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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 
  

  ٤  نثمن موقف تركيا الداعم للوصاية الهاشمية على المقدسات: المعشر  •

  شؤون سياسية

  ٥  يقر مشروع قرار أردني يرفض إجراءات اإلحتالل في األقصى" اليونسكو" •

  ٦  خندق واحد للدفاع عن القضية الفلسطينيةالكويت واألردن في : الديحاني •

•     
  

  شؤون مقدسية

  ٧  الهدمي يبحث مع أبو كشك التعاون المشترك لدعم مدينة القدس •

  

  اعتداءات
  

  ٨  مستوطنين يدنسون األقصى بصلواتهم االستفزازية ٩٠٦ •
  

  تقارير
  

  

  ١٠  للفلسطينيينوطن بديل إقامة ن يرفضون ياألردنيمن % ٩٨: استطالع •

  ١٢  اھو يتحسب خطوات مفاجئة من ليبرماننتني •
  

  آراء عربية
  

  ١٣  صفقة القرن واالنتخابات اإلسرائيلية •

  ١٤  فماذا سيحركنا؟.. "األقصى"إذا لم يحركنا  سيحركنا •

  ١٥  والتشويش الصهيوني لن يغير القرار.. حسم الخيار •

  ١٧  المستوطنون الوجه اآلخر لالحتالل اإلسرائيلي •
  

  



 
٣

  مةآراء عبرية مترج
  

  

  ١٨  نبع عين حنيه ممنوع على الفلسطينيين •
  

  كي ال ننسى
  

  

  ١٩   للمجزرة٦٣اللجنة الشعبية تقر برنامج الذكرى : كفر قاسم •
  

  اخبار باالنجليزية
  

UNESCO board endorses draft resolution on Jerusalem ٢٠  

The EU’s conditional aid and suppression of Palestinian rights ٢١  

Is Israel stealing Palestinian cuisine? ٢٢  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  القدساالردن 

  نثمن موقف تركيا الداعم للوصاية الهاشمية على المقدسات: المعشر 
 

 التقى نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر، أمس األربعاء، في رئاسة الوزراء، وفدا -عمان 
 . التركية-اقة البرلمانية األردنيةبرلمانيا تركيا، يمثل جمعية الصد

وأكد المعشر، خالل اللقاء الذي حضره وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى  
المعايطة، متانة العالقات التاريخية التي تجمع األردن وتركيا، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها في 

بلجان الصداقة البرلمانية في تدعيم العالقات وتوسيع مختلف المجاالت، مشيرا إلى أهمية الدور المناط 
 .آفاقها

وأشار إلى مجاالت التعاون والتنسيق الدائم بين البلدين ودورهما في تعزيز األمن واالستقرار في  
المنطقة ومحاربة التطرف واإلرهاب، باإلضافة إلى جهودهما في استقبال الالجئين السوريين وتقديم الدعم 

 .إلغاثي لهماإلنساني وا

وأكد نائب رئيس الوزراء على مواقف األردن، بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني، تجاه مختلف  
القضايا اإلقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه العادلة 

، مثمنا في هذا اإلطار موقف ١٩٦٧م والمشروعة بقيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عا
 .تركيا الداعم للوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس

 

بدورها، أكدت رئيسة الوفد البرلماني التركي النائب هوليا نرجيس، تقدير بالدها للسياسة .. >> 
القضايا في ظل الوضع المضطرب الذي الخارجية التي يتبعها األردن، بقيادة جاللة الملك، حيال مختلف 

 .يسود المنطقة

ّوأشارت وأعضاء الوفد المرافق بحضور السفير التركي في عمان، إلى مستوى التنسيق والعالقات  
التي تجمع بين قيادتي البلدين، مؤكدة أن األردن يعد من الدول الصديقة لتركيا، والتي تحرص على إدامة 

  .)بترا.( ما من شأنه خدمة المصالح الثنائية والقضايا اإلقليميةالتواصل والتعاون معها، لكل

 ٧ ص١٧/١٠/٢٠١٩الدستور 

***  

  

  

  



 
٥

  شؤون سياسية

 يقر مشروع قرار أردني يرفض إجراءات اإلحتالل في األقصى" اليونسكو"
 

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان  - الدستور–عمان 
، وباإلجماع، مشروع قرار حول ٢٠٧القضاة أن المجلس التنفيذي لليونسكو، أقر اليوم خالل دورته ال 

 .مدينة القدس وأسوارها

 بالتنسيق بين   جاء نتيجة جهد دبلوماسي أردني ذيواكد القضاة اهمية تبني هذا القرار ، ال
 وأشار الى أن القرار يؤكد على  .المملكة ودولة فلسطين والمجموعتين العربية واإلسالمية في المنظمة

 . التي تم تثبيتها في ملف القدس جميع المكتسبات السابقة

قف األردني إزاء البلدة وأوضح الناطق الرسمي أن القرار وملحقه يؤكد على جميع عناصر المو
القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية، وان القرار أعاد التأكيد على 

 كما يطالب القرار  .رفض االنتهاكات واإلجراءات اإلسرائيلية أحادية الجانب في هذه االماكن التاريخية
الحرم / ية الجانب وغير القانونية ضد المسجد األقصى المباركٕإسرائيل بوقف انتهاكاتها واجراءاتها أحاد

 كما يؤكد القرار وملحقه على بطالن جميع  .القدسي الشريف، وفي البلدة القديمة للقدس واسوارها
االجراءات اإلسرائيلية الرامية لتغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها، كما أنه يعيد التذكير بقرارات اليونسكو 

 عشر الخاصة بالقدس والتي عبرت جميعها عن األسف نتيجة فشل إسرائيل، كقوة قائمة باإلحتالل، الستة
  في وقف أعمال الحفر واقامة األنفاق و كل األعمال غير القانونية والمدانة األخرى في القدس الشرقية

  .وفق قواعد القانون الدولي

عيين ممثل دائم لليونسكو في البلدة القديمة واضاف القضاة ان القرار طالب بضرورة اإلسراع في ت
ً كل ما يجري فيها ضمن اختصاصات المنظمة، كما يدعو أيضا إلرسال بعثة الرصد التفاعلي  للقدس لرصد

 .من اليونسكو إلى القدس لرصد جميع اإلنتهاكات التي ترتكبها سلطات االحتالل اإلسرائيلي

ة في باريس كلمة خالل االجتماع أكد فيها أن القدس هذا وألقى القائم بأعمال السفارة األردني
الشرقية أرض فلسطينية محتلة وتتحمل إسرائيل السلطة القائمة باالحتالل مسؤوليات الحفاظ على الوضع 

 ان االردن انطالقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على  كما أكد. التاريخي والقانوني القائم فيها 
  .لمسيحية سيواصل القيام بدوره لحماية ورعاية المقدساتالمقدسات اإلسالمية وا

 ١٧/١٠/٢٠١٩الدستور 

***  

  

  



 
٦

  الكويت واألردن في خندق واحد للدفاع عن القضية الفلسطينية: الديحاني
  

 أكدت لجنة فلسطين النيابية، على لسان رئيسها يحيى السعود، عمق العالقات األخوية - عمان 
  ".الصادقة" ًالحرص على توطيدها في مختلف المجاالت، واصفا إياها بـالراسخة بين األردن والكويت و

وأشاد السعود، خالل لقاء اللجنة اليوم األربعاء بالسفير الكويتي لدى عمان عزيز الديحاني، 
بمواقف الكويت المشرفة والداعمة لألردن وللقضية الفلسطينية، ال سيما دعمها الموصول لوكالة غوث 

في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بعد إلغاء الدعم األميركي ) األونروا( الفلسطينيين وتشغيل الالجئين
ًوشدد على أن العالقات تاريخية ومتجذرة وعصية على أي محاوالت للنيل منها او تعكير صفوها، الفتا .لها

كبر بكثير من ان تمس وقال إن العالقات أ.الى ردة الفعل األردنية سواء الرسمية او الشعبية الرافضة لذلك
بسبب هتافات ال تعبر عن محبة األردنيين لألشقاء الكويتيين، مضيفا اننا اليوم احوج من أي وقت مضى 
للتكاتف والتعاضد للدفاع عن قضايانا العربية وبالذات القضية الفلسطينية ودعم صمود أهلنا في القدس 

ًالعرب للدفاع عنها، مستشهدا في الوقت ذاته في ظل المؤامرات التي تهدف الى تصفيتها وحرف بوصلة 
ًبمواقف الكويت اميرا وحكومة وبرلمانا وشعبا للدفاع عن فلسطين ً وقدم السعود في مستهل اللقاء التهاني .ً

ًألمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح بمناسبة الشفاء، متمنيا له موفور الصحة 
بدورهم، أكد النواب إبراهيم أبو السيد واحمد . الشقيق المزيد من التقدم واالزدهاروالعافية وللكويت وشعبها

الرقب ونواف الزيود ومحمد الظهراوي ومحمود الطيطي ان الكويت لها الصدارة على المستويات كافة في 
 بكثير من ًالدفاع عن القضية الفلسطينية ولها مكانة عند الهاشميين واالردنيين جميعا وما يجمعنا أعظم

ًهتافات خرجت عن فئة او نفر محدود فالشعب األردني يهتف جميعا بمحبة الكويت ويقدر مواقفه األخوية 
ًمن جهته، قال الديحاني ان فلسطين تعنينا جميعا، ونحن واألردن في خندق واحد .الصادقة تجاه األردن

بهذا الشأن ويصدح في جميع المحافل للدفاع عن القضية الفلسطينية والموقف الكويتي واألردني متطابق 
ستبقى داعمة لفلسطين ومع الصوت الذي ينادي بعدم "ًاإلقليمية والدولية بصوت واحد، مضيفا ان الكويت 

لن يتوقف، وستبقى القضية الفلسطينية على رأس سلم " االونروا" وأكد ان الدعم الكويتي لـ".التطبيع
  . واالردنيين الذين ساهموا في نهضة الكويتًأولوياتنا، قائال لن ننسى الفلسطينيين

وفيما يتعلق بالحدث األخير، شدد الديحاني على ان العالقات األخوية والمتينة بين الكويت واألردن 
ًراسخة وصلبة ال تتوقف عند أي هتافات او أصوات، مؤكدا ان المواقف الرسمية والشعبية رسمت لوحة 

ومن " ان أي إساءة للكويت هي إساءة لنا" جاللة الملك عبداهللا الثاني جميلة عن العالقات واطارها ما ذكره
 .هنا ننطلق في عالقاتنا المميزة التي أرسى دعائمها قيادتا البلدين الشقيقين

 ٥ ص١٧/١٠/٢٠١٩الغد 

***  



 
٧

  شؤون مقدسية

  الهدمي يبحث مع أبو كشك التعاون المشترك لدعم مدينة القدس
 

ؤون القدس فادي الهدمي، مع رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك  بحث وزير ش- وفا-القدس   
تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة والوزارة في عدة مجاالت، بما في ذلك صياغة الخطط التنموية 
للقطاعات الحيوية المختلفة في مدينة القدس التي من شأنها دعم المدينة وأهلها وتعزيز ثباتهم على 

 .أرضهم

ل استقبال أبو كشك في حرم الجامعة الرئيس في أبو ديس الوزير الهدمي على رأس جاء ذلك خال 
   .وفد من وزارة شؤون القدس

وعبر الوزير الهدمي عن اعتزازه بجامعة القدس ودورها الحيوي والريادي في مدينة القدس، وما  
المشترك مع الجامعة تقدمه ألهالي المدينة في سبيل دعم صمودهم فيها، مؤكدا رغبته في التعاون 

 .باعتبارها بيت الخبرة وضرورة االستفادة من خبراتها المتنوعة في المدينة

من جهته، استعرض أبو كشك تطور الجامعة واالنجازات التي حققتها على مختلف األصعدة،  
لجامعات، مؤكدا أن المسؤولية التي تضلع بها الجامعة تجاه المدينة وأهلها بات يتعدى الدور التقليدي ل

حيث تعمل جامعة القدس باعتبارها األكبر في مدينة القدس على الحفاظ على هوية المدينة وتعزيز ثبات 
  .أهلها فيها

ولفت إلى المبادرات الثقافية والمجتمعية المتنوعة التي تقودها الجامعة في مدينة القدس،  
لقدس للتكنولوجيا واالبداع في قلب شارع كإنشائها لعدة مراكز لخدمة المجتمع المقدسي من ضمنها مركز ا

ٕصالح الدين في القدس، واعادة احيائها للعديد من المواقع التاريخية في البلدة القديمة مثل خان تنكز 
  .ٕوحمام العين، واعادة تأهيل مجمع دار القنصل الذي يعد أضخم مشاريع الترميم في البلدة القديمة

ي وهام في قلب مدينة القدس حيث تتنوع أنشطتها هناك يشار إلى أن لجامعة القدس دور حيو 
دعما للمقدسيين وتحسينا لظروفهم المعيشية الصعبة التي تواجههم فيها، وايمانا منها بمسؤوليتها 

  .المجتمعية تجاه شعبنا الفلسطيني بكافة فئاته

  ١٦/١٠/٢٠١٩وفا 

***  

  

  

  



 
٨

  اعتداءات
 

  فزازيةمستوطنين يدنسون األقصى بصلواتهم االست ٩٠٦
 

 تواصلت اقتحامات المستوطنين للحرم المقدسي، حيث اقتحم الحرم بعد ظهر –فلسطين المحتلة 
 ٩٠٦ مستوطنا، ليصل المجموع إلى ٦١١ مستوطنا، بعد أن اقتحمه، صباح أمس، ٢٩٥أمس األربعاء 

 ٦٠٠ثر من ّوأمنت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، صباح أمس األربعاء، الحماية الكاملة ألك.مستوطنين
، بمدينة »باب المغاربة«متطرف يهودي، خالل اقتحامهم لباحات المسجد األقصى المبارك، من جهة 

ً متطرفا يهوديا اقتحموا باحات المسجد ٦١١، بأن »أوقاف القدس«وأفادت مصادر في .القدس المحتلة ً
 الذي شهد توزيع »باب السلسلة«حتى » باب المغاربة«أمس، على شكل مجموعات، من  األقصى صباح

وأشارت المصادر إلى أن وزير الزراعة في حكومة .دعوات إلقامة صلوات تلمودية في األقصى أيام السبت
االحتالل، أوري أرائيل، وعضو الكنيست السابق يهودا غليك، شاركا على رأس مجموعة مكونة من عشرات 

  .المستوطنين، في اقتحامات األقصى، أمس

اإلسالمية بالقدس المحتلة، أن المستوطنين نظموا جوالت استفزازية في وذكرت دائرة األوقاف 
المزعوم، وأداء طقوس تلمودية بالمسجد بحماية » الهيكل«باحات األقصى، وسط تلقيهم شروحات عن 

ًوعزز االحتالل من تواجده واجراءاته األمنية على أبواب األقصى، وفرض قيودا على دخول .شرطة االحتالل ٕ
وفي .لفلسطينيين إلى المسجد ودقق في هويات الشبان والنساء، واحتجز بعضها عند البواباتالمصلين ا

سياق متصل، وزع مستوطنون من جماعات الهيكل اعالنات مطبوعة عند باب السلسلة عن نيتهم اقامة 
 في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم» صالة موصاف«صالة توراتية عند نفس الباب السبت القادم 

السبت، كما طالبوا في البيان بفتح األقصى إلقتحامات اليهود أيام السبت كسائر أيام األسبوع من األحد 
. في سياق متصل، أفرجت سلطات االحتالل، مساء أمس، عن خطيب المسجد األقصى، د.للخميس

وكانت . س يوما بدأت أم١١إسماعيل نواهضة، بعد التحقيق معه، ولكن بشرط اإلبعاد عن األقصى مدة 
 نساء، بينما تتواصل اقتحامات ٣قد اعتقلت أجهزة أمن االحتالل اإلسرائيلي نواهضة، صباحا، كما اعتقلت 

عن محامي الدفاع عنه قوله إن قوات االحتالل اعتقلته » وفا«ونقلت وكالة .المستوطنين للحرم المقدسي
غرف «دته إلى قسم التحقيق المعروف أثناء توجهه إلى مدينة القدس عبر حاجز قلنديا العسكري، واقتا

وأضاف المحامي أن التحقيق مع .  في مركز للتحقيق والتوقيف في المسكوبية في القدس المحتلة٤«رقم 
وأكد الشيخ نواهضة للمحققين . »التحريض ضد االحتالل في خطب الجمعة«خطيب األقصى يأتي بذريعة 

، فيما أعرب »ن يكون ما ورد في خطب الجمعة تحريضاعلى أن كافة الشرائع كفلت حرية التعبير ونفى أ
آخرون عن خشيتهم من وجود رغبة لسلطات االحتالل، بالتدخل في خطب الجمعة في المسجد األقصى، 

 ٢٠ّوشنت قوات االحتالل فجر أمس، حملة اعتقاالت واسعة، طالت .من خالل اعتقال الشيخ نواهضة
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ًمواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة بال ْضفة الغربية والقدس المحتلتين؛ بينهم أسرى محررون، عقب اقتحام ً
ونقلت قوات االحتالل المعتقلين لجهات غير معلومة، بعد أن عبثت بمحتويات منازلهم . وتفتيش منازلهم

العبري، بأن » والال اإلخباري«االحتالل صباح أمس، وفق موقع » جيش«وأفاد بيان لـ .ًوصادرت أمواال منها
من الضفة الغربية، بزعم المشاركة في أعمال مقاومة ومقاومة » ًمطلوبا«ً فلسطينيا ١٤ اعتقلت قواته

 مواطنين ٦وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات االحتالل . ضد أهداف إسرائيلية» عنيفة«شعبية 
  .فلسطينيين من بلدة العيسوية شمال شرقي المدينة

طينية، غربي مدينة رام اهللا وسط الضفة الغربية،  مركبة فلس٢٠وأعطب مستوطنون أمس، إطارات 
وقال ياسر عودة، أحد سكان بلدة دير . وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل، حسب شهود عيان

عمار، لألناضول، إن مجموعة من المستوطنين داهموا البلدة عند الساعة الثالثة فجرا وأعطبوا إطارات 
 منزال، وعدد من ١٥اء شمل خط شعارات باللغة العبرية على نحو وأضاف عودة، إن االعتد.  مركبة٢٠

وأوضح أن العبارات تضمنت تهديدات بتصعيد اعتداءات . المركبات التي تعرضت إلعطاب إطاراتها
، إلى جانب »شعب إسرائيل حي»و» لن ننساكم»و» الموت للعرب«المستوطنين ضد الفلسطينيين، ومنها 

ً وعادة ما تتعرض البلدات الفلسطينية والمساجد تحديدا، العتداءات عنصرية ).السداسية(خط نجمة داوود 
وهاجم مستوطنون أمس مزارعين فلسطينيين، كانوا يقطفون ثمار أشجار .متكررة من قبل مستوطنين

وقال غسان دغلس، مسؤول ملف . الزيتون، شمالي الضفة الغربية المحتلة، واعتدوا عليهم بالضرب
، لوكالة األناضول، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا )حكومي(الي الضفة الغربية االستيطان في شم

وكان نشطاء . قاطفي الزيتون، في حقول بلدة بورين قرب مدينة نابلس، واعتدوا عليهم بالضرب
وأشار دغلس، إلى أن من . ّومتضامنين أجانب نظموا حملة أمس، لمساندة قاطفي الزيتون في بلدة بورين

وأوضح أن المستوطنين أضرموا . لمصابين أربعة متضامنين أجانب، ُأصيب أحدهم بكسور ورضوضبين ا
كما اعتدى مستوطنون على قاطفي الزيتون في بلدة الجبعة بمحافظة بيت لحم .النار في حقول المزارعين

قت ومطلع تشرين أول الجاري أطل. ، حيث رشقوهم بالحجارة، بحسب مصادر محلية فلسطينية)جنوب(
، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالشراكة مع مؤسسات مدنية، »مقاومة الجدار واالستيطان«هيئة 

حملة وطنية لقطف ثمار الزيتون في المواقع التي تتعرض العتداءات المستوطنين اإلسرائيليين، في الضفة 
 ٨.٥الغربية وقطاع غزة، نحو ويبلغ عدد أشجار الزيتون المثمرة في كل من الضفة . الغربية المحتلة

 ٪ من الدخل القومي العام، حسب إحصائيات ١ُوتشكل مبيعات الزيتون والزيت ما نسبته . ماليين شجرة
  )وكاالت.(فلسطينية رسمية

  ١٧/١٠/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  تقارير

 للفلسطينيينوطن بديل إقامة ن يرفضون ياألردنيمن % ٩٨: استطالع
  

العية نفذها مركز نماء الستطالعات الراي العام بالتعاون مع خلصت دراسة استط –عمان 
مؤسسة كونراد أديناور إلى أن األغلبية من الرأي العام األردني تصف العالقات السياسية بين األردن 
والواليات المتحدة، المملكة العربية السعودية، الصين، بريطانيا، تركيا، مصر، االمارات، المانيا، قطر، 

الصين، اليابان، وسوريا بانها جيدة جدا أو جيدة نوعا ما، فيما بينت أن أقلية تصف العالقات مع العراق، 
  .ٕاسرائيل وايران بهذا الوصف

  .من األردنيين يعارضون وجود قواعد عسكرية أجنبية في الدول العربية% ٨٧وكشفت الدراسة أن 

 على عينة وطنية ممثلة ٢٠١٨ر آب الدراسة التي نفذتها نماء لالستشارات االستراتيجية في شه
وغطت مناطق المملكة كافة، كشفت أن األغلبية % ٢.٥± مقابلة وجاهية وبهامش خطأ ١١٩٨من 

ومن . الكبرى من األردنيين ترغب بتحسين العالقات السياسية مع هذه الدول باستثناء اسرائيل وايران
  .العالقات السياسة مع إسرائيل” الحد من“من األردنيين يريدون % ٧٠الملفت للنظر أن نحو 

وعزا الدكتور فارس بريزات، رئيس مجلس إدارة نماء، التغير الجوهري في موقف الرأي العام 
األردني من إسرائيل إلى السياسات االسرائيلية تجاه القدس وعدم تقدم عملية السالم بسبب التعنت 

  .االسرائيلي

ين العالقات السياسية مع هذه الدول، إال أنهم يبدون وعلى الرغم من رغبة أغلبية األردنيين بتحس
  .ًأكثر حذرا فيما يتعلق يتحسين العالقات األمنية والعسكرية معها

 ١٢األمنية مع هذه الدول أقل بنحو /وبينت الدراسة أن رغبة األردنيين بتحسين العالقات العسكرية
من األردنيين بتحسين العالقات % ٧٣رغب ًمثال، ي. نقطة مقارنة برغبتهم بتحسين العالقات السياسية

  .األمنية /للعالقات العسكرية% ٦٣السياسية مع تركيا، مقارنة بنحو 

وأظهرت الدراسة أن الفرق برغبة األردنيين بتحسين العالقات السياسيةمن جهة، والعسكرية 
 المتحدة، وبريطانيا، ومصر واألمنية من جهة أخرى، أقل بكثير بين الحلفاء التقليديين لألردن مثل الواليات

يرغبون % ٥٢بتحسين العالقات السياسية مع بريطانيا، مقارنة بنحو % ٥٨مثال، يرغب . والسعودية
  .األمنية/ بتحسين العالقات العسكرية

  .للعالقات العسكرية واألمنية% ٤٧بتحسين العالقات السياسية مع الصين، مقارنة % ٦١ويرغب 

يريدون الحد من % ٧٣الحد من العالقات السياسية ، و% ٧٠يد وفيما يتعلق بإسرائيل، ير
لألردن، ” مهدد أمني“من األردنيين أن إسرائيل أكبر % ٤٧ويعتقد. العالقات العسكرية واالمنية معها

  .إليران% ٧للواليات المتحدة و % ١٠مقارنة بنحو 
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. القتصادي األكبر لألدرنوكشفت الدراسة قناعة نحو نصف األردنيين أن دول الخليج هي الداعم ا
من األردنيين بان المملكة العربية السعودية هي أكبر داعم اقتصادي لألردن، االمارات % ٣٠ّإذ سمى 

وحلت الواليات المتحدة األمريكية %. ١.٤، والكويت %٤، ثم قطر%٧، ودول الخليج عموما %٧بنسبة 
  . بريطانيا والمانيالكل من% ١، و %٢٥بالمرتبة الثانية بعد السعودية بنسبة 

السعودية بأنها الحليف األقرب وكانت % ٢٥إذ ذكر . أما الحليف األقرب لألردن، فكان السعودية
ّ، وبذلك حلت مكان الواليات المتحدة %٢٢العام الماضي في المرتبة الثانية بعد الواليات المتحدة بنسبة 

وحلت المملكة %. ٢٢خفضت هذا العام إلى وأن% ٤١التي أحتلت المرتبة األولى العام الماضي بنسبة 
لكل من االمارات % ٥، و%٦وتركيا . العام الماضي% ٨.١مقارنة % ٩المتحدة في المرتبة الثالثة 

  .لقطر% ٤وفلسطين والعراق و 

تقدمت تركيا لتحتل المركز األول . وبالنسبة للخيار األول لألردنيين كشريك لألردن في المستقبل
 ٣متراجعة نحو % ١٧.٣ نقاط مقارنة بالعام الماضي، تلتها السعودية بنسبة ١٠ متقدمة% ٢١بنسبة 

 نقاط، ٤متقدمة نحو % ٥.٤ نقاط، ثم قطر بنسبة ٦متراجعة % ١٣.٤نقاط، ثم الواليات المتحدة بنسبة 
  نقاط، ثم٤ نقاط، ثم فلسطين بال تغيير، ثم االمارات متراجعة نحو ٤متقدمة نحو % ٥ثم العراق بنسبة 

لكل من % ٢.٣ نقاط، ثم بريطانيا متراجعة بنحو نقطيتين، ثم مصر بال تغيير، ثم ٣الصين متقدمة نحو 
  .سوريا و روسيا متقدمة نحو نقطة واحدة كل منهما

عن ” ًغير راضية إطالقا“% ٩٢وكشفت الدراسة أن األغلبية الكبرى من الرأي العام األردني .. >>
َويحمل نحو . يات المتحدة مع الصراع العربي االسرائيليالطريقة التي تتعامل بها الوال من األردنيين % ٤٤ُ

ّإسرائيل مسؤولية عدم حدوث تقدم في عملية السالم، فيما يحمل  . الواليات المتحدة المسؤولية% ٣١ُ
  .حل الدولة الواحدة% ١٥حل الدولتين، و% ٤٧ويؤيد نحو 

وعزا .  المنطقة بأنها غير مستقرة وغير آمنةمن األردنيين% ٨٦وعن االستقرار االقليمي، وصف 
  .إليران% ٧للواليات المتحدة، و% ٢٦منهم ذلك إلسرائيل، و% ٥٠

يؤيدون % ٩٨وفيما يتعلق بالءات الملك التي أطلقها قبل عدة أشهر، خلص االستطالع إلى أن 
دس الرافض لنقل موقف جاللة الملك بخصوص الق% ٩٩موقف الملك برفض تقديم تنازالت بالقدس، وأيد 

  .السفارة االمريكية لها

كما ترفض األغلبية الكبرى من األردنيين بعض المقترحات التي انتجتها بعض االحزاب االسرائيلية 
موقف جاللة الملك % ٩٨وتبنتها بعض أطراف االدارة االمريكية بخصوص حل القضية الفلسطينية، إذ أيد 

  . األردنالرافض إلقامة وطن بديل للفلسطينيين في

  ٤ ص١٧/١٠/٢٠١٩الغد 

*** 
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 نتنياھو يتحسب خطوات مفاجئة من ليبرمان
 الرأي-القدس المحتلة 

عوفر شيلح، إنه » الكنيست«، عضو البرلمان االسرائيلي »ابيض-ازرق «قال القيادي في كتلة 
نتانياهو، وحزب الليكود، الذي يتزعمه بنيامين » ابيض- ازرق «باإلمكان تشكيل حكومة وحدة مؤلفة من 

فقط، لكنه قال إن األخير لم يتعمد تشكيل حكومة منذ حصوله على تكليف بذلك، قبل ثالثة أسابيع ورغم 
ازرق «ولم يستبعد شيلح تقارير صحفية تحدثت عن تشكيل . أنه تبقى أسبوعا واحدا من المهلة لتشكيلها

ة المشتركة ويقدمون دعما من  عضو كنيست، بينهم نواب القائم٥٧حكومة أقلية، تستند إلى » ابيض-
لم تكن لدى نتانياهو أية «امس على أنه  (١٠٣FM(وشدد شيلح، في مقابلة أجرتها معه إذاعة .خارجها

عندما نحصل «واضاف أنه .«نية لتشكيل حكومة، وهو لم يبذل أي جهد أيضا في العشرين يوما الماضية
أجل تشكيل حكومة وفيما المؤسسة السياسية على التفويض لتشكيل الحكومة، سنبذل كل ما بوسعنا من 

إثر لوائح اتهام متوقعة » تعلم أن نتانياهو فشل، وفيما يعلم الجمهور أن نتانياهو في طريقه إلى المحكمة
كل شيء موجه ألن يكون نتانياهو رئيس حكومة بأي شكل في اليوم «وتابع شيلح أن .ضده بشبهات فساد

سترجئ كافة ) للكنيست(ا هو توصل إلى استنتاج بأن انتخابات ثالثة وربم. الذي يمثل فيه في المحكمة
وربما هذا يضمن له البقاء رئيسا للحكومة . اإلجراءات لعدة أشهر، ولكنه يدخل الدولة كلها إلى فوضى

نشكيل » ابيض- ازرق «وترفض كتلة .«وهذا التفسير المنطقي الوحيد الذي أراه. أثناء بدء المحاكمة
وقال . المتدينيين-ع كتلة اليمين، التي تضم الليكود وأحزاب اليمين المتطرف والحريديين حكومة وحدة م

ابيض والليكود، وحتى من دون أحزاب أخرى، وهذه - ازرق «شيلح إنه باإلمكان تشكيل حكومة تضم 
 في إشارة إلى تشكيل حكومة» هذا مستحيل بالشروط التي يضعها الليكود«وأن » ستكون حكومة مستقرة

وذكرت .«لن نجلس في حكومة يواجه رئيسها الئحة اتهام«لكن شيلح شدد على أنه . بمشاركة كتلة اليمين
، امس، أن نتانياهو يتحسب خطوات مفاجئة من جانب رئيس حزب »معاريف«و» اسرائيل اليوم«صحيفتا 

، بيني غانتس، »ابيض-ازرق «، أفيغدور ليبرمان، وخاصة من احتمال تمكن رئيس كتلة »اسرائيل بيتنا«
، وبدعم »المعسكر الديمقراطي«و»  غيشر–العمل «و» ابيض- ازرق «من تشكيل حكومة أقلية، تضم كتل 

 عضو كنيست، ٥٧خارجي من القائمة المشتركة، ما يعني أن حكومة كهذه ستكون مدعومة من جانب 
 التغيب عن جلسة عن التصويت أثناء طرح الحكومة، أو» اسرائيل«وأن يمتنع أعضاء الكنيست من 

. المتدينيين- عضو كنيست من أحزاب اليمين والحريديين ٥٥الكنيست، فيما سيعارض حكومة كهذه 
وبحسب هذا السيناريو، فإنه بعد تشكيل حكومة أقلية كهذه بفترة قصيرة، سيتم تقديم اقتراح نزع ثقة، 

ووفقا للصحيفتين، فإن . خابات ثالثةهذا االقتراح ويتم التوجه إلى انت» يسرائيل بيتينو«وعندها سيؤيد 
  .نتانياهو يحاول منع سيناريو كهذا ويمارس ضغوطا على ليبرمان

  ١٠ص/١٧/١٠/٢٠١٩الرأي 
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  آراء عربية

 صفقة القرن واالنتخابات اإلسرائيلية
  

 موسى شتيوي. د

 ً خافيا على أحد أن اإلعالن عن محتوى خطة ترامب للسالم في الشرق األوسط المعروفة بـلم يعد
  .قد أصبحت رهينة لالنتخابات اإلسرائيلية ، وتشكيل الحكومة اإلسرائيلية” صفقة القرن”

كان من المزمع اإلعالن عن صفقة القرن بداية هذا العام ، ولكن تم تأجيلها لما بعد االنتخابات 
ائيلية المبكرة التي أجريت في شهر نيسان من هذا العام ، ولكن فشل نتنياهو بالحصول على أغلبية اإلسر

وأعلنت الرئاسة األميركية بتأجيل . برلمانية تسمح له بتشكيل الحكومة أدى للدعوة النتخابات جديدة
ومرة ثانية، .  هذا العامًاإلعالن عن الخطة لما بعد االنتخابات المبكرة والتي أجريت فعليا في أيلول من

الكرة اآلن في ملعب غانتس . فشل نتنياهو في تشكيل حكومة مع حلفائه اليمين أو حكومة وحدة وطنية
  .رئيس حزب أبيض أزرق، والذي تم تكليفه بتشكيل الحكومة اإلسرائيلية

ديدة، أو نحن أمام أكثر من سيناريو اآلن، األول هو قدرة غانتس على تشكيل حكومة إسرائيلية ج
  .الدعوة النتخابات برلمانية مبكرة بعد ثالثة أشهر من إعالن عدم قدرته على تشكيل الحكومة

ولكن بغض النظر عن السيناريو الذي . ًمن الصعب التنبؤ في أي من االحتمالين أكثر ترجيحا
  .سوف يخرج ألرض الواقع، فمن المرجح أن صفقة القرن باتت في غرفة االنعاش

األول الذي يقضي بتشكيل حكومة برئاسة غانتس يعني أن صفقة القرن لن تكون على السيناريو 
صحيح أن حل الدولتين لم يكن . الطاولة، ألنه وحلفاءه المحتملين ال يدعمون صفقة القرن األميركية

يكون لكن األهم من ذلك قد . ضمن حملته االنتخابية، لكن حلفاءه من اليسار ما زالوا يؤيدون حل الدولتين
موقف المؤسسات العسكرية واألمنية ما زالت تؤيد حل الدولتين، ولكنها لم تكن قادرة على إيجاد شريك من 

غانتس هو أقرب . السياسيين، سيما وأن اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو كان رافضا لحل الدولتين
رائيلي لحل الدولتين، ولكنه على ٕللمؤسسة العسكرية وقد يكون مياال لحل الدولتين، وان كان بالمفهوم اإلس

ًاألقل هو والمؤسسة العسكرية غير متحمسين لخطة ترامب، ليس بالضرورة إيمانا بحقوق الشعب 
ًالفلسطيني في إقامة دولته على أرضه ، ولكن خوفا من النتائج الكارثية على إسرائيل في حال تطبيق 

  .”صفقة القرن“

إن . ًدره أمني على المدى القصير واستراتيجي أيضامصدر القلق لدى معارضي صفقة القرن مص
محاولة فرض حل أقل من طموحات الشعب الفلسطيني سيكون كابوسا أمنيا إلسرائيل ألنه سوف يلقى 

أما على المدى االستراتيجي، فإن الخيار األقوى أن إسرائيل سوف تذهب . مقاومة كبيرة من الفلسطينيين
 ، ولكن مع نظامين، واحد لإلسرائيليين وآخر للفلسطينيين والذي سيقوم الى خيار الدولة الواحدة مرغمة
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على حرمانهم من حقوقهم السياسية، والذي سيحول إسرائيل إلى دولة عنصرية كما كان الحال في جنوب 
  .أفريقيا، وهذا سيكون بداية النهاية للمشروع الصهيوني القائم على يهودية الدول

تشكيل الحكومة، فمن المرجح الذهاب لخيار االنتخابات مرة أخرى، أما في حال فشل غانتس في 
ٕوان حدثت فستكون في بداية العام القادم، وهذا يعني تأجيل اإلعالن عن صفقة القرن مرة أخرى لحين 

  .تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

ية الي إضافة لذلك، فإن ترامب سوف يكون مشغوال بإجراءات عزله، أو في االنتخابات الرئاس
وبكل األحوال، فإن الحماس لصفقة القرن قد يكون تالشى ومعه الداعمون . ستتم في نهاية العام المقبل

  .اإلقليميون

كل من ترامب ونتنياهو، وهما عرابا صفقة القرن، يصارعان لإلبقاء على مستقبلهما السياسي 
ًية الصفقة حكما، ولذا فقد ال ترى صفقة الذي هو في مرحلة األفول، ونهايتهما السياسية تعني بالتأكيد نها

 .القرن النور بتاتا

 ١٠ ص١٧/١٠/٢٠١٩الغد 

***  

 فماذا سيحركنا؟.. "األقصى"إذا لم يحركنا  سيحركنا

 اسعد عبد الرحمن. د  

/ شهدنا، وعموم العرب والمسلمين بل والعالم بأسره، اقتحامات عشرات آالف المستوطنين
المستعمرين األخيرة والمتكررة لباحات المسجد األقصى، وأداء طقوسهم وشعائرهم وصلواتهم التلمودية 

قيدت حرية » زهرة المدائن«دة في مختلف أنحاء وسط إجراءات احتاللية مشد(بمناسبة أعيادهم اليهودية 
إلى تصعيد ) جلعاد إردان(بقيادة كبار الحاخامات، فيما دعا وزير األمن الداخلي ) تنقل العرب المقدسيين

بأداء شعائرهم التلمودية في » المستوطنين«/ االقتحامات لألقصى وباحاته، باإلضافة للسماح للمستعمرين
  !!األقصى؟» تهويد«ن القول بأنه قد بدأ العد التنازلي لـفهل يمك. باحات المسجد

في الذكرى الخمسين لجريمة إحراق األقصى، أوضحنا ارتفاع وتيرة االقتحامات واالنتهاكات شبه 
من كل حدب وصوب » األقصى«اليومية بأعداد كبيرة من قطعان اليهود المتطرفين الذين ينسلون إلى 

ًعائثين فيه فسادا وتخريبا ب حراسة قوات األمن اإلسرائيلية، وبقوة تحركات أحزاب ومنظمات توراتية ً
يومها، . متنامية، وبقرار سياسي ودعم مباشر من الحكومة اإلسرائيلية» استيطانية«/ استعمارية

) الفاشي وعلى عكس بعض وزراء وأحزاب ومنظمات اليمين التلمودي(استخلصنا أن حكومة إسرائيل 
ًحرقا أو نسفا أو قصفا» األقصى«دمير ليست بصدد السماح بت ً من إسرائيل، » كرما«وهذا الموقف ليس . ً

وفق حساباتهم السياسية، وألن العالم اإلسالمي، على ضعفه، ما تزال » الظروف لم تنضج بعد«ٕوانما ألن 
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، وكذلك الحال مع »المسجد األقصى«بخصوص » الحل األقصى«به بقية من روح لن تسمح بتطبيق 
  . دول العالم والرأي العام الدولي ومؤسساته ومنظماته األمميةغالبية

الجديدة القائمة على تزوير / اآلن، بتنا نخشى بقوة هذه الحمالت اإلسرائيلية المسعورة القديمة
/ الحقائق وفرض سياسة األمر الواقع، والشاهدة على العنصرية البغيضة التي يمارسها المستوطنون

هاكات وحكومتهم ضد المقدسات اإلسالمية والمسيحية، خاصة بعد أن تحولت من انت» المستعمرون«
يومية استفزازية، إلى انتهاكات مدروسة وممنهجة، ربما تتجاوز في أهدافها إطار العمل على فرض 
التقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى، إلى الدخول مباشرة للسيطرة عليه وتهويده بما يتجاوز ما 

  .حصل مع الحرم اإلبراهيمي الشريف في الخليل

ٕطلب، إلى جانب الدورين الفلسطيني واألردني، تحركا عربيا واسالميا إن ما يجري تجاه مقدساتنا يت
استثنائيا وعاجال من أجل حمايتها، إذ أنه ما كان لسلطات االحتالل أن تبالغ في عدوانيتها وعنجهيتها 

لو لم تجد ) إلخ... األرض، اإلنسان، المقدسات، األسرى(وغطرستها ضد كل مكونات القضية الفلسطينية 
من يهن يسهل «تعود على السكوت والقبول والخنوع واإلستخذاء والذل، فاطمأنت وتيقنت بأن غير ال

  !«ما لجرح بميت إيالم«، وأنه »الهوان عليه

نعلم، أن لشعبنا الفلسطيني الصامد المرابط كل الشرف في حماية أقصاه باألرواح والمهج، وخوض 
كما نعلم أن هؤالء هم الذين .  أمته العربية واإلسالميةًمعارك البطولة والفداء والتضحية دفاعا عن كرامة

رغم مرارة األلم والخذالن من أبناء جلدتهم العرب والمسلمين، إال إنهم سيبقون متسلحين باإلرادة واألمل، 
العرب » األقصى«لكن، إذا لم يحرك . وقابضين على جمر الصمود، متوسمين دائما وأبدا الخير في أمتهم

  !فمتى سيتحركون إذن؟.. يوموالمسلمين ال

  ٤٨ص/١٧/١٠/٢٠١٩الرأي 

*** 

 والتشويش الصهيوني لن يغير القرار.. حسم الخيار

 ماجد األمير - كتب   

في االنباء تحاول الصهيونية من خالل وسائلها االعالمية التشويش على موقف االردن الرافض 
  .لصفقة القرن واية حلول لتصفية القضية الفلسطينية

الصحف االسرائيلية خبرا مفبركا وعاريا عن الصحة يدعي ان االردن وافق على تأجير ونشرت 
اراضي الباقورة والغمر الى اسرائيل لمدة عام جديد،وفورا قامت وزارة الخارجية االردنية بنفي صحة هذه 

 – ١٢(الماضي وزارة الخارجية اكدت على لسان ناطقها الرسمي بان قرار المملكة الذي اتخذ العام  االنباء
بإنهاء العمل بالملحقين الخاصين بالباقورة والغمر نهائي وقطعي، وأنه بانتهاء النظامين ) ٢٠١٨–١٠

لن يكون هناك أي تجديد أو ) حسب ما نصت عليه اتفاقية السالم (٢٠١٩- ١١- ١٠(الخاصين بتاريخ 
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 الثاني بتوجيه الحكومة انذاك بعدم بالعودة الى قرار االردن الذي اتخذ من قبل جاللة الملك عبداهللا.تمديد
تجديد اتفاقية تأجير الباقورة والغمر وابالغ الجانب االسرائيلي بالقرار الذي لقي ترحيبا من قبل الشعب 
االردني واالحزاب السياسية جميعها بكل اطيافها كما القى قرار الملك بعدم التأجير دعما نيابيا وسياسيا 

 اردنيا خالصا ولمصلحة االردن والقضية الفلسطينية وبعيدا عن النظر للضغوطات ونقابيا، لذلك كان القرار
الدولية التي قد يتعرض لها االردن نتيجة قراره وخاصة من الواليات المتحدة االميركية المنحازة الى 

لتي قد يلجأ القرار االردني بعدم التأجير ال رجعه عنه مهما كانت الضغوطات الدولية وا.االحتالل االسرائيلي
اليها اللوبي الصهيوني في اميركا واوروبا، ومهما كان حجمها الن االردن يسعى اليصال رسالة سياسية 
اولها ان الباقورة والغمر هي اراض اردنية وانها تحت السيادة االردنية والقانون االردني، لذلك لن يتم 

لة مفادها ان قواعد اللعبة تغيرت وان االردن كما ان القرار يؤشر على رسا.تأجيرها الى اسرائيل من جديد
لديه ثوابت في التعامل مع اسرائيل مرتبطة بالقضية الفلسطينية والحقوق الفلسطينية المشروعة، بل ان 
العالقة االردنية االسرائيلية مرتبطة باالصل بزوال االحتالل االسرائيلي عن فلسطين اذ ان العالقة مع 

جاللة الملك عبداهللا الثاني حدد الثوابت .ن التطورات على القضية الفلسطينيةاسرائيل ال يمكن عزلها ع
ال للتوطين وال للوطن البديل «االردنية في مواجهة االحتالل وصفقة القرن بالالءات الثالث المشهورة وهي 

ل مع ، والتي اصبحت عنوان السياسة االردنية وبوصلتها في التعام»وال للتنازل عن اي شبر من القدس
اية طروحات دولية على صعيد القضية الفلسطينية، لذلك كان االردن منذ البداية رافضا لصفقة القرن التي 

االردن حدد سياسته وموقفه .تسعى ادارة الرئيس االميركي دونالد ترمب الى اعالنها خالل المرحلة المقبلة
ة والمسيحية في القدس من خالل الثابت بدعم الحق الفلسطيني وحماية القدس والمقدسات االسالمي

مقاومة سياسة االحتالل بتهويد القدس ودعم صمود اهلها والتمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات 
االسالمية والمسيحية في القدس لذلك فان االردن دائم االشتباك مع اسرائيل سواء في المحافل الدولية او 

هذا الموقف االردني المنحاز للشعب الفلسطيني .محدودةعلى صعيد العالقات الثنائية التي هي اصال 
وللحق الفلسطيني واالشتباك السياسي والقانوني مع االحتالل الصهيوني كان عامال حاسما في قرار عدم 
التأجير للباقورة والغمر، اضافة الى المصلحة العليا لالردن بان هذه المناطق اراض اردنية ولم يعد لنا اية 

  .ها الى اسرائيل مرة اخرىمصلحة بتأجير

الموقف الرسمي في رفض تأجير الباقورة والغمر ينسجم مع موقف الشعب و مجلس النواب الذي 
  .دائما يعبر عن موقف رافض لتأجيرهما الباقورة والغمر بل ان كل الدولة تقف ضد التأجير مرة اخرى

  ٣ص/١٧/١٠/٢٠١٩الرأي 

*** 
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 سرائيليالمستوطنون الوجه اآلخر لالحتالل اإل

 سري القدوة

تشتعل الحرب االسرائيلية من قبل سلطات الحكم العسكري االسرائيلي تحت رعاية رسمية من جيش   
مباشر من قبل شرطة االحتالل لتسهيل عمليات اعتداء االحتالل والمخابرات االسرائيلية وبإشراف 

المستوطنين على المسجد االقصى تنفيذا للمخطط أالحتاللي باالستيالء على باحات المسجد االقصى 
المبارك ومحاولة فرض وقائع جديدة على االرض وخالل اليومين الماضيين فقط شن المستوطنون 

 مستوطن باحات المسجد بحراسة مشددة ٢٠٠قتحم اكثر من هجومهم المنظم على المسجد االقصى حيث ا
ٕمن قوات االحتالل وذلك بحجة االحتفال بعيد العرش اليهودي وان االقتحامات تمت من باب المغاربة ونفذ 
خاللها المستوطنون جوالت استفزازية في المسجد المبارك واستمعوا الى شروحات حول ُأكذوبة الهيكل 

ارتفاع عددهم خالل الساعات المقبلة حيث يتم الدعوة من قبل جمعيات استيطانية المزعوم وسط توقعات ب
ألنصارها وجمهور المستوطنين للمشاركة في اقتحامات واسعة لألقصى بالتزامن مع ما يسمى بعيد العرش 

را وفى تطور خطير قام المستوطنين بالهجوم على مركبات المواطنين بالحجارة شرق بيت لحم والحقوا أضرا
بها حيث تتعرض مناطق شرق بيت لحم باستمرار العتداءات المستوطنين ومن ناحية اخرى نصب المئات 
من المستوطنين منصة في الساحات الخارجية للحرم اإلبراهيمي بالبلدة القديمة في مدينة الخليل وخياما 

اقامة االحتفاالت واقتحم األثرية غرب المدينة ومنطقة بئر حرم الرامة تحت حجة » عين فرعا«في منطقة 
عشرات المستوطنين بحماية جنود االحتالل المدججين بالسالح قرية شعب البطم جنوب الخليل وتسببوا 

  . بحالة رعب للمواطنين هناك

إنه في الوقت الذي تواصل به ميليشيات المستوطنين وعصاباتهم المسلحة تصعيد اعتداءاتها   
لسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، تقوم قوات االحتالل وشرطته ٕوارهابها المنظم ضد المواطنين الف

وأجهزته المختلفة بمكافأة تلك الميليشيات المسلحة من خالل فرض المزيد من االجراءات االستفزازية 
والعقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني بشتى األشكال واألساليب وأن قرارات االحتالل والمستوطنين 

رات عنصرية بامتياز وتدخل سافر وقمعي في حياة المواطنين الفلسطينيين وشكل من أشكال هي قرا
العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات االحتالل على شعبنا في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة وهي 

مرار تستهدف دعم االستيطان وسرقة االراضي الفلسطينية وتشجيع االستيطان والمستوطنين على است
االستباحة اليومية للمسجد االقصى ومدن الضفة الغربية واستمرار حصار قطاع غزة ومنع المواطنين في 
الضفة الغربية من التحرك اليومي وممارسة حياتهم وفرض عقوبات يومية بحقهم واعتبار أن مصلحة 

طيني بعرض الحائط المستوطنين واحتياجاتهم فوق اى اعتبار اخر وضرب حياة واحتياجات الشعب الفلس
  . وحرمانهم من ابسط حقوقهم المعيشية وفرض سياسة االمر الواقع االحتاللية
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ان عدوان المستوطنين والذي يتم تحت رعاية جيش االحتالل يعد هجمة غير مسبوقة تستهدف   
شجيع اقتالع االنسان الفلسطيني من ارضه وتهويد المدن الفلسطينية في ظل استمرار الصمت الدولي والت

االمريكي الغير مسبوق على المواطنين الفلسطينيين ومصالحهم الحيوية ويعد مخالفة صريحة للقانون 
الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي اإلنساني حيث يدعم فريق ترامب والحكومة االمريكية بكل اصرار 

اتهم اليومية وتعريض المواطنين ويعملون على دعم االحتالل االسرائيلي ويساندون المستوطنين في اعتداء
  . الفلسطينيين للخطر

لقد حان الوقت لالتحاد األوروبي ومختلف دول العالم اتخاذ موقف صريح وواضح من هذا العدوان   
الذي ينتهك القانون الدولي ومبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان وال بد من اتخاذ خطوات عملية من قبل 

برفع محاكمات دولية لمحاكمة قادة االحتالل ومالحقه المستوطنين الوجهة االخر القيادة الفلسطينية للبدء 
لإلرهاب االسرائيلي المنظم وتقديم ملفاتهم الى المحاكم الدولية على هذه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب 

  . الفلسطيني

  سفير النوايا الحسنة في فلسطين *

 رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية*

 ١٤ ص١٧/١٠/٢٠١٩ور الدست

***  

  آراء عبرية مترجمة

  نبع عين حنيه ممنوع على الفلسطينيين
  

 ١٦/١٠/٢٠١٩ نير حسون -  هآرتس

نبع عين حنيه الذي يقع جنوب القدس افتتح أمس أمام الزوار بشرط واضح وضعته الشرطة وهو 
ئيليين تحت حماية مشددة من النبع افتتح أمس أمام اإلسرا. عدم السماح للفلسطينيين بالدخول الى المكان

  .قوات الشرطة وحرس الحدود، بل قطعوا الشارع في المكان والذي يؤدي الى القرى الفلسطينية

نبع عين حنيه تم تدشينه قبل سنتين تقريبا، لكن افتتاحه تأجل الى اآلن لعدة أسباب منها 
 ايضا الشرطة طلبت نقل حاجز .االختالف حول رسوم الدخول، ومطالبة الشرطة بمنع دخول الفلسطينيين

نقل الحاجز تقدر كلفته بـ . عين ياعل الى مكان أكثر جنوبا، بحيث يفصل بين القرى الفلسطينية والنبع
  . مليون شيكل١٢

النبع يوجد . نبع حنيه الموجود في ناحل رفائيم هو أحد الينابيع المهمة والكبيرة في منطقة القدس
ن سكان قرية الولجة التي تقع في األعلى اعتادوا على زيارة النبع ولك. في داخل حدود بلدية للقدس

  .بصورة دائمة، وتحول الى مكان التقاء للفلسطينيين واإلسرائيليين على حد سواء
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قبل بضعة أيام أعلنت سلطة الطبيعة والحدائق وبلدية القدس بأن الموقع سيتم فتحه لثالثة ايام 
مؤخرا زاد تشديد . م اغالقه مجددا الى حين ايجاد حل لنقل الحاجزفي فترة االعياد، لكن بعد ذلك سيت

واليوم . حرس الحدود والشرطة ضد المزارعين الفلسطينيين الذين ارادوا فالحة اراضيهم في منطقة النبع
  .طردوا مزارع جاء لفالحة ارضه هناك

ن ناحية الهيئة، ال شاؤول غولدشتاين، مدير عام سلطة الطبيعة والحدائق، قال للصحيفة بأنه م
تحريك هذا الحاجز هو ليس من شأننا على االطالق، نحن “. مانع من أن يأتي الفلسطينيون الى الموقع

حتى أننا اقترحنا .  موقع في يهودا والسامرة١١سعداء بأن يدخل الفلسطينيون الى مواقعنا، ونحن ندير 
أنا لست مع ابعاد . هم القدوم منهاعلى جهاز األمن فتح بوابة خلفية لسكان الولجة حيث يمكن

مع ذلك، غولدشتاين اعترف . ”كما أنه ال يوجد لهم الكثير من االماكن االخرى للذهاب اليها. الفلسطينيين
أنه بالنسبة للجيش والشرطة، وألن نبع حنيه يوجد في القدس، فان أي فلسطيني يأتي الى المكان يعتبر 

 .ماكث غير قانوني

  ٢٢ص ١٧/١٠/٢٠١٩الغد 

*** 

  كي ال ننسى

   للمجزرة٦٣اللجنة الشعبية تقر برنامج الذكرى : كفر قاسم
 

قررت اللجنة الشعبية في كفر قاسم في اجتماعها غير العادي، مؤخرا، وبعد نقاش مستفيض  
 .لمجزرة كفر قاسم، تنظيم سلسلة من النشاطات والفعاليات إحياء للذكرى ٦٣لبرنامج الذكرى الـ

نهاء أعمال متحف وبانوراما المجزرة استعدادا الستقبال الزوار من داخل المدينة وقررت اللجنة إ
وخارجها، ونشر اليافطات واألعالم السوداء ذات العالقة بالمجزرة في كل أنحاء المدينة، استعدادا الستقبال 

 .الضيوف في يوم الذكرى

ذكرى لتنظيم الفعاليات كما قررت دعوة المدارس، كما في كل عام، إلى تخصيص أيام قبل ال
 .المختلفة بمناسبة ذكرى المجزرة تعزيزا للوعي وتعميقا لصلة األجيال بوصية الشهداء ودروسها

وستنظم مسيرة الصم . وستعقد ندوة ثقافية منوعة تسلط الضوء على الزوايا المختلفة للمجزرة
 .٢٨.١٠.٢٠١٩ الموافق وثقيلي السمع السنوية والتي ستكون بعد صالة المغرب من يوم اإلثنين

وتوجهت اللجنة الشعبية في كفر قاسم بدعوة لألحزاب والحركات والهيئات بأن تنظم فعالياتها 
 .الخاصة بها في ذكرى المجزرة تعزيزا للعمل الشعبي العام في هذه المناسبة

اعة الثامن وفيما يتعلق ببرنامج يوم الذكرى، قررت اللجنة تنظيم المسيرة الصباحية إذ ستنطلق الس
والنصف من ساحة أبي بكر الصديق في اتجاه النصب التذكاري، يحمل فيها المشاركون اليافطات واألعالم 
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ذات العالقة، ويرددون الهتافات المخلدة لذكرى الشهداء، والمنددة بجرائم االحتالل وانتهاكاته الوحشية 
 .لحقوق الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده

 التذكاري فستقرأ الفاتحة والدعاء للشيخ عمر صرصور، كلمة رئيس البلدية أما عند النصب
: المحامي عادل بدير، كلمة رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، كلمة لطيف دوري، كلمة ممثل أسر الشهداء

الطفل خليل محمد خليل عيسى، كلمة رئيس مجلس طلبة المدرسة الثانوية الشاملة، كلمة الشاب بوران 
 .عامر باللغة التركية تعريفا بالمجزرة للمشاركين األتراك، قراءة البرقيات ووضع أكاليل الزهورلطفي 

وستتم خالل زيارة المقبرة قراءة الفاتحة والدعاء للشيخ عمر صرصور، كلمة الشيخ إبراهيم 
 .صرصور وكلمة لضيف يهودي في حال حضوره

نا في بلد الشهداء، بال استثناء، ندعوكم إلى كل أهل"وختمت اللجنة الشعبية نداءها بالقول 
ن عن تفاصيلها لععبية باسم أهلنا جميعا، والتي ستللمشاركة الفاعلة في النشاطات التي ستنفذها الش

ًتباعا، وكذا في النشاطات التي ستنفذها األحزاب والحركات والهيئات باسمها، وليكن حراكنا بناء من أجل  ّ َ
  ."ى المجزرة في ذاكرة األجيالذكرى الشهداء، وتعزيزا لذكر

  ١٠ص/١٧/١٠/٢٠١٩  ٤٨عرب 

***  

  اخبار باالنجليزية
  

UNESCO board endorses draft resolution on Jerusalem 
 

AMMAN — UNESCO’s Executive Board has unanimously endorsed a draft resolution on 

the city of Jerusalem and its walls during its 207th session, Foreign Ministry Spokesperson 

Sufian Qudah said on Wednesday. 

Qudah underlined the importance of the decision, which was the result of Jordanian 

diplomatic efforts, in coordination with Palestine and UNESCO’s Arab and Muslim 

groups, according to a Foreign Ministry statement.  

The decision affirms all previous gains that have been stipulated in the Jerusalem file, he 

added.  

Qudah highlighted that the resolution and its appendix stress all the components of 

Jordan’s stance on the Old City of Jerusalem and its walls, including Muslim and Christian 

holy sites, noting that it also reiterates rejection of all Israeli violations and unilateral 

measures at these locations.  

The resolution calls on Israel to halt all illegal unilateral procedures and violations against 

Al Aqsa Mosque/Al Haram Al Sharif and in the Old City, Qudah said. 

“The appendix reiterates the invalidity of all Israeli measures that seek to alter the identity 

of the Holy City and serves as a reminder of the 16 UNESCO decisions on Jerusalem, all of 

which deplore Israel’s failure, as an occupying force, to halt the digging and building of 

tunnels among other illegal acts in East Jerusalem,” Qudah highlighted.  

The ministry spokesperson said the resolution demanded the “swift appointment” of a 

permanent UNESCO representative to Jerusalem’s Old City to monitor all actions taken 

within the organisation’s scope.  



 
٢١

Qudah noted that the resolution urges the dispatch of an “interactive monitoring mission” 

from UNESCO to Jerusalem to keep track of all violations made by the occupation’s 

forces.  

The Jordanian charge d’affaires to Paris said that East Jerusalem is occupied Palestinian 

territory, holding Israel accountable for maintaining its historical and legal status quo.  

He added that under Hashemite Custodianship, Jordan will continue to play its role in 

protecting the Holy City’s Muslim and Christian sites. 

•  16/10/2019Jordan Times  
***  

The EU’s conditional aid and suppression of Palestinian rights 
 

By Ramona Wadi 

The European Union’s incoming Foreign Policy Chief Josep Borrell has already signalled a 

continuation of the bloc’s prevailing politics when it comes to Palestine – preserve the two-

state compromise by ensuring funding to the Palestinian Authority. 

“If anyone helps the Palestinians today and their right to have their own state, that is 

Europe,” Borrell declared at the European Parliament’s Committee on Foreign Affairs. 

The truth is Europe does neither; it is merely concerned with maintaining its influence 

when it comes to the two-state compromise and peace-building narratives, all of which 

serve the EU’s political agenda. 

Summarizing the gist of the EU’s foreign policy when it comes to Palestine, Borrell 

tweeted: “The EU contributes almost one million € a day to attend the Palestinian 

Authority. We must continue to defend a peaceful coexistence and the two states solution.” 

A succinct description of what EU funding constitutes – providing the PA with the 

necessary backing to function without the existence of a Palestinian state. 

For the EU, maintaining the two-state paradigm at the helm of policy works better than 

implementation, which is now inapplicable anyway. The pretense of state-building, which 

the PA forms part of, is also a veneer that shifts focus away from the EU’s lucrative trade 

deals with Israel. Borrell has already stated, unsurprisingly, that the EU’s trade 

agreements with Israel will not be broken. In 2017, Israel-EU trade amounted to €36.2 

billion, which pales in comparison to EU assistance to the PA. 

For Palestinians, therefore, the EU only finances hypotheses – in Borrell’s words, “the 

possibility of the creation of a Palestinian state that can coexist peacefully with an Israeli 

state.” The EU can claim to be the biggest donor to the Palestinians, yet it is financing its 

own agenda, rather than providing the means for Palestinians to demand their legitimate 

political rights. 

The Oslo Accords, which allowed Israel to colonize additional Palestinian land, have not 

been repudiated by the EU. On the contrary, there has been no contestation of the 

framework on the grounds that it has stripped Palestinians of what remained of their land 

and freedom. With the PA a willing accomplice, the EU has never been challenged by 

Palestinian political bureaucrats to uphold the rights of the Palestinian people. Conversely, 

the PA reaches out to the EU for assistance in maintaining the violations imposed by Israel 

and to which the international community turns a blind eye. 

Europe is not helping Palestinians towards statehood – it is maintaining the illusion of 

statehood as an interim project, while Israel colonizes what remains of Palestinian 

territory. The Oslo Accords are vague and so is EU policy towards Palestine. Instead of 

seeking clear parameters to decolonize Palestine, the EU is adopting the same ambiguities 

that have transformed Palestinians into a humanitarian project against their will. 
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The EU is merely financing its unwarranted justification of the two-state paradigm and 

forcing Palestinians into conditional financial aid. While nothing new is expected when it 

comes to the EU’s farcical peace and state-building for Palestinians, Borrell has indicated 

the EU’s agenda upfront – the financing of agendas and illusions to enable Israel’s ongoing 

colonial project. 

17/10/2019 Center The Palestinian Information  
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Is Israel stealing Palestinian cuisine? 
By Yousef Al-Helou 

 

Culture is a reflection of each society and community. It can be identified through different 

factors ranging from traditional heritage, music to art and cuisine, among other elements.  

They form the pillars of the identity of nations and countries, but if they are taken away 

and appropriated by others then what is left of that identity? 

To this end, ordinary Palestinians including owners of Palestinian restaurants all over the 

world feel they have a duty to show the rich culture of their people through showing maps, 

posters, old photographs and handmade crafts decorating the interiors of their dining 

areas as well as sitting rooms in Palestinian homes.  

It is a voluntary individual educational process to raise awareness amongst non-

Palestinians and raise awareness to fight all attempts to forge history and most importantly 

the appropriation of Palestinian cuisine.  

Restaurants are like little microcosms of the Palestinian identity and culture. A fierce 

cultural war often breaks out when Palestinian meals are mislabeled as Israeli ones 

whether by online or TV ads or at restaurants owned by Israelis. 

Palestinian culture and life revolves around food in every aspect, whether it is an ordinary 

day or a special occasion. A few books were written about Palestinian cookery and cuisine; 

it is a reminder that food and national identity are tied together. 

Lovers of Palestinian cuisine know where to find their favorite Palestinian dishes in their 

cities outside Palestine. Not to mention the famous Palestinian cheesy dessert known as 

kunafaeh.Maramia, is Arabic for sage – an aromatic herb added to tea by Palestinians – it 

is one of the few places that offer the taste of Palestine in the UK.  

The admiration to the Palestinians' cause and struggle is not only limited to politics, but 

also to their authentic typical meals such as musakhan, maqlouba, mansaf, stuffed vine 

leaves, hummus, falafel and shakshouka. 

Cooking styles vary by region, and each type of style and the ingredients used, are 

generally based on the climate and location of the particular region in historic Palestine 

and on traditions. 

Dining in restaurants such as Shakshouka – another restaurant based in central London – 

makes you identify with a place called home. Seeing posters of icons of the Palestinian 

struggle such as 16-year-old Ahed Tamimi, Yasser Arafat as well as Muslim and Christian 

holy places and traditional homemade handicrafts and embroideries. Shakshouka is a 

typical Palestinian meal; It consists of eggs poached in a sauce of spiced tomatoes, green 

peppers and chopped onion.These kinds of restaurants serve as a hub to Palestinian 

communities through which Palestinians tell their stories and the deeply rooted narrative 

of their nation.  They do this to keep their history alive and to bring people closer to their 

homeland as well as attracting pro-Palestine supporters and sympathizers to enjoy their 

time and get a partial taste of being in Palestine while listening to Palestinian traditional 

music, learn Arabic with a Palestinian dialect or watch live performance of Palestinian folk 

dance known as Dabkah. 
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While the recipes of the meals vary and are hugely popular Middle Eastern dishes, one 

thing is crystal clear, you just cannot call hummus, falafel or shakshouka Israeli dishes 

even if the world's top celebrity chefs try to convince you they are. Simply put Israel was 

established in 1948 at the expense of the Palestinian people, who were made refugees 

scattered all over the world until this moment. 

A big percentage of Israeli society consists of Arab Jews who migrated from Arab countries 

after the formation of the nascent state of Israel some 70 years ago. They brought with 

them "Arabic" authentic meals from countries such as Iraq, Morocco and Yemen. 

The argument revolves around naming the dishes as Israeli, whereas calling them at least 

Middle Eastern or Levantine dishes would just calm the fumes a bit.Palestinians often refer 

to attempts to appropriate their culture and cuisine as "Israeli forging strategy" aimed at 

stripping them of their identity through the theft of their cuisine as if occupying their land 

was not enough. They have a valid point as many would agree. 

The endless propaganda efforts in which Israeli claims to Palestinian cuisine cannot just 

change facts because they have no historical base.  

Inviting celebrity chefs to cook meals and branding them as Israeli will not succeed in 

convincing the world that falafel is Israel's national snack! 

All these deliberate and decades old strategies will not erase Palestinian identity and 

culture. If you want to taste the real authentic Palestinian cuisine and desserts you need to 

pay a visit to the old city in East Jerusalem Al-Quds, Hebron, Ramallah, Nablus, 

Bethlehem or Gaza some of the largest Palestinian cities on the Mediterranean under 

Palestinian control. If you happen to be in Nazareth, Acre, Jaffa – cities in historic 

Palestine dominated by Palestinian communities then you have a chance to taste the real 

authentic Palestinian dishes but be wary and do not be misled if you are told that falafel is 

an Israeli dish. Palestinians have no sovereignty whatsoever when it comes to their freedom 

of movement, there is, however, also an attempt to appropriate their food. 

Turkish kebabs, Lebanese tabbouleh, Moroccan couscous or Philly cheese steak are dishes 

that no one can argue were appropriated from other nations, but when it comes to Israel’s 

efforts to present itself as an indigenous Middle Eastern community, that does not resonate, 

especially if you call hummus "Israeli khummus.” 

Palestinians are proud of their food and they are rightly provoked if they see food stalls in 

markets in Europe or in the US, for example, selling falafel sandwiches branding it as an 

Israeli national dish. 

Planting olive groves and citrus orchards and fig trees are part of the Palestinian culture, 

as olives and pickles are a must on the Palestinian dining table. 

There is no better taste for Palestinians and their three Levantine counterparts, Jordan, 

Syria and Lebanon than sitting down to a breakfast that contains zaatar – dried thyme  – 

dipped in olive oil with a cup of tea with fresh mint or dried sage and if you want to 

something hearty you can have ful, hummus and falafel.  

Cultural appropriation is denial of the existence and heritage of the owners of the land – 

the Palestinians in their millions inside the occupied Palestinian territories, in refugee 

camps in Arab countries or in the diaspora worldwide. 
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