
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة
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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٣  الوصاية الهاشمية حالت دون تنفيذ االحتالل الكثير من المخططات: داوود  •

  شؤون سياسية

  ٤  ٢٣٣٤مجـلـس األمـن ينـاقـش اليـوم القـضـيــة الفلسطينية والقرار  •

  ٥  يوية تعتمد مجموعة قرارات داعمة لفلسطينالجمعية البرلمانية اآلس •

  ٨  اإلسرائيلية المنتجات على الحظر تطبيق تبحث العربية الجامعة •

  ٩  حل الدولتين تنازل فلسطيني بضغط دولي: زملط •
  

  اعتداءات

  ٩  قوات االحتالل تداهم العيسوية وتجبر أصحاب المحال على إغالقها •
  

  تقارير 

  ١٠  القمع أشكال رغم تاللاالح مواجهة في القدس سيدات •
  

  آراء عربية

  ١١  اإلنجاز الفلسطيني األكبر.. الصمود •

  ١٢  الموقف الدولي أساس في دعم عدالة القضية الفلسطينية •

  ١٤  ولم يذكرها شعبنا بخير.. ًعاما ٢٥ •
  

  فعاليات
  

  ١٥  "المبيت قوافل" بـ األقصى يناصرون الداخل فلسطينيو •
  

  اخبار باالنجليزية
  

UN expert’s call to stop Israeli settlement of Palestinian 
territories falls on deaf ears ١٧  

Deserves Our Support: 
Betty McCollum Wants US to Stop Subsidizing Torture of 
Palestinian Children ١٩  



 
٣

  القدساالردن 

 ر من المخططاتالوصاية الهاشمية حالت دون تنفيذ االحتالل الكثي: داوود 
 

قال وزير االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية االسبق الدكتور هايل  -  رامي عصفور–السلط  
عبد الحفيظ داوود، ان الوصاية الهاشمية على مدينة القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية ذات 

اية الهاشمية حالت دون أن مضامين وأبعاد سياسية ودينية، خاصة للجانب الفلسطيني الذي يرى أن الوص
وتحدث داوود خالل .ينفذ االحتالل اإلسرائيلي الكثير من المخططات التي تستهدف تغيير الوضع الحالي

اللقاء الحواري الذي أقامته جمعية تنمية الديمقراطية االردنية مساء أمس في مجمع الهيئات الثقافية في 
اضر، عن سرد تاريخي لمدينة القدس وآثارها شاهدة على القدس بين الماضي والح: مدينة السلط بعنوان 

ذلك الى االن، وعن العهدة العمرية واهميتها للقدس، واوضح اسماء المدينة التي عرفت بها على مر 
السنوات؛ فقد عرفت بأسماء أورسالم ومدينة ايليا، كما تحدث عن القصور األموية التي كانت مقرا إلدارة 

فترة الخالفة األموية في مدينة القدس، وتطرق الى فترة حكم العثمانيين الذي استمر الدولة األموية خالل 
الذي قسم األراضي .ا بوعد بلفور،ؤووجا١٩١٧ سنة الى ان دخل اإلنجليز للقدس في العام ٤٠٠ما يقارب 

الذي و١٩٦٨ودور الجيش االردني فيها وحرب ١٩٤٨الفلسطينية بين الفلسطينيين واليهود، ومرورا بحرب 
دافع فيها الجيش االردني عن الثرى الفلسطيني وقدم دروسا تاريخيه قوية في البسالة والشجاعة باعتراف 

وكان في بداية اللقاء رحب رئيس جمعية تنمية الديمقراطية نضال الدباس بالحضور، قائال ان  اليهود بذلك
 الرساالت ومسرح النبوات وزهرة مدينة القدس هي أول القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وهي مهبط

المدائن، وموضع أنظار البشر منذ فجر التاريخ إلى أن تقام القيامة، مضيفا ان الصحابي الجليل أنس بن 
ًإن الجنة تحن شوقا إلى بيت المقدس، وصخرة بيت المقدس من ‹وفي وصفه لمدينة القدس قال : مالك ّ

ان تاريخ الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية مشيرا الى ‹ ُجنة الفردوس، وهي صرة األرض 
والمسيحية في مدينة القدس ومقدساتها منذ مبايعة مسؤولين فلسطينيين وعرب للشريف الحسين بن علي 

وتطرق الى الدور األردني الهاشمي في الحفاظ على المسجد األقصى المبارك وحماية . ١٩٢٤في العام 
شمية الطويلة والمستمرة الى يومنا هذا على الرغم من الظروف السياسية مقدساته ومراحل اإلعمار الها

وجرى في نهاية اللقاء نقاش ومداخالت من الحضور حول مكانة القدس لدى المسلمين .الصعبة والمعقدة
والمسيحيين حيث اكدوا أننا جميعا كأمة عربية مطلوب منا حماية هذه المدينة ال بل الواجب علينا ان نقوم 

ٕسويق القضية الفلسطينية كقضية عربية من خالل مشروع عربي إسالمي لتحرير القدس واعادتها مدينة بت
  . عربية خالية من االحتالل

 ١٣ص/٢٨/١٠/٢٠١٩الدستور 

***  



 
٤

  شؤون سياسية

 ٢٣٣٤مجـلـس األمـن ينـاقـش اليـوم القـضـيــة الفلسطينية والقرار 
  

جلس األمن الدولي اليوم االثنين مناقشته المفتوحة يعقد م -  خاص بالدستور- األمم المتحدة  
الفصلية حول القضية الفلسطينية ومن المرجح أن يطلع المنسق الخاص لعملية السالم في الشرق 

  .األوسط، نيكوالي مالدينوف المجلس على آخر المستجدات على األرض

ُ مفتوحة يسمح للدول ويعقد مجلس االمن جلسة بشأن فلسطين مرة كل شهر تكون احداها فصلية
  .خارج اعضاء مجلس االمن بالمشاركة فيها

وكانت رئيسة دائرة الشؤون السياسية وبناء السالم االممية، روزماري ديكارلو قد زارت في الفترة 
 تشرين االول الجاري كال من االردن ولبنان واسرائيل وقدمت احاطة للمجلس حول الزيارة ١١ إلى ٥من 

  .عند عودتها

 المؤرخ ٢٣٣٤اقش المجلس اليوم االثنين، خالل الكلمات التي يلقيها االعضاء تنفيذ القرار وسين
 الخاص باالستيطان وعملية المصالحة بين الفلسطينيين والتحديات اإلنسانية ٢٠١٦  كانون األول

لتجديد المستمرة في غزة وحل الدولتين باالضافة الى أهمية تصويت الجمعية العامة في الشهر المقبل 
  .)األونروا(والية وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 

على صعيد متصل، يحاول بعض اعضاء مجلس االمن طرح فكرة تنظيم زيارة للمجلس لمنطقة 
  .الشرق االوسط الظهار التزام المجلس بحل القضية

قد اقترحت في الشهر الماضي إيفاد بعثة ) بالمجلسالعضو غير الدائم (وكانت جنوب أفريقيا 
  .صغيرة تابعة لمجلس األمن إلى المنطقة تتألف من األعضاء الذين يرغبون في االنضمام

كما اقترحت روسيا والكويت من قبل بعثة كاملة للمجلس في المنطقة، اال أن الواليات المتحدة قد 
 كرافت  لذي اعلنت عنه السفيرة االميركية الجديدة، كيليتعارض مثل هذا االجراء ال سيما بعد الموقف ا

لن يكون «التي قالت في اول اجتماع لها حول فلسطين في المجلس في العشرين من الشهر الماضي 
  .«إلسرائيل صديق أفضل من كيلي كرافت

  ١ص/٢٨/١٠/٢٠١٩الدستور

*** 
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  لفلسطينالجمعية البرلمانية اآلسيوية تعتمد مجموعة قرارات داعمة 

 

، األحــدالمجلــس التنفيــذي للجمعيــة البرلمانيــة اآلســيوية، فــي اجتماعــه اليــوم  أقــر –فلــسطين اآلن 
دعم البرلمانات اآلسيوية الثابـت : "بمدينة ريزا التركية، مجموعة قرارات خاصة بالقضية الفلسطينية، بعنوان

 ".للشعب الفلسطيني

ً برلمانـا مـن ٤٤لبرلمانيـة اآلسـيوية البـالغ عـددهم ودعت القرارات المقرة، جميـع أعـضاء الجمعيـة ا
، لدعم ومعاملة دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في األمم المتحدة، وأكدت دعم نضال الشعب أسياقارة 

  .ٕالفلسطيني في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي، حتى تحرير أرضه واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

وزراء اإلسرائيلي بضم منطقـة األغـوار الفلـسطينية وشـمال البحـر الميـت وأدانت تصريحات رئيس ال
والمستوطنات في األراضـي الفلـسطينية المحتلـة، فـي انتهـاك جـسيم وسـافر لقواعـد القـانون الـدولي وأحكـام 

  .٢٠١٦ لعام ٢٣٣٤ميثاق األمم المتحدة وقراراتها، خاصة قرار مجلس األمن رقم 

ـــدة لحـــل القـــضية وأكـــدت ضـــرورة التمـــسك بقـــرارات  ـــة ذات الـــصلة كمرجعـــات وحي الـــشرعية الدولي
التي ال تلتزم بتلـك القـرارات، " صفقة القرن األمريكية"الفلسطينية، ورفض كل المؤتمرات والخطط والصفقات 

ٕمشددة على أنه ال سالم وال أمن وال استقرار في منطقة الشرق األوسط، إال بإنهاء االحتالل واقامـة الدولـة 
، وحـل قـضية الالجئـين وفقـا ١٩٦٧ بعاصمتها مدينة القدس علـى حـدود الرابـع مـن حزيـران عـام المستقلة

، وطالبت األمم المتحدة بالدفاع عن قراراتها التي نصت على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وتمكين ١٩٤للقرار 
  .الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره على أرضه

اتب أو بعثـات دبلوماسـية فـي مدينـة القـدس المحتلـة إلـى ودعت الدول التي افتتحت سفارات أو مك
 فـي ديباجـة هـذا القـرار وخاصـة القـرار رقـم إليهـا الـدولي المـشار األمـنالتراجع عنها التزاما بقرارات مجلـس 

، الـذي ٢٠١٧ديـسمبر  "A/ES-10/L.22 " ، وقرار الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة رقـم١٩٨٠ آب ٤٧٨
ٍعاصــمة إلســرائيل بأنــه باطــل والغ، وطالــب جميــع الــدول األعــضاء االمتنــاع عــن اعتبــر االعتــراف بالقــدس 

 لنقــل الـسفارة األمريكيــة مــن تــل أبيــب إلــى مدينــة القــدس إدانتــهإنـشاء بعثــات دبلوماســية فيهــا، معبــرا عــن 
بع  لمبــادئ الــشرعية الدوليــة وقواعــدها وقــرارات مجلــس األمــن التــا المحتلــة، ومعتبــرا ذلــك انتهاكــا وتجــاهال

  .لألمم المتحدة

 قــرارات المجلــس التنفيــذي، الــسياسيات واإلجــراءات االحتالليــة المخالفــة للقــانون الــدولي  ورفــضت
ولقــرارات الــشرعية الدوليــة التــي يمارســها الكيــان الــصهيوني لتغييــر المالمــح التاريخيــة، والثقافيــة والدينيــة، 

ومقدســاتها اإلسـالمية والمــسيحية بــشكل عــام والديمغرافيـة ألرض فلــسطين المحتلــة وخاصـة مدينــة القــدس 
ًوالمسجد األقـصى بـشكل خـاص، كمـا رفـضت قـانون الكنيـست الهـادف إلـى تقـسيم المـسجد األقـصى زمانيـا 
ًومكانيا؛ والذي يشكل اعتداء صارخا على حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية التي نصت عليها مواثيق  ّ ً



 
٦

األعمـــال العدائيـــة ) ٥٣( الـــذي حظـــرت مادتـــه ١٩٧٧ول لـــسنة حقـــوق اإلنـــسان، وبروتوكـــول جنيـــف األ
  .الموجهة ضد أماكن العبادة

وأكدت أن ممارسة العبادة والصلوات وكافة الشعائر الدينية اإلسالمية في المسجد األقـصى المبـارك 
اء هي حقوق طبيعيـة ومكفولـة للمـسلمين وحـدهم، وال يجـوز لالحـتالل اإلسـرائيلي تـرويعهم ومـنعهم مـن أد

  .فرائضهم، والسماح للمستوطنين والمتطرفين من االعتداء على حرمة هذه المقدسات واقتحامها

وأدنـت الهجمــات اإلسـرائيلية علــى المـسجد األقــصى والحفـر والتعــدي علـى جميــع األمـاكن المقدســة 
  .اإلسالمية والمسيحية في األراضي الفلسطينية المحتلة

دولي التـي تهـدد الـسلم واألمـن الـدوليين بمـا فـي ذلـك جميـع كما أدانـت جميـع انتهاكـات القـانون الـ
أعمــال اإلرهــاب والجــرائم المنظمــة؛ وانتهاكــات حقــوق اإلنــسان التــي ترتكبهــا قــوات االحــتالل اإلســرائيلية 
والمستوطنون في فلسطين، مطالبة بتوفير الحماية الدوليـة للـشعب الفلـسطيني وفقـا لقـرار الجمعيـة العامـة 

  .، واتفاقيات جنيف ذات لصلة٢٠١٨حزيران ١١ بتاريخ "A/Es-10/L.23 "رقم

وأكدت من جديد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، المعقـودة 
  .، على األراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس١٩٤٩أغسطس / آب ١٢في 

 وقف إسهاماتها المالية األميركية لقرار اإلدارة نتهإواداوعبرت قرارات المجلس التنفيذي عن رفضها 
لوكالة األونروا، وكافة المحاوالت والقرارات والبدائل التي تمس مكانة ودور وكالة األونروا التي أنشأها قـرار 

، ودعــت جميــع دول العـالم خاصــة األعــضاء فـي هــذه الجمعيــة دعــم ١٩٤٩ لعـام ٣٠٢األمـم المتحــدة رقــم 
 ماليـين ٦ا وحمايتهـا، وحـشد الـدعم لتجديـد تفويـضها، لتـتمكن مـن القيـام بالتزاماتهـا لنحـو ميزانية األونـرو

  .١٩٤الجئ فلسطيني حتى حل قضيتهم وفقا للقرار األممي رقم 

وشــجعت القــرارات جميــع أعــضاء المجتمــع الــدولي للــضغط ومطالبــة إســرائيل بــاإلفراج الفــوري عــن 
ٕ أعـضاء البرلمـان الفلـسطيني، وادانـة فـشل الكنيـست اإلسـرائيلية جميع المعتقلين الفلسطينيين بمـا فـي ذلـك

في الرد على لجان التحقيـق وتقـصي الحقـائق التـي أنـشأها االتحـاد البرلمـاني الـدولي بـشأن المعتقلـين فـي 
سجون االحتالل كما هو واضح في اجتماعي االتحاد البرلماني الدولي في سانت بطرسبرغ وفي جنيـف فـي 

ّكيــك كــل المــستوطنات غيــر الــشرعية وكــذلك الجــدار الفاصــل بأكملــه ووضــع حــد لمــصادرة ؛ وتف٢٠١٨آذار 
  .األراضي الفلسطينية

واعتبرت القرارات أن جميع التدابير واإلجراءات التشريعية واإلدارية التي اتخذتها إسرائيل، بمـا فـي  
نوني للقـدس، باطلـة ولـيس لهـا ذلك االستيالء على األراضي والممتلكات التي تهدف إلى تغيير الوضـع القـا

  .أي تأثير قانوني على وضعها األصلي

ّكما أدانت بشدة استمرار إسرائيل فـي بنـاء مـستوطنات متحديـة القـانون الـدولي المطبـق، وال سـيما  ّ
؛ وتجاهلهـا الحقـوق المـشروعة ٢٠١٦ديـسمبر /  الصادر في كـانون األول ٢٣٣٤قرار مجلس األمن رقم 
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ٕ فــي ذلــك حقــه فــي المقاومــة واالحتجــاج ضــد االحــتالل األجنبــي ألراضــيه؛ واعاقتهــا للــشعب الفلــسطيني بمــا ّ
  .الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سالم عادل ودائم في المنطقة

وعبـــرت عـــن بـــالغ قلقهـــا بـــشأن القمـــع والظلـــم، وكـــذلك العنـــف المـــستمر الممـــارس ضـــد الـــشعب 
ي الفلـسطينية المحتلـة فـي ظـل االحـتالل اإلسـرائيلي بمـا الفلسطيني، وال سيما النساء واألطفال، في األراضـ

  .في ذلك القدس الشرقية، وفي الجوالن السوري الذي تحتله إسرائيل

ودعــت جميــع أعــضاء الجمعيــة البرلمانيــة اآلســيوية واألمــم المتحــدة وكافــة المنظمــات اإلقليميــة 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، إلـى التـصدي، والدولية المعنية، وال سيما مجلـس األمـن التـابع لألمـم المتحـدة و

بموجب ميثـاق األمـم المتحـدة ونظـام رومـا األساسـي، للجـرائم ضـد اإلنـسانية، وجـرائم الحـرب التـي ترتكبهـا 
  .إسرائيل في فلسطين والتي تهدد السالم واألمن الدوليين

كـرد علـى عـضوية  لمنظمـة التحريـر الفلـسطينية فـي واشـنطن الدبلوماسيةكما أدانت إغالق البعثة 
  .فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية

وأشـــادت بـــاإلجراءات التـــي اتخـــذها االتحـــاد األوروبـــي بعـــدم شـــراء أي منتجـــات يـــتم إنتاجهـــا فـــي 
المـــستوطنات القائمـــة فـــي األراضـــي المحتلـــة، ودعـــت دول البرلمانـــات األعـــضاء فـــي الجمعيـــة البرلمانيـــة 

التأكيـد علـى الـدعم الكامـل لحركـة المقاطعـة الدوليـة ضـد االحـتالل اآلسيوية إلى التـصرف بطريقـة مماثلـة و
  .اإلسرائيلي

 جميـع القـرارات غيـر القانونيـة التـي اتخـذها األسـيويةورفض المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانيـة 
ب ٕالكنيست اإلسرائيلية مثل تهويد القدس وقانون الوالء للمواطنـة، وانكـار الدولـة الفلـسطينية وحقـوق الـشع

وسـرقة أمـوال / ووقـف تمويـل دولـة فلـسطين/الفلسطيني في األراضي المحتلـة، وقـانون القوميـة اليهوديـة، 
المقاصـة لدولــة فلــسطين بذريعــة رعايـة أســر الــشهداء والجرحــى وعـائالت األســرى والمعتقلــين الفلــسطينيين 

وأكــدت القــرارات أن .نيــف مــن اتفاقيــة ج٩٨ و٨٩الـذين هــم ضــحايا االحــتالل، األمــر الــذي ينتهــك المــادتين 
 عاما ٥٢ُالتنمية واالستثمار وتحسين مستوى المعيشة هي حقوق حرم منها الشعب الفلسطيني على مدار 

ّحتى اآلن، بسبب استمرار االحتالل اإلسرائيلي، وال بد أوال مـن إنهـاء ذلـك االحـتالل، لكـي يتحـرر االقتـصاد 
ــتحكم  بمــوارده وثرواتــه الطبيعيــة واالقتــصادية، واســتثمارها الفلــسطيني، ويــتمكن الــشعب الفلــسطيني مــن ال

كمـا دعـت المجتمـع الـدولي إلـى اإليفـاء بتعهداتـه بإعـادة .ليعيش حياة كريمة بعيـدة عـن االبتـزاز والمـساواة
ٕبناء البنية التحتية واعادة تأهيل سكان غزة التي دمرتها القوات اإلسرائيلية ودعم االقتـصاد الفلـسطيني فـي 

وشددت القرارات على مسؤولية المجتمع الـدولي فـي دعـم تنفيـذ قـرارات وتوصـيات مجلـس .تلةفلسطين المح
األمن التـابع لألمـم المتحـدة والجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة ومجلـس حقـوق اإلنـسان والجمعيـة البرلمانيـة 

  .ّاآلسيوية ذات الصلة بالحالة في فلسطين، ال سيما في القدس
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ًق الــسالم واالســتقرار واالزدهــار فــي منطقــة الــشرق األوســط يمــر أوال وجــددت التأكيــد علــى أن طريــ
بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي لدولة لفلسطين تنفيذا لقرارات الـشرعية الدوليـة ذات الـصلة، مـع رفـض اسـتبدال 

ومـن .ٕالحل السياسي بالحل االقتصادي بهدف إضـفاء الـشرعية علـى االحـتالل والتعـايش معـه، واطالـة أمـده
   للجمعيــة١٢ انعقــاد الــدورة أثنــاءر المــصادقة علــى هــذه القــرارات فــي شــهر كــانون األول المقبــل، المقــر

وشــارك فـي االجتمــاع وفـد مــن المجلـس الــوطني الفلــسطيني .البرلمانيـة اآلســيوية بمدينـة إســطنبول التركيـة
سطين لــدى برئاسـة عمـر حمايـل، ومــشاركة المستـشار فـي المجلــس عبـد الناصـر األعـرج، وســفير دولـة فلـ

وكان حمايل، استعرض في مداخلته، أما أعضاء المجلس التنفيـذي للجمعيـة البرلمانيـة .تركيا فائد مصطفى
وشــدد علــى أهميــة .اآلســيوية، الجــرائم واالنتهاكــات التــي يتعــرض لهــا شــعبنا الفلــسطيني وأرضــه ومقدســاته

 وكان آخرها  ي تمارسها دولة االحتاللتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من االعتداءات اليومية الت
 الهجمة التي تتعرض لها وكالة األونروا من إلىوتطرق حمايل .ما يتعرض له المزارعون في حقول الزيتون

 كونهـا الـشاهدة علـى معانـاة الالجئـين ومأسـاتهم الممتـدة   الحفـاظ عليهـا،إلـى، داعيا األمريكيةقبل اإلدارة 
ب البرلمانيين بالعمل مع حكوماتهم لحشد الدعم لتمديـد واليتهـا حـسب قـرار وطال.منذ أكثر من سبعين عاما

، ومــضاعفة الــدعم المــالي لهــا حتــى تــتمكن مــن القيــام بــدورها تجــاه الالجئــين، ١٩٤٩ لعــام ٣٠٢ إنـشائها
  .١٩٤الذين ينتظرون حل قضيتهم وفقا للقرار 

  ٢٧/١٠/٢٠١٩ فلسطين اآلن

***  

  اإلسرائيلية المنتجات على ظرالح تطبيق تبحث العربية الجامعة

 

 المقـررة العربيـة المقاطعـة وأحكـام مبـادئ العربيـة الجامعة بحثت – )بترا( األول تشرين ٢٧ القاهرة
 شـركات رفـع أو ٕوانـذار المقاطعـة الئحـة علـى شركات ٕوادراج إسرائيل منتجات على الحظر تطبيق خالل من

   .ةالمقاطع ألحكام الستجابتها الحظر الئحة من أخرى

 الذي ٩٣ دورته في إسرائيل لمقاطعة اإلقليمية المكاتب اتصال ضباط مؤتمر أعمال خالل ذلك جاء
  .العربية الجامعة بمقر اليوم عقد

ــابع كمــا ــة المقاطعــة مكاتــب أعمــال المــؤتمر ت ــدول اإلقليمي ــة بال ــز العربي ــاون التنــسيق وتعزي  والتع
 رصـد خـالل من BDS إلسرائيل الدولية المقاطعة بحركة خاص بند مناقشة إلى إضافة بينها، فيما والتبادل
 إلنهـاء العـادل نـضاله فـي الفلـسطيني الـشعب مـع العـالم شـعوب تضامن عن تعبر التي ٕوانجازاتها أنشطتها
  .الشريف القدس وعاصمتها المستقلة دولته ٕواقامة االحتالل

 ٢٧/١٠/٢٠١٩وكالة األبناء األردنية بترا 

***  
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  نازل فلسطيني بضغط دوليحل الدولتين ت: زملط

 

حسام زملط السفير الفلسطيني في لنـدن ان حـل الـدولتين يعتبـر  قال – دوت كوم" القدس "– برلين
 .تنازال فلسطينيا عن حقوقه

ًأوال هنـاك " عـام علـى سـقوط جـدار بـرلين، ٣٠ زملـط خـالل نقـاش فـي مـؤتمر دولـي بمناسـبة وأكـد
 إلىالحقيقة أنه مطلب دولي وتنازل فلسطيني، مشيرا . طيني فلس إعتقاد خاطئ أن حل الدولتين هو مطلب

القـضية الفلـسطينية  انتهـاءإسرائيل على قتل حل الدولتين بما فيها حق العودة لالجئين ال يعني  ان تصميم
 ".بل سقوط النظام الدولي الذي أقره وفرضه علينا

لشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع  قضية اإال ان كل الصراعات في العالم تم حلها إلى زملط وأشار
  .إلسرائيلالدولي بعدم الرضوخ 

 ٢٦/١٠/٢٠١٩القدس العربي 

***  

  اعتداءات

  قوات االحتالل تداهم العيسوية وتجبر أصحاب المحال على إغالقها

 

قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي، مـساء اليـوم األحـد، بلـدة  اقتحمـت – المحتلـة القـدس – فلـسطين اليـوم
 .لقدس المحتلة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغالقهاالعيسوية با

ووفق المصادر المحلية، فقد داهمت قوات االحتالل البلدة وتمركـزت فـي حـي الـشهيد محمـد عبيـد، 
   .وأرغمت أصحاب المحال التجارية على إغالقها، وفتشت المارة وأعاقت تحركهم

 مواطنين من بلدة العيسوية، حيـث ٩ت صباح اليوم اعتقل" اإلسرائيلي "يشار إلى أن قوات االحتالل
  .البلدة القتحامات شبه يومية من االحتالل منذ أربعة أشهر تتعرض

 ٢٧/١٠/٢٠١٩فلسطين اليوم 

***  
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  تقارير

  القمع أشكال رغم االحتالل مواجهة في القدس سيدات
 

 القـدس مدينـة فـي لفلـسطينيةا المـرأة تتعـرض – جويحان دياال – الجديدة الحياة – المحتلة القدس
 العـالم يحتفـل فيمـا االحـتالل سـلطات قبـل مـن واعتقـاالت وانتهاكـات العتـداءات طويلـة سـنوات منذ تتعرض
 هــدم بعــد أسـرتها وتــشريد تــارة، بيتهـا مــن للتهجيــر المقدسـية المــرأة وتتعــرض .العـالمي المــرأة بيــوم يحتفـل
 رباطـا وحمايتـه فيـه العبـادة فـي حقهـا على تصر ألنها األقصى المسجد إلى الوصول من تحرم كما .منزلها

  .ومستوطنيه االحتالل اعتداءات من

 عنــوان هــي الفلــسطينية المــرأة إن" زنيــد أبــو جهــاد فــتح لحركــة االستــشاري المجلــس عــضو تقــول
 والمعلمـــة واألســيرة، الــشهيدة وهــي الــشهداء، وأم األســرى أم وهــي واألخــت، والزوجــة األم فهــي األنوثــة،

  ".التاج درة وهي ..والمحامية والقاضي والمحافظ والمهندسة واإلعالمية لطبيبةوا

 فـي طويلـة سـنوات منـذ شـاركت الفلـسطينية المـرأة" ":الجديـدة الحيـاة"لـ حديث في زنيد أبو وتضيف
 مـن هـي والـضرب، واالعتقـال لالعتـداء وتعرضـت ومقدسـاتها، أرضـها عن للدفاع الرجال جانب إلى النضال
  ".مقدساتها عن لدفاع المعركة في استمرت

 الوقفـــات فـــي األماميـــة الـــصفوف فـــي المـــستمر تواجـــدهن علـــى القـــدس نـــساء زنيـــد، أبـــو وحيـــت
 علـى "الميراميـة"و والزعتـر، والبقـدونس النعنـع يـبعن اللـواتي النساء حيت كما المحتل، وجه في والتظاهرات

  .عتهنبضا ومصادرة لالنتهاك ويتعرضن القدس شوارع في الطرقات

 العـالمي المـرأة يـوم ذكـرى فـي" :الحلـواني هنادي المبارك األقصى المسجد عن المبعدة قالت بدورها
 والعـيش المبـارك األقـصى المـسجد رحـاب فـي والصالة العبادة في بحرياتها تطالب الفلسطينية المرأة مازالت
ــة بكرامــة ــت وال وحري ــاني المقدســية المــرأة زال ــالت مــن تع ــاالت مــن االحــتالل وي  الطــرق بكــل والقمــع اعتق

  ".والوسائل

 اهللا( كلمة تقول المبارك األقصى المسجد في تقف التي الفلسطينية المرأة اليوم" :الحلواني وتضيف
 ويـسمح المـسجد أبـواب خـارج المـرأة وتطـرد اليهـود، المتطـرفين قبـل مـن االقتحامـات مجموعـات أمام )أكبر

  ".البذيئة النابية والشتائم واالعتقال لالعتداء تتعرض ستوطنينللم تصديها وخالل باقتحامه، للمتطرفين

 وتطالــب المقدســية المــرأة جانــب إلــى تقــف ان العــالم فــي مــرأةا كــل إلــى رســالة، الحلــواني ووجهــت
  .اإلسرائيلي االحتالل سلطات من وتحريرها بحريتها

 ان بعـد التحقيـق غـرف فـي اوأنـ )األحـد اليوم( المرأة يوم يأتي" :فتقول شيوخي أسماء الناشطة أما
 التحقيـق اسـتكمال يـتم ان علـى أيام ٧ لمدة المبارك األقصى المسجد عن األبعاد ورقة أيام قبل تسليمي تم

  ".معي
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 ًمــرارا تلالعتــداءا وتعرضــت االســتيطانية، بــالبؤر محــاط ومنزلــي ســلوان بلــدة فــي أقطــن" وتــضيف،
ــل مــن ًوتكــرارا ــام خــالل اليهــود المتطــرفين قب ــاداأل أي ــة عي ــسطينية المــرأة أن وتوضــح ".وغيرهــا اليهودي  الفل

 ،بــالمرأة اهتمــام أو ٍرادع دون االحــتالل ســلطات قبــل مــن مــستمر بــشكل والجــسدي اللفظــي للعنــف تتعــرض
 المـضربة اللبـدي هبـة األردنية األسيرة آخرهن ..االحتالل سجون داخل الفلسطينيات األسيرات عشرات حيث
  .الطعام عن

 سلطات قبل من لالنتهاكات يوميا تتعرض الفلسطينية المرأة إن نعمان، إلهام المرابطة قالت بدورها
  .منزلها بهدم االحتالل سلطات قيام بعد منازلها من هجرت القدس مدينة من النساء وعشرات االحتالل،

 وجه وفي القدس مدينة في الفلسطينية المرأة صمود دعم على والعمل االهتمام يجب أنه وتضيف،
 اسـتقطاب علـى االحـتالل لبلديـة التابعـة "الجماهيريـة المراكـز" تـسمى مـا تعمـل إذ فيهـا، االحتالل مخططات

  .له التصدي يجب سلبي تأثير له سيكون وهذا الجانب، هذا من لالحتالل اختراق لتحقيق المقدسيات

 ٢٨/١٠/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*** 

  آراء عربية

  راإلنجاز الفلسطيني األكب.. الصمود
  

  أسعد عبد الرحمن. د

رئيسة قسم التخطيط لمهمات ) نجود ميرنسي(تأنس بقراءة خبر عن المهندسة الفلسطينية 
» ناسا«، مرفقا بصورة رسمية لها في مقر (NASA)  استكشاف الفضاء في وكالة الفضاء االميركية

أ خبرا عن جريح إحدى كما تأنس بالمقابل، حين تقر. الرسمي وهي تلبس التطريز الفلسطيني التقليدي
  .ٕحول أحزانه وجراحه المتراكمة إلى حالة إبداع واصرار، فصنع سيارة محلية) علي بنات(مسيرات العودة 

الفلسطيني هنا أو هناك، تراه صامدا كل بطريقته، رغم أنه شعب تسفك دماء أبنائه وبناته، 
جن بأكمله خلف جدار أو وشيوخه وأطفاله صباح مساء، شعب تدنس مقدساته، وتسلب أرضه، ويس

) في قطاع غزة(أسالك شائكة، حواجز تضيق حرية حركته، منازله تهدم، وأرضه تسلب، فإما حصار خانق 
، فيما )في الضفة الفلسطينية(ٕتحول إلى أكبر سجن في العالم، واما مدن تقطعت أوصالها وسلبت أراضيها 

ني وتهجيره من أراضيه في ظل معاناة تتفاقم أحيانا االحتالل يواصل مقارفاته وعدوانه لطرد الشعب الفلسطي
  .وصوال إلى الموت

فاليأس . إن إنجاز الفلسطيني األكبر هو صموده على أرضه في وجه القهر والتهميش والطمس
ومع . ٕوان كان له حيز في الحياة الفلسطينية اليومية، إال أنه يأس ممزوج مع األمل في عيون هذا الشعب

قصته من ماض وحاضر معاش، إال أن لكل منهم أيضا حقه في مستقبل يحلم بأن يكون أن لكل فلسطيني 
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تتعلم منه اإلبقاء على األمل حيا حتى في أحلك . لذا، يدهشك صمود الفلسطيني وحبه للحياة. مشرقا
ٕروح وطنية عالية، وعزيمة واصرار، يؤمن أن األهم هو تعزيز روح وقيم الصمود في أوساط . األوقات

  .ب مقرونا بكسر عنجهية وغرور الكيان الصهيوني وضرب نفسيته المأزومة القائمة على العدوانالشع

ال يخفى ثبات وحزم الشعب الفلسطيني إزاء حقوقه الوطنية المقدسة، وفي مقدمتها حق العودة 
 ٕوتقرير المصير واقامة دولة المؤسسات بعاصمتها القدس الشريف، وهو يدرك محاوالت االلتفاف على
القضية الفلسطينية عبر تفكيكها إلى أجزاء ومعالجة كل جزء على إنفراد فتذوب من تلقاء نفسها، وبالتالي 

لذا، من الغباء االعتقاد أن الفلسطيني الذي . تفقد صفة الترابط المقدس الذي يجمعها كقضية شعب واحد
لحلول، فقد أدرك كذب المجتمع أصبح أكثر وعيا ويقظة، وبعد كل هذه التضحيات يمكن أن يقبل بأنصاف ا
يكافح لعدم التخلي عن أرضه . الدولي حيال قضيته العادلة وصمته على جرائم االحتالل التي ال تحصى

رافضا الرضوخ واالستسالم الحتالل غاشم هدفه طرده من أرضه واالستيالء عليها وتحقيق وعد توراتي 
  .مزعوم

راه وفي كل مكان يفكر ببناء مستقبل أفضل لجيل الشعب الفلسطيني بكل هذا الصمود والثبات ت
ٕأمل وارادة يعيشها يوما بيوم حالما بغد أفضل . فلسطيني قادم وقادر على تنمية الكيانات األساسية له

ٕمؤمنا بقدرته وامكانياته على كسر المعاناة والوقوف بوجه من يظلمه، مواصال محاوالته للحصول على 
  . وسيادة أراضيه واستقاللهاعتراف دولي بحق تقرير مصيره

  ٤٠ ص٢٤/١٠/٢٠١٩الرأي 

***  

 الموقف الدولي أساس في دعم عدالة القضية الفلسطينية

 سري القدوة

 

تبعة بحق ابناء الشعب الفلسطيني بشتى اشكالها من شأنها ان ان سياسات الحكومة االسرائيلية الم
تقضي على ما تبقى من فرص تحقيق السالم الذي رعته االسرة الدولية وأقرته الشرعية الدولية في ظل 
استمرار الرفض االمريكي واإلسرائيلي االعتراف باستحقاقات السالم واستمرار حكومة االحتالل في بناء 

 حقوق اإلنسان الفلسطيني ورافض إطالق سراح األسرى  درة األراضي وقمع وانتهاكالمستوطنات ومصا
   واستمرار التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة الي أراضيهم

فى ظل تلك السياسات بات من المهم العمل للتوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية 
بادرة السالم العربية أساسها وان ضرورة البدء الفوري في تقوم على األسس والمرجعيات الدولية وتكون م

ٕالعملية السياسية وتنفيذ قرارات مجلس األمن الخاصة بالقضية الفلسطينية كفيل في ردع االحتالل وايقاف 
العدوان االسرائيلي اليومي ضد المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس المحتلة والعمل على مواجهة 
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يكية واإلسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية من خالل تكريس خطوات على أرض الواقع المساعي األمر
  تتناقض مع قرارات اإلجماع الدولي

ي والثابت للقضية الفلسطينية وااللتزام األخالقي واإلنساني فى دعم ئان الدعم الدولي المبد
طين وعدالة قضيتها عبر المنابر مقومات الصمود لشعب فلسطين الرازح تحت االحتالل والدفاع عن فلس

نه نقل ورسم الصورة الواقعية لممارسات االحتالل والعدوان ضد شعب فلسطين أشوالمحافل الدولية من 
ٕالذي يواجه االحتالل بصورته البشعة واعماله االجرامية، وصمود أبناء شعبنا في كافة أماكن وجوده في 

المهددة من االحتالل وأدواته في القدس والخليل وفي الشتات وفي الوطن المحتل وخاصة في األماكن 
ان مفهوم العمل الدولي  الخان األحمر والتجمعات البدوية وفي القرى المحاصرة باالستيطان والمستعمرات

ومتطلبات الواقع يعني ان يتم التحرك من قبل المجتمع الدولي وضمان احترام أحكام القانون الدولي وتحمل 
ة تجاه الشعب الفلسطيني وضرورة مساءلة االحتالل عن الجرائم التي يرتكبها واالنتهاكات الجميع المسؤولي

لشعب الفلسطيني والتي تتعارض مع احكام القانون الدولي المستمرة التي تمارسها حكومته بحق ابناء ا
اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الجنائي الدولي والعمل على ايجاد حلول عادلة لقضايا 
الوضع النهائي كافة على أساس قرارات الشرعية الدولية واالتفاقات الثنائية الموقعة بين الجانبين 

سرائيلي والتأكيد على أن الصراع ليس بين األديان وأن احترام األديان والرسل جزء أصيل من الفلسطيني واإل
  وعدم اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين معتقداتنا االسالمية والمسحية وأن المشكلة مع االحتالل واالستيطان

ة والغير قانونية إن صمود الشعب الفلسطيني اساس في مواجهة بطش االحتالل والممارسات الالإنساني
والتي باتت تهدد األمن اإلنساني والمجتمعي لشعب فلسطين الخاضع تحت االحتالل حيث تنتهك الحقوق 
األساسية في الحياة ويتصاعد وبشكل دائم ممارسة سياسية العنصرية والتهجير واالستبدال والتهويد من 

ان حكومة  الصراع الدائم والتوترات الدينيةقبل االحتالل الذي يقود المنطقة بأسرها بشكل متهور لهاوية 
االحتالل االسرائيلي تتحدى القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف كما تشاء 
ألنها ال تحاسب على سلوكها الخارج عن القانون في ظل استمرار السياسة االمريكية الرافضة لتحقيق 

لموقف الدولي الداعم للنضال الفلسطيني ومساندة الشعب الفلسطيني السالم فال بد من اعادة االعتبار ل
ومن اجل ذلك بات من المهم العمل على وضع الخطط الدبلوماسية ومواصلة الجهود العربية الموحدة 
ًومواصلة العمل على كافة األصعدة لتوفير الحماية الدولية ألبناء شعبنا وتحديدا في القدس المحتلة 

 االحتكاك اليومي إلى حين زوال االحتالل عن وطننا وضمان الحرية والعيش بكرامة والخليل وأماكن
  .ٕوانسانية في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

  رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية  - سفير النوايا الحسنة في فلسطين 

  ١٦ص/٢٨/١٠/٢٠١٩الدستور 

*** 



 
١٤

 يرولم يذكرها شعبنا بخ.. ًعاما ٢٥
  

 محمد ناجي العمايرة. د

ألردن والعدو م التي جرى فيها توقيع معاهدة وادي عربة بين ا١٩٩٤تذكر تلك األيام من عام 
وعلى الرغم من تقدير الشعب األردني واألمة العربية .. الصهيوني بمظلة أميركية في عهد الرئيس كلينتون

لجهود الملك الراحل الحسين بن طالل وسعيه الدائم لتحقيق السالم العادل والشامل الذي يعيد الحق 
غمر النفوس، والكآبة تظلل األجواء فجاللته الفلسطيني واألردني إلى نصابه، إال أن األسى كان ي: العربي

قبل الجميع كان يدرك أن األردن ذهب إلى واشنطن مكرها لتوقيع المعاهدة، بعد أن تخلى عنا األشقاء 
  .والحلفاء

ًاليوم بعد خمسة وعشرين عاما على ذلك اليوم غير البهيج، فقد مضت األمة بأسرها إلى المزيد 
ئة وسيطرت عليها الطائفية السياسية والدينية وأحاطت بها من كل جانب كل ُمن الفرقة واالنقسام والتجز

ًوحوش األرض تمعن فيها نهبا وقتال وتدميرا، بحروب خارجية وداخلية أدواتها منا، وتمويلها بأموالنا،  ً ً
  .والخاسرون فيها نحن العرب والمسلمين وحدنا دون سوانا

، ونتطلع إلى دروس وعبر تلك األيام، وفواجع آثارها هي ذكرى أليمة تجعلنا نستبصر ما يحيط بنا
بل .. ّالمدمرة ولعلنا لم نتبين أي نهج مضينا فيه وأي نفق مظلم عبرناه مكرهين، ولما نخرج منه إلى اليوم

نحن ماضون من سيئ إلى أسوأ، واأليام تتوالى والسنوات عجاف، وكل طرف عربي ينزوي في ركن خاص 
  .يلوم غيره، ويتطلع إلى من ينقذه يندب حظه، أو عق جراحه، أوبه من الوطن الكبير يل

بل إن الشعب األردني العزيز .. صحيح أننا في األردن كنا آخر الموقعين على تلك اإلتفاقية الجائرة
لم يذكرها بخير طيلة هذه السنوات الخمس والعشرين الممتدة إلى اليوم، وال نجد أنها أنتجت إال المرارة 

لى الرغم مما يراه بعض السياسيين بأنها ثبتت لنا الحدود مع كيان غاصب ال يجيد غير نكث واأللم، ع
  .ٕالعهود واخالف الوعود

إنها كانت تصرف المكره، : ال يستطيع أحد إلى اليوم أن يذكر االتفاقية دون أن يبدأ كالمه بالقول
  .ولم تكن عمل االختيار الحر واإلرادة المستقلة

ًا من المدافعين عنها أو المتبنين لها من غير الوفد المفاوض أو الموكلين بتوقيع وال أذكر أن أحد
المعاهدة أو االتفاقيات الفرعية في مجاالت المياه والحدود والثقافة والتعليم وغيرها، إال وعاد بعد سنوات 

وها هي آثارها . .فكلنا يدرك تلك الظروف، ويعرف أنها كانت حيلة المضطر. ليبحث عن عذر يبرر ما فعله
  .وآثار مثيلتيها من قبلها أعني اتفاقية أوسلومع منظمة التحرير ومعاهدة كامب ديفيد مع مصر
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وال شك ان شعوبنا ترى ان هذه المعاهدات هي نتاج ما سبقها من احتالل األرض العربية في 
ًصرة، ومصداقا لقول فلسطين وسوريا ولبنان ومصر، فرضتها القوة الغاشمة وأملتها ظروف األمة القا

  :العربي الشاعر

  أن قومي أنطقتني رماحهم ولو

ِنطقت ولكن الرماح َأجرت ّ َ َ ّ ُ ْ َ َ  

واليوم، وقد بلغ العدو الصهيوني ما بلغ من وقاحة في السلوك ونكث العهود والتخلي عن 
في هذه االتفاقيات، فإن إرادة شعبنا ومصلحتنا الوطنية تقتضي أن تعمل الحكومة على إعادة النظر 

االتفاقية، إللغائها، أو وقف العمل بها على األقل، وذلك هو السبيل الستعادة السيادة الوطنية ومواجهة 
  .العدو المحتل

  ٢٤ ص٢٨/١٠/٢٠١٩الرأي 

***  

  فعاليات

  "المبيت قوافل" بـ األقصى يناصرون الداخل فلسطينيو
 

 المـــواطن يحــرص ســنوات ســت قبـــل العمــل عــن تقاعــده منـــذ – المحتلــة القــدس – جنــدي أســيل
 فجر يتجه وبات األقصى بالمسجد المرابطين لصفوف االنضمام على )عاما ٦٧( سنونو شحادة الفلسطيني

  .الشريفين الحرمين وثالث القبلتين أولى إلى يوم كل

 قريتـه مـن للمـسجد تتجـه قوافـل عـن سـنونو بحـث باألقـصى، وجودهم ٕوانهاء المرابطين حظر وبعد
 تتجه شهرية قوافل أن اكتشافه لدى غامرة كانت سعادته لكن المحتل، بالداخل األعلى يلالجل في سنان أبو
  .األقصى بالمسجد أطول وقت لقضاء وذلك القدس فنادق في للمبيت بالداخل طمرة مدينة من

 ُيخف لم بالقدس القديمة البلدة من القريبة الفنادق أحد إلى عفيفة وزوجته سنونو وصول وبمجرد
 شخـصا خمـسين نحـو بـين.قريتـه إلـى فقـط أيـام قبـل غـادره الـذي األقـصى المـسجد فـي الـصالة ىعلـ لهفته
 الفتـا كـان األقـصى، بالمـسجد الـصالة بهـدف القـدس فـي للمبيت بالحافلة وزوجته سنونو مع قدموا آخرين
  .بهما الروحي وارتباطه واألقصى بالقدس العميقة وخبرته األقصى، في بالصالة وتعلقه لهفته

 لمرحلـة وصـلنا اليـوم لكننـا لألقـصى، لنتجـه قـرى خمـس من واحدة حافلة نمأل كنا قديما" سنونو يقول مدع
 شد لضرورة الفلسطينيين إدراك على يدل وهذا الفلسطيني، الداخل في واحدة بلدة من حافالت خمس تسيير
  ".القبلتين أولى إلى الرحال
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 يـشهد إنه قال بالقدس القديمة البلدة أسواق ٕوانعاش المسجد إعمار في الرحالت هذه أهمية وحول
 أسـعار عـن أحـد يـسألهم أن دون حـوانيتهم أمـام التجـار وجلـوس القـدس أسواق احتضار" على سنوات منذ

  ".جزئيا األسواق تنتعش يومين ومبيتهم الفلسطيني الداخل أهالي مجيء مع لكم البضائع،

 أهميـة تنبـع هنـا ومـن حتمـا، التجارة نتعشست شيكل مئتي الحافلة في شخص كل أنفق لو" ويتابع
  ".ًشهريا المبيت قوافل تسيير

 بالطمأنينـة تـشعر إنهـا نـت للجزيـرة قالت التي عفيفة وزوجته سنونو المسن وجه المقدسيون ِألف
 مـن نعمة" دائم بشكل المقدس المكان لهذا وزوجها توجهها أن وتعتبر ومصلياته األقصى ساحات كافة في
 يقـول لكن معهن االنشغال من بد ال جديدا مولودا أبنائي زوجات أو بناتي إحدى تضع عندما" عوتتاب ".اهللا
 أننـي اآلن يـتفهم حـولي مـن كـل األقـصى، تجـاه واجبنـا علـى االنشغال هذا يتعدى أال يجب دائما زوجي لي

  ".حوله والمبيت األقصى للمسجد الرحال بشد هللا حياتي من تبقى ما كرست

 القـدس فـي شـهريا للمبيـت حـافالت تتجـه دنـون والـشيخ سـنان أبـو وبلـدتي طمـرة مدينة نم رجال لألقصى
 باإلضـــافة األســـبوع، نهايـــة فـــي عـــادة تـــنظم التـــي الـــرحالت جميـــع مـــع التوجـــه علـــى الزوجـــان ويحـــرص

 أيـضا الحـرص هـذا يـشاركه.نفسه اليوم في وتعود األسبوع خالل ُتسير التي المصلين لحافالت النضمامهما
 دائـم بـشكل توجهه رغم زوجته مع القدس في األولى للمرة يبيت طمرة، مدينة من )عاما ٣٢( األعمر جواد

 نثبـت أن" هـو ذلـك مـن الهـدف إن األعمـر يقـول.الـداخل من القادمة اليومية الحافالت مع باألقصى للصالة
 عليــه محمــد نبــيال أن ويكفينــا مــضاعف هنــا الــصالة وأجــر ويعمرونــه، يحمونــه رجــاال لألقــصى أن للعــالم

 طمــرة مدينــة مــن القادمــة حجــازي محمــد أم الحاجــة أمــا".المكــان هــذا فــي باألنبيــاء ّصــلى والــسالم الــصالة
 والراحـة بالبركـة وأشـعر ّحـر، ال محتل ألنه دائما األقصى المسجد إلى بالحنين أشعر" فتقول، نفسه للغرض

 للمــسجد فليــصحبني بالــسعادة يغمرنــي أن يــدير كــان إذا إنــه دائمــا لزوجــي وأقــول حولــه، المبيــت وعنــد فيــه
 بمدينـة "األقـصى قوافـل" مـشروع منـسق الهيجـا أبـو أحمـد المـصلين هـؤالء يرافـق إقبـال ".حـين كـل األقصى

 مــشروع تبنــت الجمعيــة إن قــال الــذي "اإلســالمية والمقدســات األوقــاف لرعايــة األقــصى جمعيــة "فــي طمــرة
 تقتـصر أيـام لثالثة تمتد التي الرحلة تكاليف أن وأوضح.تمويلهب الخير أهالي تكفل بعد ٢٠١٥ عام المبيت

 بعـض أن مـضيفا اإلفطـار، ووجبـة الفنـدق فـي المبيـت تـشمل الواحـد، للشخص دوالرا ١١٤ مبلغ دفع على
 والمبيـت اإلبراهيمـي الحـرم زيـارة المـصلين بعـض لطلـب تلبيـة أيـضا الخليـل مدينـة يشمل الشهرية الرحالت

 الـشرطة إن قـال الذي – الهيجا أبو حسب – االحتالل معوقات من األقصى إلى الرحالت هذه تسلم ال.حوله
 انطالقهـا قبيـل طمـرة مدينـة مـن تحركهـا منعـت وأحيانـا القـدس مدينة إلى القوافل وصول أعاقت اإلسرائيلية

 .٢٠١٧ عام صيف اإللكترونية البوابات أزمة خالل خاصة

 ٢٧/١٠/٢٠١٩ الجزيرة

***  
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UN expert’s call to stop Israeli settlement of Palestinian territories 
falls on deaf ears 

 
The judge who laid down the legal architecture needed to establish Israel’s settlements has 
just died. But his legacy has inspired a fresh generation of jurists to create new mechanisms 
for dispossessing the Palestinians 
The National – 27 October 2019 
The United Nations’ independent expert on human rights in the Palestinian territories 
issued a damning verdict last week on what he termed “the longest belligerent occupation 
in the modern world”. 
Michael Lynk, a Canadian law professor, told the UN’s human rights council that only 
urgent international action could prevent Israel’s 52-year occupation of the West Bank 
transforming into de facto annexation. 
He warned of a recent surge in violence against Palestinians from settlers, assisted by the 
Israeli army, and a record number of demolitions this year of Palestinian homes in East 
Jerusalem – evidence of the ways Israel is further pressuring Palestinians to leave their 
lands. 
He urged an international boycott of all settlement products as a necessary step to put 
pressure on Israel to change course. He also called on the UN itself to finally publish – as 
long promised – a database that it has been compiling since 2016 of Israeli and 
international companies doing business in the illegal settlements and normalising the 
occupation. 
Israel and its supporters have stymied the release, fearing that such a database would 
bolster the Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) campaign that seeks to end Israel’s 
impunity. 
MrLynk sounded the alarm days after Israel’s most venerated judge, Meir Shamgar, died 
aged 94. 
Shamgar was a reminder that the settlers have always been able to rely on the support of 
public figures from across Israel’s political spectrum. The settlements have been viewed as 
a weapon to foil the emergence of a Palestinian state. 
Perhaps not surprisingly, most obituaries overlooked the chicanery of Shamgar in building 
the legal architecture needed to establish the settlements after Israel occupied the 
Palestinian territories in 1967. 
But in a tweeted tribute, Benjamin Netanyahu, the interim prime minister, noted 
Shamgar’s contribution to “legislation policy in Judea and Samaria”, using the Israeli 
government’s term for the West Bank. 
It was Shamgar who swept aside the prohibition in international law on Israel as an 
occupying state, transferring its population into the territories. He thereby created a 
system of apartheid: illegal Jewish settlers enjoyed privileges under Israeli law while the 
local Palestinian population had to endure oppressive military orders. 
Then, by a legal sleight of hand, Shamgar obscured the ugly reality he had inaugurated. He 
offered all those residing in the West Bank – Jews and Palestinians alike – access to 
arbitration from Israel’s supreme court. 
It was, of course, an occupier’s form of justice – and a policy that treated the occupied 
territories as ultimately part of Israel, erasing any border. Ever since, the court has been 
deeply implicated in every war crime associated with the settlement enterprise. 
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As Israeli lawyer Michael Sfard noted, Shamgar “legalised almost every draconian 
measure taken by the defence establishment to crush Palestinian political and military 
organisations”, including detention without trial, house demolitions, land thefts, curfews 
and much more. All were needed to preserve the settlements. 
Shamgar’s legal innovations – endorsing the systematic abuse of Palestinians and the 
entrenchment of the occupation – are now being expanded by a new generation of jurists. 
Their latest proposal has been described as engineering a “revolution” in the occupation 
regime. It would let the settlers buy as private property the plots of occupied land their 
illegal homes currently stand on. 
Disingenuously, Israeli officials argue that the policy would end “discrimination” against 
the settlers. An army legal adviser, TzviMintz, noted recently: “A ban on making real-
estate deals based on national origin raises a certain discomfort.” 
Approving the privatisation of the settlements is a far more significant move than it might 
sound. 
International law states that an occupier can take action in territories under occupation on 
only two possible grounds: out of military necessity or to benefit the local population. With 
the settlements obviously harming local Palestinians by depriving them of land and free 
movement, Israel disguised its first colonies as military installations. 
It went on to seize huge swathes of the West Bank as “state lands” – meaning for Jews only 
– on the pretext of military needs. Civilians were transferred there with the claim that they 
bolstered Israel’s national security. 
That is why no one has contemplated allowing the settlers to own the land they live on – 
until now. Instead it is awarded by military authorities, who administer the land on behalf 
of the Israeli state. 
That is bad enough. But now defence ministry officials want to upend the definition in 
international law of the settlements as a war crime. Israel’s thinking is that, once the 
settlers become the formal owners of the land they were given illegally, they can be treated 
as the “local population”. 
Israel will argue that the settlers are protected under international law just like the 
Palestinians. That would provide Israel with a legal pretext to annex the West Bank, saying 
it benefits the “local” settler population. 
And by turning more than 600,000 illegal settlers into landowners, Israel can reinvent the 
occupation as an insoluble puzzle. Palestinians seeking redress from Israel for the 
settlements will instead have to fight an endless array of separate claims against individual 
settlers. 
This proposal follows recent moves by Israel to legalise many dozens of so-called outposts, 
built by existing settlements to steal yet more Palestinian land. As well as violating 
international law, the outposts fall foul of Israeli law and undertakings made under the 
Oslo accords not to expand the settlements. 
All of this is being done in the context of a highly sympathetic administration in 
Washington that, it is widely assumed, is preparing to approve annexation of the West 
Bank as part of a long-postponed peace plan. 
The current delay has been caused by Mr Netanyahu’s failure narrowly in two general 
elections this year to win enough seats to form a settler-led government. Israel might now 
be heading to a third election. 
Officials and the settlers are itching to press ahead with formal annexation of nearly two-
thirds of the West Bank. Mr Netanyahu promised annexation in the run-up to both 
elections. Settler leaders, meanwhile, have praised the new army chief of staff, Aviv 
Kochavi, as sympathetic to their cause. 
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Expectations have soared among the settlers as a result. Their impatience has fuelled a 
spike in violence, including a spate of recent attacks on Israeli soldiers sent to protect them 
as the settlers confront and assault Palestinians beginning the annual olive harvest. 
MrLynk, the UN’s expert, has warned that the international community needs to act 
swiftly to stop the occupied territories becoming a permanent Israeli settler state. Sadly, 
there are few signs that foreign governments are listening. 

Jonathan cook 27 October 2019  

***  

Deserves Our Support: 
Betty McCollum Wants US to Stop Subsidizing Torture of 

Palestinian Children 
 
By Ramzy Baroud | Oct 26, 2019 
By arguing that Israel must respect the rights of Palestinian children, Congresswoman 
Betty McCollum has broken several major taboos in the US government. 
In December 2018, 17-year-old Palestinian teen, Ayham Sabah, was sentenced by an Israeli 
military court to 35 years in prison for his alleged role in a stabbing attack targeting an 
Israeli soldier in an illegal Jewish settlement in the West Bank. 
Sabah was only 14 years old when the alleged attack took place. 
Another alleged attacker, Omar al-Rimawi, also 14, was reportedly shot by undercover 
Israeli forces in the Shufat refugee camp in occupied East Jerusalem. He 
later succumbed to his wounds. 
Although the UN Convention on the Rights of the Child defines a “child” as “every human 
being below the age of eighteen years”, Israel chooses not to abide by that definition. In 
Israel, there are two kinds of children: Israeli children who are 18 years old or younger, 
and Palestinians children, 16 years and younger. 
In Sabah’s case, he was detained for years to ensure that he was tried as an “adult” per 
Israel’s skewed legal standards. 
According to research conducted by the Israeli rights group, B’Tselem, by the end of 
August 2019, 185 Palestinian children, including two younger than 14 years old were held 
in various Israeli prisons as “security detainees and prisoners.” 
Thousands of Palestinian children are constantly being rotated through the Israeli prison 
system, often accused of “security” offenses, which include taking part in anti-Israeli 
occupation protests and rallies in the West Bank. The Palestinian Prisoner’s 
Association estimates that at least 6,000 Palestinian children have been detained in Israeli 
prisons since 2015. 
In a statement issued last April, the Association, revealed that “98 percent of the children 
held had been subjected to psychological and/or physical abuse while in Israeli custody” 
and that many of them were detained “after first being shot and wounded by Israeli 
troops.” 
While Gazan children are the ones most likely to lose their lives or get shot by the Israeli 
army, the children of occupied East Jerusalem are “the most targeted” by Israeli troops in 
terms of detention or prolonged imprisonment. 
In 2016, the US and Israeli governments signed a 10-year Memorandum of Understanding, 
whereby, the US “pledges” to grant Israel $38 billion in military aid. The previous 
agreement, which concluded in 2018, gave Israel over $3 billion per year. Most of the 
money went to finance Israeli wars and security for illegal Jewish settlements in the West 
Bank. A large portion of that money was, and still is, allocated to subsidize the Israeli 
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prison system and military courts located in occupied Palestine—the kind that regularly 
detain and torture Palestinian children. 
Aside from the US government, which has blindly supported Israel’s ongoing violations of 
international law, many governments and rights groups around the world have constantly 
highlighted Israel’s criminally reprehensible treatment of Palestinian children. 
In a written submission by Human Rights Watch to the Committee on the Rights of the 
Child on the State of Palestine last March, the group reported that “Palestinian children 
aged between 12 and 17 years from the West Bank and East Jerusalem, continue to be 
detained and arrested by Israeli forces.” 
“Israeli security forces routinely interrogate children without a guardian or lawyer 
present, use unnecessary force against children during arrest, which often takes place in 
the middle of the night, and physically abuse them in custody,” HRW reported. 
While the US government, lawmakers and media often turn a blind eye to such violations, 
Congresswoman Betty McCollum does not. The representative for Minnesota’s 4th 
congressional district has taken a stand against the prevailing norm in American politics, 
arguing that Israel must respect the rights of Palestinian children, and that the US 
government should not be funding Israel’s violations of human rights. 
On April 30, McCollum introduced House resolution H.R. 2407—“Promoting Human 
Rights for Palestinian Children Living Under Israeli Military Occupation Act”. 
“I am introducing legislation to protect children from abuse, violence, psychological 
trauma, and torture,” she said in her statement to the Congress. 
“The legislation I am introducing is expressly intended to end U.S. support and funding for 
Israel’s systematic military detention, interrogation, abuse, torture, and prosecution of 
Palestinian children.” 
By introducing H.R. 2407, McCollum has broken several major taboos in the US 
government. She unapologetically characterizes Israel’s violations of Palestinian rights 
with all the correct terms—“torture”, “abuse”, and so on… Moreover, she calls for 
conditioning US military support for Israel on the latter’s respect for human rights. 
As of November 17, H.R. 2407 has acquired 22 co-sponsors, with Rep. Mark DeSaulnier 
being the last Congress member to join the list. 
This is not the first time that McCollum has taken such brave initiatives. In November 
2017, she introduced the “Promoting Human Rights by Ending Israeli Military Detention 
of Palestinian Children Act” (H.R. 4391). Then, she pushed the bill with the same vigor and 
moral clarity as today’s campaign. 
The 2017 bill was not enacted in the previous Congress. McCollum is hoping to change that 
this time around, and there are good reasons to believe that H.R. 2407 could succeed. 
One public opinion poll after another points to a shift in US perception of Israel, especially 
among Democrats and even US Jewish voters. 
Eager to exploit the political chasm, US President Donald Trump accused Jewish 
Democrats who don’t support Israel of being “disloyal”. 
“The Democrats have gone very far away from Israel,” Trump said last August. “In my 
opinion, you vote for a Democrat, you’re being very disloyal to Jewish people and very 
disloyal to Israel.” 
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In fact, it seems that an increasing number of American voters are now linking their 
perception of Israel to their perception of their own polarizing President and his 
relationship with the equally polarizing Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. 
The above reality is now widening the margins of criticism of Israel, whether in the US 
Congress, media, or other facets of American life which have historically stood on the side 
of Israel despite the latter’s dismal human rights record. 
While one hopes that McCollum’s congressional bill pays dividends in the service of human 
rights in Palestine and Israel, one hopes equally that the current shift in American political 
perceptions continues unhindered. 

Foreign policy journal Oct 26, 2019 
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