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  المحتوى

  األردن والقدس

ملفات ".. الوطن البديل"مقولة .. ضم األغوار.. الوصاية الهاشمية على األقصى •
  ٤  .سياسية شائكة

  

  شؤون سياسية

  ٦  .االستعمار اإلسرائيلي يهدد األمن والسالم: الصفدي •
  ٩  .ى الحل الشامل للقضية الفلسطينيةمصر تجدد التأكيد عل •
  ٩  .تربوية أبناء فلسطين تحث الدول المانحة على تسديد التزاماتها لألونروا •
  ١٠  .٢٠٢٠وزراء عرب يجددون اختيار القدس عاصمة للبيئة العربية  •

  ١١  .كبرى الكنائس األميركية تقاطع الشركات المتعاونة مع االحتالل •

  ١١  .ًبلوماسيا لها في القدس المحتلةًأوكرانيا تفتتح مكتبا د •

القدس قدسنا والمقدسات مقدساتنا واالقتحامات وهدم المنازل ومصادرة األراضي " •
  ١٢  ".لن ترهبنا

  

  اعتداءات

  ١٣  .االحتالل يعتقل سبعة شبان في العيسوية •

  ١٣  ".األقصى" ألف مصل في ٤٠و.. عشرات المصابين بقمع االحتالل •
  

  اعتداءات/ تقارير

  ١٥  .ً طفال من بداية العام٢٥٩ً فلسطينيا بينهم ٥٤٧الحتالل يشرد ا •

محطة على : استهداف األقصى في موسمي االنتخابات اإلسرائيلية واألعياد العبرية •
  ١٧  .طريق تغيير الوضع القائم التاريخي

  

  تقارير

  ٢٣  .إسرائيل تفرج عن مصور فلسطيني يكافح للحصول على إقامة في القدس الشرقية •
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  شؤون مقدسية

  ٢٤  .المفتي العام يدعو إلى شد الرحال إلى األقصى والدفاع عنه والحفاظ عليه •

  ٢٤  .عكرمة صبري يستنكر اعتداءات المستوطنين على المزارعين وحقولهم •
  

  آراء عربية

  ٢٥  .مقاطعة منتجات االحتالل •

  ٢٦  ".األونروا"ٕقرارات واجراءات لتصفية  •
  

  اخبار باالنجليزية

AlMalki praises Malaysia’s plan to open embassy for Palestine. ٢٨  

Israeli forces arrest Palestinian father, son in Jerusalem. ٢٨  

The UN exploits Palestinian children to further the 2-state 

propaganda. ٢٩  
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  األردن والقدس

  "..الوطن البديل"مقولة .. ضم األغوار.. شمية على األقصىالوصاية الها

 ملفات سياسية شائكة
  

في وتيرة واحدة   اإلسرائيلية– ِ لم تمض مفاصل المعاهدة األردنية–  عمان–نادية سعد الدين 
طيلة األعوام الخمسة والعشرين الماضية من عمر عقدها التسعيني، نظير مواقف إسرائيلية متعنتة 

ّطر بنودها القانونية النافذة صوب االلتفاف حولها، وهو األمر الذي غلف العالقة الثنائية بأجواء تجاوزت أ
  .ًالتوتر حد القطيعة الدبلوماسية، حينا، ما يبعث بالقلق على مصير اتفاق السالم بين الطرفين

مية التاريخية وتتقدم ملفات سياسية معتبرة واجهة المشهد الخالفي الثنائي؛ أهمها الوصاية الهاش
على المسجد األقصى المبارك، وانتهاكات االحتالل المتواترة ضد المقدسات الدينية وبحق أهالي القدس 

، ”حل الدولتين“ًالمحتلة، فضال عن توجهه الحديث لضم األغوار، في ظل مساعيه الحثيثة لتقويض 
قورة األردنية، بينما تسببت حادثة السفارة ًوتدمير عملية السالم، والمناورة، مؤخرا، بشأن أراضي الغمر والبا

  .ًاإلسرائيلية بعمان، قبل عامين تقريبا، في تدهور العالقة بين الجانبين

األميركية عن المنظور اإلسرائيلي تجاه منطقة ” صفقة القرن“وال يبتعد مضمون ما تسرب من 
ًألردن رفضه المطلق له، مشددا على األغوار وطبيعة الكيان الفلسطيني المستقبلي، وهو األمر الذي أكد ا

، وعاصمتها القدس المحتلة، وحل قضية ١٩٦٧) يونيو(إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق حدود حزيران 
ً، تزامنا مع مناهضته للمساعي المضادة لوجود وكالة غوث ١٩٤الالجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 

، وسط مناداته بضرورة ضمان استمرارية عملها وتقديم خدماتها ”األونروا“وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
لنحو مليوني الجئ فلسطيني بالمملكة، من إجمالي زهاء خمسة ماليين الجئ في مناطق عمليات الوكالة 

  .الخمس

ويبدو أن الدعم األردني الثابت والمتواصل للقضية الفلسطينية عبر مختلف المنابر والمحافل 
باالستحسان اإلسرائيلي، حيث تسعى سلطات االحتالل، من خالل أذرعها الدبلوماسية الدولية ال يحظى 

واإلعالمية، لضرب الجهود األردنية المناصرة للشعب الفلسطيني، أو على األقل لعرقلتها، ولكن دونما 
  . الفلسطينية المتينة–فائدة، أمام العالقة األردنية 

اطن ربكة وقلق متنام من تبعات فتور العالقة مع ويكشف السلوك اإلسرائيلي العدائي عن مو
ًوقد بدا هذا القلق مضاعفا، في الفترة األخيرة، إزاء أصوات، على قلتها، . المملكة على كيانها المحتل

صادرة عن التيار اليساري الليبرالي، تدعو الحكومة اإلسرائيلية إلنقاذ اتفاق السالم مع األردن، كما قال 
والحكومات اإلسرائيلية، معتبرين أن العالقات الثنائية ” الكنيست“شغل مهام عديدة في يوسي بيلين الذي 
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في أسوأ أحوالها، ما يعكس غياب مظاهر االحتفاء المشترك بالذكرى السنوية لتوقيع المعاهدة، بعدما 
  .عمقت التصرفات اإلسرائيلية الفجوة بين الجانبين

 اإلسرائيلي يخدم الجانب اإلسرائيلي –السالم األردني ٕواذا كان بيلين يقر بأن استمرار اتفاق 
بصورة أكبر؛ فإن السفير اإلسرائيلي السابق في مصر، إسحاق ليفانون، يرى ضرورة وقف التدهور في 

إنقاذ المعاهدة التي تشكل أهمية استراتيجية إسرائيلية، وتحقق المصالح “العالقات مع األردن صوب 
  .لفائدة الكبيرة على الجانب اإلسرائيلي، والتي تعود با”المتبادلة

فيما يوجه رئيس الموساد اإلسرائيلي األسبق، إفراييم هليفي، االتهام المباشر للحكومة اإلسرائيلية 
ًبتوتير العالقة مع األردن، متوقفا عند إعالن رئيسها بنيامين نتنياهو عن نيته بضم غور األردن وشمال 

ًدة اإلسرائيلية، وهو األمر الذي رفضه األردن، لما يشكل عمليا تهديدا البحر الميت والمستوطنات للسيا ً
ً، وتحديدا مسبقا للمفاوضات الفلسطينية ١٩٦٧إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حدود العام  ً– 

  .اإلسرائيلية المجمدة منذ أعوام

ُالتي لم تصب جوهر مواقفه ًوبعيدا عن اآلراء اإلسرائيلية المضادة لسياسة الكيان الصهيوني، و
، وفق قول مطلق ”صورة تجميلية لوجه االحتالل القبيح“المعادية، بحيث ال تخرج عن كونها مجرد 

االستيطان في األراضي المحتلة والرئيس اإلسرائيلي الراحل شمعون بيريز، فإن اإلجراءات اإلسرائيلية التي 
االستقرار في المنطقة، قد ألحقت الضرر بالعالقة مع تمس بنود المعاهدة، وتقوض مساعي إحالل السالم و

  .المملكة

فقد تسببت انتهاكات سلطات االحتالل المتواترة ضد المقدسات الدينية في القدس المحتلة، السيما 
ً اإلسرائيلي، بما يشكل مساسا بالمادة -المسجد األقصى المبارك، في تصعيد التوتر بين الجانبين األردني

تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص “ منها، على أن ٢لمعاهدة التي تنص صراحة، في البند التاسعة من ا
للمملكة األردنية الهاشمية في األماكن اإلسالمية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع 

  .”النهائي ستولي إسرائيل أولوية كبرى للدور األردني التاريخي في هذه األماكن

ًحفريات اإلسرائيلية الكثيفة، مؤخرا، أسفل المسجد األقصى وبمحيطه، والتي تغير من بيد أن ال
لجنة المسجد “معالمه وتهدد أركانه، والمردفة بمساعي طمس الهوية العربية اإلسالمية، وعرقلة عمل 

ً فضال عن التابعة لوزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية،” أألقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة
االعتداءات المتواترة على حراس المسجد، وهم موظفون مدرجون ضمن هيكلية الوزارة، قادت إلى توتر 
العالقة الثنائية لما يشكل ذلك من خرق فاضح التفاق السالم، ومساس واضح بالرعاية والوصاية 

أكيد عليها ضمن المعاهدة، الهاشمية التاريخية على المقدسات الدينية في القدس المحتلة، والتي تم الت
ومن ثم االتفاقية التي أبرمت بين جاللة الملك عبداهللا الثاني والرئيس محمود عباس، في عمان عام 

  .ً، مثلما يتم إقرارها دوما في القمم العربية واإلسالمية٢٠١٣
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 ٥٨(ارنة والطبيب بشار الحم) ً عاما١٧(محمد الجواودة : إال أن حادثة مقتل المواطنين األردنيين
، وحفاوة ٢٠١٧من العام ) يوليو(، على يد حارس األمن في السفارة اإلسرائيلية بعمان، في تموز )ًعاما

ًاالستقبال التي حظي بها من نتنياهو عند عودته للكيان اإلسرائيلي، أضر كثيرا بالعالقة مع المملكة، 
 على استقبال سفير إسرائيلي جديد، وبعد أن وافقت عمان. وأسفر عن أزمة عميقة في عالقات الجانبين

  .جاء إعالن نتنياهو بضم غور األردن في حال انتخابه، ما أثار ردود فعل أردنية غاضبة

كما أن توطين الالجئين الفلسطينيين حيثما يتواجدون يعد بالنسبة للمنظور اإلسرائيلي العنصري 
يشكل ركيزة لتلك المقوالت الصهيونية التي ًأساس أي اتفاق سالم يتم الحقا مع الجانب الفلسطيني، مما 

ً، وهو األمر المرفوض مطلقا من األردن وفلسطين، لما يشكل نسفا لعملية السالم ”بالوطن البديل“تنادي  ً
 اإلسرائيلية والمتعلقة بالالجئين والنازحين، –ًالمنشودة، ومساسا بالمادة الثامنة من المعاهدة األردنية 

 . العالقة بين الجانبينمثلما يتسبب في تدهور

 ٨ ص٢٧/١٠/٢٠١٩الغد 

***** 

  شؤون سياسية

  االستعمار اإلسرائيلي يهدد األمن والسالم: الصفدي
  

دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي دول حركة عدم االنحياز إلى إطالق جهد 
  .حقيقي إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي سبيال وحيدا لتحقيق السالم

على أهمية اعتماد مقاربات جديدة لحل األزمة السورية تقدم مصالح سوريا وشعبها على وشدد 
صراع األجندات، واعتبر العمل الجماعي المنطلق من احترام القانون الدولي ضمان تحقيق األمن 

  .واالستقرار الدولي

دوبا عن جاللة وأكد الصفدي في كلمة في القمة الثامنة عشر لدول عدم االنحياز التي يحضرها من
الملك عبداهللا الثاني ضرورة اعتماد منهجية شمولية في محاربة اإلرهاب الذي ال ينتمي إلى حضارة أو 

  .دين، الفتا إلى أن اجتماعات العقبة هي مبادرة مكملة لجهود المملكة محاربة اإلرهاب وثقافة الكراهية

ً في هذه القمة الهامة، مندوبا عن أتشرف بأن أمثل المملكة األردنية الهاشمية"وقال الصفدي 
  .صاحب الجاللة الهاشمية، الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين حفظه اهللا

أحمل إليك، فخامة الرئيس علييف، تحيات جاللته، وتهانيه لفخامتك بذكرى استقالل بلدكم الشقيق 
  . لقمة دول حركة عدم االنحياز١٨وبتولي رئاسة الدورة الـ 
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والشكر جزيله لجمهورية فنزويال على رئاستها للدورة . لكريمة تمنيات جاللته بالنجاحوأنقل للقمة ا
  ".السابقة

ً دولة في إطالق حركة عدم االنحياز عمال جماعيا ٢٨ شاركت المملكة ١٩٥٥في العام "وقال  ً
  .ينشد الحرية والعدالة والتوازن في العالقات الدولية

ا تزال مبادئ باندونغ العشرة التي تبنتها، والتي جسدت هذه  عاما على انطالق الحركة، م٦٤وبعد 
األهداف، وأكدت التمسك بالقانون الدولي والعمل متعدد األطراف، ضرورة قصوى لتجاوز تحدياتنا 

  .المشتركة

وحده العمل الجماعي المنطلق من احترام القانون الدولي يستطيع أن يترجم مبادئ "وشدد الصفدي 
  .عم به كل شعوبناًالحركة واقعا تن

من غير هذا العمل الجماعي، ومن غير احترام القانون الدولي وحق كل الشعوب في العيش بحرية 
وكرامة، لن يستطيع مجتمعنا الدولي إنهاء الظلم والصراعات والحروب، ودحر اإلرهاب ألظالمي والقضاء 

  ."ماليينعلى الجريمة المنظمة ومواجهة تبعات اللجوء والنزوح التي شردت ال

ًوقفت حركتنا ضد االستعمار ورفضته شرا وظلما وعدوانا واستباحة لحق "وقال وزير الخارجية  ً ً
  .الشعوب في الحرية وتقرير المصير

بيد أن االستعمار اإلسرائيلي لدولة فلسطين ما يزال ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني ويهدد األمن 
  .والسلم الدوليين

ً هذا االحتالل الغاشم، وتطلق فعال حقيقيا ينهي هذا الشر وهذا يجب أن تقف حركتنا في وجه ً
  .الباطل

واختارت إسرائيل أن تمعن في احتاللها . اختار الفلسطينيون وكل العرب السالم"وأضاف الصفدي 
  ".لذلك يستمر الصراع. الالشرعي والالقانوني والالإنساني

 دون زوال االحتالل، وحل الصراع على أساس لن تنعم منطقتنا بالسالم الشامل والدائم من"وزاد 
حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس المحتلة، على خطوط 

، لتعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة ١٩٦٧الرابع من حزيران 
  .السالم العربية

 دولة عضوة فيها تجمع على حق الفلسطينيين ١٢٠.  تجمع دوليرثاني أكبحركتنا هي : "وقال
  .في الحرية والدولة والكرامة

: ًلكن إجماعنا على السالم يصطدم يوميا بإجراءات إسرائيلية أحادية تقتل فرص تحقيق السالم
 والمسيحية استيطان غير شرعي، ومصادرة لألراضي، ومحاوالت عبثية لطمس الهوية العربية اإلسالمية

  ".للقدس ومقدساتها
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القدس، كما يؤكد جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين، الوصي على "وأكد الصفدي أن 
  .مقدساتها اإلسالمية والمسيحية، هي مفتاح السالم

االحتالل اإلسرائيلي ومحاوالته تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة المقدسة 
  .ل مدينة السالم ساحة للقهر والحرمانومقدساتها جع

محاوالت حرمان الالجئ الفلسطيني من حقه في العيش و بكرامة ومن "وشدد الصفدي على أن 
حقه في التعليم والعالج، عبر استهداف األنروا، انتهاك فاضح لمبادئ الحركة يجب أن نتصدى له، عبر 

تها ودورها إلى حين حل قضية الالجئين، وفق القانون تلبية احتياجات االنروا المالية، والحفاظ على والي
الدولي، وبما يلبي حق الالجئين في العودة والتعويض في سياق حل شامل للصراع على أساس حل 

  ".الدولتين

هذه هي المنهجية التي تتبناها اجتماعات العقبة، التي أطلقها جاللة الملك عبداهللا الثاني "وقال 
ًلكة التي تحارب ثقافة الكراهية، وتجذر ثقافة السالم والحوار بين األديان، تجسيدا جهدا مكمال لجهود المم

ّلرسالة اإلسالم السمحة وقيم السالم والمحبة واحترام اآلخر التي يحمل، مثل رسالة عمان، وكلمة سواء، 
  .وأسبوع الوئام العالمي

ًعقود منطلقا لمواجهة تحدياتنا اعتمدنا مبادئ باندونغ قبل أكثر من ستة "وقال وزير الخارجية 
  . المشتركة وقتذاك

ًهذه المبادئ وترجمتها فعال جادا ملموسا هو سبيل مواجهة أزماتنا اآلن أيضا ً ً .  

ذاك أنها مبادئ تعكس قيمنا المشتركة، وتؤكد حقيقة أن احترام القانون الدولي والتعاون والعمل 
  . وسبيل رخائنا وازدهار دولنامتعدد األطراف هم ضمان حقوقنا وأمننا الجماعي

نتمنى لكم التوفيق في رئاسة . أشكركم فخامة الرئيس على حسن الضيافة وطيب االستقبال"وختم 
  ".ٕالدورة الحالية لحركة عدم االنحياز، التي نثق بأنها ستزداد، بقيادتكم وبحكمتكم، فاعلية وانجازا

القات الثنائية والتطورات اإلقليمية مع وزير إلى ذلك أجرى وزير الخارجية محادثات حول تعزيز الع
 لحركة عدم ١٨خارجية أذربيجان إلمار محمدياروف وعدد من وزراء الخارجية والمسؤولين في القمة الـ 

 .االنحياز

  ٣ ص٢٧/١٠/٢٠١٩الرأي 

***** 

  

  

  

  



 
٩

 الفلسطينية للقضية الشامل الحل على التأكيد تجدد مصر
  

ة أهمية التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية،  جددت جمهورية مصر العربي–باكو
  .تقوم على األسس والمرجعيات الدولية، تكون مبادرة السالم العربية أساسها

 لرؤساء الدول والحكومات ١٨ وشدد وزير الخارجية المصري سامح شكري خالل القمة الـ
األذربيجانية باكو، على ضرورة البدء الفوري األعضاء في حركة عدم االنحياز المنعقدة حاليا في العاصمة 

  .في العملية السياسية

  ٢٦/١٠/٢٠١٩ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

***** 

 تربوية ابناء فلسطين يحث الدول المانحة على تسديد التزاماتها لالونروا
  

ماتها حث مجلس الشؤون التربوية ألبناء فلسطين الدول المانحة على تسديد التزا - القاهرة 
ٕفي المواعيد المحددة، وامكانية » األونروا«لوكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

التمويل طويل األمد لبرامج الوكالة وزيادة مساهماتها بما يتناسب مع الزيادة في حجم الخدمات المطلوبة، 
لمنظمات المختلفة وزيادة موازنة البرامج وضرورة مواصلة العمل على توسيع قاعدة المتبرعين من الدول وا

التعليمية في الدول العربية المضيفة، وعدم إلقاء أي أعباء إضافية على مجتمع الالجئين والدول العربية 
  .المضيفة حتى تتمكن الوكالة من تأدية خدماتها على أفضل وجه

في مقر األمانة » ء فلسطينالشؤون التربوية ألبنا« لمجلس ٨١جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الـ
العامة لجامعة الدول العربية أمس األول برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم الفلسطيني بصري صالح، 
ومشاركة األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد 

  .اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافةأبو علي، ومشاركة مصر، واألردن، والمنظمة 

ضرورة أن يتم التواصل بين قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة باألمانة «وأكد المجلس 
في جدة بالتنسيق مع إدارة فلسطين والقدس ) البنك اإلسالمي للتنمية(العامة لجامعة الدول العربية مع 

راسية لمراحل البكالوريوس والدراسات العليا للطلبة بمنظمة التعاون اإلسالمي، بشأن توفير منح د
  .الفلسطينيين

ضرورة رفع معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في األراضي «من جهتها، أكدت الوفود المشاركة 
الفلسطينية المحتلة جراء العدوان اإلسرائيلي المستمر عليه وعلى أرضه وحقوقه وتحسين مستوى العملية 

ة في تخفيف اآلثار المدمرة على العملية التعليمية التعلمية في ظل الحصار اإلسرائيلي التربوية، والمساعد
لقطاع غزة ومواصلة إسرائيل بناء جدار الفصل العنصري واستمرار االستيطان وعنف المستوطنين وارتفاع 

  .حدته في فلسطين



 
١٠

ي ظل استهداف ضرورة دعم التعليم في مدينة القدس المحتلة، خاصة ف«وشددت الوفود على 
ًسلطات االحتالل اإلسرائيلي لتهويد المدينة وتهجير أهلها والعمل على تجهيل أبنائها الطلبة، وأيضا مدى 

على مستوى التعليم وتوصيات خاصة لألزمة المالية التي ) األونروا(تأثيرات الخطة االستراتيجية للتعليم في 
ات التعليمية ألبناء الشعب الفلسطيني من الالجئين في تعاني منها األونروا وتأثيرها السلبي على الخدم

مناطق عملياتها الخمس، إضافة إلى باقي الخدمات، وكذا البرامج الجديدة لألونروا والتي تدخل في إطار 
 .تفعيل العملية التربوية للطلبة من أبناء الالجئين

 ٣ ص٢٦/١٠/٢٠١٩الدستور 

***** 

  ٢٠٢٠مة للبيئة العربية وزراء عرب يجددون اختيار القدس عاص
 

الـوزراء العـرب المـسؤولون عـن شـؤون البيئـة للـدول والمنظمـات اختيـار  جـدد – وكاالت – القاهرة
  ".٢٠٢٠عاصمة للبيئة العربية للعام "مدينة القدس المحتلة 

 اليـوم الخمـيس، تلـك المنظمـات ٣١وحث المجلس في قراراتـه الـصادرة فـي ختـام أعمـال دورتـه الــ 
 اإلقليميـةعلى إثارة السياسات اإلسرائيلية في البيئة العربية أمـام المـؤتمرات واالجتماعـات والنـدوات المعنية 

  .والدولية المعنية، لفضح ممارساته الممنهجة والتخريبية للبيئة في األراضي العربية المحتلة

عيـا الـدول وثمن المجلس في بيانه، جهود الدول العربيـة فـي دعـم الوضـع البيئـي فـي فلـسطين، دا
العربية إلى توفير المزيد من الدعم لبناء القدرات في فلسطين، وتنفيذ مـشاريع لحمايـة البيئـة فـي األراضـي 

الهيئـة العربيـة "كمـا أشـاد المجلـس بجهـود  .المحتلة، ومساعدتها على االنضمام لالتفاقيات البيئية الدولية
الحدودية والعابرة للحدود على المنطقة العربية، وحثها في دراسة اآلثار المحتملة للمفاعالت " للطاقة الذرية

  .على االستمرار في رصد المخاطر الناتجة عن هذه المفاعالت

اإليرانــي علــى " بوشــهر"اإلســرائيلي و" ديمونــة"وأشــار فــي هــذا اإلطــار إلــى خطــورة تــأثير مفــاعلي 
" إسـرائيل"في المناطق الحدوديـة مـع المنطقة العربية وبيئتها، وكذلك متابعة عملية رصد التلوث اإلشعاعي 

  .وتأثيراتها على المنطقة العربية

، مبينـا أنـه "٢٠٢٠مدينة القدس عاصمة للبيئـة العربيـة للعـام "وقرر المجلس اإلبقاء على اختيار 
أحيط علما بما قامـت بـه فلـسطين مـن أنـشطة وفعاليـات فـي اختيـار مدينـة القـدس عاصـمة للبيئـة العربيـة 

  ...للعام الحالي

وكان مجلس الوزراء العرب المسؤولين عـن شـؤون البيئـة قـد أعلـن فـي وقـت سـابق اليـوم تـشكيل 
  .مكتبه التنفيذي الجديد للعامين المقبلين

  ٢٤/١٠/٢٠١٩ المركز الفلسطيني لإلعالم

***** 



 
١١

  كبرى الكنائس األميريكة تقاطع الشركات المتعاونة مع االحتالل
  

وطني المسيحي في األراضي المقدسة بقرار المجلس التنفيذي أشاد التجمع ال -القدس المحتلة 
ُللكنائس األسقفية بتبني قرار منصف وانساني بمقاطعة الشركات الدولية المتورطة باستثمارات تدعم 

  .االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية الفلسطينية وخاصة شركتي موتوروال وكاتربرل

رات مماثلة تم اتخاذها من قبل الكنيسة اللوثرية والكنيسة ًويأتي هذا القرا ر انسجاما مع قرا
ًالمشيخية األمريكية والكنيسة الميثودية وكنيسة المسيح المتحدة تضامنا مع بطريركية الروم األرثوذكس 

  .المقدسية التي تكافح من أجل ابطال صفقة تسريب عقارات باب الخليل في القدس

لوطني المسيحي في األراضي المقدسة أن القرار ينص على وقال ديمتري دلياني، رئيس التجمع ا
منع الكنيسة األسقفية من المساهمة في أي استثمار يساهم في حرمان الشعب الفلسطيني من أي من 
حقوقه اإلنسانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وانه قد تم تمرير القرار بأغلبية 

ِ يذكر مما يؤكد على قوة التأييد للموقف الفلسطيني بين الكنائس األسقفيةمطلقة وبدون أي جدال ُ. 

 ٥ ص٢٦/١٠/٢٠١٩الرأي 

***** 

  المحتلة القدس في لها ًدبلوماسيا ًمكتبا تفتتح أوكرانيا
 

ـــت – لحـــم بيـــت ـــة، الحكومـــة أعلن ـــا ســـتفتح أنهـــا األوكراني  االبتكـــار لتطـــوير لهـــا ًدبلوماســـيا ًمكتب
 .المحتلة القدس ةمدين في واالستثمار

 المؤسـسات إلـى إضـافته وسـيتم لألوكـرانيين ًدبلوماسيا ًحكومة سيكون المكتب الجديد تمثياللل ًوفقا
 .إسرائيل في األوكرانية السفارة في الموجودة

 فـتح اعتزامها األوكرانية الحكومة بإعالن كاتس، يسرائيل اإلسرائيلية، الخارجية وزير رحب وبدوره،
 .المحتلة القدس في واالستثمار البتكارا لتطوير مكتب

 االبتكـار لتطـوير مكتـب بافتتـاح اليـوم الرسـمي إعالنهـا علـى األوكرانية الحكومة أهنئ" كاتس وقال
 ."إسرائيل في األوكرانية السفارة من ًجزءا سيكون المكتب" أن ًمؤكدا ،"القدس في واالستثمار

 لكييـف نتنيـاهو بنيـامين اإلسـرائيلي، الـوزراء رئـيس زيـارة نتيجة" هو المكتب افتتاح أن كاتس وأكد
 بمواصـلة الطـرفين التـزام وكـذلك البلـدين، بـين القويـة الـسياسية العالقـات عن قوي تعبير وهو الصيف، هذا

 والتكنولوجيـا االبتكـار عـالم ذلـك فـي بمـا االقتـصادي، التعـاون علـى التركيـز مع المجاالت، جميع في التقدم
  ".والهايتك

 ٢٥/١٠/٢٠١٩معا اإلخبارية وكالة 

***** 



 
١٢

  القدس قدسنا والمقدسات مقدساتنا واالقتحامات وهدم المنازل "

 " لن ترهبنا األراضيومصادرة 
 

 صباح اليوم األرثوذكس سبسطية للروم أساقفة قال سيادة المطران عطا اهللا حنا رئيس –القدس 
 ألهم للشعب الفلسطيني الواحد وحاضنة بأن مدينة القدس ستبقى عاصمتنا الروحية والوطنية كأبناء

فالقدس قدسنا والمقدسات مقدساتنا واالقتحامات وهدم المنازل ومصادرة ، واإلسالميةمقدساتنا المسيحية 
 وجذورنا عميقة في تربة هذه ألرضنافنحن صامدون في وطننا ثابتون في انتماءنا ،  لن ترهبنااألراضي
  . المباركة والمقدسةاألرض

 صمودا وتشبثا وانتماء بوطننا وارتباطا بثوابتنا أكثر إالاءات االحتاللية الظالمة لن تجعلنا ان االجر
وتعلقنا بقضيتنا الوطنية العادلة التي هي قضيتنا كمسيحيين كما هي قضية المسلمين وهي قضية كافة 

  . في عالمنااألحرار

حيث الالمباالة حول ما يحدث في  ،أمامنايؤسفنا ويحزننا هذا الواقع العربي الذي نلحظه ونراه 
  .القدس من استهداف لمقدساتها وعقاراتها

هذا التقصير الذي تستثمره السلطات االحتاللية ، نتسائل لماذا هذا التقصير تجاه مدينة القدس
 وسياساتها الظالمة بحق مدينتنا وأجنداتها وتعمل ليال ونهارا على تمرير مشاريعها وبرامجها األرضعلى 
  .ناوشعب

 األوقاتلماذا هذه الالمباالة العربية تجاه ما يحدث في القدس وقد كان العرب يتغنون في وقت من 
بأن القدس هي عروس عروبتهم ولماذا يتنصل البعض من مسؤولياته تجاه ما يحدث في القدس بشكل 

  .خاص وما يحدث بحق القضية الفلسطينية بشكل عام

جباتهم تجاه القدس ولكن قبل ان نذكر العرب وغيرهم بواجباتهم لن نألوا جهدا من تذكير العرب بوا
ُ لحمة ووحدة وتعاضدا الن وحدتنا هي قوة لنا أكثر كفلسطينيين بأننا يجب ان نكون أنفسنايجب ان نذكر 

 اإلنسانيفي دفاعنا عن القدس وفي دفاعنا عن القضية الفلسطينية التي هي اعدل قضية عرفها التاريخ 
  .الحديث

 وان أنفسنا ان نطالب العرب بأن يتضامنوا معنا يجب علينا نحن كفلسطينيين ان نتضامن مع قبل
  .أعداءنا إالنلفظ االنقسامات والتصدعات الداخلية وغيرها من المظاهر السلبية التي ال يستفيد منها 

 ضيوف في إلىنرفض سياسات االحتالل بحق مدينة القدس ولن نتحول كمقدسيين فلسطينيين 
  . لن نكون عابري سبيل في عاصمتنا الروحية والوطنيةإننادينتنا كما م

  ٢٤/١٠/٢٠١٩مكتب سيادة المطران 

***** 



 
١٣

  اعتداءات

  العيسوية في شبان سبعة يعتقل االحتالل
 

 اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األحد، سبعة شبان من بلدة العيسوية بالقدس – القدس
  .المحتلة

، إن قوات االحتالل داهمت عددا من المنازل واعتقلت كال من، أنور "وفا"محلية لـ وقالت مصادر 
ٕسامي عبيد، وحامد شفيق عبيد، ومحمود زمرد، ومحمد خالد محمود، واسماعيل سنقرط، ومالك محمود 

  .الشيخ، ومحمد داوود محمود

حتالل منذ نحو يذكر أن العيسوية تتعرض لحملة دهم واقتحام شبه متواصلة من قبل قوات اال
  .أربعة أشهر

  ٢٧/١٠/٢٠١٩ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

*****  

  "األقصى" ألف مصل في ٤٠و.. عشرات المصابين بقمع االحتالل
  

 ٨٠  أصيب عشرات المواطنين بقمع قوات االحتالل اإلسرائيلي فعاليات الجمعة الـ–  وكاالت– غزة
  .ةلمسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غز

إن الطواقم الطبية تعاملت “، ”صفا“وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب وصل وكالة 
 بالرصاص الحي بقمع قوات االحتالل اإلسرائيلي لفعاليات الجمعة ٣١ إصابة بجراح مختلفة منها ٧٧مع 
  .” لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة٨٠الـ 

 الهالل األحمر الفلسطيني بعيار معدني مغلف بالمطاط في القدم وأفادت بإصابة مسعف متطوع في
  .خالل عمله اإلنساني شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة

ومنذ عصر أمس توافد آالف المتظاهرين، لمخيمات العودة شرق قطاع غزة، للمشاركة بفعاليات 
  .”قادمون.. أقصانا.. أسرانا“جمعة 

وافد المتظاهرين للمخيمات، بالتزامن مع إطالق االحتالل لقنابل ببدء ت” صفا“وأفاد مراسلو وكالة 
  .الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاههم

 بينهم طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، التي تطلقها قوات ١٠نحو ”واصيب 
  .”االحتالل بين الفينة واألخرى شرقي بلدة خزاعة جنوبي القطاع

ن قوات االحتالل اعتدت على المشاركين في الجمعة الماضية من مسيرات العودة، إذ أصيب يذكر أ
  . بالرصاص الحي شرق القطاع٢٦ مواطنا بجراح مختلفة، من بينهم ٦٩
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بالسياق، أصيب عشرات الفلسطينيين والمتضامنين األجانب باالختناق بالغاز المسيل للدموع، 
ل اإلسرائيلي، لمسيرة كفر قدوم األسبوعية المناهضة لالستيطان، أمس الجمعة، خالل قمع جيش االحتال
  . عاما١٦والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود االحتالل قمعوا المشاركين في المسيرة وأطلقوا قنابل الغاز 
 باالختناق، بينهم نساء وأطفال المسيل للدموع، صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى الى إصابة العشرات

  .ومتضامنين أجانب

الى ذلك، أدى آالف المصلين صالة ظهر الجمعة، في المسجد األقصى المبارك، وسط انتشار 
  .لقوات االحتالل في محيطه وعند بواباته

ٍ ألف مصل لصالة ظهر أمس في المسجد االقصى ٤٠وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بأداء 
  . القدس والداخل الفلسطيني والضفة الغربية والدول العربيةالمبارك، من

وتطرق خطيب المسجد األقصى المفتي الشيخ محمد حسين خالل خطبة الجمعة، إلى اعتداءات 
وأكد أن . االحتالل على المسجد االقصى المبارك، واستهدافه المتواصل للمقدسات االسالمية والمسيحية

ًالشعب سيبقى مرابطا ومحافظا   .”رغم غطرسة االحتالل“ على قدسه ومقدساته، ً

االحتالل ال يدرك أن األقصى يشكل جزءا واضحا من عقيدة المسلمين بعد المسجد “وقال حسين 
  .”الحرام والمسجد النبوي، فاألقصى للمسلمين وحدهم

تي آن االوان أن يدرك االحتالل أن شعبنا الفلسطيني أفشل كل المخططات والمؤامرات ال“وأضاف 
  .”تحاك ضده، وتحطمت على صخرة صموده وثباته

وهم “وبين حسين أن محاوالت التهويد والتصريحات الطائشة من قادة االحتالل غير مسؤولة، 
  .”يحاولون أن يقدموا أنفسهم لشعبهم، بوعدهم بإقامة الهيكل المزعوم

ا، على تحقيق كافة حقوقه إجراءات االحتالل لن تزيد شعبنا اال صبرا وثباتا ورباطا وتصميم“وقال 
  .”بالحرية واالستقالل واقامة الدولة، والعيش بحرية وبكرامة بأرضه

ودعا خطيب األقصى حسين إلى وجوب شد الرحال إلى المسجد االقصى والدفاع عنه والحفاظ 
  .عليه كالحفاظ على بيت اهللا الحرام والمسجد النبوي

بالقدس واألقصى، وعدم التفريط وال بذرة تراب من وطالب لضرورة الحفاظ على العقارات والتمسك 
 .ترابه

 ١٥ ص٢٦/١٠/٢٠١٩الغد 

*****  
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  اعتداءات/ تقارير

ّاالحتالل يشرد    من بداية العامً طفال٢٥٩ بينهم ً فلسطينيا٥٤٧ُ
  

ً فلسطينيا، بينهم ٥٤٧ّ شردت سلطات االحتالل اإلسرائيلي زهاء - عمان -  نادية سعد الدين
ذ بداية العام الحالي، بعدما هدمت منازلهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة،  طفال، من٢٥٩

  .ّ بأكمله، وفق تقرير أممي٢٠١٨مما يفوق عدد من طردتهم من المواطنين الفلسطينيين خالل العام 

 عنف“، في تقريره الشهري، بأن )أوتشا(وأفاد مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
المستوطنين تصاعد خالل موسم قطف الزيتون، عبر إصابة ثالثة مزارعين فلسطينيين بجراح قرب نابلس 

  .”ً شجرة زيتون، فضال عن سرقة الزيتون في قرى قرب مدينة نابلس١٠٠وبيت لحم، وقطع أو تخريب 

ّيعد ّويسعى االحتالل، مع مستوطنيه المتطرفين، لضرب أي مقومات اقتصادية فلسطينية، حيث  ُ
، من أهم الدعائم )نوفمبر(وتشرين ثاني ) أكتوبر(موسم قطف الزيتون، المستمر بين شهري تشرين أول 

  .التي يقوم عليها االقتصاد الفلسطيني

ّوقد صعدت سلطات االحتالل، أمس، من عدوانها ضد الشعب الفلسطيني، عبر توفير الحماية  ّ
ّلمبارك، وشن حملة واسعة من االعتقاالت والمداهمات في األمنية القتحام المستوطنين للمسجد األقصى ا

  .أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة

وانطلقت دعوات فلسطينية لتكثيف الرباط في األقصى للدفاع عنه ونصرته أمام االقتحامات 
، ”الهيكل“الواسعة التي ينفذها المستوطنون في الفترة الحالية تلبية لنداءات ما يسمى اتحاد منظمات 

  .المزعوم، لمناصريها من المستوطنين المتطرفين القتحام المسجد

فيما أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات االحتالل عند البوابة العسكرية المقامة على مقطع 
  .جدار الفصل العنصري في قرية ظهر العبد، جنوب غرب جنين بالضفة الغربية

بأن الشاب يونس مؤيد أبو سعدة، من بلدة عالر شمال وأفادت جمعية الهالل األحمر الفلسطينية، 
  .طولكرم، أصيب برصاص االحتالل ونقل إلى المشفى، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة

ّيأتي ذلك على وقع دعوة مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األرض 
ّمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وواجباته المجت“، مايكل لينك، ١٩٦٧الفلسطينية المحتلة منذ العام 

ٕالقانونية إلرغام سلطات االحتالل على إنهاء احتاللها غير القانوني وازالة العقبات التي تحول دون حق 
  .”تقرير المصير للفلسطينيين
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ًوأضاف لينك، في تقرير قدمه للجمعية العامة لألمم المتحدة مؤخرا، إن  ّ احتالل األراضي “ّ
ً ينطوي على انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، لكن المجتمع الدولي يظهر ترددا واضحا، في الفلسطينية ً

  .”المطالبة بمحاسبة إسرائيل على نشاطاتها

، إلجبار الكيان أإلسرائيلي ”اإلسرائيلية“ودعا إلى مقاطعة دولية لجميع المنتجات من المستوطنات 
  .ولية، تحظر استيراد المنتجات من المستوطنات بشكل كاملعلى وضع حد لـالحتالل، عبر إبرام اتفاقية د

، بينما يكمن مفتاحه في المحاسبة على األفعال ”بالقفص الحديدي“ووصف لينك االحتالل 
قرارات وبيانات ال تعد وال تحصى، تنتقد االحتالل “ًوالممارسات، منوها إلى أن المجتمع الدولي أصدر 

  ”.قت طويل لم تتسق فيه التصريحات مع العواقب العمليةاإلسرائيلي المستمر، فيما مضى و

وقدم المقرر األممي في تقريره تحليال للمادة األولى المشتركة في اتفاقيات جنيف األربع لعام 
 من ميثاق األمم ٢٥ً والمواد المتعلقة بمسؤولية الدولة عن األفعال غير المشروعة دوليا، والمادة ١٩٤٩

 على المجتمع الدولي القيام بتحرك حاسم لضمان احترام التعهدات المنبثقة عن تلك المتحدة والتي تؤكد أن
  .الصكوك الدولية

ً عاما، وهو األطول في تاريخ العالم الحديث، اصطبغ ٥٢االحتالل المستمر منذ “وقال إن 
مع الدولي، بالحصانة التي تتمتع بها قوة االحتالل، والذي راهن على ضعف اإلرادة السياسية لدى المجت

  ”.ّوخاصة الدول الغربية الصناعية، إلرغامها على إنهاء االحتالل بشكل كامل

ورأى لينك أن ضعف اإلرادة السياسية لدى الدول الغربية سمح لسلطات االحتالل بتفادي مواجهة 
  .”لتصرفاتها الشرسة“عواقب ملموسة 

ٕاجبار السلطة اإلسرائيلية على إنهاء تحرك المجتمع الدولي لتأييد القانون الدولي و“وأكد ضرورة 
  .”االحتالل وتمكين الفلسطينيين من تقرير المصير

ًإذا لم تحرك سلطات االحتالل سلكنا، فيتعين على المجتمع الدولي تطبيق وتصعيد تدابيره “وأضاف 
  ”.المضادة إلى أن تنصاع

ء على تدهور الوضع ً، مسلطا الضو”بالمزرية“ووصف لينك حالة حقوق اإلنسان في قطاع غزة 
 فلسطيني على يد جيش ٢٠٠االقتصادي واإلنساني واستمرار المسيرات، التي استشهد خاللها أكثر من 

  .”٢٠١٨) مارس(االحتالل منذ آذار 

كما لفت االنتباه إلى الزيادة الملحوظة في هدم منازل الفلسطينيين وبناء الوحدات االستيطانية في 
 .لقدس المحتلةالضفة الغربية، بما فيها ا

 ١٥ ص٢٥/١٠/٢٠١٩الغد 

***** 
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 طريق على ّمحطة :ّالعبرية واألعياد ّاإلسرائيلية االنتخابات موسمي في األقصى استهداف
 ّالتاريخي القائم الوضع تغيير

  

ّ  تتواصل االعتداءات اإلسرائيلية على األقصى على مدار العام، ويالحظ تصاعدها –براءة درزي  
ّالذي يتكرر مبدئيا كل أربع سنوات، وموسم األعياد " الكنيست"موسم انتخابات : مينبشكل الفت في موس ً ّ

ّالعبرية الذي يتركز في المدة الواقعة ما بين أواخر أيلول ّأكتوبر من كل عام وفق  /سبتمبر وتشرين أول /ّ
ّتحرك الرزنامة العبرية ّ بقوة في وقد حضر استهداف باب الرحمة والمنطقة الشرقية من المسجد. ّ

ّالموسمين، ومعروف أن هذه المنطقة هي ركيزة مخطط التقسيم المكاني الذي يحاول المستوطنون فرضه  ّ
ّكذلك، تكررت المشاهد التي أدى فيها المستوطنون صلوات تلمودية جماعية وعلنية في . في المسجد ّ ّ

 إلى السماح للمستوطنين ّاألقصى، تحت حماية قوات االحتالل، في ظل تصريحات رسمية حول االتجاه
 .بالصالة في األقصى

ًوانطالقا من هذين العنوانين، أي استهداف باب الرحمة وأداء الصلوات التلمودية في األقصى، 
ّ هل االعتداءات على المسجد في المواسم اعتداءات ظرفية، أم أنها حلقة في سياق فرض :ُيطرح السؤال ّ

 ي االحتالل إلى تغيير الوضع القائم التاريخي؟ّوقائع جديدة في األقصى تتسق مع مساع

 "الكنيست"األقصى في موسم انتخابات 

ّ انتخابات تشريعية مبكرة في نيسان٢٠١٩عام  ّأبريل، لكن جرى التصويت على حل  /ّ " الكنيست"ّ
سبتمبر، وكان حضور األقصى في جولة اإلعادة أكبر وأبرز، في مشهد  /ٕواعادة االنتخابات في أيلول

ّئي تصدره كل من بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة االحتالل، وغلعاد إردان، وزير األمن الداخلي، في دعا ّ
ًوكان ذلك بارزا تحديدا مع السماح . ّواألحزاب التي تتبنى أجندتها" منظمات المعبد"محاولة الستمالة  ً

ضع القائم، واالتفاق الذي باقتحام األقصى في أعياد المسلمين، وتصريحات إردان حول ضرورة تغيير الو
". منظمات المعبد"، ومن ضمنه وعود بمكتسبات لـ "هوية"أبرمه نتنياهو مع موشيه فايغلين، زعيم حزب 

ّوساهم في تعزيز الهجمة على األقصى في موسم االنتخابات أن فترة الدعاية االنتخابية تخللتها مناسبتان  ّ
ّعبريتان مهمتان هما  ّ، حيث يتطلع المستوطنون إلى اقتحام "ذكرى خراب المعبد"و، "يوم توحيد القدس"ّ

 .ّالمسجد على أنه جزء من االحتفال بالمناسبتين

 إردان وتغيير الوضع القائم في األقصى

ّتوج وزير األمن الداخلي في حكومة االحتالل غلعاد إردان سنوات من الجهد الذي بذله لتعزيز فكرة 
بالدعوة إلى تغيير الوضع القائم في المسجد " منظمات المعبد"قصى ودعم والوجود اليهودي في األ" المعبد"

وقد كرر هذه الدعوة في موسم االنتخابات وفي موسم األعياد؛ فدعا في لقاء . صراحة ومن دون مواربة
ّالعبرية، إلى تغيير الوضع القائم في األقصى وقال إن " كيبا" مع قناة ٢٠١٩سبتمبر  /تلفزيوني في أيلول
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على "وقال إردان إنه ". الوضع الحالي مجحف بحق اليهود ألن جبل المعبد هو أقدس مكان بالنسبة إليهم"
 ".الحكومة أن تعمل مع ملك األردن والدول العربية كي يفهموا أنه من حق اليهود الصالة في جبل المعبد

ت الممنوحة للمستوطنين وتفاخر إردان في اللقاء بالتغيير الكبير في قواعد االقتحامات والتسهيال
كان عليهم " منظمات المعبد"ّوقال إن الوزراء المقربين من . ٢٠١٥القتحام المسجد منذ توليه منصبه عام 

أن يشترطوا السماح بصالة اليهود في األقصى قبل االنضمام لحكومة نتنياهو، في تمهيد لمحاولة فرض 
 .هذا الشرط بعد االنتخابات المقبلة

 /، في آب"نصف الطريق" في برنامج FM 90ل في لقاء إذاعي على راديو وكان إردان قا
، يجب العمل من أجل تغييره لتمكين اليهود ١٩٦٧ّثمة ظلم في الوضع القائم منذ عام : "٢٠١٩أغسطس 

من الصالة في المسجد األقصى المكان األقدس عند الشعب اليهودي، يجب العمل من أجل الوصول إلى 
ّد أحقية للصالة هناك، إال أنه يجب التوصل إلى ذلك عبر تسويات سياسية وليس ُوضع يعطي اليهو

 ."بالقوة

في " ماكور ريشون"هذه التصريحات أعاد إردان تأكيدها في مقابلة نشرتها صحيفة 
ّ، إذ قال إن السلطات اإلسرائيلية قد تتيح لليهود حرية ممارسة الصالة في األقصى في ١١/١٠/٢٠١٩

؛ وأشار 2015 التي تشير إلى تصاعد أعداد المقتحمين منذ توليه وزارة األمن الداخلي عام ّظل المعطيات
سنصل إلى هدفنا عندما يبدي المزيد من اليهود رغبتهم في زيارة جبل المعبد، وهكذا سينشأ طلب "ّإلى أننا 

ًملح وضاغط حول هذا األمر، وأتمنى أن يحصل ذلك قريبا ّ ُ". 

 ّقتحام األقصى في األعياد اإلسالميةالسماح للمستوطنين با

ّإضافة إلى ما شهدته االقتحامات من تطورات متعلقة بتحسين ظروفها، إن على مستوى تقليل  ّ
ّوقت االنتظار عند باب المغاربة، أو غض الشرطة نظرها عن بعض المحاوالت ألداء الصلوات التلمودية  ّ

 شهدا اقتحامين بارزين ارتبطا بالعالقة بين ٢٠١٩ أغسطس /يونيو وآب /ّفي المسجد، فإن شهري حزيران
من جهة أخرى، وبفتح المجال أمام تحقيق المزيد " منظمات المعبد"المستوى السياسي واألمني من جهة و

 .من التغيير في الوضع القائم في األقصى

" دسيوم الق" رمضان بالتزامن مع ٢٨سمحت سلطات االحتالل للمستوطنين باقتحام األقصى يوم 
وجاء قرار الشرطة بالسماح باالقتحامات . ّأو احتالل الشطر الشرقي من المدينة، بما فيه المسجد األقصى

 كان يقضي بعدم ٢٠١٩مايو  /ّ، في حين أن قرارها في أيار٢/٦/٢٠١٩ رمضان الموافق ٢٨صبيحة يوم 
 ٢٠١٩ عدد المقتحمين عام وعلى الرغم من تراجع. السماح باالقتحامات على خلفية المحافظة على األمن

ّعن العدد المسجل العام الماضي والجوالت السريعة التي نفذها المستوطنون، إال أن قراءة الرسالة من 
ّوراء السماح باالقتحام ال تتوقف عند العدد والكيفية التي تمت بها االقتحامات، بل في أن مثل هذا االقتحام 

وقد . صلحة المزيد من االنقالب اإلسرائيلي على الوضع القائمّهو تمهيد القتحامات مماثلة، تصب في م
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ّوصرح إردان معلقا على االقتحام قائال إن مهمته تتمثل في  ّ ً ً ، "ضمان دخول اليهود إلى جبل المعبد بحرية"ّ
ّوهو لم يأمر بوقف دخول اليهود على الرغم من حدوث مواجهات مع المصلين المسلمين، مشيرا إلى أن  ً

ّعبد سيبقى مفتوحا في وجه من يرغب في دخوله من أي ديانة كان، بخاصة اليهودجبل الم" ّ ً". 

ِوبالفعل، لم يمض شهران على اقتحام العشر األواخر من رمضان حتى سمح االحتالل باقتحام 
وبالنظر إلى التوقيت الذي سمحت الشرطة . ١١/٨/٢٠١٩مشابه في اليوم األول من عيد األضحى، في 

، ومن ثم اعتماد "اقتحامات الفترة الصباحية"قتحام قبل حوالي نصف ساعة من موعد انتهاء فيه ببدء اال
ّبدال من الجولة الطويلة، فإن الواضح أن االحتالل كان حريصا على أن يتم " مسار الهروب"المستوطنين  ً ّ ّ ً

ّاالقتحام على أي حال بصرف النظر عن الكيفية التي يتم بها رئيس حكومة االحتالل في ّوهذا األمر أكده . ّ
ّالفيديو الذي نشره على حسابه على موقع تويتر بعد تنفيذ االقتحام قال فيه إنه اتخذ القرار بالسماح 

ّ، بعدما تشاور مع رؤساء األمن في حكومته حول كيفية تنفيذ ٨/٨/٢٠١٩باالقتحام منذ يوم الخميس 
ّ، وأشار إلى أن الخالف لم يكن حول تنفيذ االقتحام ّاقتحام التاسع من آب العبري مع أنه يوم عيد إسالمي

 ."نجحنا في ذلك"أم ال، بل حول الطريقة الفضلى لذلك مع المحافظة على األمن، وقد 

ّليس الهدف من الحديث عن هذين االقتحامين تحديدا التقليل من خطر االقتحامات التي ينفذها  ّ ً
ّالمستوطنون على مدار العام، لكنها تدل على  ّأن االحتالل لم يعد يلزم نفسه بأي قاعدة في األقصى، وهو ّ ّ

ّال يكتفي باالقتحامات اليومية بل يوسع دائرتها ومداها للدخول في مجال يسمح بمزيد من التآكل في  ّ
ّوهذا األمر يؤسس العتداءات . الوضع القائم التاريخي، عبر السماح باالقتحامات في األعياد اإلسالمية

ّاالحتالل للذهاب إلى أقصى الحدود في سبيل فرض السيادة اليهودية على األقصى، والقدس ّيستعد فيها 
 .ًعموما

 بوعود انتخابية" منظمات المعبد"األقصى لـ " يبيع"نتنياهو 

، استحضر نتنياهو ١٧/٩/٢٠١٩في " الكنيست"مع احتدام المعركة االنتخابية قبل انتخابات 
، ينسحب الحزب بموجبه "هوية"ً اتفاقا مع موشيه فايغلين، رئيس حزب األقصى في سوق االنتخابات ليبني

بعد االنتخابات؛ وبخروج " منظمات المعبد"من السباق االنتخابي في مقابل مكاسب يمنحها نتنياهو لـ 
". الليكود"يمكن أن تذهب إلى حزب " هوية"ّالحزب من السباق االنتخابي فإن أصوات بعض ناخبي حزب 

ّ، وقد تضمن جملة من ١/٩/٢٠١٩، وصادق عليه الحزب في ٢٩/٨/٢٠١٩تفاق في وقد أبرم اال
، كتحسين الخدمات والمعلومات، وتقصير مدة "منظمات المعبد"ّالتعهدات منها منح امتيازات خاصة لـ 

ٕانتظار اليهود أمام باب المغاربة، وتسهيل اقتحاماتهم واطالة مدتها، واحضار الفتات وأدوات تعريفية  ٕ
 .ة بهم في األقصىخاص

اليهود بالصالة في األقصى، ومن " حق"، ويدافع عن "المعبد"ّويعد فايغلين من أبرز معتنقي فكرة 
ال يريد بناء "ّ، أنه ٩/٤/٢٠١٩ التي جرت في ٢١الـ" الكنيست"، قبل انتخابات ٢/٤/٢٠١٩تصريحاته في 
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ّأبريل وعلى ما يبدو فضل الخروج من  /ان وقد فشل في انتخابات نيس."المعبد في عام أو عامين، بل اليوم
 ".منظمات المعبد"السباق االنتخابي مقابل وعود من نتنياهو بتعزيز الدعم السياسي لـ 

 والذهاب إلى انتخابات جديدة للمرة الثانية في عام واحد، "الكنيست"ّأما نتنياهو الذي دعا إلى حل 
ّأبريل، في ضوء الخطر الذي ظل يهدده في انتخابات  /ًفقد عمل جاهدا لتفادي سيناريو انتخابات نيسان ّ

اإلعادة فسعى إلى تحصين موقعه وضمان عدد أكبر من المقاعد لحزبه حتى يضمن تشكيل الحكومة من 
، أفيغدور ليبرمان، الذي كان له الدور األكبر في إفشال تشكيل "إسرائيل بيتنا"دون ابتزاز من زعيم 

ّسكه بقانون تجنيد الحريديم ورفضه التساوق مع األحزاب الدينية الرافضة مايو بعد تم/الحكومة في أيار
 .للقانون

ّ، فإن ذلك ال "الكنيست"ّوعلى الرغم من وضوح ارتباط هذا االتفاق بين نتنياهو وفايغلين بانتخابات 
" مات المعبدمنظ"َ، وللوجود اليهودي في األقصى، والتساوق مع "المعبد"ينفي تنامي الدعم السياسي لـفكرة 

 .ّوتبني مطالبها

 ّاألقصى في موسم األعياد العبرية

كما في موسم االنتخابات، يتصاعد االستهداف اإلسرائيلي لألقصى في موسم األعياد العبرية الذي 
ويمكن . أكتوبر وفق التقويم العبري /سبتمبر حتى نهاية تشرين أول /ّتتحرك محطاته ما بين أول أيلول

االنتخابات هو مجال للمرشحين لتقديم الوعود بخصوص توسيع مجال االعتداءات على ّالقول إن موسم 
ّثمرة هذه الوعود، وتوسع اعتداءاتها على المسجد برعاية " منظمات المعبد"األقصى في حين تقطف 

 .ّرسمية

 تدعو إلى اقتحامات كثيفة لألقصى والصالة فيه" منظمات المعبد"

ي بات المستوطنون يحظون بها برعاية المستوى الرسمي، وارتفاع ّعلى الرغم من التسهيالت الت
ّأعداد المقتحمين في السنوات األخيرة مقارنة بما كانت عليه قبل حوالي عشر سنوات، يمكن القول إن 
أعداد المقتحمين ال تزال دون طموحات هذه المنظمات، وليس القول هنا من باب التخفيف من حجم هذه 

ّلكن . ّ تشكك بذاتها، وبصرف النظر عن حجم المشاركين فيها، اعتداء على المسجداالقتحامات، التي
ًالشاهد هنا هو أن اقتحام األقصى ال يزال محصورا في نطاق محدد، وهذا ما يدفع  إلى " منظمات المعبد"ّ

ًعني مزيدا ّالتحريض على اقتحام األقصى بكثافة في المناسبات واألعياد العبرية ألن المزيد من األعداد ي
 .من القدرة على الضغط على المستوى الرسمي لتحقيق المزيد من المكتسبات

ّ ومن ضمن الدعوات منشور وزعه  خطيئة "ّجاء فيه أن بقاء األقصى " ائتالف منظمات المعبد"ّ
ّفي هذه األيام سنصلي للرب ونعتذر له عن تركنا جبل : "، وجاء في المنشور"تستوجب االعتذار للرب

عيد "ٍ، ودعا االئتالف أنصاره إلى تغيير هذا الواقع عبر اقتحامات واسعة في "بد بيد األعداء حتى اآلنالمع
 .٢١/١٠/٢٠١٩- ١٤ما بين " العرش
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، وهي منظمة حديثة التأسيس يقوم عليها مجموعة من غالة "هار إيل"كذلك، دعت حركة شباب 
 على مدار ١٠/١٠/٢٠١٩ٍسع للمسجد األقصى في ٍالمستوطنين الشباب في الضفة الغربية، إلى اقتحام وا

 عبر مجموعة ١٠/١٠ّوبالفعل، نفذت الحركة االقتحام يوم ". يوم الغفران"اليوم، وذلك في اليوم التالي لـ 
ً مستوطنا يلبسون قمصانا موحدة، وانبطح بعض متطرفي المجموعة وأدوا سجودا كامال على أرض ٧٥من  ً ً ً

ٍمقاطع من التوراة بصوت عال، وكانوا ينشدون ّاألقصى والبعض اآلخر ردد  ّوكان الفتا أن ". سنبني المعبد"ٍ ً
ّالمجموعة تعمدت توقيت اقتحامها في نهاية المدة التي تفرضها الشرطة للمقتحمين، وتعمدت البقاء إلى  ّ

 .ينّ بحماية الشرطة، للمطالبة بتمديد مدة حماية الشرطة القتحامات المتطرف١١:٠٠ما بعد الساعة 

ّوقد استبقت هاتان المنظمتان اقتحامهما بإرسال مجموعة رسائل تحد وتهديد إلى عدد من 
نحن قادمون الخميس، نتمنى أن نراكم "المرابطين والمرابطات من المدافعين عن األقصى، كتبوا لهم فيها 

 .>>..".هناك

  ّاستمرار استهداف مصلى باب الرحمة... <<

ّ وتمكن المقدسيين من فتح المبنى والصالة فيه، ال ٢٠١٩فبراير / طّمنذ هبة باب الرحمة في شبا ّ
تزال سلطات االحتالل تحاول تقويض اإلنجاز وااللتفاف على االنتصار الذي عرقل مخططات التقسيم 

ّ وتتركز محاوالتها على .ًالمكاني لألقصى انطالقا من المنطقة الشرقية للمسجد، التي فيها باب الرحمة
ٕاالت مستمرة من منطقة باب الرحمة، وابعاد المعتقلين عن األقصى، والضغط على األردن تنفيذ اعتق

ّواألوقاف الستعمال المبنى كمكاتب إدارية بدال من مصلى، عالوة على المحاوالت المستمرة إلفراغ باب  ً
ّالرحمة من األثاث الذي يدل على أنه مكان مكرس للصالة، ال سيما السجاد والخزائن ّ ّ. 

ّانت هذه السياسة حاضرة بوضوح في موسمي األعياد واالنتخابات على حد سواء، فقد دهمت وك
، وأخرجت القواطع الخشبية التي تفصل صفوف ١٨/٨/٢٠١٩قوات االحتالل مصلى باب الرحمة في 

 مصلى باب"النساء عن الرجال، وخزانة األحذية، وصادرت ساعة إلكترونية لمواقيت الصالة، وأزالت يافطة 
واألمر ذاته . عن سطحه من الخارج، عالوة على مصادرة يافطات تهنئة بعيد األضحى وتمزيقها" الرحمة

 عندما دهمت ٦/١٠ حيث صادرت الشرطة القواطع الخشبية وخزائن األحذية، وفي ١٠/١٠/٢٠١٩في 
 .المصلى باألحذية لتؤكد عدم اعتراف االحتالل بالمكان كمصلى

طة االحتالل مدلين عيسى في أثناء وجودها مع أوالد أخيها في ، اعتقلت شر٢٢/٨/٢٠١٩وفي 
محيط باب الرحمة، كذلك اعتقلت قوات االحتالل شفاء أبو غالية من منطقة باب الرحمة واعتدت عليها 

ًوقد احتجزت الشرطة كال من مدلين وشفاء للتحقيق ثم أفرجت عنهما بشرط . بالضرب في أثناء اعتقالها
ّ، اعتقلت شرطة االحتالل المقدسية المسنة نفيسة خويص، ومعها السيدة ١٠/٩/٢٠١٩وفي . اإلبعاد

ّوتستمر سلطات االحتالل في هذا . فاطمة خضر، على خلفية وجودهما في المنطقة الشرقية من المسجد
: ًالسلوك الذي يهدف إلى تفريغ المنطقة الشرقية من الوجود اإلسالمي، عبر جعل هذا الوجود مكلفا
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ّ، واعتداء، وسوق إلى التحقيق بما يرافقه من محاوالت إذالل، ومن ثم اإلبعاد عن األقصى، أو عن اعتقال
 .ًالبلدة القديمة، أو القدس عموما

ّوعالوة على ذلك، ركزت الشرطة في موسم األعياد على توفير المجال المناسب للمستوطنين 
مسلمين في المنطقة الشرقية من المسجد وهو في منطقة باب الرحمة، وحظرت وجود ال" هادئة"القتحامات 

، فيما نجح بعض الشبان في تحدي الحظر وأداء "عيد العرش"وفي " عيد الغفران"ّاألمر الذي تكرر في 
 ١٥صالة الضحى في المنطقة المحظورة، وقد اعتقلتهم الشرطة بعد خروجهم من المسجد وقررت إبعادهم 

ّاالقتحامات في األعياد، وركز المستوطنون وجودهم قبالة باب وكانت منطقة باب الرحمة مركز . ًيوما
ّولباب الرحمة والمنطقة الشرقية أهمية خاصة بالنسبة إلى المستوطنين إذ تعد منطلقا لمخطط . الرحمة ً ّ

التقسيم المكاني للمسجد، والمنطقة الشرقية مستهدفة داخل المسجد وخارجه على حد سواء، ويمكن 
 .١٢ ا في تقرير عين على األقصى الـافهمراجعة مخطط استهد

 استهداف موظفي األوقاف

 اعتقلت شرطة االحتالل الحارس عامر السلفيتي في أثناء مناوبته الليلية، ١٩/٨/٢٠١٩في 
ّبذريعة أنه رصد ووثق اعتداء شرطة االحتالل على مصلى باب الرحمة وسرقة القواطع الخشبية وخزائن 

ّثم . ٢٢/٨/٢٠١٩كمة االحتالل تمديد توقيف الحارس السلفيتي حتى يوم  قررت مح٢٠/٨وفي . األحذية
، رئيس ٢٢/٨/٢٠١٩دحرج االحتالل كرة استهداف موظفي األوقاف فاستدعت مخابرات االحتالل، صباح 

 .الوحدة المسائية لحراس المسجد األقصى أشرف أبو رميلة، وتم إصدار أمر اعتقال بحقه

 مدير عام ٢٤/٨/٢٠١٩هذا الحد، بل استدعت مخابراته في لكن االحتالل لم يتوقف عند 
ّويعد الخطيب من أرفع المسؤولين . ّاألوقاف اإلسالمية في القدس عزام الخطيب للتحقيق معه في مقرها

وأصرت سلطات االحتالل على التحقيق مع الخطيب على . التابعين للحكومة األردنية في القدس المحتلة
 . األردنية لدى االحتالل لمنع ذلكالرغم من تدخل السفارة

ّدور الحراس ومنعهم من التصدي لالقتحامات، فإن شرطة االحتالل منعت " ضبط"وفي سياق 
ًالحراس من االقتراب من المستوطنين في أثناء جوالت االقتحام، وكان هذا االتجاه واضحا في اقتحامات 

، لمنع الحراس من مراقبة سلوك "عيد العرش"يام ّ، واستمر في أ"عيد الغفران"األعياد العبرية بدأ مع 
 .المستوطنين في أثناء االقتحامات وتوثيق ممارساتهم

 خالصة

ّبسط السيادة اإلسرائيلية الكاملة على األقصى هو المحرك الذي يدفع السلوك اإلسرائيلي حيال  ّ ُ
ّهود لتحقيقه تتكثف في ّالمسجد، وهذا الهدف هو ما يسعى االحتالل إليه على مدار العام؛ لكن الج

ّوهكذا، فإن االعتداءات المتصاعدة على األقصى في المواسم ليست . موسمي االنتخابات واألعياد العبرية
ّظرفية عابرة، بل هي محطة على طريق السعي إلى السيطرة على األقصى وفرض مزيد من التغيير في  ّ
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مصلحة االحتالل الذي ينظر إلى هذه السيادة على الوضع القائم التاريخي، ولتثبيت السيادة على المسجد ل
 .>>..."أرض إسرائيل"ّأنها كنه السيادة على 

 ٢٢/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***** 

  تقارير

  إسرائيل تفرج عن مصور فلسطيني يكافح للحصول على إقامة في القدس الشرقية
  

 أمس عن المصور الصحفي  أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلية–) ب.ف.أ (– القدس المحتلة
 بكفالة مالية عالية بعدما اعتقلته مدة عشرة أشهر وهددت بترحيله من "مصطفى الخاروف"الفلسطيني 

اطلق ) ً عاما٣٣(والخاروف  .مدينة القدس الشرقية المحتلة لرفض وزارة الداخلية منحه إقامة دائمة فيها
انتقل من . ولود ألم جزائرية وأب فلسطيني مقدسيسراحه من معتقل جفعون في الرملة وسط البالد، وهو م

  . عاما١٢الجزائر للعيش في القدس الشرقية المحتلة مع أسرته عندما كان عمره 

وخالل وجوده كان يقدم طلبات للحصول على االقامة الدائمة في القدس فترفض السلطات 
لبات إقامته الدائمة قيد الدرس ضمن ًاإلسرائيلية طلبه وتمنحه بدال من ذلك تأشيرات مؤقتة، مع إبقاء ط

  .اجراءات وزارة الداخلية، الى أن رفضت الوزارة طلباته نهائيا

أفرج عن مصطفى “لفرانس ” هموكيد“وأكدت المحامية عدي عدين من مركز الدفاع عن الفرد 
ي جديد بكفالة مالية عالية وبشروط، ونعمل على تقديم طلب لم شمل العائالت من خالل تقديم طلب رسم

  .حتى يحصل على االقامة الدائمة في مدينة القدس الشرقية” لوزارة الداخلية

إن المصور الصحفي مصطفى الخاروف محتجز “وكانت منظمة العفو الدولي قالت في بيان 
وجاء اعتقاله بعدما رفضت وزارة . تعسفا منذ بداية العام الحالي في سجن جفعون بالرملة بوسط إسرائيل

، ”االنتماء إلى حماس“بما في ذلك ” دواع أمنية“اإلسرائيلية طلبه لجمع شمل األسرة بزعم الداخلية 
  .”وأمرت بترحيله الفوري إلى األردن، حيث ليس لديه حقوق قانونية في اإلقامة، وسيظل عديم الجنسية

كمة وأيدت محكمتان إسرائيليتان في السابق قرار الترحيل، وحالت االلتماسات التي قدمت للمح
والقت قضيته اهتماما محليا ودوليا واسعا، واعتبرت منظمة العفو  .العليا اإلسرائيلية دون تنفيذ القرار

  .الدولية في وقت سابق إبعاده عن زوجته وابنته انتهاكا للقانون الدولي

الماضي حملة ) يونيو(في حزيران ) مدى(وأطلق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية 
 .ٕكترونية لمنع إبعاد مصطفى واطالق سراحه من سجون االحتاللإل

 ١٥ ص٢٥/١٠/٢٠١٩الغد 

***** 
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  شؤون مقدسية

  عليه والحفاظ عنه والدفاع األقصى إلى الرحال ّشد إلى يدعو العام المفتي
 

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، في خطبة صالة الجمعة 
وجوب شد الرحال إلى المسجد األقصى والدفاع عنه والحفاظ عليه كالحفاظ "ارك اليوم، إلى باألقصى المب

 ".على بيت اهللا الحرام والمسجد النبوي

وطالب سماحته بضرورة الحفاظ على العقارات والتمسك بالقدس واألقصى، وعدم التفريط وال بذرة 
 .تراب من ترابه

ل على المسجد األقصى، واستهدافه المتواصل للمقدسات واستنكر المفتي العام اعتداءات االحتال
ًوأكد أن شعبنا سيبقى مرابطا ومحافظا على قدسه ومقدساته، . اإلسالمية والمسيحية رغم غطرسة "ً

 ".االحتالل

ًاالحتالل ال يدرك أن األقصى يشكل جزءا واضحا من عقيدة المسلمين بعد المسجد الحرام : "وقال ً
 ".قصى للمسلمين وحدهموالمسجد النبوي، فاأل

آن األوان أن يدرك االحتالل أن شعبنا الفلسطيني أفشل كل المخططات والمؤامرات التي "وأضاف 
 ".تحاك ضده، وتحطمت على صخرة صموده وثباته

ولفت الشيخ حسين إلى أن محاوالت التهويد والتصريحات الطائشة من قادة االحتالل غير 
 ".وا أنفسهم لشعبهم، بوعدهم بإقامة الهيكل المزعوموهم يحاولون أن يقدم"مسؤولة، 

إجراءات االحتالل لن تزيد شعبنا إال صبرا وثباتا ورباطا وتصميما، على تحقيق كافة حقوقه : "وقال
  ".ٕبالحرية واالستقالل واقامة الدولة، والعيش بحرية وبكرامة بأرضه

  ٢٥/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*****  

 وحقولهم المزارعين على المستوطنين عتداءاتا يستنكر صبري عكرمة
  

 وســرقة الفلــسطينية الحقــول علــى المــستوطنون بهــا يقــوم التــي االعتــداءات صــبري الــشيخ اســتنكر
 .وقطعها فيها النيران ٕواشعال محاصيلها وسلب الزيتون ثمار

 فـي اضـيهمأر إلـى الوصـول مـن المزارعين اإلسرائيلي االحتالل سلطات وعرقلة منع صبري أدان كما
 .أشجارهم جني دون والحيلولة عنها وتهجيرهم لترحيلهم خطوة

 وطـالب الرسمية والوزارات والشعبية األهلية والمنظمات التطوعية اللجان بقيام عكرمة الشيخ وأشاد
 لالعتداءات والتصدي زيتونهم ثمار قطف في المزارعين ومؤازرة لمساعدة حمالتهم في والجامعات المدارس

 .عليهم المستوطنون نهايش التي
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 بفالحتهـا والعنايـة الزراعيـة األراضـي علـى المحافظـة أهميـة علـى المـزارعين عكرمـة الدكتور ّوشدد
 اهللا عنـد عظـيم وثواب أجر من فيه لما األخرى المثمرة واألشجار المباركة الزيتون شجر وبخاصة وزراعتها

  .تعالى

  ٢٦/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*****  

  ةآراء عربي

 مقاطعة منتجات االحتالل
  

 كمال زكارنة

قرارات اقتصادية جريئة اتخذتها الحكومة الفلسطينية، تمثلت في مقاطعة العديد من المنتوجات 
وال شك ان هذا  ار خطة االنفكاك التدريجي لالقتصاد الفلسطيني عن االقتصاد االحتاللي،في اط االحتالية،

النهج الفلسطيني الجديد احدث تأثيرا قويا لدى الجانب االحتاللي ،ظهر ذلك جليا من حجم ردة الفعل التي 
خاصة بعد قرار وقف  والتهديدات التي اطلقها والتلويح بمعاقبة السلطة الوطنية الفلسطينية، ّعبر عنها،

استيراد العجول من الكيان الغاصب لفلسطين ،مما يعني ان اغالق السوق االستهالكية الفلسطينية 
وان اقتصاد  ،حكومة ومستوطنين امام الصادرات االحتاللية يشكل ضربة قوية القتصاد المحتلين، الضخمة،

 الفلسطينية للمنتجات االحتاللية من العدو المحتل يعتمد بشكل واضح ولو نسبيا على استهالك السوق
  .مختلف المواد واالصناف واالنواع والكميات

والتي يجب  المقاطعة االقتصادية لالحتالل تعتبر احدى اهم الكلف التي يجب ان يدفعها المحتلون،
 رغم ان الوضع الفلسطيني يختلف كثيرا عن غيره، ان تتسع دائرتها لتشمل انواعا اضافية بشكل مستمر،

، بحيث يتم تعويض جميع المستوردات من المحتلين من الى تضامن عربي واسع وثابت ودائمفهو بحاجة 
وهذا يتطلب مواقف دولية تجبر الكيان المحتل على  الدول العربية الشقيقة والدول االخرى الصديقة،

الغذائية دون قيود او  السماح للحكومة الفلسطينية باستيراد كل ما تشاء وتحتاج من السلع الغذائية وغير
  . وعدم السماح للكيان بفرض حصار اقتصادي على دولة فلسطين المحتلة ،شروط

مقاطعة الشعب الفلسطيني االقتصادية لالحتالل الصهيوني، تشكل احدى اهم الوسائل التي سوف 
النه  كامل،فهو يجب ان يكون معزوال بال تؤدي الى عزله وعزلته عن المحيط االقليمي الذي يعيش فيه،

وال يحق له  ،تبرر وجوده في االرض التي يحتلهامحتل غاصب ال يتمتع بأية حقوق قانونية او مشروعة 
كما تعتبر خطوة استراتيجية نحو االعتماد على الذات وبناء الدولة المستقلة  استغالل مواردها والبقاء فيها،

  . كاملة السيادة على االرض الفلسطينية وعاصمتها القدس
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يأتي من االلتزام الوطني  ن االلتزام المطلق والعام بهذه المقاطعة، التي يجب ان تستمر وتنجح،ا
وهو تعبير حقيقي عن الصمود وقوة االرادة الفلسطينية، التي  الصارم واالنتماء الحقيقي للوطن والشعب،

  .هزمت االحتالل في معارك كثيرة

عي ،في العمل والتشغيل واستقطاب المهاجرين االحتالل الذي يعتمد كثيرا على القطاع الزرا
لم يخف امتعاضه الشديد وخشيته على مزارعيه الذين سيغادرون اراضي الباقورة  والتصدير والتنمية،

وعلى مربي االبقار الذين فقدوا السوق الفلسطينية  والغمر االردنية في العاشر من تشرين الثاني المقبل،
  . فقد تلقى ضربتان قويتان في وقت واحد العجول الالحمة،التي كانت مفتوحة لمنتجهم من 

 ،الخارجالحكومة الفلسطينية تسعى الى تأمين المستوردات واحتياجات السوق الفلسطينية من 
 وضمان وصولها الى دولة فلسطين المحتلة من اجل االستغناء عن المنتج االحتاللي ووقف التعامل معه،

  . ي كليا عن االحتاللوصوال الى االستقالل االقتصاد

ودعما عربيا شامال  هذا التوجه الفلسطيني يجب ان يلقى تشجيعا والتزاما شعبيا فلسطينيا عارما،
من خالل تزويد الشعب الفلسطيني بكل ما  يدفع نحو اسناد القيادة الفلسطينية بشكل جدي وحقيقي،

كفل ايصال تلك المستوردات الى وتأمين قرار دولي ضاغط على االحتالل ي يحتاجه من المستوردات،
 .االراضي الفلسطينية المحتلة

 ١٥ ص٢٧/١٠/٢٠١٩الدستور 

***** 

  "األونروا"ٕقرارات واجراءات لتصفية 
  

  محمود خطاطبة

ُال يشك اثنان، من أن القرارات واإلجراءات التي تتخذ ضد وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 
إذ ليس من قبيل … لهدف منها تصفيتها أو إنهاؤها على مراحل، ا”األونروا“الالجئين الفلسطينيين 

ًالصدفة أبدا، أن يتم تقليص الخدمات األساسية والضرورية، التي تقدمها هذه الوكالة ألكثر من مليوني 
  .” ألف طالب وطالبة، وضرورة استدامتها وانتظامها١٢١الجئ فلسطيني، على أرض المملكة، بينهم نحو 

وحق العودة ومعاناة ” النكبة“ُ، التي تعتبر الشاهد الوحيد على ”األونروا “مهمة إنهاء وجود
ماليين الفلسطينيين، بدأت مالمحها بالظهور عند قيام إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب بتقليص 

وية  ماليين دوالر، بعد أن كانت قيمتها السن٣٠٥مساعدات بالده المالية إلى هذه الوكالة، والتي تقدر بـ
ًليبدأ بعد هذه المرحلة، دخول الشك والخوف إلى أعماق العرب جميعا، قادة ..  مليون دوالر٣٦٥تبلغ 

ُوشعوبا، بأنه يراد من كل ذلك المس بوجود    .ٕوانهاء وجودها” األونروا“ً
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ويتطابق ذلك مع تلميحات مسؤولي إدارة تلك الوكالة، بأن اإلضراب عن العمل، الذي ينوي تنفيذه 
لالجئين الفلسطينيين، وحرمانهم ” معاقبة“في األردن في الثالث من الشهر المقبل، بأنه ” األونروا “عاملو

  .للوكالة” ُيضعف دعم المتبرعين“ًمن الخدمات، فضال عن أنه 

ال يوجد في الموضوع أي براءة، وال حسن نوايا، أن يتم إنهاء عقود العاملين بنظام المياومة 
، وعدم توفر األدوية ”األونروا“ أطباء وعاملين بالقطاع الصحي، وتقليص خدمات والتعاقدات السنوية من

  .الحساسة والمهمة في المراكز الصحية التابعة للوكالة، ما يزيد من معاناة الالجئين أكثر

من حق العاملين والموظفين في الوكالة االحتجاج واالعتصام للمطالبة بزيادة رواتبهم، أسوة بما 
ًلكن يتوجب االنتباه جيدا من أن يستغل .. هم في البالد األخرى التي تستضيف الالجئينقامت إدارت

القائمون على هذه الوكالة ذلك، وبالتالي تنفيذ خطط، أو بمعنى أدق مؤامرة أميركية صهيونية إلنهاء 
  .قضية الالجئين، وبالتالي إنهاء حق العودة، على مرأى ومسمع العرب أجمعين

 أو الهدف من زيادة رواتب العاملين في الوكالة بكل الدول التي تستضيف الالجئين ثم، ما الحكمة
ُالفلسطينيين، واستثناء األردن من ذلك، رغم ما يعانيه من ظروف اقتصادية صعبة؟، ولماذا في هذا الوقت 

  .باألردن؟” األونروا“بالتحديد يتم تجاهل عاملي 

 ٨٩ُزايد العجز بموازنتها، والذي يقدره مسؤولوها بنحو تتمثل بقلة األموال أو ت” األونروا“حجة 
  .تلك حجة واهية ال يتقبلها أي عقل، وال حتى عقل طفل لم يتجاوز عمره العشرة أعوام.. مليون دوالر

ًنخشى أن تستغل الوكالة بشكل سلبي، إضراب موظفيها عن العمل، الذي حتما كما يؤكد 
ّامج التعليمية والصحية واإلغاثة االجتماعية، الخدمية الحيوية تعليق البر“مسؤولون، بأنه سيعمل على 

  .ُ، الذين يقدر عددهم باألردن ما يقارب من مليوني الجئ”ّالتي تقدمها لالجئين

ًتلمح أو تهدد الوكالة بأن المضي قدما بإجراءات التصعيد، سيكون لها تداعيات مؤلمة على  ُ ُ
ُم، ويقلص من حجم تبرعات الدول، وبالتالي على التصويت بشكل عا” األونروا”الالجئين بشكل خاص و

  .على تجديد واليتها لثالثة أعوام مقبلة

شاهدة على أن الكيان الصهيوني الغاصب قتل وشرد ” األونروا”، و!أي تداعيات مؤلمة بعد ذلك
  .! مدينة وقرية فلسطينية٥١٣الماليين من الفلسطينيين، ودمر 

ن بداية إنهاء هذه الوكالة، من األردن، لتنتقل بعدها إلى بقية الخوف كل الخوف، من أن تكو
ُ مليون الجئ، وخصوصا في قطاع غزة، الذي يعاني األمرين، ويعيش ٥.٥الدول التي تستضيف حوالي  ً

 .في حصار تجاوزت مدته عقدا من األعوام

 ١٠ ص٢٥/١٠/٢٠١٩الغد 

*****  
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  اخبار باالنجليزية

AlMalki praises Malaysia’s plan to open embassy for Palestine 
 

RAMALLAH, Saturday, October 26, 2019 (WAFA) – Minister of 

Foreign Affairs and Expatriates, Riad al-Malki, praised Malaysia on Sunday 

after the country’s Prime Minister Mahathir Mohammad declared his 

country’s plan to open an embassy in Jordan accredited for Palestine. 

“Malaysia's stance is a blessed initiative by a courageous Malaysian 

leadership with a vision committed to supporting the Palestinian cause and 

international legitimacy and its decisions,” Al-Malki said in a statement. 

He said the Malaysian announcement proves that Malaysia “is not 

intimidated by threats and pressure practiced against it by some world 

powers”. 

Al-Malki said he had met with the Malaysian Prime Minister on the 

sideline of the 18th Summit of the Non-Aligned Movement in Baku, 

Azerbaijan, and thanked him on behalf of the leadership and people of 

Palestine on this courageous step. 

He added that he made it clear to the Malaysian leader that “his 

statements and positions provide strength to our people and strengthen their 

steadfastness in the face of the daily Israeli assaults”. 

WAFA  October 26, 2019  

*****  

Israeli forces arrest Palestinian father, son in Jerusalem 
 

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - Israeli occupation forces on 

Wednesday arrested a Palestinian citizen and his child in al-Isawiya village in 

Jerusalem. 

Activist Mohammed Abu al-Hummus said that the Israeli forces 

stormed al-Isawiya, broke into the house of the Palestinian citizen Nayef 

Mustafa, and arrested him along with his son who was screaming and crying 

during the attack. 

Al-Isawiya has been subjected to intensified arrest campaigns lately 

accompanied by arbitrary home raids.  

The Palestinian Information Center  24 October 2019 
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The UN exploits Palestinian children to further the 2-state 

propaganda 
 

By Ramona Wadi 

There is one thing the UN and its personnel would do well to keep in 

mind when pontificating about the purported peace process and to promote 

Israel’s security narrative: Palestinian children are not props for exploitation. 

At a time when the United Nations Relief and Works Agency for Palestine 

Refugees is facing a severe crisis due to funding shortages, as well as the 

misdemeanor allegations concerning its staff, the last thing the UN should be 

doing is exploiting Palestinian children for the sake of upholding the obsolete 

two-state compromise. 

Earlier this month, the UN Special Coordinator for the Middle East 

Peace Process NickolayMladenov posted a photo on Twitter, of himself and 

UN Under-Secretary-General for Political and Peacebuilding Affairs 

Rosemary DiCarlo, together with a group of female refugee students 

attending one of UNRWA’s schools. “I hope these young girls grow up to 

participate in democratic elections where Palestine, Israel live side-by-side in 

peace and security,” he tweeted. 

Just because the colonial narrative makes Israel, peace and security 

synonymous doesn’t mean there are no inherent contradictions in the 

rhetoric. The UN, a collaborator since before the inception of Israel, is, of 

course, aware of the discrepancies, but it prefers to enforce historical cycles of 

dispossession upon Palestinians, including students, framing them as a warped 

peace process in which Israel’s existence is paramount, even at the expense of 

Palestinian lives. 

Mladenov’s wish for Palestinian children is not that they exercise their 

right to live freely in all of historic Palestine. On the contrary, he is 

demanding perpetual subjugation and oblivion of the Palestinian right of 

return, and what better way to attempt indoctrination than with the younger 

generations, according to the UN’s delusional standards? 

But Palestinians have remembrance, and that remembrance is political. 

Has Mladenov deigned to listen to the Palestinian children’s refugee 

narratives? Are Mladenov and the UN expecting future Palestinian 

generations to exploit themselves for Israel’s colonial plans? How do UN 

officials reconcile democracy with the colonialism inherent in the two-state 

paradigm, which is the purported solution envisaged for Palestinians by the 

international community? 

Taking the latter one step further, since the UN knows that the two-

state hypothesis is obsolete, it stands to reason that these Palestinian children, 

along with many others, will be witness to further colonial appropriation by 

Israel. Mladenov’s legacy to this group of students will be nothing other than 

a promotional photo taken for UN propaganda purposes, while in the 
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background; Palestinian families are permanently ruptured and dispossessed 

by Israel. 

UN antics are not impressive; they are endangering the lives of 

Palestinians and attempting to tarnish students with acquiescence. Parroting 

about democratic elections while envisaging perpetual colonialism is vile, all 

the more when involving students in UN propaganda. So, stop the rhetoric of 

hope, which is an illusion when there is factual support for the elimination of 

Palestinian rights. Mladenov never intended Palestinian students’ voices to 

reach the international arena. The promotion photo speaks volumes about 

how the UN coerces Palestinians into silence. When the focus is Palestinian 

children facing perpetual refugee status, it is clear the UN could not sink any 

lower. 

The Palestinian Information Center  23 October 2019 
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