
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  أخبار وواقع القدس

  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٩ / تشرين أول/ ٢١
  
  
  

  

 

  

  :للمزيد من األخبار تابعونا على
 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 
 

https://www.youtube.com/rcjajordan 

 

https://www.rcja.org.jo 
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٢

  المحتوى

  شؤون سياسية

  ٣  ضرورة دعم األشقاء الفلسطينيين إلقامة دولتهم المستقلةعلى أساس حل الدولتين: الملك •

  ٤  الصفدي يحذر من خطورة استمرار الجمود في العملية السلمية •

مقابل  ف بناء المستوطنات في الضفة الغربيةوق: المرشحة الرئاسية إليزابيث وارن •

  ٥  المساعدات األمريكية إلسرائيل

  ٦  لن تنجح مخططات تقسيم األقصى المبارك ولو على رقابنا •

  اعتداءات

  ٧  صلوات علنية للمستوطنيـن داخل األقصى واعتداء على المرابطين •

  ٩  قيقللتح آخرين ٦ ويستدعي األقصى المسجد من شابا يعتقل االحتالل •

  ٩   مبعدين عن األقصى٣شرطة االحتالل تعتدي على : القدس •

  اعتداءات/ تقارير

  ١٠  العدو سيحرق النفجار شرارة ستكون األقصى ضد اإلسرائيلية االعتداءات استمرار •

  شؤون مقدسية

  ١١  صوت آخر من أصوات المقاومة في ظل الفقدان والتفتيت والمحو… "المتحف الفلسطيني" •

  فعاليات

  ١٥  راثون في ألمانيا لتسليط الضوء على صعوبة الحركة في فلسطينما •

  آراء عربية

  ١٦  )٢-١...! (حاجة الصهيونية لالستحواذ على المقدس  •

  كي ال ننسى

  ١٨  وسياسة االحالل المعاصرة.. مجزرة الدوايمة •

  اخبار باالنجليزية

Far from being  inhumane  as the US ambassador claims 

Evicting settlers is one form of justice ١٩  

Presidency condemns storming of al-Aqsa mosque by Israeli 

settlers, attack on worshippers, warns of consequences ٢٠  



 
٣

  شؤون سياسية

  ضرورة دعم األشقاء الفلسطينيين  :الملك

  على أساس حل الدولتين إلقامة دولتهم المستقلة
 

لعام » درع العمل التنموي العربي«جاللة الملك عبداهللا الثاني، امس األحد،   تسلم–ن عما  
، الذي منحته جامعة الدول العربية لجاللته تقديرا لجهوده في تعزيز مسيرة التنمية في األردن، ٢٠١٩

  .ودوره في دعم القضايا العربية

لعربية أحمد أبو الغيط، خالل لقائه به في وسلم الدرع لجاللة الملك، األمين العام لجامعة الدول ا  
  .قصر الحسينية

ويمنح الدرع لشخصيات قيادية وريادية عربية لديها إسهامات معروفة وملموسة ومؤثرة في مجال   
  .التنمية المستدامة، بهدف تسليط الضوء على النماذج الملهمة في مجال التنمية على الصعيد العربي

اللقاء، عن تقديره لجهود ومبادرات الجامعة العربية في تسليط الضوء وأعرب جاللة الملك، خالل   
  .على المنجزات التنموية في البلدان العربية، وعلى دعمها ودعم األشقاء العرب لمسيرة األردن التنموية

كما أكد جاللته أن العمل العربي المشترك لتحقيق التنمية وخلق الفرص، هو السبيل الوحيد   
  .قع العربي ومعالجة األزمات التي تواجه المجتمعات العربيةللنهوض بالوا

وتم خالل اللقاء، بحث آخر التطورات على الساحتين العربية واإلقليمية، حيث أكد جاللة الملك أهمية 
تنسيق وتوحيد مواقف الدول العربية، مشيرا إلى دور جامعة الدول العربية في الحفاظ على التنسيق 

  .المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينيةالعربي حول قضايا 

وفي هذا الصدد، أكد جاللة الملك ضرورة دعم األشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة   
 ١٩٦٧والمشروعة في قيام دولتهم المستقلة وذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران عام 

  .ينوعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولت

وبخصوص األزمة السورية، جرى التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي لألزمة، يحفظ   
  ...وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة طوعية وآمنة لالجئين

إننا ال نجتمع اليوم لتكريم جاللة : بدوره، قال األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط  
ٕ فهو غني عن التكريم وال ينتظر جائزة من هنا أو هناك، وانما نجتمع لكي نشير الملك عبداهللا الثاني، ٌ

  ...بالبنان إلى إنجازه االستثنائي في مجال التنمية ونسلط الضوء على هذا اإلنجاز

  .إننا باختصار أمام قائد مبتكر ألمة مبتكرة وواعدة  

جل كذلك ما يعرف الجميع من أن ال يفوتني، ونحن في معرض الحديث عن التنمية أن أس"وأضاف   
  .ًأعرف شخصيا كم يؤمن بالقضايا العربية وباألمن القومي العربي. ًهذا الملك هو أيضا لرجل مواقف



 
٤

فلسطين والقدس بالنسبة له في مرتبة العقيدة واإليمان، مواقفه ال تقبل المزايدة، وهو يعبر عنها 
  ...بكل صدق وشجاعة للقريب والبعيد، للعدو والصديق

ًشكرا لكل ما قدمتموه، وتقدموه، لبالدكم وللعرب جميعا ً.  

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق،   
ومستشار جاللة الملك للسياسات واإلعالم، والسفير األردني في القاهرة، مندوب األردن الدائم لدى جامعة 

  ).بترا.(د المرافق لألمين العام لجامعة الدول العربيةالدول العربية، والوف

  ٣ ص٢١/١٠/٢٠١٩الدستور 

*** 

 الصفدي يحذر من خطورة استمرار الجمود في العملية السلمية
 

استقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي امس وزير الدولة  - نيفين عبد الهادي-عمان
انية نلز انين وبحث معه العالقات الثنائية والقضايا االقليمية وفي في وزارة الخارجية االتحادية االلم

  .مقدمتها القضية الفلسطينية واألزمة السورية

وأكد الصفدي والوزير األلماني استمرار العمل على تعزيز التعاون الثنائي وبحثا خطوات البناء  
لمستشارة األلمانية أنجيال ميركل لزيادة على مخرجات لقاء القمة الذي جمع جاللة الملك عبداهللا الثاني وا

  .التعاون االقتصادي واالستثماري والدفاعي

ّوخالل بحثهما التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية حذر الصفدي من خطورة استمرار حال 
الجمود في العملية السلمية خصوصا في ضوء اإلجراءات اإلسرائيلية االحادية التي تقوض فرص تحقيق 

  .م وفق حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السالم الشاملالسال

وثمن الصفدي موقف ألمانيا الداعم لحل الدولتين ودعمها لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 
التي أسهم الدعم األلماني في مواجهة أزمتها المالية والتأكيد على أهمية ) األنروا(الالجئين الفلسطينيين 

    .رار دورهااستم

واستعرض الصفدي وأنين التطورات في األزمة السورية وسبل تفعيل الجهود المستهدفة التوصل 
لحل سياسي لها ومعالجة ما أنتجته األزمة من تبعات، خصوصا في ما يتعلق بقضية اللجوء التي أكد 

شاركة الدول المستضيفة الصفدي أنها مسؤولية دولية يجب أن تترجم برامج مستمرة لمساعدة الالجئين وم
  .لتحمل أعبائها

  ٢١/١٠/٢٠١٩الدستور 

*** 

  



 
٥

  وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية: المرشحة الرئاسية إليزابيث وارن

 مقابل المساعدات األمريكية إلسرائيل
  

المرشــحة للرئاســة األمريكيــة الــسيناتورة إليزابيــث وارن إنهــا  قالــت – "القــدس العربــي" – واشــنطن
 مـــع شـــرط لوقـــف بنـــاء   الحكومـــة  فـــي قـــضية جعـــل المـــساعدات إلســـرائيل مـــشروطة بموافقـــة"فتحـــةمن"

  .المستوطنات في الضفة الغربية

ُوردت وارن، التــي تتــصدر قائمــة المرشــحين الــديمقراطيين للرئاســة عنــدما ســئلت عــن موقفهــا مــن 
ى زيـادة المـستوطنات، ولكـن هـذا في الوقت الحالي، يقول نتنياهو إنه سيعمل عل": االستيطان والمساعدات

  ."ال يدفعنا في اتجاه حل الدولتين

إذا كانـت إسـرائيل ": وأكـدت أن الـسياسة الرسـمية للواليـات المتحـدة هـي دعـم حـل الـدولتين، وقالـت
  ."تتحرك في االتجاه المعاكس، فكل شيء مطروح على الطاولة

  ."ةكل شيء مطروح على الطاول": وكررت وارن تعليقها عدة مرات

ّوقــد تراجعــت إدارة الــرئيس األمريكــي دونالــد ترامــب عــن انتقــاد المــستوطنات اإلســرائيلية، كمــا وقــع 
ترامب، الذي حصل على دعم كبير لحملته االنتخابية من ممولين يهود، على أمر تنفيذي يعترف بمرتفعات 

  .تلة على اسمهالجوالن السورية إلسرائيل بعد أن تم بناء بعض المستوطنات في المنطقة المح

وانتقد بعض المرشحين الديمقراطيين، بما فيهم وارن والسيناتور بيرنـي سـاندرز بنـاء المـستوطنات 
  .وكذلك معاملة حكومة الكيان اإلسرائيلي للمتظاهرين الفلسطينيين

حـق لجميـع النـاس االحتجـاج مـن أجـل مـستقبل "وقال ساندرز في تغريدة نشرها العام الماضي إنه 
  ."أفضل

فــي الوقــت نفــسه، ال يــزال الوضــع فــي غــزة يمثــل كارثــة إنــسانية، يتعــين علــى الواليــات ": ضــافوأ
  ."ًالمتحدة أن تلعب دورا أكثر ايجابية في إنهاء الحصار المفروض على غزة ومساعدة الفلسطينيين

  ٢١/١٠/٢٠١٩القدس العربي 

***  
 

 

  

  

  

  

 



 
٦

  لن تنجح مخططات تقسيم األقصى المبارك ولو على رقابنا
 

إسماعيل هنية على أن القدس ستبقى جبهة وبوصلة " حماس "شدد رئيس المكتب السياسي لحركة
 .الصراع المركزي مع االحتالل اإلسرائيلي، ومع من يقف معه كاإلدارة األمريكية وغيرها

إن االحتالل يستغل : "المسجد األقصى حول مخططات االحتالل في األقصى وقال هنية عبر فضائية
 ".وانشغال الشعوب وينفذ أخطر حلقة من حلقات استهداف المسجد األقصىاألحداث 

وخـارج فلـسطين نلتـف حـول قدسـنا حاضـرنا  نحـن كـشعب بـشكل عـام فـي فلـسطين:" وأضاف هنيـة
 ".مقدساتها وموروث النبوة ومستقبلنا، وحول األمة في الدفاع عن

كاملــة وبخطــة تحــرك واعيــة وأكــد هنيــة علــى ضــرورة الوقــوف فــي وجــه المخطــط اللعــين برؤيــة مت
 .وحكيمة وشجاعة وقوية على المستوى الفلسطيني

لــستم وحــدكم فــي هــذا الميــدان، ولــستم وحــدكم فــي هــذه : "ووجــه حديثــه ألهلنــا فــي القــدس وقــال
 ".المواجهة، وأنتم تمثلون ضمير الشعب

دتهم، باعتبـار أهلنـا فـي القـدس، وأال يتـأخروا فـي مـسان وطالـب هنيـة أهلنـا بالـضفة أن يلبـوا نـداء
 .لالنتفاضة والمقاومة األقصى والقدس منطلقا

ولـو علـى رقابنـا ودمنـا أن " :وشدد هنية على أن مخططات تقسيم األقصى المبارك لن تنجح، وقـال
 ."يستباح األقصى وأن تتغير معالم القدس

وأحرار العـالم ًكل عوامل الصمود والثبات، داعيا دول  وطالب هنية األمة بالدفاع عن القدس وتوفير
 اإلنـسانية وفـرض الحـصار الدبلوماسـي علـى االحـتالل ليتراجـع عـن مخططاتـه فـي أن يعبـروا عـن ضـمير

 .األقصى

إســماعيل هنيــة التحيــة للمــرابطين فــي األقــصى  "حمــاس"ووجــه رئــيس المكتــب الــسياسي لحركــة 
  .معركة القدس والمصيرًمؤكدا لهم أننا في معركة واحدة هي  ٤٨ـ والقدس من أهالي القدس وأراضي ال

  ١٩/١٠/٢٠١٩ موقع مدينة القدس

  

  

***  
  



 
٧

  اعتداءات

  صلوات علنية للمستوطنيـن داخل األقصى واعتداء على المرابطين
 

 أدى مستوطنون، صباح أمس األحد، صلوات علنية داخل المسجد -فلسطين المحتلة   
  .المرابطين على أبوابه بالقوةاألقصى المبارك، فيما طردت قوات االحتالل المبعدين عن األقصى و

برفقة عشرات المستوطنين صالة علنية وبصوت مرتفع داخل » نعوم فيدرمان«وأدى المتطرف 
ورددت خلفه المجموعة » شماع اسرائيل«األقصى أثناء وصولهم قبالة قبة الصخرة المشرفة، وردد آيات 

  .هوشعنا التوراتية«المتطرفة كلها، ثم هتفوا بقصائد 

رات المستوطنين مجموعات متتالية واصلت اقتحام األقصى، عبر باب المغاربة، في وشكل عش
، فيما انتشرت قوات االحتالل بأعداد كبيرة في ساحات األقصى خاصة على »لعيد العرش«اليوم السابع 

طول مسار سير المستوطنين، إضافة الى مرافقة القوات الخاصة والشرطة للمقتحمين، وشددت قوات 
ٕل من إجراءاتها في محيط مصلى باب الرحمة بمالحقة المتواجدين واجبارهم على عدم الجلوس في االحتال

  .ٕساحة المصلى وابعادهم عن المنطقة، إضافة الى تهديد المتواجدين باالعتقال واالبعاد عن المسجد

عند باب وعلى أبواب المسجد األقصى المبارك، أبعدت قوات االحتالل الخاصة المبعدين المرابطين 
 من الجهة الخارجية، واعتدت عليهم بالدفع، فيما صدحت حناجر -  أحد أبواب األقصى–السلسلة 

المبعدين بالتكبيرات أمام عشرات المستوطنين فور انتهائهم من اقتحام المسجد األقصى وخروجهم من باب 
  .السلسلة وهم يؤدون الصلوات والرقصات الخاصة

 دعواتها للمستوطنين بتنظيم اقتحامات واسعة لألقصى خالل وجددت جماعات الهيكل المزعوم
وأوضحت دائرة االوقاف اإلسالمية أن . األيام المتبقية لعيد العرش، واداء الصلوات داخله وعلى أبوابه

  . مستوطنا اقتحموا االقصى خالل فترة االقتحامات الصباحية فقط٦٥٣

غ عدد المستوطنين الذين اقتحموا األقصى، منذ ووفق دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، فقد بل
  . مستوطن٢٧٠٠حتى الخميس الماضي، أكثر من » عيد العرش«بداية 

إلى ذلك، قال مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة وشؤون المسجد االقصى بالقدس المحتلة 
أت منذ الساعة السابعة صباحا، في رام اهللا، أن عمليات االقتحام بد) بترا(الشيخ عزام الخطيب، لمراسل 

كانت قد جددت نهاية األسبوع الماضي دعواتها لتنفيذ اقتحامات » الهيكل المزعوم«مؤكدا ان جماعات 
  .واسعة لباحات المسجد األقصى المبارك في اليوم السابع بما يسمى عيد العرش اليهودي

تماعي بضرورة صد تلك في الوقت ذاته، دعا نشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل االج
  .االقتحامات من خالل التواجد اليومي والمكثف في المسجد األقصى والرباط فيه والدفاع عنه



 
٨

وتوافد االف المستوطنين صباح أمس االحد الى حائط البراق، الحائط الغربي للمسجد االقصى 
ذي صادف أمس االحد، اليهودي ال» عيد العرش«المبارك بمدينة القدس المحتلة بمناسبة ما يسمونه 

وقالت االذاعة االسرائيلية العامة ان االف المستوطنين اقتحموا حائط البراق وقاموا . بحسب التقويم العبري
  .بتأدية طقوس تلمودية فيه

في موضوع آخر، أعلنت مؤسسات إعالمية ومجتمعية وحقوقية، من داخل فلسطين وخارجها، 
الل اإلسرائيلي بحق األسرى، فيما يواصل ستة أسرى في سجون تنظيم حملة إعالمية لفضح جرائم االحت

  .االحتالل، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا العتقالهم اإلداري

وستنطلق الحملة ظهر يوم غد الثالثاء، وقال القائمون على الحملة إنها تهدف لكشف أساليب 
 تهدف لرفع مستوى الوعي حول قضية كما. االحتالل وأدواته اإلجرامية في قتل األسرى الفلسطينيين

  .األسرى وما يتعرضون له من تعذيب نفسي وجسدي على يد حكومة االحتالل

ودعا القائمون على الحملة لتوحيد الجهود اإلعالمية وتفعيل مواقع التواصل االجتماعي في كشف 
أوضاعا صحية خطيرة، ويواجه األسرى المضربون .  #األسرى يقتل  االحتالل #جرائم االحتالل على وسم

  .في ظل جملة من اإلجراءات التنكيلية التي تفرضها إدارة المعتقالت بحقهم

 يوما، إسماعيل ٩٨من مدينة دورا جنوب الخليل مضرب منذ )  عاما٤٢(أحمد غنام : واألسرى هم
 ٤٦( يوما، طارق قعدان ٨٨من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، مضرب منذ )  عاما٣٠(علي 

من بلدة دير )  عاما٤٢( أحمد زهران   يوما،٨١من مدينة جنين، يواصل إضرابه عن الطعام منذ ) ماعا
من بلدة تل جنوب )  عاما٢٩( يوما، مصعب الهندي ٢٨أبو مشعل في محافظة رام اهللا، مضرب منذ 
  .يوما ٢٣، مضربة منذ ) عاما٣٢( يوما، هبة اللبدي ٢٦غرب نابلس، يواصل إضرابه عن الطعام منذ 

وشن جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس األحد، حملة دهم واقتحام بمناطق مختلفة بالضفة 
الغربية المحتلة تخللها اعتقال عدد من الشبان، فيما واصلت مجموعات من المستوطنين االعتداء 

  .الفلسطينيين خالل قطف الزيتون وسرقة المحاصيل

وأفاد شهود عيان، بأن قوات االحتالل . ررا شرق قلقيليةواعتقلت قوات االحتالل، طفال وأسيرا مح
، بعد توقيفه قرب جدار الفصل العنصري في منطقة الرزازة ) عاما١٣(اعتقلت الطفل فهد صالح شتيوي 

كما اعتقلت قوات االحتالل األسير المحرر عكرمة بنان أبو علبة، على حاجز عسكري قرب . شرق المدينة
  .قرية النبي إلياس

ذلك، يواصل قطعان من المستوطنين مهاجمة أهالي القرى الفلسطينيين خالل قطف الزيتون إلى 
وسرقة المحاصيل وقطع أشجار الزيتون، إذ هاجم قطعان المستوطنين، أهالي قريتي برقة وبيتين شرق رام 

  .اهللا، ومنعوهم من قطف ثمار الزيتون



 
٩

 بالمئة من سكان قطاع غزة ٣٣.٨حد، إن وقالت وزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية، أمس األ
ّجاء ذلك خالل لقاء صحفي مع وكيل الوزارة بغزة غازي حمد، نظمه . يعيشون تحت خط الفقر المدقع

وأضاف حمد، خالل اللقاء، إن نسبتي الفقر والبطالة في غزة ). تديره حماس(المركز اإلعالمي الحكومي 
 بالمئة من سكان القطاع ٧٠وأوضح أن ). ن تفصيلدو( بالمئة ٧٥، إلى٢٠١٩وصلتا، خالل عام 

  ).وكاالت. (يعانون من انعدام األمن الغذائي

  ١ ص٢١/١٠/٢٠١٩الدستور 

*** 

  للتحقيق آخرين ٦ ويستدعي األقصى المسجد من شابا يعتقل االحتالل

 

 جيـبن عـالء المقدسـي الشاب األحد، اليوم االحتالل، بشرطة الخاصة الوحدات من عناصر اعتقلت
 .المبارك األقصى المسجد من الشرقية الجهة في الرحمة باب مصلى محيط من

ــت فــي ــشبان مــن ًســتة االحــتالل عناصــر ســلمت نفــسه، الوق  لمراجعــة اســتدعاءات المقدســيين ال
 شـريفة، ومحمـد النتـشة، ٕوابـراهيم الباسطي، منير :وشملت ،األقصى المسجد من خروجهم عقب المخابرات

  .غيث وليث غيث لشقيقينوا الشاويش، وفؤاد

  ٢٠/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

   مبعدين عن األقصى٣شرطة االحتالل تعتدي على : القدس

 

 اعتدت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األحد، على ثالثة مبعدين - وفا٢٠١٩-١٠-٢٠القدس 
  ".قصىاأل"عن المسجد األقصى المبارك، لدى وجودهم عند باب السلسلة أحد أبواب 

، بأن شرطة االحتالل اعتدت على المبعـدين نظـام أبـو رمـوز، وهنـادي "وفا"وأفادت مصادر محلية لـ
الحلواني، وعايدة الصيداوي، خالل عمليات اقتحـام المـستوطنين للمـسجد األقـصى المبـارك، وأجبـرتهم علـى 

  ...إخالء المكان بالقوة

  ٢٠/١٠/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  
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  اعتداءات/ تقارير 

  األقصى ضد اإلسرائيلية االعتداءات استمرار

 العدو سيحرق النفجار شرارة ستكون

 

 األقـصى، َالمـسجد اقتحـام المـستوطنون يواصل إنه :المقاومة فصائل قالت – الوطن دنيا – اهللا رام
 تحـت والعـرب المـسلمين من الماليين بمشاعر ابهين غير عالية بوتيرة والمصلين المرابطين على واالعتداء

  .الظالمة األمريكية بالقرارات ومتسلحين العربية األنظمة بعض مع وتطبيع وهرولة غطاء

 حالــة أمــام المقاومــة فــصائل فــي إننــا" :عنــه نــسخة "الــوطن دنيــا" وصــل بيــان فــي الفــصائل وقالــت
 الكـريم نبينـا مـسرى ضـد يـةالهمج االعتداءات هذه استمرار أن نؤكد المبارك أقصانا على المتواصل العدوان
  ".اإلرهابيين وقادتهم المستوطنين من وأدواته الصهيوني العدو سيحرق قادم النفجار شرارة ستكون

 عـام المحتلـة وأراضـينا الثـائرة والضفة المحتلة القدس في شعبنا جماهير نحيي" :الفصائل وأضافت
  العاريـة بـصدورهم عنـه يـدافعون الـذين ألقـصىا المـسجد بوابـات علـى والمرابطات المرابطين  وكافة "٤٨ـال"

 "٤٨"الــ عـام المحتلة وأراضينا والضفة القدس في وشعبنا أهلنا ندعو كما لهما، مثيل ال ٕواصرار ثبات وبكل
 االشـتباك محـاور كافـة وعلـى المقاومـة عمليـات تـصعيد عبـر عنـه والدفاع األقصى للمسجد الرحال شد إلى

  ".فيه والمس األقصى بتدنيس يفكر ان بلق حساب ألف يحسب العدو لجعل

 لـضرب الـضفة في المقاومة عن األمنية اليد ورفع األمني التنسيق بوقف السلطة الفصائل وطالبت
  .بفلسطين مكان كل في االحتالل

 ًوقوميـــا ًوطنيـــا مرفوضـــة زيـــارة البحـــرين إلـــى اإلســـرائيلي األمنـــي الوفـــد زيـــارة أن نؤكـــد :وأضـــافت
ًواسالميا،  .بهم ونرحب نستقبلهم وليس ونحاربهم الصهاينة نعادي أن األولى االقتحامات ظل وفي ٕ

 

 قـوة بكـل والوقـوف والمطبعـين التطبيـع لفـظ إلـى واإلسـالمية العربيـة األمتـين أبنـاء ندعو" :الفصائل وتابعت
 والعـد مخططـات لكـل والتـصدي المقاومـة مواصـلة لـه ليتـسنى المتاحـة الوسائل بكل ومساندته شعبنا خلف

 ".والمسلمين للعرب المركزية القضية الوطنية وقضيتنا شعبنا تستهدف التي ومؤامراته الصهيوني

   ٢٠/١٠/٢٠١٩ الوطن دنيا

*** 
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  شؤون مقدسية

 صوت آخر من أصوات المقاومة في ظل الفقدان والتفتيت والمحو… "المتحف الفلسطيني"
  

دي واســتثنائي، حاضــرة فــي المتحــف فلــسطين، بمــا فيهــا مــن عــا تبــدو – أحمــد محمــد – بيرزيــت
ـــسها ونباتاتهـــا ومبانيهـــا ـــشعبها . الفلـــسطيني، حاضـــرة بماضـــيها وواقعهـــا ومـــستقبلها، بأرضـــها وتضاري ب

تظهـر فلـسطين فـي المتحـف، بمـا . ومبدعيه، بروحها التي تقاوم الطوفان، بدون أن تصاب بيـأس أو تعـب
ك من مقاومة بأشكالها الظـاهرة وغيـر الظـاهرة، تعرضت له من فقدان وتفتيت ومحو، وبما ردت على كل ذل

  .ومن خالل إبداعات أبنائها من رسامين وشعراء وكتاب ومفكرين

 فقدان

تحت عنوان فقدان، حيث يعاني الفلسطيني من فقدان متواصل لألرض والحياة، وحيث اتخـذ فقـدان 
األراضـي التـي ال تتوقـف، األرض أشكاال عديدة، تظهر فـي مـشهد طبيعـي يـنكمش باسـتمرار جـراء مـصادرة 

  :وبناء المستوطنات عليها، يقتبس المتحف من الشاعرة فدوى طوقان قولها

  كفاني أموت على أرضها"

  وأدفن فيها

  وتحت ثراها أذوب وأفنى

  ًوأبعث عشبا على أرضها

  ."…وأبعث زهره

ك الـشائكة والطـرق تتعرض طوبوغرافيا فلسطين للتفتيـت المتواصـل عبـر الحـواجز والجـدران واألسـال  تفتيت
االلتفافية، وتقسيم األراضي إلى مناطق معزولة عن بعضها بعضا، يقتبس المتحف عن المفكر الفلـسطيني 

ّبعد إخضاع األمر للتأويل والتفكيك، يتبين أن ما نتداوله زائل، فـنحن ال نفـوض ": العالمي إدوارد سعيد قوله 
ٍأي جزء من العالم، كما أننا وبشكل متزايد  ال يمكننا أن نؤثر سوى على أجزاء صغيرة منه ،ٍ ٍ ّوبكافة األحوال . ّ

  ."نمضي

هنا يتعرض المشهد الطبيعي في فلسطين للمحو والتدمير واقتالع األشجار والنباتات والقرى والبلدات،  محو
ُشـيء فـي الجبـل كـان يقـول لـي كلمـا حـدقت فـي الزيتــ": مـع اقتباسـا للكاتـب حـسين البرغـوثي جـاء فيـه ّ ون ّ

هـذه ! ، قـاوم"هنـاك"فـإن سـنتين هنـا أعمـق مـن قـرنين  حتى لو بقيت لك سـنتان للعـيش،: واألودية المقمرة
  ."األرض لك، قاوم

وتحت عنوان مقاومة، حيث يقاوم الفلسطينيون بال تعب، يقتبس المتحف من أحد شعراء المقاومـة  مقاومة
  :هو توفيق زياد قوله

ِإزرعوني زنبقا أحمر في الصدر" ً  
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  في كل المداخلو

  واحضنوني مرجة خضراء

  ."تبكي وتصلي وتقاتل

 المتحف

أقيم المتحف الفلسطيني الذي صممه مكتب المعماري األيرلندي هينغان بينـغ علـى أرض مـساحتها 
ويمتـزج بنـاء المتحـف . ً دونما، في مدينة بيرزيت وسط الضفة الغربية، مطلة على الساحل الفلـسطيني٤٠

التي تتميز بها التالل الفلـسطينية، وتحيطـه سلـسلة مـن الحـدائق، التـي ) السناسل(ية مع المدرجات المتتال
المبنــى الــذي تبلــغ  يــشمل. تــضم بــين سالســلها الحجريــة مجموعــة مــن نباتــات البيئــة األصــلية لفلــسطين

 متــر مربــع، صــاالت عــرض، والمــسرح الخــارجي، والمقهــى الــداخلي والخــارجي، ٣٠٠٠مــساحته حــوالي 
وجــاءت المبــادرة . تعليمــي، ومكاتــب للمــوظفين، وصــالة األفــالم، ومخــازن للحفــظ اآلمــن ومرافــقوالمركــز ال

  . وهي مؤسسة تنموية فلسطينية"مؤسسة التعاون"إلنشاء المتحف من 

 نصف قرن على النكبة

إن فكــرة تأســيس المتحــف ظهــرت ســنة .. "القــدس العربــي"وقالــت مــديرة المتحــف عادلــة العايــدي لـــ
ــدا ١٩٩٧ ــسطين ً تخلي ــاريخ فل ــي ت ــي شــكلت نقطــة تحــول ف ــة الت ــق الكارث ــة، لتوثي ــذكرى الخمــسين للنكب لل

من السكان الفلسطينيين من فلسطين التاريخيـة، إال أن فكـرة المتحـف % ٦٠الحديث، بعد تهجير أكثر من 
ًتغيــرت مــع الوقــت، ولــم تعــد تقتــصر علــى الحفــاظ علــى الــذاكرة وحــسب، بــل تــسعى أيــضا ليــصبح المتحــف 

ة تــسعى للنهــوض بالثقافــة الفلــسطينية واالحتفــاء بهــا، مــن خــالل سلــسلة مــن المــشاريع اإلبداعيــة مؤســس
ــل مــستقبل أفــضل ــي الحاضــر، وتخي ــيح لجمهــور المتحــف التأمــل ف ــي تت ــسعى "وتــضيف، . والخالقــة، الت ي

ًالمتحــف لتعزيــز حــضوره عالميــا وعربيــا، تجــسيدا ألهدافــه فــي تعزيــز الروايــة الفلــسطينية ونــشرها ً ، وتعزيــز ً
مكانــة فلــسطين الثقافيــة حــول العــالم، خاصــة أن متحفنــا هــو متحــف عــابر للحــدود، فمــن رســالتنا التــشبيك 
والوصول إلى كافة المهتمين بالشأن الفلـسطيني، أينمـا وجـدوا، خاصـة فـي محيطنـا العربـي، حيـث االمتـداد 

ارسـات الثقافيـة الفلـسطينية، مـن متحفـة المم"فرسالة المتحف باختصار هي . "التاريخي الثقافي والحضاري
خالل معارض ولقـاءات وبـرامج تكنولوجيـة، فهويتنـا متحـف عـابر للحـدود، نحـاول أن نطـور برامجنـا خـارج 

وعـن التفاعـل والتواصـل . "إطار المتحف، نجري نشاطات في عمان وحيفا وفي مخيمات الالجئين في لبنـان
وليـسوا مـستهلكين، كمـا فـي المطـاعم والمقـاهي ذات يـأتي النـاس هنـا كنـاس "مع الجمهـور تقـول العايـدي 

األسعار المرتفعة، يأتي اإلنسان هنا ليعيش هويته الفلسطينية بحرية، يتحرك في المعرض والحدائق ويقوم 
  ."األطفال باألنشطة
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ويعاني المعرض من نقص الفـت فـي المعروضـات الدائمـة، وهـو األمـر النـاجم عـن تـشتت  قلة المعروضات
فقـد اسـتولت سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي علـى المقتنيـات . ات األثريـة والتراثيـة والفنيـة الفلـسطينيةالمقتنيـ

، وســيطرتها علــى متحــف روكفلــر ٦٧يــة وقطــاع غــزة عــام األثريــة الفلــسطينية، عنــد احــتالل الــضفة الغرب
ـــة  ـــة الممارســـات الثقافي ـــنقص، مـــن خـــالل متحف ـــى تعـــويض هـــذا ال المقدســـي، إال أن المتحـــف يعمـــل عل

ــانين وأصــحاب المجموعــات والمقتنيــات . الفلــسطينية كــذلك يــسعى المتحــف للحــصول علــى هبــات مــن الفن
  .األثرية والتراثية والفنية

 وحياة الفلسطيني تحـت االحـتالل، يعـرض المتحـف لوحـات تاريختحت عناوين عدة تعكس و األعمال الفنية
  ..ومعروضات فنية نذكر منها

 للفنان سـليمان منـصور، عبـارة عـن عمـل مؤلـف "جفاف"من بين المعروضات لوحة تركيبية بعنوان  جفاف
، )لعلـه بورتريـه ذاتـي(م مـا من مئات الكسور من الطين اليابس، تشكل في ما بينها الحدود الخارجية لجس

تغيـب عـن الجـسم أي معـالم رمزيـة للهويـة، كـالزي الفلـسطيني الـذي . يصاحبه تشكيل مـن أشـجار الزيتـون
ًكان رمزا متكررا في أعمال الفنان ِويشبه العمل فسيفساء بال لون من تراب جاف عطـش، يبـدو وكأنـه فـي . ً

ن أبـسط المـواد، ولـم يحمـل أي لـون، فهـو يتـألف مـن فالعمـل مـ. ّطور التحلل الذي تم تعطيله بـشكل دقيـق
بقايا أرض متشققة جافة تنقل لنا الخطوط العريضة ألشـجار الزيتـون الـضخمة، ولكـن الهـشة المتفتتـة فـي 

تـستخدم بـشارة فـي هـذا . "خريطة الطريق نحـو التـصفية"ًوعمال آخر للفنانة رنا بشارة، بعنوان . الوقت ذاته
ًحمـل الـصبار قيمـة رمزيـة خاصـة، بوصـفه محـددا لمواقـع . يعي مـن خـالل الـصبارالعمل آثار المشهد الطب ّ ُ

ً، ورمزا معتمدا للـصمود١٩٤٨القرى المدمرة والممحوة عام  تخلـق بـشارة فـي عملهـا التركيبـي، غرفـة مـن . ً
وتخلــق مــصفوفة مــن الظــالل علــى خــرائط تغطــي ســطوح . الــصبار الــذي تبــدو آثــاره كهياكــل هــشة وغريبــة

ّ هذه الخـرائط نفـسها تفـصل تغيـرات المـشهد الطبيعـي الفلـسطيني وتفتتـه، بتحويلـه إلـى سلـسلة مـن .الغرفة
ّوتحاكي هياكل الصبار الخرائط، معبرة عن منظر هش وممزق. الكانتونات المعزولة ً.  

ّ، للفنــانين جمانــة عبــود وعيــسى فــريج، عــن الحنــين واالنتمــاء، وعــن تيــه "مــسكونة"ويحكــي عمــل 
هذه الثيمة المتعلقة بإعادة استكـشاف عالقـة مـع المـشهد .  وعميقين في المشهد الطبيعيوبحث مستمرين

تتردد في فيديوهات عبود ورسوماتها ولوحاتها، حيث تنـدمج الـشخوص والمنظـر فـي حيـز واحـد، فاألجـساد 
اسـية مـن األنثوية والغيالن والكائنات الغريبة، والبـشر ليـست عناصـر منفـصلة بالكامـل، بـل كلهـا أجـزاء أس

 اختبـــار الطبيعـــة والمكـــان اللـــذين يخاطبـــان حواســـنا "مـــسكونة"ينقـــل عمـــل . المـــشهد ومـــن بعـــضها بعـــضا
 ليـست ذات "المـشهد الطبيعـي ألرض الـوطن" و"إعـادة اكتـشاف الطبيعـة"المختلفة، إال أن هذه العمليـة مـن 

ت التاريخيـة ألرض الـوطن وينـأى هـذا العمـل عـن التمثـيال. ٌنشوة، بل عادة ما يخـيم عليهـا إحـساس بالفقـد
ًذات المفردات المرئيـة المحـددة، التـي يمكـن إجمالهـا فـي الـصورة التذكاريـة لـألرض األم الرزينـة، بـدال مـن 
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ــي  ــر انخــراط حمــيم مــع المــشهد الطبيع ــا وانفــصالنا، عب ــدان األرض، عــن حزنن ــود عــن فق ــك، تحكــي عب ذل
  . وتتبع الحكايا الفلكلورية والتقاليدوالطبيعة، وعبر المطالبة باستعادة األرض عبر اإلصغاء

 الغزال الفلسطيني الجريح

ــــة ــــاف زجاجي ــــن ألي ــــول م ــــسطيني المعم ــــزال الفل ــــد، الغ ــــال محامي ــــة من ــــرض المتحــــف للفنان   .يع

وتتحــدث أعمــال محاميــد عــن تــاريخ إقــصاء المــشهد الطبيعــي الفلــسطيني، ومــا حــاول االحــتالل خلقــه مــن 
ـــر محـــ ـــوطن اليهـــودي، عب ـــة لل ـــة مـــن المـــشهد صـــورة مثالي ـــة عربي ـــصاء أي مظـــاهر تاريخي ـــرى واق ٕو الق

للوهلــة األولــى، يبــدو غــزال محاميــد . مــن خــالل مجموعــة أعمــال تــدور حــول الغــزال الفلــسطيني الطبيعــي،
ًالفلسطيني، الذي يسمى في حديقة الحيوانات فـي إسـرائيل غـزاال إسـرائيليا، كـأي غـزال عـادي، إال أننـا عنـد  ً

يبــدو الغــزال اســتعارة عــن رمــز جديــد للتناقــضات اليوميــة التــي .  ســاقه مبتــورةالنظــر عــن كثــب نالحــظ أن
 يـأتي عمـل الفنـان عيـسى ديبـي، الـذي "هكـذا رأيـت غـزة"وتحـت عنـوان . يعيشها الفلـسطينيون فـي إسـرائيل

يستكشف الحروب على قطاع غزة، عبر إعادة تشكيل تمثيالت شاشات القنوات التلفزيونية اإلخبارية، كون 
وتقـدم مجموعتـه هـذه شـبكة مخيفـة وخزينـة مـن أشـكال العنـف المرعـب، الـذي . ًمكانا ال يمكنه دخولهغزة 

فالفنان، المنفي، تطل عليه غزة من . ًأصبحت مشاهدته، عن قرب أو عن بعد، جزءا من واقع الفلسطينيين
دون (ضرجة بالــدخان ، مــ)التلفزيــون(خــالل المــستطيل الزجــاجي األنيــق، الناقــل لمجريــات العــالم وأحداثــه 

، لتقتحم الحرب كـل ذرة فيـه، وتـستنهض كـل فكـرة بـصرية لديـه، وليخـرج فـي )دون حرارة(، وباللهب )رائحة
  .النهاية مجموعة أعماله هذه ذات الضجيج المدوي، في محاولة تحقيق معادلة بينه وبين وطنه المفقود

  حجرة العجائب

الخـراب المؤقـت، حجـرة "ي بويـدجيان، بعمـل عنوانـه ويأتي الفنـان المقدسـي واألرمينـي األصـل بينجـ
ويقــول بينجــي بــأن هــذا . ُوهنــا تبــرز للواجهــة آثــار المــشهد الطبيعــي المتالشــي وبقايــاه وخرائبــه. "العجائــب

ّدراسة مفصلة لمشهد طبيعي في طور االختفاء، عبـر مجموعـة مـن األغـراض التـي عثـر عليهـا "العمل هو  ٍ ّ ُ
ً، الـذي خـصص للبنـاء وفقـا لــ"ًرف عادة بوادي القمامـةّفي وادي الشامي، الذي يع ّ . "ُمخطـط القـدس الكبـرى"ُ

يقع الوادي بين جبـل أبـو غنـيم وبيـت لحـم وديـر مـار إليـاس؛ فـي الجـزء الجنـوبي مـن بلديـة القـدس، التـي 
ّ، أدى قطع األشجار في الجبل إلى بدء عمليـة ١٩٩٦وفي عام   .١٩٦٧ُرسمت حدودها بشكل ُأحادي عام ّ

ّير جذري في المـشهد الطبيعـي هنـاكتغ ُ تـسائل "الخـراب المؤقـت"ّفـاألغراض واللوحـات الموجـودة فـي عمـل . ّ
ّحضور، حالة من العجـز عـن التـأثير فـي التغييـر المـستمر / عالقتنا بالمكان، فمن جهة، هناك حالة غياب ُ ّ

ٍالذي يحدثه االحتالل اإلسرائيلي في المشهد الطبيعي، ومن جهة ُأخرى،  ّ ّ ّهناك أسئلة حول تعلقنا المهووس ُ
ّباألماكن واألغراض من خالل هذه المجموعة من المخلفات اليومية الملقاة ّ.  
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  جائزة اآلغا خان

وهــذه المــرة الرابعــة التــي تفــوز فيهــا . فــاز المتحــف مــؤخرا بجــائزة اآلغــا خــان التــي تعنــى بالعمــارة
لــثالث الــسابقة عــن مــشاريع تــرميم فــي عــدد مــن وجــاءت الجــوائز ا. مــشاريع فلــسطينية بجــائزة اآلغــا خــان

  ."، التعاون، وهيئة إعمار الخليل"رواق"المدن الفلسطينية القديمة قامت بها مؤسسات 

  ١٨/١٠/٢٠١٩القدس العربي 

***  

  فعاليات

 ماراثون في ألمانيا لتسليط الضوء على صعوبة الحركة في فلسطين
  

 فلسطين، مـشاركتهم -ن فريق الحق في الحركة عداء م١١ اختتم - وفا٢٠١٩-١٠-١٩رام اهللا 
في ماراثون كولون، الذي أقيم في ألمانيا بدعم من مؤسسة التوأمة بين مدينتي كولون وبيت لحم، لتسليط 

  .الضوء على صعوبة حركة الفلسطينيين في أرضهم بسبب االحتالل اإلسرائيلي

، العلـم الفلـسطيني خـالل ٤٨راضـي الــ القـادمين مـن مـدن الـضفة الغربيـة، وأ١١ورفع العداؤون الــ
  .مشاركتهم في المارثون على خط النهاية

 اآلخرين في سباق النصف ٦ كيلومتر، والـ٤٢.١٩٥ عدائين في سباق الماراثون الكامل ٥وشارك 
  .ًماراثون وتمكنوا جميعا من اجتياز خط النهاية وتحقيق أرقام جيدة

حركــة، بمـشاركته فــي المـارثون، زيــادة الـوعي عــن ويتمثـل الهـدف الرئيــسي لمجموعـة الحــق فـي ال
صــعوبات التنقــل التــي تواجــه الفلــسطينيين فــي وطــنهم نتيجــة جــدار الفــصل والتوســع العنــصري، والحــواجز 
اإلسرائيلية، عبر مشاركتهم المستمرة في السباقات الدولية، لجذب اهتمام اإلعالم العالمي فيما يتعلق بحـق 

  .حركة بحرية ودون حواجز وقيودالفلسطينيين في التنقل وال

وعبرت قائدة الفريق العداءة دياال إسعيد عن فخرها واعتزازها بهذا االنجاز الذي حققته المجموعـة، 
  .عبر رفع العلم الفلسطيني في هذا الحدث الدولي الرياضي الهام

 عــداء مــن مجموعــة الحــق فــي الحركــة بــالركض ١٣وفــي ســياق متــصل، ركــض فريــق مكــون مــن 
 كم تتابعي انطالقا من نيويورك وصوال إلى العاصمة األميركية واشنطن، ضمن نـشاط رياضـي ٤٠٠ة مساف

يهدف إلى مساندة أنـشطة وجهـود األونـروا فـي خدمـة الالجئـين الفلـسطينيين فـي مجـاالت التعلـيم والـصحة 
  .والمعونات الغذائية العاجلة

لـشراكة مـع وكالـة األمـم المتحـدة إلغاثـة با" ركـضة القـرن"وأقيم هذا النشاط الذي أطلـق عليـه لقـب 
  .التي تكافح لضمان استمرار قيامها بعملها اإلنساني" األونروا"وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
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وتمكن أعضاء الفريق من إنهاء مسار الركض الذي مر من خمسة واليات هي نيويورك ونيوجرزي 
ع المحلي الذي قدم دعم كبيـر وتفهـم ألهميـة عمـل وديلور وبالتيمور وواشنطن، ونظموا لقاءات مع المجتم

  .األونروا وأهمية الرياضة في إيصال هذه الرسالة

 كم دعما ٥واختتمت المجموعة زيارتها بالمشاركة في السباق السنوي الذي تقيمه األونروا لمسافة 
 تراثيـة قـدم  عـداء مـن مختلـف األعمـار، وتخللـه فقـرات فلـسطينية٦٠٠لغزة، حيـث ضـم الـسباق مـا يقـارب 
  .خاللها بعض المأكوالت الفلسطينية

  ١٩/١٠/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

  آراء عربية

 )٢-١...! (حاجة الصهيونية لالستحواذ على المقدس 

 عبد الرحيم جاموس.د

ظهر يوم األربعاء السابع من حزيران للعام ألف وتسع مائة وسبع وستون، سقطت مدينة القدس   
ًالشرقية في يد االحتالل اإلسرائيلي، وتوجهت بعدها قوات االحتالل فورا إلى ما يعرف بحي المغاربة، والذي 

 الجنوبي الغربي من حائط المسجد األقصى المبارك، وقامت بعملية تدمير شاملة للحي، يقع إلى الجانب
ًالبراق، والذي يمثل مقدسا من مقدسات األساطير التوراتية )) المبكى((بدعوى أنه مالصق إلى حائط 

ية والذي كانت قد قضت لجنة بريطان)) ًتحت دعوى أنه يمثل جزءا من أساسات هيكل سليمان المزعوم((
  .ًم بملكية الحائط المذكور للوقف اإلسالمي لكونه جزءا ال يتجزأ من المسجد األقصى المبارك١٩٢٩سنة 

في هذا السياق عندما وصل موشي دايان وزير حرب العدو واسحاق رابين رئيس هيئة األركان   
قصى، فالحظ وقت احتالل القدس لالحتفاء بالسيطرة على المدينة المقدسة واتجاها صوب المسجد األ

ًموشي دايان وجود راية إسرائيلية تعلو قبة مسجد الصخرة، أمر موشي دايان في حينه فورا بإزالتها فورا  ً
ٍلما تمثله من وتحد واستفزاز لمشاعر المسلمين، خشي حينها موشي دايان من ردة فعل غاضبة للعرب 

  !!! والمسلمين قد تفقد إسرائيل انتصارها المؤزر

 وزير حرب الكيان الصهيوني، أن المشاعر العربية واإلسالمية قد دخلت في سبات لم يكن يتوقع  
ًعميق لدرجة لم تستوعب حتى بعد إثنان وخمسون عاما من احتالل القدس والمقدسات اإلسالمية، مدى 

  !!!خطورة أن تحتل القدس وأن تصبح تحت السيطرة الصهيونية

ناف بيت المقدس قد مثل الدرع الواقي لحماية القدس إال أن صمود الفلسطينيين في القدس وفي أك  
ًوالمقدسات اإلسالمية والمسيحية معا من عبث الصهاينة، واستهدافهم لهذه المقدسات لتزوير الواقع 

  .العربي اإلسالمي والمسيحي لألرض المقدسة والمباركة
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عاصمته القدس ولكن هذا الصمود المتواصل والمستمر للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين و  
ْالشريف والذود عن مقدساتها وفي مقدمتها المسجد األقصى، لم يحل دون استمرار الخطط والسياسات  ُ َ
واالستراتيجيات الصهيونية التي لم تتوقف عند مستوى االنتهاكات اليومية لهذه المقدسات، بل تسعى إلى 

ه المدينة المقدسة من مقدسات، تكشف تدميرها ومحو الطابع العربي اإلسالمي والمسيحي لكل ما تحتضن
عن كذب االدعاءات الصهيونية في أحقيتها التاريخية واألسطورة الدينية التي سوقتها عبر أدبياتها على 
مدى قرون في أوساط الجاليات اليهودية المختلفة منذ بدء التخطيط لمشروعها االستعماري لفلسطين، 

دعوتهم بل ودفعهم إلى الهجرة إلى فلسطين عامة والقدس منها موظفة هذه األساطير لشحذ همة اليهود، ل
  .خاصة

وهنا تبرز حاجة الصهيونية لالستحواذ على المقدس، والمقدسات، لتمنح مشروعها االستعماري   
ًاالستيطاني بعدا دينيا مقدسا، كما فعل الصليبيون في تبرير حمالتهم على بالد المشرق العربي في  ً ً

ر والثاني عشر الميالديين، أن الهـدف منها تحرير القدس واألراضي المقدسة، غير أن القرنين الحادي عش
الحقيقة كانت غير ذلك على اإلطالق، انها شهوة التوسع والسيطرة والنفوذ على الشرق وخيراته، واليوم 

لدينية في الصهيونية ومشروعها االستعماري تتغطى بشعارات الصراع على المقدس وبأحقيتها التاريخية وا
   !!!استعمار واستيطان القدس وفلسطين

لقد فشلت الحركة الصهيونية على مستوى البحث التاريخي الموضوعي من تقديم دليل واحد لغاية   
اآلن على وجود مقدس سواء في القدس خاصة أو في فلسطين عامة، لتدعم به إدعاءاتها الزائفة، ولذلك 

مي قدسيته كخطوة في سياق استراتيجية محكمة، تستهدف في نهاية تسعى اليوم إلى افقاد المقدس اإلسال
ًالمطاف تدمير هذه المقدسات، التي تمثل دليال واضحا على هوية هذه األرض وانتمائها الذي ال يستطيع  ً

  .أحد إنكاره

  ١٦ ص٢١/١٠/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  كي ال ننسى

 وسياسة االحالل المعاصرة.. مجزرة الدوايمة

 فايز بصبوص الدوايمة. د 

وهناك احتماالت كان يمكن أن يكون عنوان هذه المقالة مجزرة الدوايمة والتبعات المعاصرة، نعم 
 من اكتوبر يحيي الشعب الفلسطيني ٢٧وعناوين كثيرة تعبر عن مضمون المقالة، ففي كل عام وفي 

عامة وابناء بلدة الدوايمة خاصة ذكرى احدى ابشع المجازر الصهيونية والتي ارتكبتها عصابات وجيش 
ة خاشعين بين يدي اهللا عز وجل، حين كان كل اهل البلد. االحتالل ضد ابناء بلدتنا اثناء صالة الجمعة

فقد عملت العصابات الصهيونية خلف ستار الليل بمحاصرة البلدة من كافة جوانبها، وبتكتيك عسكري 
ًشامل كأنهم سيواجهون جيشا جبارا ال شعبا امنا مسالما ال يملك اال ما تيسر من بنادق، وسبب كل ذلك  ً ً ً ً

ى بسالة ابناء الدوايمة اذا ما واجهتهم رجال برجل وبندقية الن العصابات وقادتها تعرف حق المعرفة مد
ببندقية، مع ذلك دخلوها من وراء جدار الدبابات فالجدران هي سمة مالزمة للعصابات الصهيونية على 
مدار التاريخ وجدار الفصل العنصري وجدار شمال فلسطين المحتلة وجدار غزة والجدار المنوي عمله في 

  .ك يعبر عن تلك السمة المالزمة للصهاينةوادي االردن كل ذل

إن الهدف الحقيقي وراء تلك المجازر هو التهجير القصري أو التطهير العرقي هذا بالضبط ما 
يحصل اليوم ومن خالل مراقبة عمليات التطهير العرقي التي تمارس ضد بدو النقب ومناطق في الجليل 

عروبة البلدة وهويتها وقتل روح المقاومة فيها حتى األعلى والمثلث، كان هدف المجزرة القضاء على 
تتناسى مع الزمن وجودها، نقول ان الزمن عند ابناء كل فلسطين هو المحرك الجبار للحفاظ على هويتنا 
العربية، وها نحن نحيي ذكرى تلك المجزرة لنستذكر شهاء فلسطين واالردن وكل عربي استشهد على ارض 

داء ان دماء شهداء ابناء بلدتنا هي الرافعة الحقيقية في نضالنا للحفاظ على الرباط، وهي رسالتنا لالع
هويتنا العربية االصيلة، انهم واهمون فقد اعتقدوا ان سياسة االحتالل التي مارستها الحركة الصهيونية 

  عاما ما زالت تمارس نفس السياسات٧٠ ستغير هوية االرض، واليوم ايضا وبعد ما يربو على ٤٨عام 
من خالل توسيع دائرة االستيطان والقضم المتدرج لالرض واهمون للمرة االلف ان تغير من فوق االرض ال 

يقض مضاجع » الدوايمة«يغير هويتها وهذا ما يعرفه العدو الصهيوني جيدا عندما ما زال اسم البلدة 
  .منظري الحركة الصهيونية واداتها دولة االحتالل

إنها تجليات باشكال متعددة من تداعيات مجزرة بلدتنا وكل مجازر كل ذلك حدث ومازال يحدث، 
حرب النكبة، لكننا ومن على هذه االرض الطاهرة والتي نعتز بانتمائنا لها ووالئنا للهاشميين اصحاب 
رسالة الثورة العربية الكبرى نقول انكم لن تستطيعوا ان تنزعوا هوياتنا ولن تستطيعوا ان تراهنوا على 

 عاما ٧٠لزمن والنسيان فرسالة بلدتنا كانت ومازالت وستبقى حاضرة تعيد تذكيركم انكم لن تملكوا عاملي ا
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: ًاخر الننا نؤمن بالحق والعدل وبوعد اهللا أوال وبالتالحم االردني الفلسطيني ثانيا والذي ينبئكم بلغة واضحة
  .«أن أجراس العودة ال بد وأن تقرع«

  رئيس مجلس عشائر الدوايمة *

  ١١ص/٢١/١٠/٢٠١٩لرأي ا

*** 

  اخبار باالنجليزية
 

Far from being  inhumane  as the US ambassador claims 

Evicting settlers is one form of justice 
By Ramona Wadi 

The Zionist erasure of Palestinians from their landscape is no longer contested in the 

international arena. The dispossession of Palestinians is treated as a historical fact removed 

from their legitimate right of return and ongoing human rights violations. Flawed as only 

the UN could conspire to be, the preservation of Israel is the priority. The latter is now 

dissociated from the ethnic cleansing of Palestine which required a UN resolution in the 

first place. The international organisation has been complicit since day one. 

Israel and the US are all for continuing the forced disappearance of Palestinians. In his 

latest interview with Israel National News, US Ambassador to Israel David Friedman 

stated that the so-called deal of the century will ensure the permanence of Israeli settlers. 

Citing the evacuation of Gaza in 2005, Friedman stated, “I don’t believe that there is a 

realistic plan that can be implemented that will require anyone, Jew or Arab, to be forced 

to leave their home.” 

This statement has an inbuilt contradiction – after all, Jewish settlements require 

Palestinian dispossession in order to exist – and was followed by an equally hypocritical 

reflection by Friedman: “It’s frankly an inhumane process, speaking about Jews or 

Arabs.” Yet, his elaboration on the issue is clear; it is the “extreme adverse reaction among 

Israelis” which Friedman is concerned about, not the ongoing displacement of Palestinians 

to make space for more settler-colonists. It is clear that, far from being “inhumane”, 

evicting settlers would be a form of justice for the Palestinians. 

It is necessary to mention that the settlements are deemed illegal and a war crime under 

international law. That, though, is just one component of the issue which also makes for 

convenient discourse among the complacent international actors. Dealing with an illegality 

which the international community has no intention of reversing is the outcome of the same 

international community’s refusal to uphold the Palestinians’ right to return against the 

establishment of Israel’s colonial presence in Palestine. 

The Palestinian Authority and the international community have failed consistently to link 

settlement expansion with Israel’s creation in historic Palestine. Both have legitimized the 

earlier expansion and, as a result, created even more distinctions between Palestinians, 

despite their shared history of dispossession. 

Friedman’s sweeping statement regarding the inhumanity of “uprooting” settlers has no 

moral justification. The complicity between the Israeli state and its settler population must 

be highlighted, in particular their dependency on each other to survive. Israel’s colonial 

project is inherently inhumane; any ramifications which settlers experience cannot be 

portrayed as equivalent to Palestinian dispossession. Settler participation in maintaining 
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Israeli colonialism is complicit in creating a permanent refugee problem among 

Palestinians, one which can only be solved if decolonization and the Palestinian right of 

return from a refugee perspective are implemented. 

It is inhumane to colonize a territory and ethnically cleanse its population, as Israel did to 

the Palestinians. Undoubtedly, however, the international community will legitimize 

Friedman’s aberration of a comment, first through its silence, and later by prioritizing 

settler permanence over Palestinian dispossession, depending on how the deal of the 

century actually pans out. 

The current international discourse is, therefore, incorrectly focused; it aids Israel’s 

colonization of Palestine. It also reassures the US that, despite the divergences over the two-

state compromise, there is no friction as regards the ultimate aim of eliminating 

Palestinians from their land through displacement and normalization of the US-Israeli plan 

to reject the legal parameters of who is and is not a Palestinian refugee. Palestinians must 

retain their own narrative, while settlers should be in a perpetual spotlight that highlights 

their willful complicity in aiding Israel to keep up the displacement momentum — the 

ethnic cleansing — that it started in 1948. 

The Palestinian Information Center 21-10-2019 

***  

Presidency condemns storming of al-Aqsa mosque by Israeli settlers, 

attack on worshippers, warns of consequences 
  

RAMALLAH, Sunday, October 20, 2019 (WAFA) – Presidential spokesman Nabil Abu 

Rudeineh condemned the Israeli police attack on worshippers at al-Aqsa mosque, and the 

continued storming of the mosque’s compound by Israeli settlers and warned that the 

Israeli escalation could turn the political conflict into religious strife. 

He held the Israeli government fully responsible for settlers breaking into the courtyards of 

Al-Aqsa Mosque and for attacking worshipers, which he stressed serves to fuel the 

situation and increase tension that would drag the region to the square of violence. 

Abu Rudeineh stressed in a statement the need to stop the Israeli violations against Al-

Aqsa Mosque, stressing that it is a red line that cannot be tolerated in the face of repeated 

attacks on this holy place by the occupation forces and its settlers. 

Israeli forces assaulted today a group of Palestinian worshipers who were holding a sit-in 

in protest of Israel’s orders banning them from entering Al Aqsa Mosque compound from 

one of its gates. 

Meanwhile, about 400 hardcore Jewish settlers, heavily guarded by Israeli police, broke 

early today into the Al-Aqsa Mosque compound and carried out provocative tours there. 

T.R. 

wafa 21/10/2019 
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