. 
Tourists will pass over Palestinian residents, via the cable car, and then pass under 
them via tunnels.” 

Israel’s Ministry of Tourism dismissed the criticism. In a statement to The National, the 
ministry said the cable car project was “a significant milestone in the promotion of 
Jerusalem and the strengthening of its status as a world tourism capital”. 

Settler-run tours 
The cable car, the largest project of its type undertaken by Israel, could be completed 
as early as in two years, its destination the slopes in occupied East Jerusalem just 
below the Old City, next to Al Aqsa mosque and the Dome of the Rock. Some 72 cabins 
have the capacity to ferry up to 3,000 visitors an hour above mainly Palestinian homes. 

Tourists will be channelled from the cable car into a visitor centre run by Jewish settlers 
in the heart of the crowded Palestinian neighbourhood of Silwan. They will be led by 
settler-approved guides underground, through tunnels under Palestinian homes to the 
foot of the Western Wall. 

Blueprints show that visitors will be able to shop in the tunnels, bypassing local 
Palestinian traders in the Old City market who have long depended on tourism. Israeli 
officials accelerated the project by bypassing routine planning procedures, even though 
urban planning specialists warn that it will damage the Jerusalem skyline and 
archaeological sites revealing the origins of modern civilisation. 

Equally important, critics say, the Benjamin Netanyahu government and settler groups 
view the cable car as helping block any possibility of a Palestinian state emerging with 
East Jerusalem as its capital. They have been emboldened by President Donald 
Trump’s 2017 decision to transfer the US embassy from Tel Aviv to Jerusalem. 

“It should set off alarm bells that a huge state project like this is being intertwined with a 
private settler organisation, physically forcing visitors to go through its visitor centre, 
channelling them into its attractions and activities,” Mr Tartasky said. 

He said the cable car was one of the ways Israel was connecting disparate settler 
compounds in the Palestinian neighbourhoods of occupied Jerusalem. 

“It will physically strengthen these settler areas, and mean their organisations have an 
even greater influence on Israeli authorities.” 

Encircling Al-Aqsa 
The project has been forcefully promoted by the Israeli tourism ministry, headed by 
Yariv Levin, an ally of Mr Netanyahu, and Jerusalem’s mayor, Moshe Lion. Tenders will 
be issued as soon as the National Planning Council approves the project, which is 
expected to be a formality. 

In violation of international law, Israel has treated East Jerusalem as annexed territory 
since it occupied the city in 1967. More than 200,000 Jewish settlers have moved there 
over subsequent decades 
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Hanna Swaid, a Palestinian planning specialist and former member of the Israeli 
parliament, said the cable car was illegal because international law allows major 
changes in occupied territory only out of military necessity or for the benefit of the 
population under occupation. 

“Even in its own planning justifications, the Israeli authorities are clear the cable car is 
designed only for the benefit of tourists, Israeli developers and the settler groups 
overseeing it, not the local Palestinian population. In fact, it will serve to actively harm 
Palestinians in Jerusalem,” Mr Swaid said. 

“It will parachute tourists to Jewish sites like the Western Wall, and marginalise Muslim 
and Christian sites,” he added. 

Palestinians are concerned that the cable car will serve to tighten Israel’s control over 
access to the Al Aqsa mosque compound, the highly sensitive holy site in the Old City. 
For decades Israeli authorities have moved to weaken the control of Islamic religious 
authorities, the Waqf, on Al Aqsa, contributing to repeated clashes at the site. 

Jews believe the mosque is built over the ruins of a major Jewish temple. The Western 
Wall, which supports the mosque compound, was originally a retaining wall of the long-
lost temple. 

“The cable car looks suspiciously like another means for encircling Al Aqsa, for laying 
siege to it,” Mr Swaid said. 

Tunnels under Palestinians 
According to official plans, dozens of cabins will run hourly along a 1.5-kilometre route 
from West Jerusalem, inside Israel’s recognised borders, to the occupied Palestinian 
neighbourhood of Silwan, just outside the Old City walls and in the shadow of Al Aqsa. 

Tourists will disembark in Silwan into a large visitor centre, the Kedem compound, to be 
run by a settler organisation called Elad that has close ties with the Israeli government. 

The Kedem centre is the latest venture in the City of David complex, an archaeological 
site that the settlers of Elad have been using for more than two decades as a base to 
seize control of the Palestinian neighbourhood. 

Visitors will be taken on tours to explore Jerusalem, moving through ancient sewage 
tunnels that run under Palestinian homes and reach to walls of Al Aqsa. 

Additional plans will eventually see the cable car alight at other sites in East Jerusalem. 
Among them are the Mount of Olives, which includes an ancient Jewish cemetery; the 
Church of Gethsemane, at the reputed site where Judas betrayed Jesus; and the Pool 
of Siloam, a bathing area referred to in the Old and New Testaments. 

Yonatan Mizrahi, the director of Emek Shaveh, a group of Israeli archaeologists 
opposed to the misuse of archaeology and tourism by Israel, said: “The purpose is to 
offer tourists a one-dimensional narrative about Jerusalem and its history. They should 
see all layers of the city’s rich history. Instead they will hear only the parts that relate to 
Jewish history.” 
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Mr Mizrahi has been among those leading the criticism of the project. “No other historic 
city in the world has built a cable car – and for very good reason,” he said. 

Jerusalem ‘not Disneyland’ 
In March about 30 international architects – some of whom have worked on projects in 
Jerusalem – wrote to Mr Netanyahu urging him not to pursue what they called short-
term interests. 

“The project is being promoted by powerful interest groups who put tourism and political 
agendas above responsibility for safeguarding Jerusalem’s cultural treasures,” the letter 
said. 

The letter followed a statement by 70 Israeli archaeologists, architects and public 
figures against the cable car in November, when the project was speeded up. They 
said: “Jerusalem is not Disneyland, and its landscape and heritage are not for sale.” 

A French firm, Safege, which worked on the initial feasibility study, pulled out in 2015, 
reportedly under pressure from the French government over concerns that the project 
violated international law. 

In an apparent bid to ensure the project would go through, the previous Netanyahu 
government changed planning laws to remove the cable car from local and regional 
oversight. It also ensured the public could not submit objections. 

Instead the scheme is being treated as a “national infrastructure” project, similar to a 
new railway line or gas pipeline. The National Planning Council offered a curtailed 
period for organisations to lodge reservations that ended on March 31. 

Mr Swaid, who is the director of the Arab Centre for Alternative Planning, drew up a list 
of reservations on behalf of the Supreme Religious Council of Muslims in Israel. 

Other critical comments were submitted by lawyers for the Silwan neighbourhood, the 
archaeologists of Emek Shaveh, the planning group Bimkom, a Palestinian merchant 
association in the Old City, and a tour guides group. 

The Karaites, a small Jewish sect whose ancient cemetery lies in the path of the cable 
car, in the Biblical Hinnom Valley, said the project showed “contemptuous disregard for 
the dignity of the deceased and the Karaite community in general”. 

Benjamin Kedar, a former chairman of the Israel Antiquities Authority, lodged a protest 
too. 

Loss of all privacy 
One of the Silwan homes in the path of the cable car belongs to the Karameh family. 
The cabins may pass only four metres above the flat roof where toddlers play and the 
family of 20 hang their washing. Support columns for the cable car may end up being 
driven into the family’s garden, one of the few green spots in Silwan. 
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“Nowhere in Israel do cable cars travel over houses, let alone a few metres above,” said 
Mr Mizrahi. “It seems clear why in this case. Because the houses belong to 
Palestinians.” 

Samer Karameh, a 24-year-old lorry driver, said everyone in Silwan was opposed to the 
cable car, as it would be helping settler groups like Elad trying to take over their 
neighbourhood. But he was shocked to learn that it would pass so close to his house. 

“We’ll lose all privacy. We won’t be able to open the windows without being seen by 
thousands of strangers. And it can’t be safe to have these cars travelling just over the 
heads of our children,” Mr Karameh said. 

“We know we won’t be the beneficiaries,” he added. “The authorities won’t give us a 
permit to build anything here, so all the business will go to the settlers.” 
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