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٤

  القدساالردن 

 يبرز دور الوصاية الهاشمية بالحفاظ عليها" عين على القدس

 

ين على القدس الذي بثه التلفزيون األردني، أمس االثنين، على دور سلط برنامج ع - عمان  
 .الدول اإلسالمية في الدفاع عن القدس، وأهمية الوصاية الهاشمية في الحفاظ على عروبتها وحمايتها

وأبرز البرنامج دور منظمة التعاون االسالمي التي كانت تسمى سابقا منظمة المؤتمر اإلسالمي  
وأكد مندوب األردن السابق لدى منظمة التعاون اإلسالمي .الصلة بين الدول االسالميةفي توطيد أواصر 

جمال الشمايلة، دور الوصاية الهاشمية على المسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، وما 
مم يوليه الملك عبداهللا الثاني لهذا الموضوع من أهمية قصوى في جميع المحافل الدولية سواء في اال

وقال إن الملك .المتحدة أو الجامعة العربية أو منظمة التعاون االسالمية وزياراته الثنائية للدول المختلفة
ًدائما يؤكد أن حل القضية الفلسطينية ال يمكن أن يبدأ اال بالحفاظ على الهوية اإلسالمية للقدس الشرقية 

 مع ٢٠١٣، مشيرا إلى توقيع اتفاقية عام "القدس خط أحمر"باعتبارها عاصمة للدولة الفلسطينية، وأن 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس تؤكد حرص الحكومة الفلسطينية على عدم المساس بالوصاية الهاشمية 

وأضاف الشمايلة أن القدس بحاجة لجهود ودعم جميع الدول اإلسالمية، ففي كل مؤتمر .على المقدسات
 مليار ٣ر٥المادي للقدس حتى وصل المبلغ لما يزيد على للمنظمة كان الكل يتطرق إلى موضوع الدعم 

 .دوالر، ولم يترجم منها إال القليل على أرض الواقع

وتطرق البرنامج إلى دور المحاكم الشرعية األردنية في الحفاظ على هوية القدس العربية  
 مجموع عقارات القدس من% ٦٠اإلسالمية، ألهمية هذا الدور نظرا الن العقارات الوقفية تشكل ما نسبته 

 .القديمة، وتقوم هذه المحاكم على إدامتها وحراستها

وتتكون المحاكم الشرعية األردنية في القدس من ستة قضاة وأربعين موظفا يتبعون لدائرة قاضي  
القضاة، وتدفع رواتبهم من موازنتها، وتتكون من ثالثة اقسام، االول يتعلق باالوقاف الذرية وهو المرجعية 

لرئيسة لجميع االوقاف المحيطة بالقدس، والثاني يضطلع بمهمة تجديد جوازات السفر االردنية ونقلها ا
وقال القائم .واعادتها الصحابها، والثالث يقوم بتسهيل سفر المقدسيين وتسهيل امور المعتمرين منهم

 الدور التنفيذي الذي بأعمال قاضي القضاة األردني في القدس الدكتور واصف البكري إنه باإلضافة إلى
تقوم به هذه المحاكم، هنالك قيمة معنوية لها كرمز من رموز القدس، وهي شاهد على عراقتها نظرا لما 
تحتويه سجالتها من وثائق مهمة تمثل امتداد العصور في القدس والتي تؤكد عروبة القدس وهويتها 

 .اإلسالمية

 ٥ ص٤/٩/٢٠١٩الدستور 

***  



 
٥

  ستنكر شطب كلمة فلسطين من خارطة العالمت" فلسطين النيابية"

  

استنكرت لجنة فلسطين النيابية القرار األميركي المتمثل بشطب كلمة فلسطين عن  - بترا - عمان
ًخارطة العالم، وقرار جمهورية هندوراس بفتح بعثة دبلوماسية لها في القدس الشريف تمهيدا لنقل 

  . سفارتها من تل أبيب

 اللجنة بدار المجلس اليوم الثالثاء برئاسة النائب يحيى السعود، لبحث جاء ذلك اجتماع عقدته
  . ودور أوقاف القدس والجهود المبذولة لصالح المقدسيين" األقصى"عدد من الموضوعات المتحورة حول 

ودانت لجنة فلسطين النيابية، الممارسات اليومية المتكررة التي ينفذها االحتالل اإلسرائيلي بحق 
األقصى المبارك والمقدسات اإلسالمية والمسيحية والمقدسيين، ما يتطلب من الهيئات األممية المسجد 

  . تطبيق قرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن

وأكد السعود أن الوصاية الهاشمية حافظت على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 
د المقدسيين انسجاما مع توجيهات ورؤى الشريف، وكذلك على هوية المدينة المقدسة، ودعمت وجو

ًلن تدخر جهدا لدعم كل المبادرات الهادفة للدفاع " فلسطين النيابية"وزاد ان . جاللة الملك عبداهللا الثاني
  . عن القدس والمقدسيين الذين ما زالوا صامدين امام غطرسة قوات االحتالل

ًيبا بالشراكة مع أمانة عمان الكبرى واضاف السعود ان معرض األسبوع المقدسي الذي سيعقد قر
يأتي في إطار استراتيجية اللجنة الرامية إلبراز الدور المهم للمقدسيين في الحفاظ على المقدسات وعلى 

  . وجودهم رغم كل الممارسات التي ينتهجها االحتالل اإلسرائيلي بحقهم

سخة في ذهن األجيال عبر ٕوبين أن المعرض يحمل رسالة سامية لتعظيم شأن القدس وابقائها را
ويهدف المعرض، بحسب . نشاطات وفعاليات وفنون تمثل بمجملها تاريخ وثقافة أبناء مدينة القدس

السعود، إلى تأكيد الوصاية الهاشمية، والرواية الفلسطينية المتعلقة بالقدس وتاريخها، واعتبارها عاصمة 
ثقافية وتراثية في حشد التضامن مع القدس ابدية لدولة فلسطين، وتوظيف أدوات اجتماعية وفنية و

واكد السعود أهمية . وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والمحلي والتضامن مع االشقاء في فلسطين
لدورها الفاعل في انجاح العديد من المبادرات التي من شأنها دعم المقدسيين وتأكيد " األمانة"الشراكة مع 

سعود أبو محفوظ وأحمد : وأكد اعضاء اللجنة النواب. فاظ على المقدساتالدور المهم للمقدسيين في الح
الرقب وقصي الدميسي ومحمد الظهراوي أهمية المعرض الذي سيعقد على مدى اسبوع، ويشتمل على أهم 
األحداث التاريخية والثقافات والفنون التي تتمتع بها مدينة القدس لما من شأنه تعزيز مكانتها واهميتها، 

ين إلى أن المعرض سيكون بمثابة محاكاة حقيقية لواقع الحياة في مدينة القدس، حيث سيتناول أبرز الفت
 .العادات والتقاليد المقدسية بطريقة فنية

  ٤/٩/٢٠١٩الدستور 

*** 



 
٦

  شؤون سياسية

  "األونروا"األردن يؤيد جهود حشد التصويت لدعم تفويض 

  

ين مواصلة األمانة العامة وبعثاتها في الخارج أيد األردن طلب دولة فلسط –  بترا–القاهرة 
ومجالس السفراء العرب جهودها في تفعيل قنوات االتصال الدبلوماسية والسياسية مع دول العالم لحثها 

  .على التصويت لصالح دعم تجديد التفويض لوكالة الغوث الدولية

لطارئ الذي دعت له واكد المجتمعون في ختام إجتماع المشرفين على شؤون الفلسطينيين ا
فلسطين بمشاركة الدول المضيفة لالجئين، وعقد امس بالجامعة العربية وشارك فيه األردن ولبنان كدول 
مضيفة لالجئين دعمهم الستمرار األونروا في عملها ورفض أي مساس أو تالعب بتعريف صفة الالجئ 

ماتها التعليمية والصحية واالجتماعية في تقديم كافة خد» أونروا«الفلسطيني، كما أكدوا على استمرار 
واإلغاثية لكل الالجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، حتى يتم حل قضية الالجئين 

  .حال عادال وشامال

رض لها وكالة األونروا من اإلدارة األميركية، عودان المشاركون حملة االستهداف والتشكيك التي تت
  . قتراب التصويت على تجديد التفويض الممنوح للوكالة في شهر تشرين الثاني المقبلوالتي تتزامن مع ا

وأكد المؤتمر أهمية ومحورية الحضور العربي في مؤتمر تعهدات كبار المانحين لألونروا على 
المستوى الوزاري، والذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك في تغطية العجز المالي 

 . مليون دوالر١٢٠ ذي قدر بـال

  ٤ ص٤/٩/٢٠١٩الرأي 

***  

  ال حل لمشاكل الشرق األوسط ": القدس العربي"رئيس مجلس األمن لـ

 دون حل القضية الفلسطينية
  

فاسـيلي نيبنزيـا، سـفير االتحـاد الروسـي  قـال – "القـدس العربـي"  – نيويـورك – عبد الحميد صـيام
 إن "القـدس العربـي"سـبتمبر الحـالي، فـي حـديث لــ/ن لـشهر أيلـوللدى األمم المتحـدة، ورئـيس مجلـس األمـ

 بقيت طوال هـذه العقـود جـزءا مـن عمليـة  ًمؤكدا أنها الشعب الفلسطيني األمم المتحدة ليست هي من خذل
 .المداوالت حول القضية إليجاد حل سلمي للقضية دون جدوى

لحل قضايا الشرق األوسط، ودون أن العمل الجماعي متعدد األطراف هو الطريق الصحيح : نيبنزيا
  يكون هناك حل للقضية الفلسطينية ال نعتقد أن قضايا الشرق األوسط سيتم تسويتها

 حول فـشل األمـم المتحـدة فـي وقـف االسـتيطان "القدس العربي"ًوأكد نيبنزيا ردا على سؤال لمراسل 
 والمنظمــات الدوليــة ومبعــوثي األمــين اإلســرائيلي رغــم القــرارات العديــدة مــن مجلــس األمــن والجمعيــة العامــة



 
٧

، ولمـاذا فـشلت األمـم المتحـدة بهـذا الـشكل الكـارثي فيمـا يتعلـق )٢٠١٦ (٢٣٣٤العام، وآخر تلك القـرارات 
انظر إلى اللجنة الرباعية، أين هي؟ موجـودة ":  أن اللوم ال يقع على عاتق األمم المتحدة، وقال بفلسطين؟

ويتم تأجيل إطالقها مرة وراء مرة ومـا  "صفقة القرن"آلن عن ما يسمى بـنسمع ا. لكن معطلة ال تعمل شيئا
ــك، تعرفــون أن  ــات اإلســرائيلية أي بعــد أســبوعين وال أعتقــد ذل نــسمعه اآلن أنهــم ســيطلقونها قبــل االنتخاب

لــسنا وحــدنا مــن نــدين تلــك . روســيا تؤيــد القــضية الفلــسطينية ونــدين بــشدة أنــشطة إســرائيل االســتيطانية
  ." بل معظم العالم كما يظهر في أعداد المصوتين على القراراتاألنشطة

كــل مــرة نــسمع . لــيس لـدي أخبــار إيجابيــة لتقــديمها حــول هـذا الموضــوع": وأضـاف الــسفير نيبنزيــا
لقــد . تقـارير المبعــوث الخـاص لعمليــة الـسالم، نيكــوالي مالدينــوف، نجـده متــشائما أكثـر مــن المـرة الــسابقة

مــل الجمــاعي متعــدد األطــراف والــذي نظــن أنــه هــو الطريــق الــصحيح لحــل قــضايا عرضــنا علــى األطــراف الع
ودون أن يكـون هنـاك حـل للقـضية الفلـسطينية ال نعتقـد أن قـضايا الـشرق األوسـط سـيتم . الشرق األوسـط

ولألسـف . االتحاد األوروبي يشاركنا في الموقف مـن الدبلوماسـية متعـددة األطـراف لحـل المـسألة. تسويتها
  ." أخبار جيدة في هذا المضمار ألقدمهاليس لدي

وردا على سؤال حول التـدخل التركـي فـي شـمال سـوريا، قـال سـفير روسـيا لـدى األمـم المتحـدة إن 
نـدرك أن ": ، وأضاف"روسيا تتفهم شواغل تركيا األمنية الناجمة عن تواجد جماعات إرهابية شمالي سوريا"

رهابية المتواجـدة هنـاك، لكـن ذلـك ال ينبغـي أن يكـون سـببا أنقرة حريصة على أن ال تهاجمها الجماعات اإل
  ."في تجاهل مصالح األكراد

ونفى السفير الروسي وجود أي توتر بين روسيا واألمين العام لألمم المتحدة، أنطونيـو غـوتيريش، 
الذي أنشأ الشهر الماضي لجنة تحقيق في هجمات اسـتهدفت منـشآت طبيـة تـدعمها المنظمـة الدوليـة فـي 

  .نطقة إدلبم

ال يوجد أي توتر بيننا وبين األمين العام بشأن تلك اللجنة، خاصة وأننـا كـشفنا فـي ": وقال نيببنزيا
جلسات عديدة لمجلس األمن عـدم صـحة اتهـام الجيـشين الروسـي والـسوري باسـتهداف تلـك المنـشآت فـي 

  ."إدلب

الواليـات المتحـدة األمريكيــة، وردا علـى سـؤال بـشأن التــوتر فـي منطقـة الخلــيج العربـي بـين إيــران و
أعــرب عــن توقعــه أن تــشهد االجتماعــات رفيعــة المــستوى، المزمــع عقــدها فــي األســبوع األخيــر مــن الــشهر 

: وأضــاف. "أخبــارا إيجابيــة بالنــسبة لالتفــاق النــووي"الجــاري علــى هــامش الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، 
 على هذا االتفاق وضمان أن ال ينحرف أي من أطرافه روسيا تسعى مع زمالئها األوروبيين إلى المحافظة"

  ."بعيدا عنه

ــي تمــوز  ــه ف ــدمت ب ــذي تق ــرح روســيا، ال ــق األمــن /وحــول مقت ــشأن ســبل تحقي ــو الماضــي، ب يولي
وزعنا تصورنا عن تحقيـق األمـن الجمـاعي علـى زمالئنـا ": الجماعي في منطقة الخليج العربي، قال نيبيزيا
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نعتقد أنه ال يوجد طريـق آخـر لتحقيـق االسـتقرار ": وقال. "دا من بعض الدولفي مجلس األمن، وتلقينا ردو
  ."في المنطقة إال عبر إنشاء آلية لألمن الجماعي لبلدان المنطقة

وفي الملف الليبي، قال السفير الروسي إن مجلس األمن سيعقد األربعاء جلسة مـشاورات تتـضمن 
  .إفادة من الممثل األممي الخاص بليبيا

  ٤/٩/٢٠١٩مدينة القدس موقع 

*** 

  االستيطان يهدد حل الدولتين ويقوض السالم الدائم: االتحاد األوروبي

 

 استولى مستوطنون متطرفون، أمس، بحماية قوات االحتالل -عمان - نادية سعد الدين
ات ٍاإلسرائيلي، على أراض في بيت لحم، بالضفة الغربية، في وقت اعتبر فيه االتحاد األوروبي أن عملي

ٕهدم المنازل واإلخالء والبناء االستيطاني تشكل تهديدا لحل الدولتين واحالل السالم الدائم ً.  

على مساحة أربعة دونمات من ” كرفانات“ونصب المستوطنون بيوتهم االستيطانية المتنقلة 
  .األراضي الفلسطينية في بيت جاال، غرب بيت لحم، ومنعت أصحابها من الوصول إليها

 قوات االحتالل من وجود عناصرها العسكرية واألمنية في المنطقة لقمع أي احتجاج فيما كثفت
فلسطيني ضد انتهاكات االحتالل، ومستوطنيه، بحق الشعب الفلسطيني، وسط تنديد القيادة الفلسطينية 

  .باالستيطان، ومطالبتها بتحرك دولي عاجل لوقفه

) ج(عمليات الهدم في المناطق المصنفة “ن ًوأصدر االتحاد األوروبي، أمس، بيانا قال فيه إ
ًبالضفة الغربية، والبناء االستيطاني اإلسرائيلي يشكل تهديدا لقابلية حل الدولتين وتقويضا لآلمال بسالم  ً

  .”دائم

وأضاف االتحاد األوروبي، في بيانه الذي صدر عن ممثله باإلتفاق مع رؤساء البعثات األوروبية 
سياسة االستيطان اإلسرائيلية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، كغيرها  “في القدس ورام اهللا، أن

  .”من اإلجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات الترحيل القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل

انون يتوقع من السلطات اإلسرائيلية احترام التزاماتها كقوة احتالل وفق الق“وقال االتحاد إنه 
  .”الدولي

كرر معارضته الدائمة القوية لسياسة االستيطان اإلسرائيلية واإلجراءات المتخذة “وشدد على أنه 
ٕفي هذا السياق، بما في ذلك عمليات اإلخالء والهدم، وان استمرار هذه السياسة يقوض إمكانية تحقيق 

  .”قدس عاصمة مستقبلية للدولتينحل الدولتين والسالم الدائم، كما يهدد بشكل خطير إمكانية كون ال

الصادر ) ٢٣٣٤(ُيشار إلى أن آخر القرارات األممية التي صدرت بخصوص االستيطان القرار رقم 
، والذي طالب بوقف فوري ٢٠١٦من العام ) ديسمبر( كانون األول ٢٣عن مجلس األمن الدولي، في 

  .وكامل لالستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة
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وال تتوقف انتهاكات سلطات االحتالل في األراضي الفلسطينية المحتلة عند االستيطان فقط؛ حيث 
ً مواطنا فلسطينيا، بينهم طفل، برصاص االحتالل ١٢أفادت معطيات رسمية فلسطينية باستشهاد  ً

  .الماضي) أغسطس(اإلسرائيلي، في قطاع غزة والضفة الغربية، خالل شهر آب 

للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير، ” عبد اهللا الحوراني“ر عن مركز وقال تقرير صاد
ارتقى عشرة شهداء من قطاع غزة، وشهيدان من الضفة الغربية، في عمليات إعدام واضحة “أمس، أنه 

  .”من قبل قوات االحتالل

الل إلى االحتالل احتجز جثامين خمسة شهداء، ليرتفع مجموعهم في ثالجات االحت“وأضاف أن 
  .”، في مخالفة صارخة للقانون اإلنساني الدولي٢٠١٥ً شهيدا، منذ العام ٥١

سلطات االحتالل اعتقلت خالل الشهر الماضي نحو “وأشار المركز، في تقريره الشهري، إلى أن 
  .”ً مواطنا في كل من الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة٤٥٠

رس سياسات عقابية قاسية ضد األسرى الفلسطينيين، المقدرين سلطات االحتالل تما“ونوه إلى أن 
ً سيدة، يعيشون ظروفا صعبة داخل سجون االحتالل، ٤٣ طفال و٢٢٠ آالف أسير، بينهم ٦بنحو 

  .”ومحرومون من أبسط حقوقهم المشروعة التي نص عليها القانون الدولي

ً مواطنا فلسطينيا برصاص إسرائيلي، من بينهم٦٣٠كما أصيب   في قطاع غزة، خالل ٥٠٠ ً
 في الضفة الغربية، بما فيها ١٣٠مشاركتهم في مسيرات العودة السلمية، باإلضافة إلى إصابة نحو 

القدس المحتلة، خالل تصديهم لممارسات االحتالل العنصرية، من حيث االستيالء على االراضي وهدم 
  .”المنازل واستكمال إقامة جدار الفصل العنصري

 منزال ومنشأة في الضفة ٢٥سلطات االحتالل هدمت خالل الشهر الماضي، “يات أن وبينت المعط
  .”الغربية، بما فيها القدس

 منزال ومنشأة فلسطينية بالهدم ووقف البناء، فيما صادقت خالل ٥٧كما أخطرت سلطات االحتالل 
 بما فيها القدس الشهر المنصرم، على خطط إلقامة آالف الوحدات االستيطانية في الضفة الغربية،

  .المحتلة، وصادرت واستولت على مئات الدونمات من األراضي الزراعية، لصالح مستوطنات االحتالل

 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، ٢٣٠٤ويشمل المخطط االستيطاني اإلسرائيلي األخير إقامة 
ًواضفاء صفة الشرعية على أربع بؤر استيطانية عشوائية، تزامنا مع مخطط  آالف وحدة ٦ ضخم إلقامة ٕ

الجاثمة على أراضي المواطنين شمال ” بيت إيل“ وحدة جديدة في مستوطنة ٦٥٠استيطانية، عدا إقامة 
  .مدينة رام اهللا

 وحدة في ٣٠٠كما أصدرت الحكومة اإلسرائيلية تعليمات إلقامة حي استيطاني جديد يضم 
 وحدة في مستوطنة ٢٠٠مدينة رام اهللا، والمقامة على أراضي المواطنين غرب ” دوليب“مستوطنة 
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، واللتان تقعان في التجمع ”ايبي هناحال“ وحدة في مستوطنة ١٠٠، عدا سريان مخطط إلقامة ”متساد“
  .اإلسرائيلي” غوش عتصيون“االستيطاني 

 وحدة على ١٢٠ وحدة استيطانية في القدس المحتلة، و٨٩٥وتزامن ذلك مع مخطط إقامة 
ً دونما من أراضي بلدة ٦٣ًمنطقة وادي قانا غرب سلفيت، فضال عن االستيالء على أراضي دير إستيا ب

  .ً دونما من أراضي بلدة بيت حنينا في القدس المحتلة١١بورين جنوب نابلس، و

 ١٠٣اعتداءات المستوطنين تصاعدت خالل الشهر الماضي إلى حوالي “وقال التقرير إن 
ً مواطنا، بينهم ثالثة أطفال، ١٣وممتلكاتهم، أسفرت عن اصابة اعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين 

  .”ٕحيث شملت تنفيذ عمليات اطالق نار، ودهس، واحراق واالستيالء على األراضي الزراعية الفلسطينية

  ٢٢ص/٤/٩/٢٠١٩الغد 

*** 

  تحاد المحامين العرب يعقد اجتماعاته في عمان ا

  "متحدون معا إلسقاط صفقة القرن"تحت شعار 

 

تستضيف نقابة المحامين اجتماعات الدورة الثانية للمكتب الدائم التحاد المحامين  - الغد-عمان
وذلك تحت رعاية رئيس مجلس ) متحدون معا السقاط صفقة القرن(، تحت شعار ٢٠١٩العرب للعام 

 . الشهر الجاري٩_٧االعيان فيصل الفايز خالل الفترة من 

 رئيس المكتب المنعقد في عمان ان عقد االجتماع في هذه وقال نقيب المحامين مازن رشيدات،
متحدون معا السقاط (الفترة له معان ودالالت كبيرة وكثيرة، خاصة وان الشعار الذي يعقد تحته المكتب 

يؤكد على ان كلمة المحامين العرب واحدة تجاه القضية الفلسطينية وعاصمتها االبدية ) صفقة القرن
 .ى التمسك بالوصاية الهاشمية على كافة المقدسات االسالمية والمسيحيةالقدس، مع تاكيدهم عل

واضاف ان صفقة القرن لن تمر ولن تتحقق مع الرفض الشعبي والنقابي العربي، وطالما ان 
الشعوب العربية متحدة ومتكاتفة لنصرة اهلنا في فلسطين وداعمة لهم في كفاحهم البطولي ضد االحتالل 

 بالغاء كافة االتفاقيات المعقودة مع االحتالل، تمهيدا لقيام الدولة الفلسطينية الصهيوني، ومطالبة
 .وعاصمتها القدس الشريف

واشار رشيدات انه ستعقد الى جانب اجتماعات المكتب ندوتان متخصصتان، االولى حول محاكمة 
 .الجنائية الدوليةالكيان الصهيوني على جرائم الحرب التي ارتكبها ويرتكبها يوميا امام المحكمة 

وتهدف الى الوصول الى قرارات ” القضية الفلسطينية وصفقة القرن“فيما تتناول الندوة الثانية 
 .وتوصيات موحدة إلسقاط هذه الصفقة
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ويشارك في اجتماعات المكتب الدائم نقباء نقابات المحامين في الوطن العربي وممثلين عن 
 . المكتب الدائم المنتخبينمجالس نقابات المحامين العربية واعضاء

وسيتحدث في حفل افتتاح االجتماعات الى جانب راعي الحفل، رئيس المكتب نقيب المحامين 
مازن رشيدات، وامين عام اتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين ورئيس االتحاد نقيب محامي مصر 

  .سامح عاشور

 العامين المساعدين لالتحاد الذين انتقلوا وسيتم خالل حفل افتتاح االجتماع تكريم عدد من االمناء
 .الى رحمته تعالى

وبين رشيدات انه سوف تصدر في نهاية اجتماعات المكتب الدائم بيان ختامي يتضمن القرارات 
  .والتوصيات السياسية والمهنية و التنظيمية

  ٤/٩/٢٠١٩الغد 

*** 

  اعتداءات
 

ّاالحتالل يمدد اعتقال تسعة مقدسيين ُ  
 

ت االحتالل اعتقال تسعة مواطنين من القدس المحتلة، كانت اعتقلتهم فجر يـوم أمـس مددت سلطا
العيـسوية وسـط القـدس  وشملت قرارات التمديد ثمانية شـبان مـن بلـدة.من منازلهم حتى يوم الخميس القادم

 أحمد جمـال عطيـة، عمـاد أبـو ريالـة، جمـال فادي محمد عطية، محمود عبد الرؤوف محمود،: المحتلة هم
 .محمد محيسن، محمد صالح داري عمران داري، صالح محمد داري، محمود

  .اعتقال الشاب نور الشلبي كم سكان حي الصوانة قرب سور القدس التاريخي تمديد كما تم

  ٣/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  قوات االحتالل تعتقل مواطنين من العيسوية

 

ل اإلسرائيلي، مـساء اليـوم الثالثـاء، مـواطنين مـن قوات االحتال اعتقلت –  وكاالت–فلسطين اليوم 
 .بلدتي العيسوية وسلوان، بالقدس المحتلة

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل اعتقلت المواطن الخمسيني محمد موسى محيسن أثنـاء 
  .انتواجده في محل تجاري ببلدة العيسوية، والشاب يزن صيام من منزله في حي وادي حلوة ببلدة سلو

  ٣/٩/٢٠١٩فلسطين اليوم 

***  
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  نتنياهو يتحدى الفلسطينيين ويقتحم الحرم اإلبراهيمي اليوم
 

ي بنيـــامين نتنيـــاهو، األربعـــاء، فـــي ســـرائيليـــشارك رئـــيس الـــوزراء اإل: "القـــدس العربـــي" – رام اهللا 
واســتعدادات للمــرة األولــى وســط إجــراءات أمنيــة مــشددة واحتجاجــات  الحــرم اإلبراهيمــي فــي الخليــل اقتحــام

 .فلسطينية للتصدي لهذه الزيارة

وشددت قوات االحتالل من إجراءاتها األمنية في البلدة القديمة من مدينة الخليل، خاصة في محيط 
ًالحرم اإلبراهيمي وحي تل ارميدة وشارع الـشهداء وحـي الـساليمة وحـي واد الحـصين وحـي الـراس، تمهيـدا 

المنطقــة التــي مــن المفتــرض أن يزورهــا نتنيــاهو منــذ  إلــى  خاصــةودفعــت قــوات االحــتالل بوحــدة. للزيــارة
 .االثنين، وفتشت العديد من المنازل الفلسطينية والشوارع والمداخل

ونصب جيش االحتالل خيمة قرب الحرم حيث من المتوقع أن يلقي نتنياهو كلمة، يؤكـد فيهـا علـى 
صــوات النــاخبين مــن المــستوطنين فــي ســيطرة االحــتالل علــى المــسجد اإلســالمي الخــالص، بهــدف كــسب أ

  .االنتخابات

ووجه تجمع شـباب ضـد االسـتيطان، دعـوات ألهـالي المدينـة للتـصدي للزيـارة ورفـع الرايـات الـسود 
وناشـد التجمـع األهـالي بعـدم التعـاطي مـع الزيـارة ونبـذ ومقاطعـة أي . على أسطح منازل في البلدة القديمة
  .شخصية فلسطينية تحاول استقباله

هذه الزيارة من نتنياهو ما هي إال محاولـة لكـسب ": جانبه قال نائب محافظ الخليل خالد دودينمن 
رئـيس وزراء االحـتالل بزيارتـه للخليـل لـن "وأضـاف أن . "أصوات المستوطنين، وهـي ال تعنـي أي شـيء لنـا

اهيمـي، وهـو يمـارس يغير أي شيء من الواقع التاريخي والديني لمدينة أبي األنبيـاء الخليـل وللمـسجد اإلبر
  ."عنصريته واحتالله على األرض، ولن يغير ذلك شيئا من تاريخنا

وحــذرت وزارة األوقــاف والــشؤون الدينيــة مــن التــداعيات الخطيــرة فــي مدينــة الخليــل المحتلــة عقــب 
ًنــصب المــستوطنين الخيــام الكبيــرة فــي منطقــة تــل ارميــدة اســتعدادا الســتقبال نتنيــاهو بحجــة المــشاركة فــي 

وقالـت إن زيـارة نتنيـاهو ومـا يجـري اآلن فـي . وس رسمية إلحيـاء الـذكرى التـسعين ألحـداث ثـورة البـراقطق
 التـي أشـعلت ٢٠٠٠ًمدينة الخليل المحتلة يذكرنا تمامـا بزيـارة أرئيـل شـارون لمدينـة القـدس المحتلـة عـام 

جر المنطقــة لحــرب انتفاضــة األقــصى، مؤكــدة أن الزيــارة تــصعيد خطيــر ومــساس بمــشاعر المــسلمين، وســت
  .دينية ستكون لها عواقب كبيرة

مـــن جانبهـــا أدانــــت وزارة الخارجيـــة والمغتــــربين الفلـــسطينية، مـــا وصــــفته بالزيـــارة االســــتعمارية 
  .االستفزازية لمدينة الخليل وبلدتها القديمة وللحرم اإلبراهيمي الشريف اليوم

بامتيــاز يقــوم بهــا نتنيــاهو فــي أوج واعتبــرت فــي بيــان لهــا، أن هــذه الزيــارة اســتعمارية عنــصرية 
معركته االنتخابية في محاولة الستمالة األصـوات مـن اليمـين واليمـين المتطـرف لـصالحه، وتـأتي فـي إطـار 

 لتهويد البلدة القديمة في الخليـل بمـا فيهـا الحـرم اإلبراهيمـي الـشريف، إسرائيلمخططات اليمين الحاكم في 
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ين، خاصة أن المستشار القضائي لحكومة االحتالل كان قد أصدر ومصادرة سوق الجملة ومنحه للمستوطن
  .ًأمرا بوقف سيطرة بلدية الخليل على السوق

وحذرت الوزارة مـن مخـاطر ونتـائج زيـارة نتنيـاهو لقلـب مدينـة الخليـل المحتلـة، خاصـة أن سـلطات 
 وتنكيليــة بــالمواطنين االحــتالل أبلغــت ســكان حــي تــل ارميــدة والبلــدة القديمــة ومحيطهــا بــإجراءات تــضييقية

ًالفلـسطينيين تمهيــدا لتلـك الزيــارة المــشؤومة مثـل إغــالق الحـرم اإلبراهيمــي الــشريف أمـام المــصلين وحظــر 
  .التجوال والتحرك

وطالبــت الــوزارة المجتمــع الــدولي والمنظمــات األمميــة المختــصة وفــي مقــدمتها اليونــسكو تحمــل 
ٕ شعبنا في الخليل، وفضح هذه الزيـارة وادانتهـا، واتخـاذ مـا يلـزم المسؤولية القانونية واألخالقية تجاه معاناة

  .من اإلجراءات لمنعها، وتحميل نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعياتها

 ٤/٩/٢٠١٩القدس العربي 

***  

  اعتداءات/ تقارير 
  

 أغسطس في ًإسرائيليا ًانتهاكا ٤٧٧

 القائم الوضع لتغيير رسمية جمةتر األقصى اقتحامات :األورومتوسطي
  

 صعدت اإلسرائيلي االحتالل قوات ّأن اإلنسان لحقوق األورومتوسطي المرصد أكد – صفا – جنيف
 مؤشــرات وســط إســرائيلي، سياســي مــستوى أعلــى مــن بقــرار المحتلــة، القــدس مدينــة فــي اعتــداءاتها مــن

 الحقـوقي المرصـد وأوضـح.األقـصى مـسجدال فـي القائم الوضع سياسة لكسر إسرائيلية توجهات عن واضحة
 مدينـة فـي اإلنـسان حقـوق انتهاكـات فيـه ويرصـد الثالثـاء، يـوم أصـدره تقريـر فـي – جنيف ّمقره – الدولي
 ١١( األضحى عيد يوم صبيحة كان المدينة شهدته ما أخطر ّأن ،٢٠١٩ آب/أغسطس شهر خالل القدس

 المـسجد نتنيـاهو بنيـامين اإلسـرائيلي الـوزراء يسرئـ مـن بقـرار المـستوطنين مئـات اقـتحم عنـدما )أغسطس
 تنفيــذ بعــدم الــسائد العــرف كاســرين ،"الهيكــل خــراب "يــسمى مــا بــذكرى التلموديــة طقوســهم لتأديــة األقــصى

 بجـروح مـنهم ٦٥ إصـابة عـن أسـفر المسلمين للمصلين واسع قمع وسط اإلسالمية، األعياد في اقتحامات
 أبـواب اإلسـرائيلية القـوات أغلقـت الواسع، االعتداء هذا من أيام أربعة عدب أنه إلى وأشار.آخرين ٨ واعتقال
 عمليـة تنفيـذهما عقـب رفيقـه ٕواصـابة فلـسطينيا طفـال قتلهـا بعـد منـه، المـصلين وطـردت األقـصى، المسجد

ــث وهــذه طفيفــة، بجــروح اإلســرائيلية الــشرطة أفــراد أحــد أصــابت طعــن ــة ثال  ينفــذها للمــسجد إغــالق عملي
 ًمـستوطنا )٣٦٨٧( اقتحـام الـشهر هـذا خالل األورومتوسطي فريق وسجل.وجيزة مدة غضون في االحتالل
 الخاصــة، والقــوات اإلســرائيلية الــشرطة مــن مــشددة حراســات تــرافقهم األقــصى المــسجد لــساحات ًإســرائيليا
 ديــة،تلمو طقــوس لتأديــة ومحــاوالت الــساحات، فــي المتواجــدين علــى واعتــداءات اســتفزازية أعمــال رافقتهــا
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 خـالل المرصـد ورصـد.لالقتحامـات الشهري المعدل مرات بعدة يفوق الشهر هذا المقتحمين عدد ّأن ًموضحا
 المحتلـة، القـدس أحيـاء فـي اإلسـرائيلي االحـتالل قـوات مـن مباشـر واعتداء نار إطالق حادثة) ١٧( تقريره
 مـن وحارسـان وصـحفيان، نوامرأتا أطفال )٣( منهم بجروح آخرين )١١٠( ٕواصابة طفل مقتل عن أسفرت
 اقتحـام عمليـة )٦١( االحـتالل قـوات تنفيـذ األورومتوسـطي فريـق ووثـق.ومـسعف األقـصى، المسجد حراس
 مــن )٦(و نـساء )٦(و طفـال، )١٧( مــنهم ًمواطنـا )١١٥( اعتقـال تخللهـا المحتلــة، القـدس وأحيـاء لبلـدات
 كـأداة واالسـتدعاء واالعتقـال االقتحـام ستمـار االحـتالل قـوات أن الواضح من وبدا األقصى، المسجد حراس
 حـاالت )٨( الشهر هذا خالل األورومتوسطي فريق ووثق.قانوني سبب أو ذريعة أي دون والترهيب للعقاب

 منها منازل، )٦( هدم عليها ترتب المحتلة، القدس في وممتلكاتهم المواطنين لمنازل إخطارات وتوزيع هدم
 )٣٠( عـن يقـل ال مـا وزعـت كمـا .الـثمن باهظـة غرامـات دفـع لتجنـب ذاتيـا هـدمها علـى أصـحابها أجبر ٢

 الواقـع وتغييـر المقدسـيين لتهجيـر الرامية االحتالل سياسة في تصب جميعها ومنشآت، منازل لهدم ًإخطارا
ـــديمغرافي ـــة وطـــابع ال ـــة المدين ـــة العربي ـــى وأشـــار .المحتل ـــه إل ـــل أن ـــدمير هـــذا مقاب ـــازل الت ـــشآت للمن  والمن

 فريــق وثــق كمــا .اســتيطانية ســكنية وحـدة )٥٠٧١( بنــاء تتــضمن إســرائيلية قــرارات )٣( وثــق الفلـسطينية،
 فــي ورياضــية سياســية وفعاليــات لقــاءات تنظــيم فــي الفلــسطينيين حــق ّتقيــد إســرائيلية قــرارات )٩( المرصــد
 .المحتلة المدينة في الفلسطينية السيادة مظاهر منع بذريعة المحتلة، القدس

 ّإن جرجــاوي أنــس األورومتوســطي المرصــد فــي أفريقيــا وشــمال األوســط لــشرقا قــسم مــدير وقــال
 وتغيير فيه، ومكاني زماني تقسيم فرض واضح بشكل تستهدف األقصى المسجد في اإلسرائيلية الممارسات

ــرا لألســوأ، الواقــع األمــر ــر قــرارات مــن خــشيته عــن ًمعب ــات بعــد القادمــة الحكومــة مــن خطــورة أكث  االنتخاب
 التمييـز سياسـة وقـف إلـى اإلسـرائيلية الـسلطات" جرجـاوي "ودعـا).الجـاري سـبتمبر /أيلـول ١٧( يةاإلسرائيل
 االسـتهداف ٕوانهـاء والمحاكمـة، والمالحقـة التحقيـق إجـراءات فـي واإلسـرائيليين الفلـسطينيين بـين العنصري
ــسطينيين التعــسفي ــة القــدس فــي وممتلكــاتهم للفل ــه األورومتوســطي ّوجــدد.المحتل ــدولي لمجتمــعا مطالبت  ال
 الجــسيمة اإلســرائيلية االنتهاكــات توقــف ومواقــف قــرارات اتخــاذ لجهــة الخجولــة الــصمت دائــرة مــن بــالخروج

 والـسكان القـدس تجـاه المسؤولية وتحمل اإلنسان، الدولي والقانون اإلنسان لحقوق الدولي القانون لقواعد
 .العامة والجمعية األمن مجلس قرارات موجبب محتلة منطقة سكان باعتبارهم وحمايتهم فيها الفلسطينيين

 اإلبعــاد سياســة لوقــف التــدخل علــى المعنيــة الدوليــة المنظمــات الــدولي الحقــوقي المرصــد ّحــث كمــا
 .العبادة في والحق الحريات وانتهاك القسري

 ٣/٩/٢٠١٩وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

***  
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  شؤون مقدسية
  

   األقصى والحرم اإلبراهيميّمفتي القدس يحذر من االنتهاكات ضد

 دان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين جريمة هدم –فلسطين المحتلة 
وقال حسين وهو ايضا .مسجد األمة قيد اإلنشاء في منطقة خلة جبل جوهر في الخليل أمس األول االثنين

لطات االحتالل تصر على المضي في غيها س«خطيب المسجد األقصى المبارك في بيان أمس الثالثاء إن 
وعدوانها ضد المساجد بحجج واهية، وتحاول إسكات األذان من خالل قوانين مجحفة، وتسعى إلى حرمان 

واشار الى تصاعد اعتداءات االحتالل .«المواطنين الفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية في مساجدهم
ألخيرة على المسجد األقصى المبارك في القدس والمسجد اإلسرائيلي وقطعان مستوطنيه في اآلونة ا

اإلبراهيمي في الخليل من خالل تدنيسهما باالقتحامات والعربدة في باحاتهما، والتي كان آخرها اقتحام ما 
   )بترا.(يسمى بسلطة اآلثار اإلسرائيلية لقبة الصخرة المشرفة في المسجد األقصى

  ٢٠ص/٤/٩/٢٠١٩الدستور 

*** 

  كسواني يحذر من استمرار انتهاكات االحتالل للمسجد األقصىالشيخ ال

 للمـسجد المـستوطنين اقتحامـات المسجد األقصى، الشيخ عمـر الكـسواني، مـن اسـتمرار حذر مدير

وقــال الكــسواني فــي حــديث  .واعتقــال حــراس ومــوظفي األوقــاف واالعتــداء علــيهم بالــضرب المبــرح األقــصى
 جـــرائم تـــأتي فـــي اطـــار التـــصعيد الهـــادف لكـــسب األصـــوات فـــيإن هـــذه ال: "الثالثـــاء أمـــس إذاعـــي،

  ". المقبلةاإلسرائيلية االنتخابات

 ٤/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  مقدسية مدارس أربعة تأثيث عقود ّيوقع القدس ووقفية صندوق

 وقع صندوق ووقفية القدس، ضمن منحة الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ومنحة السيد
" دار الطفل" ألف دوالر، هي مدارس ١٠٠، عقود تأثيث أربعة مدارس مقدسية بتكلفة "ميشيل الصايغ"

ّومن جهته صرح المدير التنفيذي .في البلدة القديمة" دار األيتام اإلسالمية"و" أبو عبيدة"و" المطران"و
بكة المدارس النموذجية ، أن هذه المشاريع تأتي ضمن برنامج ش"طاهر الديسي"لصندوق ووقفية القدس، 

الذي تبناه صندوق ووقفية القدس لتحسين جودة التعليم بمدينة القدس، وأوضح الديسي ان التدخل 
وأضاف .ينسجم مع هدف تحسين البيئة المدرسية للمدارس المقدسية الذي يعتبر ابرز أهداف البرنامج

                                                    .عليم بمدينة القدس وتمكينه وتطويرهالديسي ان صندوق ووقفية القدس يركز اهتمامه على دعم قطاع الت
 ٤/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 
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  بالقدس القديمة البلدة وزائري لسياح مجاني "فاي واي"

 

 مدينــة حــول المعلوماتيــة الفجــوة لــسد ورياديــة فريــدة خطــوة فــي – كــوم دوت "القــدس" – القــدس
 أول بتركيـب اإلنترنـت؛ لخـدمات "نـت كـوول" شـركة خـالل من العلمي هاني المقدسي المهندس قام القدس،

 مـا مـع ينـسجم بمـا القـدس، مدينـة فـي القديمـة البلـدة وشـوارع زقـاق فـي )فـاي واي( مجـاني انترنـت شبكة
ــشه ــالم يعي ــوجي تطــور مــن الع ــة وســرعة ورقمــي تكنول ــي فائق ــادل ف ــسمح .المعلومــات تب  الخدمــة هــذه وت

 حقــائق تحتــوي خاصــة صــفحة لهــم تظهــر أن بعــد وذلــك اإلنترنــت بتــصفح والمــسلمين األجانــب سائحينللــ
 .اإلسالمية العربية بالرواية القدس عن تاريخية

ــد ــشركة قامــت وق ــب ال ــت لخــدمات مــوزع جهــاز ١٣٥ بتركي ــي الالســلكي اإلنترن ــدة ف  القديمــة، البل
 ربـط بعـد وذلـك واإلنجليزيـة العربيـة باللغتين صفحات للمتصفح تظهر حيث األوروبي، االتحاد مع بالتعاون

 .األثرية ومواقعها القدس مدينة حول تاريخية وحقائق معلومات تحتوي المجاني، فاي بالواي الذكي هاتفه

 اسـتقبال إلـى تهـدف المقدسـية المبـادرة هـذه أن نـت كـوول لشركة العام المدير العلمي هاني ويؤكد
 وأصـدقائهم أقـاربهم مـع دائـم تواصل على يبقيهم مجاني بإنترنت المقدسة ينةالمد زوار والحجاج السائحين

 داخـل الحركـة وتنـشيط الـسياحة قطـاع دعم في يسهم بما واإلنترنت، االجتماعي التواصل شبكات خالل من
ــدة ــة البل ــشجيع القديم ــسائحين وت ــى ال ــارة عل ــى أســواقها، زي ــب إل ــوفير جان ــات ت ــسائح المعلوم ــة لل  بالطريق
 .وغربية شرقية حضارات من بها مر وما القدس تاريخ عن حةالصحي

 إرسـال أجهـزة تركيـب إلـى احتاجـت المجانيـة الالسـلكي اإلنترنـت خـدمات تـوفير أن العلمي ويضيف
 بـات مكـان كـل فـي الـسائح أن إلـى مـشيرا القديمـة، البلدة داخل مخصصة أماكن في وضعت ومتطورة قوية

 مـن المقدمـة المجـاني فـاي الـواي خدمـة تتـوفر فيمـا .المتطـورة كنولوجيـةالت الخدمات هذه مثل توفر يتوقع
 اإلنترنـت تـصفح لهـم فيتـسنى وزوار، مـواطنين مـن القديمة البلدة في المتواجدين لجميع "نت كوول" شركة
 .متواصلة ساعة نصف لمدة

 عـــصر يـــشهدها التـــي الرقميــة الثـــورة مـــع تماشــيا أتـــت المبـــادرة هـــذه أن إلــى العلمـــي يـــشير كمــا
 ســيره أثنــاء معــدودة دقــائق خــالل دقيقــة معلومــات علــى الحــصول فــي الــسائح ورغبــة الحديثــة، التكنولوجيـا

 تنـشيط فـي المساهمة إلى الساعية الخاص القطاع شركات مبادرات إحدى وهي القدس، مدينة أسوار داخل
 نحـو المجتمعيـة بمـسؤوليتها نـت كـوول شـركة مـن والتزامـا المقدسة، المدينة في الراكدة االقتصادية الحياة
  .والتطوير المستدامة التنمية

 ١/٩/٢٠١٩ القدس

***  
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  ُتتضامن مع ناشط مقدسي مبعد عن بلدته" ناطوري كارتا"

 

 ُاليهوديـة، المناهـضة لالحـتالل الـصهيوني، الناشـط المقدسـي" نـاطوري كارتـا "زار وفد من جماعـة

مكـان اعتـصامه علـى  س المحتلة محمد أبو الحمص فيوعضو لجنة المتابعة في بلدة العيسوية وسط القد
 .مدخل بلدته

شـجبهم واسـتنكارهم لقـرار سـلطات االحـتالل بإبعـاد أبـو  ورفع أعضاء الوفد العلم الفلـسطيني وأكـدوا
  .يستمر حتى منتصف الشهر الجاري الحمص عن بلدته والذي

 ٤/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  آراء عربية

 !!.. ونيف من االستهداف واألزماتفلسطين والعرب قرن 

 عبد الرحيم جاموس.د

قرن ونيف من االستهداف (ة جملة قد تلخص تاريخ فلسطين وشعبها وكذلك تاريخ الدول العربي
َوالزل اإلستهداف قائما واالزمات تتناسل وتتزايد دون ظهور ابسط البوادر لتوقف اإلستهداف ) واالزمات

من قبل االستعمار الكلونيالي العسكري االستيطاني القائم على التطهير العرقي والفصل العنصري في 
 العالمية األولى، واحتالل القوات البريطانية القدس ما إن خسرت الدولة العثمانية الحرب.... فلسطين 

وفلسطين حتى بدأ األستعمار البريطاني الغربي تنفيذ خططه االستراتيحية بإحكام قبضته على فلسطين 
خاصة والشرق العربي عامة في سياق التوافقات اإلستراتيجية اإلستعمارية إلقتسام مناطق النفوذ وتجزئة 

يانات منفصلة عن بعضها البعض وصناعة هويات اقليمية يصعب اعادة تجميعها البالد العربية الى ك
وصهرها في هويتها القومية االساسية ،بل وضعها في حالت من التناقض والصراع مع تلك الهوية 
االساسية الجامعة وهي الهوية العربية االسالمية الصاهرة لكافة مكوناتها االجتماعية واإلنسانية الروحية 

، ما اوجد أولى األزمات وجذرها في الواقع والوجدان لإلنسان العربي ،وهي ازمة الهوية واإلنتماء ..اديةوالم
وما نتج عن هذه األزمة كان ازمة خطيرة ... وتنازعها ما بين اإلنتماء الوطني والقومي والديني..... 

َل التي رسمت حدودها تلك االتفاقات َتمثلت بحالة من التوتر الدائم وعدم اإلستقرار لكافة الكيانات والدو
االستعمارية السرية والمعلنة ، والموقعة بين الدول صاحبة الهيمنة والسيطرة والنفوذ على تلك الكيانات 

وكيفيات ... العربية من قبل دول اإلستعمار الغربي المباشر ثم غير المباشر والذي استمر بصورة وأخرى 
بعد الحرب العالمية الثانية .. ة رغم اعالن استقاللها على فترات متالحقةمختلفة للكيانات العربية الوليد

وهو تسهيل عملية امتصاص ونهب خيرات وثروات : وذلك لتحقيق غرضين وهدفين رئيسيين األول ..... 
اء يتمثل في بن: والهدف الثاني... وابقائها في دائرة التخلف االقتصادي والتقني والمعرفي.. البالد العربية 
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الكيان الصهيوني على ارض فلسطين وترسيخه وتدعيمه ومن ثم العمل على دمجة مع المحيط العربي 
المجزأ والمقسم والمفتت كمكون اساسي من مكونات نظام المنطقة الذي يجري ترسيخة اليوم تحت مسمى 

في دائرة اإلستهداف من هنا كانت فلسطين منذ بداية الحقبة اإلستعمارية .... نظام الشرق األوسط الجديد
كي ....... ولما تمثله اتجاه المنطقة العربية بشرقها وغربها ....... المباشر من قوى اإلستعمار لذاتها 

تتحقق األهدف االستراتيجية الكبرى لقوى اإلستعمار الدولي الغربي في عموم المنطقة المسماة بالعالم 
الكيان (وهكذا زرعت المستعمرة اإلسرائيلية ... العربي من االطلسي غربا الى الخليج العربي شرقا

على ارض فلسطين ككيان استعماري وظيفي تعهدت وساهمت كافة الدول الغربية اإلستعمارية ) الصهيوني
من اوروبا الى الواليات المتحدة على صناعته وتوظيفه خدمة لمصالحها المختلفة واداة من ادوات 

وتم اشراك قوى اقليمية أخرى وغير عربية في ... ة ونهب خيراتها صراعها للسيطرة على المنطقة العربي
المنطقة في تنفيذ هذه اإلستراتجية منها ايران قبل الثورة وبعدها والتي منحت اراضي عربية على الضفة 

ثم تركيا العلمانية ) االهواز او عرب استان(الشرقية للخليج العربي تتجاوز مساحة فلسطين بعدة مرات 
إن هذة اإلستراتجيات .. حت لواء االسكندرونة والذي ايضا تزيد مساحته عن مساحة فلسطينالتي من

اإلستعمارية التي الزال العالم العربي والمواطن العربي يئن تحت وطأتها ونتائجها كما الدول والكيانات 
ة الوطنية المستقلة العربية التي لم تستطيع بعد عقود طويلة من اعالن استقاللها ان تنجح في بناء الدول

وان تحقق التنمية والرفاه اإلقتصادي لشعوبها واالمن واإلستقرار وانضاج مفهوم المواطنة وما يترتب عليه 
وهما الشرطين االساسيين الواجب توفرهما في الدولة لتحقيق صفة ..... للمواطن من حقوق وواجبات 

ْفليع(الدولة الناجحة وتحقيق معنى اآلية الكريمة  َ ْ ِبدوا رب هذا البيت َ ْ َ ُْ َ َ  َ ْالذي َأطعمهم من جوع وآمنهم من * ُ ِْ ِ ِْ ُْ َُ َ ََ ٍَ ُ ْ 
ٍخوف ْ اال اننا إذا حاولنا ان نقارب هذه المفاهيم والشروط على اغلب الدول والكيانات العربية نجدها )..... َ

اب النجاح والزالت تعيش فنكون امام دول قد افتقدت اسب... غير متوفرة فيها او تفتقد لبعضها على األقل 
لذا فإن هذه السياسات التي تعرضت لها الدول العربية واالستراتيجيات االستعمارية ..! جملة من االزمات 

التي استهدفت فلسطين االرض والشعب منذ قرن ونيف من الزمن جعل حياة فلسطين وشعبها مسلسل 
ِ يستسلم الشعب الفلسطيني لهذة السياسات ُولم يسلم او... قرن من االزمات المتوالية والمتناسلة  َ َ

واإلستراتيجيات االستعمارية الغربية الصهيونية بل واجهها بمختلف الوسائل والزال في حالة اشتباك يومي 
ويأخذ اشكاال واساليب متعددة منذ بداياتها األولى والى اآلن والى ان تتحقق هزيمتها ..... ٍدام وسياسي 

تأتي ... ا الصراع مهما حاولنا ان ندعي امكانية التوصل فيه الى حلول وسط إن هذ...... بالكامل 
التحوالت والمتغيرات والمواقف لتكشف عن طبيعته العنصرية والمرتكزة الى سياسات التطهير العرقي 

.. والشعب الفلسطيني) الكيان الصهيوني(ليصبح الصراع بين المستعمرة اإلسرائيلية ... والفصل العنصري 
ونظرا لكون فلسطين جزءا ال يتحزء من نسيج العالم العربي وتمثل القلب منه ... راعا وجوديا ال حدوديا ص

فهي بال ادنى شك تؤثر فيه وتتأثر به الى حد يصعب .. في موقعها الجغرافي والروحي والمعنوي ... 
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منذ بداية القرن العشرين فاالزمات العربية المتدحرجة ... الفصل بينهما مهما حاول البعض ادعاء ذلك 
والى اليوم في ظل غياب الوحدة والتنمية واألمن واالستقرار وبناء الدولة الوطنية الناجحة تعكس نفسها 
وبصورة آلية على فلسطين وقضيتها وشعبها ومستقبل قضيتها ومستقبل صراعها مع المشروع االستعماري 

يتها ومستقبلها هو مؤشر على حالة العالم نخلص الى ان وضع فلسطين وقض... الغربي الصهيوني 
فعندما تتغلب الدول العربية على ازماتها ومشاكلها وتصبح على درجة عالية من ... العربي قديما وحديثا 

األمن واإلستقرار والتطور واالستقالل تصبح فلسطين وعاصمتها القدس معافية من االزمات وحرة ومستقرة 
حر ومستقل وخارج عن هيمنة ونفوذ اية قوى استعمارية كانت اقليمية او وجزء ال يتجزأ من عالم عربي 

لذا فلسطين وشعبها في الوطن او في الشتات الزالت ترزح وتئن تحت وطأة .... دولية شرقية او غربية 
نتيجة طبيعية إلستمرار هذا العدوان الذي يستهدف الكل العربي في نهاية المطاف دون ... ازمات متوالية 

لذا جميع الشعوب العربية وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني يدفعون فاتورة هذا العدوان .... دة هوا
   !... االستعماري الغربي الصهيوني منذ قرن ونيف من الزمن

  رئيس المجلس االداري لالتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين عضو المجلس الوطني الفلسطيني*

  ١٧ص/٤/٩/٢٠١٩الدستور 

*** 

  االستيطان األمريكيةإدارة

 كمال زكارنة

الصراع الفلسطيني االسرائيلي لم يشهد منذ وعد بلفور وحتى اليوم ،تحشيدا امريكيا معاديا للشعب   
ا للمحتل الصهيوني مثلما هو في عهد ادارة ترامب الحالية ،ولعل اخطر ما يواجه الفلسطيني ومساند

القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ،السياسة االستيطانية والنشاط االستيطاني المكثف جدا الذي 
يجتاح االراضي الفلسطينية طوال وعرضا ،ويأتي على االرض وما فوقها وما تحتها اي ما في باطنها 

اصة المياه الجوفية ،وفي كل عملية استيالء صهيوني على االرض الفلسطينية لبناء مستوطنات عليها وخ
اي ان استراتيجية ابتالع  ،للمحتلين الصهاينة،تقوم االدارة االمريكية بتوفير الحماية السياسية والقانونية 

ى ركنين اساسيين ،االول يتكفل االراضي الفلسطينية المحتلة لصالح المستوطنات والمستوطنين، تقوم عل
به االحتالل يتمثل باغتصاب االرض والبناء االستيطاني عليها ،والثاني تتكفل به االدارة االمريكية ويتمثل 
بتوفير الحماية السياسية والقانونية للجرائم االحتاللية ،والتصدي ألي تحرك فلسطيني عربي سياسيا 

حافل الدولية وعلى جميع الصعد والمستويات وحتى في المحاكم وقانونيا ودبلوماسيا وحقوقيا ،في الم
  . الدولية

لم يعد خافيا على العالم وال مخجال بالسنبة لالدارة االمريكية نفسها ،سلوكها العدواني االستقوائي   
على الشعب الفلسطيني وحقوقه وقضيته ،وحتى يضمن ترامب اخالص مستشاريه وموظفيه في البيت 
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ن الصهيوني المحتل الغاصب لفلسطين ،اختارهم ليكونوا من بين المستوطنين االكثر تطرفا االبيض للكيا
ّواالشد عداوة ومعارضة للوجود الفلسطيني في الوطن الفلسطين المحتل ،وكلفهم بمهمة اراحة الكيان 

مرية المحتل من التهديد الفلسطيني المستمر منذ اكثر من مئة عام ،من خالل فرض تسوية تصفوية تآ
على القضية الفلسطينية اسموها صفقة القرن ال تخدم اال العدو االسرائيلي المحتل وال تحقق اال احالمه 

  .ومشاريعه التوسعية في فلسطين التاريخية

تسابق االدارة االمريكية الزمن منذ وصل ترامب الى البيت االبيض ،وهي تدفع بحكومة اليمين الصهيونية 
ما تحتاج ،من اجل بناء المزيد من المستوطنات في القدس والضفة الغربية على وتشجعها وتوفر لها كل 

حد سواء ،وحشر اصحاب االرض الفلسطينيين الشرعيين ،في معازل صغيرة ضيقة المساحة ،والعمل على 
فرض القوانين والسيادة االسرائيلية على تلك المستوطنات ،ما يعني ضمها من الناحية العملية للكيان 

 وعاصمتها القدس الشرقية ١٩٦٧تل ،ومنع اقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام المح
ّ،لعدم امكانية التواصل الجغرافي والسكاني لتلك الدولة ،بعد ان مزقها وجزئها االستيطان المكثف ،كما 

  .يخططون هم ويتوهمون بامكانية وحتمية تطبيقه

 الثالثة الماضية وهي مرحلة ترامب في االدارة االمريكية التي وتظهر االحصائيات خالل االعوام  
تستمر عاما رابعا ،انها الفترة التي لم يشهد النشاط االستيطاني مثيال لها في االراضي الفلسطينية المحتلة 
، منذ ان قامت ما تسمى بالدولة العبرية قبل اكثر من سبعين عاما،ويرى الفلسطينيون قيادة وشعبا ،ان 

دارة االمريكية الحالية تشكل خطرا على القضية الفلسطينية ،يفوق بدرجات الخطر الذي يشكله الكيان اال
الصهيوني نفسه ،الذي يستند في كل ممارساته وسياساته وتصرفاته الى الدعم واالسناد والتأييد االمريكي 

  .المطلق

لفلسطينية والبطش بالقضية تفوقت ادارة ترامب كثيرا على الكيان المحتل ،في قمع الحقوق ا  
ّالفلسطينية ،ان مدرسة ترامب خطيرة جدا ،وتكمن خطورتها العميقة في تمكنها من تخريج اجياال يشبهون 

 .كوشنير وغرينبالت وفريدمان

  ١٥ ص٤/٩/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  اخبار باالنجليزية

Netanyahu enlarges the circle of enemies 
 

Hasan Abu Nimah 

"I am doing everything to defend our nation's security from all directions: in the north 

facing Lebanon and Hizbollah, in Syria facing Iran and Hizbollah, unfortunately in Iraq as 

well facing Iran. We are surrounded by radical Islam led by Iran," Israeli Prime Minister 

Benjamin Netanyahu declared last week. 

The Times of Israel called his words "the biggest hint yet that Israel was operating in Iraq 

against Iranian interests". 

Why is such a "hint" so noteworthy? Because Israel usually does not admit responsibility 

for raids on neighbouring Arab countries even when evidence points in its direction. 

But if the recent simultaneous Israeli attacks on Syrian, Lebanese and Iraqi territory were 

meant to boost Netanyahu's election chances, then he has to claim credit for the attacks. 

In order to benefit, he had to drop these "hints" even if the Pentagon, though not the State 

Department or the White House, was opposed to the Israeli attacks on Iraq's Popular 

Mobilisation Forces. 

The US Defence Department knows that the formidable Iranian-supported Popular 

Mobilisation Forces, which helped defeat Daesh, could be turned against US forces still in 

Iraq. 

This latest round of Israeli escalation and aggression may, indeed, be linked to Netanyahu's 

desperation to escape the disastrous consequences of election defeat, including likely 

indictment on corruption charges. 

But that does not mean that Israel's, not just Netanyahu's, belligerence would end there. 

For the last seven years, Israeli attacks on targets in Syria have been routine. The excuses 

alternated between attacking convoys transporting weapons to Hizbollah in Lebanon, or 

hitting Iranian bases in Syria. 

For decades, Israeli warplanes have been violating Lebanese airspace for various illegal 

missions without any fear of accountability under international law. 

It is an historic oddity that Israel, since its creation, could hardly take its finger off the 

trigger. And that is not difficult to understand. 

In its first war with the Arabs in 1947/1948, Israel managed to take control of 78 per cent 

of mostly ethnically cleansed Palestinian land, including the larger part of Jerusalem. This 

was an area much larger than the 57 per cent the UN General Assembly Partition 

Resolution of 1947 had recommended for a Jewish state. 

But even so, Israel's territorial ambitions were unsatisfied. In 1967, Israel waged a major 

military attack on Egypt, Jordan and Syria simultaneously. In only a few days, Israeli 

forces occupied the rest of Palestine, the Syrian Golan Heights and the entire Sinai, 

including Gaza on the Egyptian side. 

Except for Sinai, all the other areas are still under illegal occupation despite dozens of UN 

Resolutions demanding reversal. 

Today, Israel occupies all of Palestine. More than six million Palestinians in the occupied 

West Bank, Gaza and Israel itself live under harsh conditions. It continues to colonise 

Palestinian land, squeezing its owners out. And Israel makes clear that it will never 

willingly put an end to this injustice. 

On top of all that, Palestinians are expected to remain quiet, not to resort to any action to 

seek an end to the injustice, let alone self-determination and statehood. 

Any attempt on their part to resist or use force against the harsh occupation is condemned 

as terror. Any external support for the legitimate Palestinian cause is also condemned as 
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support for terror. Any criticism of oppressive and illegal Israeli practices is described as 

anti-Semitism. 

For decades, the course Israel has chosen to follow is to deflect attention from the real 

causes of its self-sustained troubles by inventing new enemies. For years it was Iraq, until 

that country was destroyed by the US invasion that Israel spent years agitating for. 

Now it is Iran and "radical Islam". 

Netanyahu and Israeli leaders before him have spent decades trying to convince the world 

that Israel is hated for the good it supposedly represents rather than for its criminal 

actions. 

The claim is that Israel is discriminated against because it is Jewish, rather than for the 

atrocities it commits against Palestinians and its constant violations of international law. 

Israel does not seem to realise that injustice cannot continue forever without a price. 

It took much too long for the world to realise that the Palestinians' rights deserve to be 

recognised, supported and endorsed. So far, Israel has succeeded in delaying decisive 

action to see Palestinian rights implemented. But it has to resort to ever more dangerous 

escalation to keep the deflection going. 

Iran does, indeed, support the Palestinians' struggle to regain their rights, but not out 

hostility to Israel per se, and certainly not out of hostility to Jews. Rather, Iran supports 

Palestinian rights just as people all over the world do: because the Palestinian cause is a 

just cause. 

And while this cause is supported by the principles of international law, Israeli actions and 

practices are not. 

Similarly, Iran supports Lebanon's resistance, which may be inconvenient for Israel. But 

this resistance is the consequence of Israel's decades of bloody invasions and occupations in 

Lebanon. 

If Israel were to abide by its international obligations, recognise legitimate Palestinian 

rights and replace its belligerence with peaceful relations, it would end the escalation, 

polarisation and warmongering. 

Instead, by always widening its circle of regional enemies, Israel seems determined to 

terminate any chance of its people becoming a peaceful part of the region. 
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Reversing Netanyahu’s designs on West Bank 
  
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu will say and do anything to win the upcoming 

Israeli general elections. 

For starters, Netanyahu has deliberately heated up the front with 

Gaza by provoking Hamas in so many ways that could lead to a confrontation that neither 

side can win. Next was Hizbollah's turn when Israeli drones hit its offices and sites where, 

allegedly, Hizbollah-made drones are being assembled with the direct aid and support of 

Iran. 

To top it all, Netanyahu has just announced that he intends to extend Israeli sovereignty to 

all the Jewish settlements in the West Bank in due course. This means there would be very 

little territory left for the Palestinians on which they may establish their own independent 

state. 

Ironically, there has been little or no reaction from the major powers to these active Israeli 

provocations, especially from President Donald Trump. The muted reaction of other major 
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powers to all of Netanyahu’s provocations must also have sent a clear message to him that 

he has a free hand to do anything he wants against the Palestinians and their territories. 

Meanwhile, the Israeli prime minister is busy flirting with extreme right-wing parties in 

Israel in a bid to secure maximum support for his own agenda. 

It is a foregone conclusion that if Netanyahu gets another term in office as the next Israeli 

prime minister it will seal forever the future of the West Bank in favour of Israel. Unless, of 

course, the international community, including the US, wakes up from its slumber and 

does something meaningful to reverse the designs of Israel on what is left of the West Bank. 

Otherwise, at the rate Netanyhau's plans and designs are succeeding, the fortunes of real 

peace on the Palestinian front will be sealed against the Palestinians for as long as one can 

see. 

Above all, the two-state solution, for which hope has been building until now, would 

become void of all meaning. 

In the final analysis, it is up to the Israeli people to reverse the tide of Netanyahu and like-

minded Israeli leaders by electing a new leadership that will offer them and their children 

hope for lasting peace and prosperity. 
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