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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 

  دعم الفلسطينيين في قيام دولتهم وعاصمتها القدس •

  ٣  جاللته وخادم الحرمين يبحثان العالقات والمستجدات االقليمية  

  اعتداءات

  ٤  المحتلةاالحتالل يعـتدي على حـراس األقصى ويهدم منزلين في القدس  •

  ٥  جرافات االحتالل تهدم منزلين وبركسا وتجرف أراضي في القدس المحتلة •
  

  تقارير

  ٦  االحتالل اعتداءات لمواجهة "التموضع إعادة" في األقصى مرابطات نجاح •

ً شهيدا فلسطينيا١٥االحتالل يحتجز جثامين : مركز حقوقي فلسطيني • ً  ٨  
  

  برنامج عين على القدس
  

  ١٠  يسلط الضوء على سياسة االبعاد وتفريغ األقصىعين على القدس  •
  

  فعاليات

  ١١  الثقافية فلسطين لجوائز الجديدة للدورة الترشح باب فتح •

  ١٢  الصمت على العدوان اإلسرائيلي ضد القدس شراكة في تنفيذه": المؤتمر الوطني الشعبي" •
  

  آراء عبرية مترجمة
  

  ١٣  كما حمدان؟… ًإسرائيلياماذا لو كان ضحية رصاص الشرطة في إسرائيل  •

  اخبار باالنجليزية
  

The ethnic cleansing of Palestinian Christians that nobody is 

talking about ١٦  

King Abdullah strong voice of peace and wisdom ١٨  

Jordan recalls envoy from Tel Aviv amid concern over 

detaineesdeteriorating health ١٩  

Twentyfive years of cold peace ٢٠  



 
٣

  القدساالردن 

  دعم الفلسطينيين في قيام دولتهم وعاصمتها القدس

  جاللته وخادم الحرمين يبحثان العالقات والمستجدات االقليمية
  

ركز لقاء جاللة الملك عبداهللا الثاني، مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك  - بترا-الرياض
 عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في الديوان الملكي السعودي في سلمان بن

 .الرياض اليوم الثالثاء، على العالقات األخوية الراسخة بين البلدين، والمستجدات اإلقليمية الراهنة

ل االستثمار مبادرة مستقب"وخالل اللقاء، الذي عقد على هامش مشاركة جاللته في أعمال منتدى 
، الذي ينظمه صندوق االستثمارات العامة السعودي في دورته الثالثة، أكد جاللة الملك وخادم "٢٠١٩

الحرمين الشريفين عمق العالقات األردنية السعودية المتينة، والحرص على توسيع التعاون بينهما في 
 >>...مختلف المجاالت

ي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد وتناول اللقاء مجمل قضايا المنطقة وف... >>
على أهمية دعم األشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة في قيام دولتهم المستقلة، على 

 . وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران عام 

ن أيمن الصفدي، ومستشار جاللة الملك لالتصال وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربي
والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، ومستشار جاللة الملك للسياسات واإلعالم الدكتور كمال الناصر، 
ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون االقتصادية الدكتور محمد العسعس، والسفير 

 .األردني في السعودية علي الكايد

 حضره عن الجانب السعودي سمو األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، كما
وسمو األمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مستشار خادم 

و مجلس الحرمين الشريفين، وسمو األمير فيصل بن فرحان بن عبداهللا وزير الخارجية، ووزير الدولة عض
  .الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان

 ٢ص/٣٠/١٠/٢٠١٩الرأي 

***  

  

  

  

  



 
٤

  اعتداءات

 االحتالل يعـتدي على حـراس األقصى ويهدم منزلين في القدس المحتلة
 

 اعتدت قوات االحتالل االسرائيلي صباح أمس الثالثاء، على حراس المسجد األقصى –فلسطين المحتلة 
  .ها مصلى باب الرحمة داخل المسجد االقصى بمدينة القدس المحتلةالمبارك، عقب اقتحام

وأكد مسؤول االعالم في دائرة االوقاف العامة بالقدس، فراس الدبس في بيان، أن قوات االحتالل 
اقتحمت مصلى باب الرحمة، واعتقلت حارس األقصى ايهاب أبو غزالة، واقتادته لمركز الشرطة 

وأضاف، أن قوات االحتالل اعتدت على . ى الحراس المتواجدين بالدفع والضرباالسرائيلية، كما اعتدت عل
  .الحارس أبو غزالة بالدفع خالل اعتقاله واقتياده للتحقيق

وهدمت آليات بلدية االحتالل االسرائيلي برفقة قوات معززة من شرطة االحتالل في حي الصوانة 
، دون سابق إنذار، رغم قرار المحكمة االسرائيلية بمدينة القدس المحتلة منزال يعود لمواطن فلسطيني

وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في حي الصوانة في . القاضي بتأجيل الهدم لمدة أسبوع
بيان، ان بلدية االحتالل هدمت منزال في حي الصوانة ومنزال اخر في بلدة العيسوية، بحجة البناء دون 

تالل اإلسرائيلي فجر أمس الثالثاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة وشن جيش االح. ترخيص
وقال . بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما زعم االحتالل ضبط أسلحة ووسائل قتالية

 فلسطينيا من الضفة الغربية، جرى تحويلهم ١٥جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم إن جنوده اعتقلوا 
. ، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطن»الشاباك«للتحقيق لدى جهاز األمن العام 

  .كما زعم الجيش ضبط أسلحة ووسائل قتالية خالل مداهمة واقتحام عددا من المنازل

َوفي قطاع غزة، اعتقلت قوات االحتالل، فجر أمس الثالثاء، مواطنين، بعد إصابة أحدهما شرق 
وأطلقت قوات االحتالل النار وقنابل إضاءة بكثافة شرق رفح، قبل أن يتبين أنها . ب قطاع غزةرفح جنو

اعتقلت شابين بعد إصابة أحدهما أثناء محاولتهما التسلل من مدينة رفح بالقرب من بوابة صوفا 
  .العسكرية

لدموع، خالل وأصيب عشرات الفلسطينيين، أمس، بحاالت اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل ل
 وأخطرت قوات  .مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل، في بلدة كوبر غربي رام اهللا، وسط الضفة الغربية

ٍاالحتالل صباح أمس، بهدم ستة منازل في كوبر، وداهمت مبان قيد اإلنشاء وأراض زراعية وأفاد رئيس . ٍ
ًا مأهولة، وأربعة قيد اإلنشاء، منوها إلى أن بلدية كوبر عزت بدوان، بأن اثنين من المنازل التي تم إخطاره

ًعددا من الجيبات العسكرية، كانت قد اقتحمت البلدة خالل ساعات الفجر قبل أن تنسحب إلى أطرافها، 
  .لتعاود اقتحامها ثانية، وتقوم بعمليات تمشيط في أراض زراعية، بحسب ما جاء على موقع وكالة



 
٥

ن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت بلدة كوبر، وفتشت عددا وقال شهود عيان لوكالة األناضول، إ
وأضاف الشهود، إن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وجيش . من منازلها، وأوقفت عددا من المارة

  .االحتالل، استخدم خاللها الجيش الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع

وقال مسعفون . النار في إطارات سيارات مطاطيةبدورهم رشق شبان، القوات بالحجارة، وأشعلوا 
ميدانيون لوكالة األناضول، إنهم قدموا العالج ميدانيا لعشرات المصابين بحاالت اختناق إثر استنشاقهم 

  )وكاالت. (الغاز المسيل للدموع

  ١ص/٣٠/١٠/٢٠١٩الدستور 

*** 

  لةجرافات االحتالل تهدم منزلين وبركسا وتجرف أراضي في القدس المحت
  

هـدمت آليـات االحـتالل اإلســرائيلي، اليـوم الثالثـاء، بركــسا، وجرفـت أراضـي فــي بلـدة العيـسوية فــي 
  .القدس المحتلة

بتعزيـزات عـسكرية  وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمـد أبـو الحمـص إن آليـات االحـتالل
متـر مربـع،  ٤٠٠ ساحتهأراضـي تقـدر مـ هدمت بركسا تعود ملكيته للمواطن لـؤي منـصور محمـود، وجرفـت

 .حمدان تعود ملكيتها للمواطن اسحق محمد مصطفى

القـدس المحتلـة، وأجبـرت  كما هدمت قوات االحتالل، اليوم الثالثاء، منزال في حـي الـصوانة بمدينـة
  .مواطنا آخر على هدم منزله في بلدة العيسوية

المكـون مـن طـابق  ّالفحـام،وقالت مصادر محلية إن جرافات االحتالل هـدمت منـزل المقدسـي خالـد 
  .واحد، وذلك بحجة عدم استصدار التراخيص الالزمة

العيـسوية علـى هـدم  وأضافت المصادر، أن سلطات االحتالل أجبرت المقدسي لؤي فهمي عبيد مـن
  . ذاتيا؛ بحجة البناء دون ترخيصاإلنشاءمنزله قيد 

  ٢٩/١٠/٢٠١٩األيام 

*** 
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  تقارير

  االحتالل اعتداءات لمواجهة "التموضع إعادة" في األقصى مرابطات نجاح

 

 )القدس مدينة موقع خاص (محمد وسام إعداد

 وعمـل سـبقت، عقود منذ المبارك األقصى المسجد حماية عناصر استهداف في االحتالل يتوقف لم
 فيـه والربـاط المـسجد حمايـة عاتقهـا علـى تذأخـ التـي العناصـر غالبيـة ٕواخـراج ضـرب علـى متواصل بشكل

  .المستوطنين القتحامات والتصدي

 قــرار خــالل مــن المحتــل الفلــسطيني الــداخل فــي اإلســالمية الحركــة اســتهداف علــى االحــتالل وعمــل
 – أول تـشرين فـي انطلقـت التـي الـشعبية االنتفاضـات واسـتهداف ،"القـانون عـن خارجـة" واعتبارهـا حظرها
 األقـصى، المـسجد بحـق ياإلسـرائيل االحـتالل داءاتاعتـ تجميد في ًمميزا ًدورا لها كان والتي ٢٠١٥ أكتوبر

  .عليهن والتضييق المرابطات استهداف إلى باإلضافة

 :المبارك األقصى المسجد في المرابطات

ــساء مــن مجموعــة هــن ــواتي الن ــن الل ــى يعمل ــة عل ــارك األقــصى المــسجد حماي ــداءات مــن المب  اعت
 الـــشجاعة فـــي بـــه، يحتـــذى رمـــزا وصـــرن هنأســـمائ بـــرزت المـــستوطنين، وعـــصابات اإلســـرائيلي االحـــتالل
 أم والمربيـة هنـادي الحلـواني المعلمـة خديجـة خـويص، المعلمـة بيـنهن مـن األقـصى، عن والدفاع والصمود

  .األقصى لحماية عزائمهن توحدت اللواتي المرابطات من وغيرهن الهشلمون، طارق

 بهـدف وعـائالتهن، المرابطـات بحـق والجماعيـة الفرديـة العقوبات عشرات اإلسرائيلي االحتالل اتخذ
ــيهن التــضييق ــنعهن عل ــي ّودورهــن رســالتهن مواصــلة مــن وم ــة ف ــى حماي ــين، أول ــد القبلت  االحــتالل واعتم
 عــن اإلبعــاد حتــى بالــضرب علــيهن واالعتــداء االعتقــال مــن ًبــدءا المرابطــات اســتهداف فــي عــدة سياســات
  .المبارك األقصى المسجد في "المقلوبة "طعام لتناو منع إلى اإلجراءات تلك وصلت وقد األقصى، المسجد

 "المـرابطين" نـشاط حظـر قـرار عـن يعلـون موشـيه اإلسـرائيلي الحرب وزير أعلن ٢٠١٥-٩-٩ في
 أن بحجـة القـرار هـذا وجـاء .مـشروعة غيـر كجمعيـات واعتبـارهم المبارك األقصى المسجد في "المرابطات"و

  .األقصى المسجد للساحات المستوطنين اقتحامات خالل شاكلالم ويفتعلون يثيرون والمرابطات المرابطين

ــده، القــرار هــذا وقبــل  دخــول مــن ويمــنعهن المرابطــات اســتهداف اإلســرائيلي االحــتالل يواصــل وبع
 لـم ذلـك أن إال القرار، بعد تصاعدت قد إجراءاته كانت ٕوان والمرابطة، واالعتكاف والتدريس للصالة األقصى

  .إليه نقطة أقرب في أو األقصى في رباطهن لةمواص من المرابطات يمنع

 مـن والـدولي واإلسـالمي العربـي العـالم إلـى األقـصى المـسجد قـضية تـصدير فـي المرابطـات ونجحن
 كــل فــي ونجحــن المتواصــلة، االحــتالل العتــداءات وتعرضــهن والميــداني اإلعالمــي وحــراكهم صــوتهم خــالل
 فــي ســيما ال إبداعيــة، بطــرق اإلســرائيلي لالحــتالل يوالتــصد المواجهــة فــي إبداعيــة صــورة بتقــديم محطــة



 
٧

 فــي األمــة حــق تؤكـد عديــدة إعالميــة حمــالت وفـي الرحمــة، وبــاب األســباط بـاب كهبتــي الفاصــلة المحطـات
  .األقصى المسجد

 األعيـاد قبيـل يتبعهـا التـي المبـارك األقـصى المسجد عن اإلبعاد سياسة اإلسرائيلي االحتالل ويعتمد
 يحرصـن المرحلة، هذه وفي بحرية، واقتحامه المبارك األقصى بالمسجد التفرد بهدف ودية،اليه والمناسبات
  .المبارك األقصى المسجد أبواب عند الرباط على المرابطات

 فــي جلجوليــة منطقــة ســكان مــن فلــسطينية فتــاة االحــتالل اعتقــل الماضــية، القليلــة األيــام وخــالل
 السلـسلة، بـاب جهـة مـن المبـارك األقـصى المـسجد أمـام مـن ،١٩٤٨ العـام منذ المحتل الفلسطيني الداخل

 قــرب السلــسلة بــاب فــي المرابطــات علــى بالــضرب اعتــدت كمــا معهــا، للتحقيــق مراكزهــا أحــد إلــى ّوحولتهــا
 الهــالل عيــادة إلــى المحتــل، بالــداخل عكــا ســكان مــن دعــور طــارق أم الــسيدة نقــل وتــم األقــصى، المــسجد
  .عليها االعتداء نتيجة بالحائط رأسها ارتطام بعد المحتلة بالقدس القديمة البلدة داخل األحمر

 أم ّوسـلم السلـسلة، بـاب أمام من الصيداوي عايدة المبعدة المقدسية السيدة ًأيضا االحتالل واعتقل
  .المحتلة القدس سكان من وهي معها، للتحقيق استدعاء أمر الشيوخي محمد

 مباشـرة ّالمطلـة الطـور بلـدة ُأسـكن كنـت" :خـويص جـةخدي المرابطـة تقـول االسـتهداف، سياق وفي
 ًحاليـا لكـن منـه، الـشرقية خاصـة مساحته بكامل األقصى للرائي ُيظهر حيث المبارك، األقصى المسجد على

ُيعتبر كان ٕوان المبارك، األقصى المسجد عن ما ًنوعا بعيد بيت في أعيش  ّإال ّالمقدسـة، المدينـة مـن جـزءا ُ
 ".القدس مدينة عن البلدة َوفصل لطريقا ّشق قد الجدار أن

ِللسكن مضطرة ُصرت" :وتضيف  وال القـدس، مدينـة دخـول مـن ٌممنـوع زوجـي ّألن ؛ البلدة هذه في َ
َيسمح  القـدس لـدخول تـصريح ورقـة وال إقامـة ورقـة حتى وال مؤقتة مقدسية هوية على بالحصول حتى له ُ

  ".مقدسية ةإقام وثيقة يحملون مقادسة وأبناءه زوجته ّأن مع

 ًأضـعافا ًمضاعفا وقتا للقدس َأصل حتى ُيتطلب الذي البعيد، بيتي من ًّيوميا أخرج" :خويص وتتابع
 عنــد ُوأعــود للقــدس، الثامنــة بعــد ألصــل ًصــباحا الــسادسة مــن لعملــي ُأخــرج كبيــرين، ًوجهــدا ومــشقة كثيــرة
  ".والعشاء المغرب لصالتي ّبواباته أو لألقصى ّمجددا ُأخرج ّثم ، البيت َأعمال ألنجز للبيت الثالثة

 المرابطــات نجــاح إن" :الدوليــة القــدس مؤســسة عــام مــدير نائــب زيــدان أيمــن األســتاذ يقــول بــدوره
 المبـارك، األقـصى المـسجد عـن واإلبعـاد المالحقـة من بالرغم والدفاع التصدي يواصل الذي المرن بالصمود

 المــستوطنين العتــداءات التــصدي ومواصــلة حــتاللاال إجــراءات امتــصاص فــي المرابطــات قــدرة عــن ًفــضال
ــة ــاط خــالل مــن بفاعلي ــد الرب ــاب عن ــسلة ب ــل السل ــي المــسجد خــارج المواجهــة ونق  المقاومــة مــن صــورة ف
  ".المبدعة



 
٨

 المتراكمـة والخبـرة بـصمودهن اسـتطعن الـشعبية، للمقاومـة فريد نموذج المرابطات :"زيدان ويضيف
 مـن المبـارك األقـصى المـسجد وتهويـد السـتباحة التـصدي فـي ًمتقـدما اًموقع يتبوأن أن االحتالل معاندة في

 ".األقصى حرمة وانتهاك االقتحامات خالل

 الالتينيـة وأمريكيـا جنيـف في نقاشا الصمود هذا خلق أن بالفعل حدث ما هذا :"بالقول زيدان وختم
 فــي اإلســرائيلي االحــتالل تانتهاكــا تنــاول الــذي األخيــر تقريــره فــي األرومتوســطي المركــز حــراك خــالل مــن

  ".عرقي تطهير بـ ووصفه المحتلة القدس

 فـي يـرابطن يحملنها، التي األمانة على الحفاظ المبارك األقصى المسجد في المرابطات تحاول هكذا
 من المستوطنين عصابات لمنع إليه نقطة أقرب عند حطة، باب السلسلة، باب عند أبوابه، عند ...األقصى

  .المبارك األقصى سجدالم في التفرد

  ٢٩/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

ً شهيدا فلسطينيا١٥االحتالل يحتجز جثامين : مركز حقوقي فلسطيني ً  
  

 أفاد مركز حقوقي فلسطيني بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي ما تزال - عمان -  نادية سعد الدين
ً شهيدا فلسطينيا من قطاع غزة، بينهم طف١٥تحتجز جثامين  الن، وترفض تسليمهم لذويهم، بينما واصلت ً

ّعدوانها، أمس، بشن حملة واسعة من المداهمات واالعتقاالت في أنحاء مختلفة من األراضي 
ًالشهداء المحتجزة جثامينهم قضوا جميعا منذ “وقال مركز الميزان لحقوق اإلنسان الفلسطيني إن .المحتلة

  .”٢٠١٨) مارس(ول الحدود الشرقية لقطاع غزة في آذار بدء مسيرات العودة الشعبية السلمية على ط

سلطات االحتالل سلمت األربعاء الماضي جثمان الطفل الفلسطيني عماد شاهين، من “وأضاف أن 
باالنتهاكات “وندد .”مخيم النصيرات لالجئين الفلسطينيين وسط القطاع، بعد طلب من مراكز حقوقية

ً، معربا عن استهجانه لسياسة احتجاز ” الفلسطينيين في قطاع غزةاإلسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين
ّتنتهك الحقوق األساسية للمتوفي وعائلته وتتسبب بمعاناة “كونها ” غير اإلنسانية“جثامين الشهداء  ّ

  .”إضافية لذويه في شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يحظره القانون الدولي

الدولي بالتدخل العاجل والفاعل لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية المجتمع “ّطالب المركز الحقوقي و
والضغط على سلطات االحتالل لإلفراج عن باقي الجثامين المحتجزة وتمكين ذويهم من إلقاء النظرة األخيرة 

ويشار إلى أن ما يسمى المحكمة العليا .”عليهم ودفنهم بطريقة الئقة تتناسب ومعتقداتهم الدينية والثقافية
الماضي، على طلب النيابة العامة ) سبتمبر(سرائيلية في القدس المحتلة وافقت، في شهر أيلول اإل

والجيش والشرطة في الكيان اإلسرائيلي باستمرار احتجاز جثامين شبان فلسطينيين كانوا استشهدوا في 
  .مواجهات مع قوات االحتالل في أحداث متفرقة في الضفة الغربية وقطاع غزة



 
٩

 للمطالبة برفع الحصار اإلسرائيلي ٢٠١٨) مارس( آذار ٣٠يرات العودة قد انطلقت في وكانت مس
  . وللتأكيد على حق عودة الالجئين الفلسطينيين٢٠٠٧المفروض على قطاع غزة منذ منتصف العام 

 ١٢ طفال و٦١ً فلسطينيا، بينهم ٣١٣وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة؛ فقد استشهد 
ً ألفا تلقوا العالج في ١٨ ألف فلسطيني، منهم أكثر من ٣٤بلغ عدد الجرحى أكثر من سيدة، في حين 

فيما واصلت قوات االحتالل عدوانها ضد الشعب الفلسطيني، باعتقال .المستشفيات منذ بدء المسيرات
حتها فلسطينيين اثنين بالقرب من السياج األمني الفاصل جنوبي قطاع غزة، فيما أصيب أحدهما بنيران أسل

ًكما اعتقلت عددا من الفلسطينيين عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها في مناطق .الكثيفة
قوات االحتالل اعتقلت أربعة مواطنين “وأفادت األنباء الفلسطينية بأن .متفرقة من الضفة الغربية المحتلة

منزل أحد المواطنين، في قرية شمالي نابلس، كما داهمت ” عصيرة الشمالية“من منازلهم في بلدة 
واندلعت .”، قضاء سلفيت”سكاكا“ًشرقي نابلس، وعاثت بداخله خرابا، واعتقلت آخرين من بلدة ” روجيب“

لالجئين ” الدهيشة“المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات االحتالل أثناء اقتحامها مخيم 
مما أسفر عن وقوع اإلصابات واالعتقاالت بين صفوف ًالفلسطينيين، جنوبي مدينة بيت لحم، جنوبا، 

ًفي مدينة أريحا، شرقا، مواجهات عنيفة تخللها إلقاء ” عقبة جبر“وبالتزامن؛ شهد مخيم .المواطنين
ًزجاجات حارقة على دوريات االحتالل، فيما اعتقلت قوات االحتالل فتى فلسطينيا من منزله داخل حي 

وفي نفس السياق؛ أخطرت سلطات االحتالل بهدم ست منشآت فلسطينية .في القدس المحتلة” الصوانة“
شمالي غرب رام اهللا، بذريعة وقوعها ضمن المنطقة المصنفة ” كوبر“في بلدة ” الظهر“سكنية في منطقة 

 في المائة من مساحة الضفة الغربية، وتخضع ٦١، التي تشكل زهاء ١٩٩٣، ”أوسلو“، وفق اتفاق ”ج“
واإلدارية اإلسرائيلية، ما يستلزم موافقة سلطات االحتالل على أي مشاريع أو إجراءات للسيطرة األمنية 

من جانبه؛ كان ممثل السلطة الفلسطينية لدى األمم المتحدة، رياض منصور، قد طالب .فلسطينية بها
ت الصلة مجلس األمن الدولي بضرورة االضطالع بمسؤولياته تجاه االحتالل اإلسرائيلي، وتطبيق قرارته ذا

وقال منصور، على هامش انعقاد الجلسة الشهرية المفتوحة لمجلس األمن حول .بالقضية الفلسطينية
ًمجلس األمن ليس ناديا للتسلية بل هو مسؤول عن حفظ السلم “الشرق األوسط والقضية الفلسطينية، إن 

وأردف .”م المتحدة وقرارتهواألمن الدوليين ويجب أن يضطلع بمسؤولياته فيما يتعلق بتطبيق ميثاق األم
نريد من مجلس األمن أن يبعث برسالة قوية إلى القوة القائمة باالحتالل مفادها أن إنهاء الصراع “: قائال

  .”ٕواقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف هو الحل الوحيد لتحقيق السالم

الء الذين يزدرون القانون الدولي إلى من واجب المجتمع الدولي القيام بإخضاع هؤ“ونوه إلى أن 
  .”المساءلة وفقا لميثاق األمم المتحدة

  ٢٦ ص٣٠/١٠/٢٠١٩الغد 

***  

 



 
١٠

  برنامج عين على القدس
  

 عين على القدس يسلط الضوء على سياسة اإلبعاد وتفريغ األقصى

لى  سلط برنامج عين على القدس الذي بثه التلفزيون األردني أمس االثنين الضوء ع-عمان  
سياسة االبعاد وتفريغ المسجد االقصى التي تنتهجها سلطات االحتالل ضد الفلسطينيين بشكل عام 

  .والمقدسيين بشكل خاص

وحسب عايدة الصيداوي التي تسكن في باب الحديد، على بعد امتار من المسجد االقصى، وتم 
ًدها بالمسجد االقصى وتحديدا في استبعادها لمدة ستة أشهر بغير حق، قالت إن االحتالل استبعدها لتواج

نحن ال نتخلى عن أقصانا مهما كلف الثمن، ونحن نتواجد ونصلي في اقرب نقطة "باب الرحمة، وأكدت 
  ."من المسجد، وال بد لهؤالء الهمجيين من الفهم بان هذا المسجد لنا وهو جزء من عقيدتنا

 سياسة اإلبعاد التي ينتهجها وقال المحامي المقدسي حمزه قطينة في حديثه للبرنامج، إن
الصهاينة تتعدى حدود االنسانية، فهي لم تفرق بين الرجال والنساء، وال حتى كبار السن واألطفال، حتى 
أنها في بعض األحيان طالت حراس المسجد وموظفين في دائرة أوقاف القدس وخطباء المسجد األقصى، 

ام الخمس االخيرة طور من أساليب االبعاد عن المسجد واألعداد في تزايد مستمر، فاالحتالل خالل االعو
  .االقصى وآلياته القانونية

وأكد أن أكثر أوامر االبعاد استبدادا واستفزازا وعنجهية، هي تلك التي تم استحداثها وتسمى 
وهي قائمة يحملها شرطي إسرائيلي يقف على مدخل الحرم، ويمنع من شاء من الدخول " القائمة السوداء"

  .ة أن الضابط ال يسمح له الدخول في تلك األوقاتبحج

ًإن هنالك أطماعا لدى : أما عن سبب استهداف باب الرحمة بشكل خاص بعمليات االستبعاد، قال
ًالمستوطنين وسلطات االحتالل خصوصا بعد قرار مجلس األوقاف بفتح هذا المصلى للمصلين وألنها 

  .القبليمنطقة شرقية وبعيدة بعض الشيء عن المسجد 

وفي حديثه عن الجانب القانوني، واالختصاص القضائي في هذه القضية، بين المحامي قطينة أن 
كل ما يخص القدس هو أمر سيادي وبالتالي فهو ال يخضع لسلطة المحاكم المحلية اإلسرائيلية، وعليه 

د بأيديهم، وأنما يقتصر فال يمكن للمحامين الفلسطينيين الذهاب إلى محاكم االحتالل وطرح موضوع اإلبعا
دورهم على مواجهة سياسة اإلبعاد عندما يتم اعتقال األشخاص وتوجيه التهم إليهم، ببيان بطالنها 

  .وومطالبة المحاكم باعطائهم حقهم بالتواجد في المسجد وممارسة شعائرهم الدينية فيه

 ٩ص/٣٠/١٠/٢٠١٩الدستور 

***  

  



 
١١

  فعاليات

 الثقافية فلسطين لجوائز الجديدة للدورة الترشح باب فتح
 

 التاسـعة الـدورة" الثقافيـة فلـسطين "لجوائز الترشيح باب فتح عن" الدولية فلسطين مؤسسة "أعلنت
 تقـدمها) $٥٠٠٠ (جـائزة كـل قيمـة وتبلـغ. كبير فلسطيني عربي علم اسم منها كل تحمل التي ،٢٠٢٠ -
 المهجــر/ والمنفــى الــشتات فــي المقتــدرين أبنــاء أحــد مــن كــريم بتبــرع وأحيانــا كمؤســسة ســنويا" المؤســسة"

 الـست، الجـوائز إحـدى لنيـل المقبـل، ثـاني تشرين بداية مع الترشيح طلبات استقبال سيبدأ حيث والمغترب،
 جمـال التـشكيلي الفـن رائـد جـائزة: "العـام لهـذا وهـي المختلفـة، الحقـول فـي الـرواد باسم تسميتها تمت التي

 ،"للكاريكــاتير العلــي نــاجي جــائزة"و ،"الروايــة "فــي العــام لهــذا وهــي" دبلــأل كنفــاني غــسان جــائزة"و ،"بــدران
 التنـويري الفكـر فـي سـعيد إدوارد جـائزة"و ،"بسيـسو معـين: العـام هذا وشاعر – للشعر طوقان فدى جائزة"و

ــي ــد المعاصــر العرب ــر ونق ــشراقي الفك ــد جــائزة"و ،"االست ــب ولي ــصوير الخطي ــوغرافي للت ــال".الفوت  األســتاذ وق
 وعـضو ،"الدوليـة فلـسطين لمؤسـسة "التنفيـذي والـرئيس األمنـاء مجلـس عضو الرحمن، عبد أسعد دكتورال

 ثقافيــا موعــدا أصــبحت" الثقافيــة فلــسطين جــوائز "أن ،"العربيــة الجــوائز منتــدى "لـــ الــدائم التنفيــذي المجلــس
 الـست الجـوائز مـن واحـدة كـل علـى تـشرف حيـث قـدما، بـه والـدفع العربي، الشبابي باإلبداع لالحتفاء بارزا
 مـن اختيارهـا يـتم اللجـان هـذه وأن الجـائزة، مجـال فـي ومتخصـصين أكـاديميين مـن مكونة متخصصة لجنة

 آلية في وحتى المسابقة نتائج في" المؤسسة "تتدخل وال والعربي، المحلي المستوى على المعروفة األسماء
/ تمـوز مـن األول فـي يقـام كبيـر حفل في الفائزين ىعل ستوزع الست الجوائز أن إلى مشيرا الفنية، التقييم
" الدوليـة فلـسطين مؤسـسة "إحـساس مـن نابعة الجوائز هذه أن الرحمن عبد الدكتور وأوضح.٢٠٢٠ يوليو

 يلعبــه الــذي بالــدور لقناعتهــا الثقــافي الــوعي تحفيــز فــي ورغبتهــا الفلــسطينية، القــضية تجــاه بمــسؤوليتها
 الموهـوبين، العـرب الـشباب بين والتنافس لإلبداع مناخ وتوفير وباألفراد، الفكرب االرتقاء في الثقافي الحراك

 واعتبـر.المبـدعين الـرواد هـؤالء مـن واحـد كل ومسيرة ذكرى حفظ إلى إضافة بالمجتمع، بالنهوض يؤدي ما
 مـن ايـدمتز لعـدد ًوحلمـا وطنيـا، ثقافيـا مـشروعا اليـوم أضـحت الثقافية الجوائز هذه أن الرحمن عبد الدكتور

 حيـث باألسـاس، الجـوائز تستهدفهم الذين وهم الشريف، التنافس من جو في بها، للفوز الشباب المبدعين
 قاعـدة علـى وذلـك العربي، الثقافي الوسط في المكانة وتعزيز األقدام تثبيت في وجوائزها" المؤسسة "نجحت
 والعــرب الفلـسطينيين مــن الناشـئة األجيـال لــدى للتـصرف القابلــة غيـر الفلـسطينية بــالحقوق الـوعي ترسـيخ
 فــي الجديــدة الفلــسطينية األجيــال لــدى اإلبــداع منــابع وتغذيــة استكــشاف عبــر الفلــسطيني، الحــق وأنــصار
ــوطن ــى ال ــراغبين.والمهجــر َوالمغتــرب والمنف ــي باالشــتراك لل ــست المــسابقات مــن مــسابقة أي ف  المــذكورة ال
 فلـسطين جـوائز أو  pii@diaspora.org الدوليـة نفلسطي مؤسسة موقع زيارة يمكنكم الشروط، ومعرفة
  .palestineawards.com الثقافية

  ٢٣/١٠/٢٠١٩موقع وزارة الثقافة األردنية 
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  تنفيذه في شراكة القدس ضد اإلسرائيلي العدوان على الصمت ":الشعبي الوطني المؤتمر"

 

 المدينـة علـى الـشرسة يليةاإلسرائ الهجمة للقدس الشعبي الوطني المؤتمر استنكر – وفا – القدس
 العـدوان هـذا علـى العـالمي الـصمت معتبـرا مقـدس، هـو مـا وكـل فلسطيني هو ما كل تطال والتي المقدسة،
 .المدينة في الفلسطيني الوجود تصفية في وشراكة تواطؤا االحتاللي

ــدد ــان فــي المــؤتمر ون ــاء، اليــوم لــه بي  اتســلط تمارســها التــي الجــسدية التــصفية بعمليــات الثالث
 .واهية أمنية بذرائع المقدسي الشباب بحق االحتالل

 وقـوات االحـتالل جنـود هـم العـزل المقدسـيين للمـواطنين والجمعـي الفـردي األمـن يهـدد من أن وأكد
 المــسجد وخاصــة يــومي بــشكل القــدس تحويــل وأن المتطرفــة، واالســتيطانية اليهوديــة والجماعــات الــشرطة
 طائلـة تحـت اآلمنـين علـى النـار ٕواطـالق الزنـاد علـى األصـبع ووضـع ،عـسكرية ثكنـة إلى المبارك، األقصى
 تـستفرد إحاللـي، احـتالل دولـة بـصفتها إسـرائيل عليـه تحاسـب أن يجـب الذي الحقيقي اإلرهاب هو الشبهة
 واألعـراف القـانون علـى الخارجـة الدولـة لهـذه الجديـة الدولية المحاسبة غياب ظل في الفلسطيني، بالشعب
 .الدولية

 علــى التــضييق مثــل القــدس، فــي الــسيادية المظــاهر علــى إســرائيل العتــداء رفــضه المــؤتمر ددوجــ
 أيـة فـي المـشاركة مـن غيـث عدنان المحافظ منع قرار آخرها كان والتي الفلسطينيين، والمسؤولين القيادات
 االسـتمرار لأجـ مـن المقدسية للمؤسسات المالي الدعم تقديم أو مجتمعية، أو سياسية فعاليات أو نشاطات

 .للمواطنين خدماتها تقديم في

 القدس، في الفلسطينية بالسيادة مساسا تعتبر واإلجراءات القرارات هذه مثل أن إلى المؤتمر وأشار
 باعتبـار ترمـب دونالـد األميركـي الـرئيس قـرار إلـى اسـتنادا المدينة، على ووصايته االحتالل لوجود وتكريسا
 .إلسرائيل عاصمة المدينة

 ضــمنته والــذي القــدس فــي الــسياسي العمــل حريــة علــى ومرفــوض ســافر اعتــداء بأنــه وصــفه كمــا
 .التحرير ومنظمة إسرائيل بين الموقعة أوسلو اتفاقية

 لـن المدينـة فهـذه" عاصـمتها، القـدس أن اعتبـرت حـال فـي واهمـة تكون إسرائيل أن المؤتمر وبين
 وقدســيتها عروبتهــا تمــس التــي القــرارات كــل رغــم األبديــة دولتنــا عاصــمة وهــي فلــسطينية عربيــة إال تكــون

 ".والمسلمين العرب وكل الفلسطيني للشعب بالنسبة

 كـبح أجـل مـن والفـوري العاجـل بـالتحرك والمـسلمين والعـرب الحـر العـالم بيانـه فـي المـؤتمر وطالب
 واصــفا المدينــة، هــذه فــي شــعبنا وأبنــاء وقياداتهــا القــدس ضــد المــسبوق غيــر اإلســرائيلي التطــرف جمــاح

 .تنفيذها في شراكة بأنه الجرائم هذه على السكوت



 
١٣

 أبـو"و البابـا كجبـل القـدس منطقـة فـي الصامدة البدوية للتجمعات دعمه سيواصل أنه المؤتمر وأكد
 والترحيــل اإلبعــاد بخطـر المهــددة التجمعــات تلـك أهــالي صــمود تعزيـز شــأنه مــن ألن األحمـر، والخــان "نـوار

 ".أدوميم معاليه" ومنها القدس، محافظة أراضي على المقامة المستوطنات توسيع لصالح

 الجهـــات عبـــر للقـــدس دعمهـــا واإلســـالمية العربيـــة الـــدول مواصـــلة أهميـــة علـــى المـــؤتمر وشـــدد
 االحتاللـي التهجير مخطط ومواجهة أرضهم، على الثبات من المقدسيون يتمكن حتى الرسمية، الفلسطينية

  .يهودية أغلبية ذات المدينة لجعل الهادف

  ٣٠/١٠/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

  كما حمدان؟… ًماذا لو كان ضحية رصاص الشرطة في إسرائيل إسرائيليا
  

 )٢٩/١٠/٢٠١٩ هآرتس (خوري وجاكي بيلغ بار :بقلم

 الـذي الـشرطي للمحاكمـة يقـدم بـأن للحكومـة القـانوني المستـشار أمـس العليـا العـدل محكمـة أمـرت
 غيـر الملـف إغـالق قـرار أن وقـررت ،٢٠١٤ العـام فـي كنـا كفـر فـي حمـدان خيـر الـشاب وقتـل نارال أطلق

 إسـحق نـاؤور والـشرطي .مطـبخ سـكين يحمـل وهـو شـرطة سـيارة نوافـذ ،)سـنة ٢٢( حمـدان طرق .معقول
 ضـد الملـف أغلـق الـشرطة فـي التحقيقـات قـسم .الـوراء إلـى يتراجـع كـان وقـت في وقتله، النار عليه أطلق

 العائلـة قدمتـه الـذي االلتمـاس رفض القانوني والمستشار .تهمة وجود عدم بحجة ٢٠١٥ العام في سحقإ
 كروسـكوفف عـوفر القـضاة، بأغلبيـة اتخـاذه تـم للمحاكمـة الـشرطي بتقـديم األمـر إعطـاء قـرار .الـشأن بهذا

 المستشار موقف في التدخل عدم يجب بأنه اعتقد الذي سولبرغ، نوعام القاضي لموقف ًخالفا قره، وجورج
 .القانوني

ــال كروســكوفف القاضــي  ــرار إن ق ــشار ق ــم المست ــه يكــن ل ــرر ل ــت يجــب، كمــا مب ــه وكان ــوب في  عي
 ال األساسـي المبـرر واضـح؛ غيـر )الملـف إغـالق( القـرار لهـذا القـانوني األسـاس ":أقوالـه وحسب .جوهرية
 كانـت التـي االحتمـاالت كـل فحـص يـتم ملـ مقنعـة؛ غيـر القـرار في التي الصعوبات ذريعة بينات؛ إلى يستند
ــدى ــشار ل ــانوني المست ــة فــصل وقــد ."الق ــات ثالث ــا التــي مكون ــا دمجه ــزم ًمع ــي اســتثنائي بتــدخل يل  قــرار ف

 الــشرطي، تهمــة فحــص فــي الكامنــة العامـة للمــصلحة ،"أعطــي إذا هــذا "معــدوم، وزن :القــانوني المستـشار
 .الملـف إغـالق مبـررات وضـوح وعـدم الـشرطي، دمهاقـ مختلفـة روايـات مـن ثـارت التـي الصعوبات وتجاهل
 بــصورة والمحابــاة، بالتفــضيل االنطبــاع تولــد أن يمكنهــا لموضــوعه النيابــة معالجــة بــأن كروســكوفف وكتــب
 للمحاكمـة، تقديمهم عدم بواسطة أفعالهم عن المسؤولية من شرطة رجال يعفي أن يمكنه الجهاز أن تظهر
  .إنسان موت في تسبب أنه رغم
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 ًسـببا أعطـي الـشرطة مـع التحقيقـات قـسم قـرار أن فـي محتمـل تناقض إلى ًأيضا كروسكوفف رأشا
 أن إلـى أشـار لقـد .القانوني المستشار قرار في آخر سبب إلى اإلشارة جرت حين في الملف، إلغالق ًواحدا

 كمـا لبينـاتبا مـدعوم غيـر للخطـر، الحيـاة تعـريض القـانوني، المستـشار إليـه اسـتند الذي األساسي المبرر
 النـار فيـه أطلقـت الـذي الوقـت فـي ..القانوني المستشار موقف وحسب ".نفسه القانوني المستشار اعتبرها

  .أضاف ،ً"أحدا يهدد بأنه يظهر يكن ولم أحد حياة يهدد يكن لم خير، على

 تقـديم مثـل يجـب، كمـا الملـف إلغـالق البـدائل كـل فحـص يـتم لـم بأنـه قـراره فـي كتـب كروسكوفف 
 مــصلحة الحــسبان فــي يأخــذ لــم القــانوني المستــشار أن يبــدو ":وأشــار .اإلهمــال بتهمــة للمحاكمــة قإســح

 الظـروف كـل بـأن أوضـح وقـد .ً"مواطنـا وقتـل النـار أطلـق الـذي الـشرطي تهمـة فحـص في األولى الجمهور
 االجتماعيــة والمــصلحة تثيرهــا التــي والتــساؤالت للحادثــة الخطيــرة النتيجــة ":للمحاكمــة إســحق تقــديم تبــرر

 الـذي الـشرطي رواية في للصعوبات إعطاؤه يجب الذي والوزن شرطي، قبل من مواطن قتل لفحص المهمة
 بعـدم لقـراره القـانوني المستـشار مبـرر فـي ذلـك، إلـى إضـافة .النتيجـة هـذه إلـى يـؤدي ذلـك كل النار، أطلق
  ."جوهري عوار هناك كان اتهام، الئحة تقديم

 أطلـق بحـسبها التي الشرطي أقوال اقتبس لقد .روايته غير قد الشرطي أن إلى تطرق قره القاضي 
 بأنــه قـال للحادثــة، توثيـق بوجــود عـرف أن بعــد ولكـن .صـديقه حيــاة علـى خــشي ألنـه حمــدان، علـى النـار
 يثيــر التنــاقض إن قــره وقــال .الــشاب قتــل ينــوي يكــن لــم وأنــه" األســفل نحــو يــستطيع مــا بقــدر "النــار أطلــق

  .وصديقه إسحق موثوقية بمستوى يتعلق فيما قيةحقي تساؤالت

 وحللـوا األمـور أعمـاق فـي غاصـوا زمالئـي ":قـراره فـي وكتـب ذلـك عـارض سـولبرغ نوعام القاضي 
 يجب ال أمر وهذا .بموقفهم للحكومة القانوني المستشار موقف واستبدلوا الموثوقية مستوى وقرروا البينات

  ."فعله

 انتقـاد فيه مهم حكم بقرار يتعلق األمر إن قال حمدان، عائلة مثل ذيال فيلدمان، افيغدور المحامي
 يتعلـق األمـر ألن التمييـز يـشوبه القـانوني المستشار قرار أن إلى رمز من وأكثر القانوني، للمستشار شديد

ــي بــضحية ــشار يفحــص أن آمــل ".عرب ــانوني المست ــه مــن شــخص أو للحكومــة الق ــرار قبل ــم ق ــدم الحك  ويق
 وذلـك صـغيرة، وعقوبـة بـصفقة تنتهـي هامـشية بتهمـة ولـيس المتعمـد غير القتل بتهمة كمةللمحا الشرطي

  .فيلدمان أضاف ،"حمدان على النار إطالق سبب لغياب

ــذي أمــارة، أحمــد المحــامي ــل ال ــة مث ــأن أضــاف المحاكمــة، خــالل العائل ــرار "هــذا ب ــة مهــم ق  للحادث
 كــل ناحيتنــا مــن .الــشرطة تنميــه الــذي المعاقبــة وعــدم الــشرطة عنــف ثقافــة ضــد ًأيــضا وللنــضال المحــددة،
 الــشاب قتــل عــن المــسؤولية يتحملــون وهــم قانونيــة، غيــر بــصورة وتــصرفوا القــانون خرقــوا الوحــدة أعـضاء
 مـرة يـدل القـرار .الزنـاد علـى بالـضغط قـام مـن فقـط ولـيس التحقيـق، عمليـة تشويش أو به والتنكيل حمدان
 علـى القـانون بتطبيـق يهتمـون ال للحكومـة القانوني والمستشار طةالشر مع التحقيقات قسم أن على أخرى



 
١٥

 أم جديـة اتهام الئحة القانوني المستشار سيقدم هل رؤية المهم من .القانون يخالفون الذين الشرطة رجال
  ."المتعمد غير بالقتل وليس بسيطة بمخالفة التهامه ًطرقا سيجد

 عـم ابـن العتقال السرية الخاصة الوحدة من قوة خرجت ٢٠١٤ الثاني تشرين في النفس عن الدفاع مبرر
 .طـريقهم الـشرطة رجـال وواصـل الـشرطة، سـيارة في ووضع اعتقاله تم وقد .كنا كفر في يقيم الذي حمدان

 ."أكبـر اهللا "يقـول وهـو سـم ٢٩ طولها مطبخ سكين يحمل وهو السيارة نحو حمدان ركض سفرهم أثناء في
 نافـذة علـى طـرق البدايـة فـي .بالـسكين نوافـذها علـى بـالطرق وبـدأ جانبهـاب حمدان ووقف السيارة، توقفت
 توجــه ذلــك بعــد .يفــتح لــم المغلــق والبــاب المحميــة النافــذة تكــسر لــم .البــاب فــتح وحــاول األماميــة الــسيارة
 قــرب يجلــس كــان الــذي ليفــي بــن الــشرطي .ًأيــضا عليهــا وطــرق اليمــين علــى الخلفيــة النافــذة إلــى حمــدان
 فـي رصاصـتين وأطلـق الـسيارة بـاب بفـتح يجـدي ال صـراخه أن الحـظ وعندما .يبتعد كي عليه رخص النافذة
 ليفـي خـرج المرحلة هذه في .النافذة على بالسكين للطرق عاد لكنه النار، إطالق من حمدان خاف .الهواء

 يـستجب لـم الـذي حمـدان ولكن .السكين إلقاء منه وطلبا حمدان نحو سالحهما وصوبا السيارة من ٕواسحق
 وواصـلت األيـسر مرفقـه فأصـابت حمـدان، علـى واحـدة رصاصـة إسـحق أطلـق .بالتراجع بدأ الشرطة ألوامر

 المكـان مـن قريبين كانوا الذين الناس.األرض على حمدان وسقط .اليسرى الجهة في الخصر إلى هناك من
 رجـال أبلـغ الـسفر وعنـد .ةالـسيار فـي ووضـعه حمـدان جـر إلـى وسـارعوا الـشرطة، رجال من باالقتراب بدأوا

 ســيارة فــي العــالج لتلقــي حمــدان نقــل ثــم .إســعاف ســيارة واســتدعوا حــدث، بمــا المنــاوب الــضابط الــشرطة
 الـشرطة مـع التحقيقـات قـسم أبلـغ ذلـك مـن سنة نصف بعد.موته ُأعلن المستشفى وصوله وعند اإلسعاف،

 .العـام المـدعي عليـه وافـق الذي األمر هوو .تهمة وجود عدم بذريعة الملف إغالق قرر بأنه حمدان عائلة
 عـن الـدفاع مبـرر الشخـصي، الموقـف حسب األقل على النار أطلق من يعطي تنفيذه تم الذي النار إطالق"

 ضـد جنائيـة تهمـة لتوجيـه معقـول شك هناك يكن لم أنه على االستثنائية الحادثة ظروف في ويدل النفس،
ــار أطلــق الــذي الــشرطي ــة،ال بــضغط وتــصرف الن  حادثــة فــي ًمتــسرعا ًقــرارا واتخــذ .معقــدة ظــروف فــي حال
 مـن حزيـران فـي.القـرار فـي كتـب ،"ثـوان لبضع استمر الذي للخطر، الناس حياة تعريض تضمنت متدحرجة

 ألنـه ابنـه مـوت مسؤولية يتحمل إسحق إن وقال التماسا القانوني للمستشار حمدان والد قدم نفسها السنة
 درجــة إلــى تــصل ظــروف فــي النــار إطــالق نتيجــة الحــسبان فــي األخــذ دون هجــسد وســط علــى النــار أطلــق"

 لـم لكنـه القـانوني، للمستشار حمدان والد توجه االلتماس تقديم منذ سنتين خالل ."متعمد غير قتل مخالفة
 أمـــر إعطـــاء وطلـــب العليـــا العـــدل لمحكمـــة ًالتماســـا قـــدم ٢٠١٧ حزيـــران وفـــي .رد أي علـــى منـــه يحـــصل

 بـــرفض القـــانوني المستـــشار أمـــر نفـــسه اليـــوم وفـــي .االلتمـــاس بـــشأن قـــرار باتخـــاذ ونيالقـــان للمستـــشار
  .االستئناف

 ٣٠/١٠/٢٠١٩القدس العربي 

***  
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  اخبار باالنجليزية

The ethnic cleansing of Palestinian 

 Christians that nobody is talking about 
  

Ramzy Baroud 

Palestine’s Christian population is dwindling at an alarming rate. The world’s most ancient 

Christian community is moving elsewhere. And the reason for this is Israel. 

Christian leaders from Palestine and South Africa sounded the alarm at a conference in 

Johannesburg on October 15. Their gathering was titled: “The Holy Land: A Palestinian 

Christian Perspective”.  

One major issue that highlighted itself at the meetings is the rapidly declining number of 

Palestinian Christians in Palestine.  

There are varied estimates on how many Palestinian Christians are still living in Palestine 

today, compared with the period before 1948, when the state of Israel was established atop 

Palestinian towns and villages. Regardless of the source of the various studies, there is near 

consensus that the number of Christian inhabitants of Palestine has dropped by nearly ten-

fold in the last 70 years. 

A population census carried out by the Palestinian Central Bureau of Statistics in 2017 

concluded that there are 47,000 Palestinian Christians living in Palestine, with reference to 

the occupied West Bank, East Jerusalem and the Gaza Strip. 98  per cent of Palestine’s 

Christians live in the West Bank, concentrated mostly in the cities of Ramallah, Bethlehem 

and Jerusalem, while the remainder, a tiny Christian community of merely 1,100 people, 

lives in the besieged Gaza Strip.  

The demographic crisis that had afflicted the Christian community decades ago is now 

brewing.  

For example, 70 years ago, Bethlehem, the birthplace of Jesus Christ, was 86 per cent 

Christian. The demographics of the city, however, have fundamentally shifted, especially 

after the Israeli occupation of the West Bank in June 1967, and the construction of the 

illegal Israeli apartheid wall, starting in 2002. Parts of the wall were meant to cut off 

Bethlehem from Jerusalem and to isolate the former from the rest of the West Bank. 

“The Wall encircles Bethlehem by continuing south of East Jerusalem in both the east and 

west,” the “Open Bethlehem” organisation said, describing the devastating impact of the 

wall on the Palestinian city. “With the land isolated by the Wall, annexed for settlements, 

and closed under various pretexts, only 13 per cent of the Bethlehem district is available for 

Palestinian use.” 

Increasingly beleaguered, Palestinian Christians in Bethlehem have been driven out from 

their historic city in large numbers. According to the city’s mayor, Vera Baboun, as of 

2016, the Christian population of Bethlehem has dropped to 12 per cent, merely 11,000 

people.  

The most optimistic estimates place the overall number of Palestinian Christians in the 

whole of occupied Palestine at less than 2 per cent.  

The correlation between the shrinking Christian population in Palestine, and the Israeli 

occupation and apartheid should be unmistakable, as it is obvious to Palestine’s Christian 

and Muslim populations alike.  

A study conducted by Dar Al Kalima University in the West Bank town of BeitJala and 

published in December 2017 interviewed nearly 1,000 Palestinians, half of them Christian 

and the other half Muslim. One of the main goals of the research was to understand the 

reason behind the depleting Christian population in Palestine. 
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The study concluded that “the pressure of Israeli occupation, ongoing constraints, 

discriminatory policies, arbitrary arrests, confiscation of lands added to the general sense 

of hopelessness among Palestinian Christians”, who are finding themselves in "a despairing 

situation where they can no longer perceive a future for their offspring or for themselves”. 

Unfounded claims that Palestinian Christians are leaving because of religious tensions 

between them and their Muslim brethren are, therefore, irrelevant.  

Gaza is another case in point. Only 2 per cent of Palestine’s Christians live in the 

impoverished and besieged Gaza Strip. When Israel occupied Gaza along with the rest of 

historic Palestine in 1967, an estimated 2,300 Christians lived in the strip. However, merely 

1,100 Christians still live in Gaza today. Years of occupation, horrific wars and an 

unforgiving siege can do that to a community, whose historic roots date back to two 

millennia.Like Gaza’s Muslims, these Christians are cut off from the rest of the world, 

including the holy sites in the West Bank. Every year, Gaza’s Christians apply for permits 

from the Israeli military to join Easter services in Jerusalem and Bethlehem. Last April, 

only 200 Christians were granted permits, but on the condition that they must be 55 years 

of age or older and that they are not allowed to visit Jerusalem. 

The Israeli rights group, Gisha, described the Israeli army decision as “a further violation 

of Palestinians’ fundamental rights to freedom of movement, religious freedom and family 

life”, and, rightly, accused Israel of attempting to “deepen the separation” between Gaza 

and the West Bank. 

In fact, Israel aims at doing more than that. Separating Palestinian Christians from one 

another, and from their holy sites, as is the case for Muslims as well, the Israeli government 

hopes to weaken the socio-cultural and spiritual connections that give Palestinians their 

collective identity. Israel’s strategy is predicated on the idea that a combination of factors, 

immense economic hardships, permanent siege and apartheid, the severing of communal 

and spiritual bonds, will eventually drive all Christians out of their Palestinian homeland.  

Israel is keen to present the “conflict” in Palestine as a religious one so that it could, in 

turn, brand itself as a beleaguered Jewish state in the midst of a massive Muslim 

population in the Middle East. The continued existence of Palestinian Christians does not 

factor nicely into this Israeli agenda.  

Sadly, however, Israel has succeeded in misrepresenting the struggle in Palestine, from that 

of political and human rights struggle against settler colonialism, into a religious one. 

Equally disturbing, Israel’s most ardent supporters in the United States and elsewhere are 

religious Christians. It must be understood that Palestinian Christians are neither aliens 

nor bystanders in Palestine. They have been victimised equally as their Muslim brethren, 

and have also played a major role in defining the modern Palestinian identity, through 

their resistance, spirituality, deep connection to the land, artistic contributions and 

burgeoning scholarship. Israel must not be allowed to ostracise the world’s most ancient 

Christian community from their ancestral land so that it may score a few points in its 

deeply disturbing drive for racial supremacy. Equally important, our understanding of the 

legendary Palestinian “soumoud” — steadfastness — and of solidarity cannot be complete 

without fully appreciating the centrality of Palestinian Christians to the modern 

Palestinian narrative and identity. RamzyBaroud is a journalist, author and editor of “The 

Palestine Chronicle. His last book is The Last Earth: A Palestinian Story” (Pluto Press, 

London) and his forthcoming book is “These Chains Will Be Broken: Palestinian Stories of 

Struggle and Defiance in Israeli Prisons” (Clarity Press, Atlanta) 

Jordan Times Oct 29,2019 
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King Abdullah strong voice of peace and wisdom 
 

Out of his keen concern about the continued instability in our region, His Majesty King 

Abdullah insists on leading the Jordanian delegation to the annual UN General Assembly 

session. Since his Ascension to the Throne twenty years ago, King Abdullah has been 

carrying major issues of concern for regional peace and stability to the world to raise 

awareness and seek due international action. 

This year is no exception. The Jordanian Monarch did address the 74th United Nations 

General Assembly session on September 24. As usual, his words were resounding and 

powerful. 

Although his UN statement is normally meant to represent his country, King Abdullah 

addresses many more issues than the Jordanian ones. His agenda covers regional interests, 

issues of peace and stability, application of international law, promotion of virtuous human 

values by combating extremist trends of terrorism, hatred, religious discord, social 

injustice and unjustified war. 

His Majesty’s UN statement this year was exceptionally powerful. 

At a time when the UN is generally blamed for failing to successfully address many running 

conflicts as required by the provisions of its Charter, King Abdullah started by reminding 

the UN of its responsibilities. 

“We come here in recognition of a simple reality — this General Assembly is vital to meet 

the dangers and seize the opportunities of our world,” the King said, adding: “Collective 

action — this is the promise of the United Nations. Nearly 75 years ago, this organisation 

was created by the specific, individual actions of member countries, coming together to 

shape a better future. And today, we still urgently need each and every member country to 

act — to act together with our global neighbours and achieve the better, safer world all of 

us need.” The King then asked: “For if we do not act, what hope do we have?” 

This, indeed, is a stern reminder to the UN of its basic responsibilities towards the 

countries and the peoples it represents in light of the accumulated failures, prevailing 

violence, poverty, injustice and flagrant aggression. 

From that point, King Abdullah moved to address some specific issues before reaching one 

of the most dangerous conflicts in recent history: The Arab-Israeli conflict. 

He addressed the pressing issue of the youth, wondering: “What will our future look like if 

millions of the world’s young people continue to be denied the rich fruits of new technology 

and global wealth?” 

He addressed the environment and urged attention to “a healthy and safe environment”, 

water security and climate protection at a time when the dangers of climate change 

resulting from human negligence and abuse are quickly destroying our environment. 

King Abdullah also addressed the rising phenomenon of refugees and massive 

displacement of populations worldwide, alerting the international audience to the fact that 

as a result of the 21st century’s crises, there are more forced displacements today than at 

any time since World War II. He urged the UN General Assembly to help end refugee-

causing crises, and to give the necessary support to the refugees and their hosts. 

Next in the King’s statement was the lethal phenomenon of hatred: The subjecting of 

people to disrespect of their faith by extremist, hate-driven and dangerous groups. “The 

atrocities at mosques, churches, synagogues and temples have shocked the conscience of the 

world.” The King demanded collective effort “to defeat those groups and their message of 

hate and mistrust”. 

However, the subject that constantly remains at the top of any of His Majesty’s political 

statements in all international forums, as well is in any of his discussions with world 
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leaders, is the question of Palestine and the injustice done to the Palestinian people. While 

advising the UN General Assembly that “collective action is vital for ending bitter crises 

and conflicts”. He went on to add that “no crisis has done more global damage than the 

core conflict in my region, the Palestinian-Israeli conflict”. King Abdullah reminded his 

audience that 40 years ago, his late father, King Hussein, “who loved peace”, he said, stood 

in the same place and “decried the occupation and attempts”, in his words, "to eradicate 

from the world's memory centuries of history and tradition and of spiritual, moral and 

cultural ideals". 

King Abdullah described the continuation of the occupation as “a global moral tragedy” 

before asserting that “no occupation, no displacements, no acts of force, can erase people's 

history, hopes, or rights, or change the true heritage of shared values among the three 

monotheistic faiths. And nothing can take away the international rights of the Palestinian 

people to equality, justice and self-determination.” 

On the highly significant issue of Jerusalem, and in his capacity as the Custodian of the 

Muslim and Christian Holy Places in the historic city, King Abdullah decried any attempts 

to alter the legal status or the authentic historic character of the holy city of Jerusalem. 

And in line with the King’s relentless efforts to reach a peaceful settlement for this chronic 

conflict that has been directly linked to the continuing instability, violence and extremism 

in our region, King Abdullah pressed for an end to the conflict by agreement on a just, 

lasting and durable peace through the realisation of a two-state solution and the creation of 

an independent Palestinian state along the 1967 lines with East Jerusalem as its capital, on 

the basis of international law and the relevant UN resolutions. 

His Majesty’s UN message this year is particularly significant, coming at a time when the 

region is faced by mounting security challenges and renewed crises. Recognised worldwide 

as a powerful voice of peace and wisdom, the Jordanian king’s message carries hope as well 

as promise. Let us hope it will have the strictly needed effect for helping our part of the 

world escape more tragedies and disastrous wars. 

Jordan Times Oct 01,2019 
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Jordan recalls envoy from Tel Aviv amid concern over 

detaineesdeteriorating health 
  

AMMAN  — The Foreign Ministry has recalled the Jordanian Ambassador to Tel Aviv in 

protest against Israel's prolonged detention of Jordanians HebaLabadi and 

AbdulrahmanMeri. 

Foreign Minister AymanSafadi said that since Israel has failed to meet the ministry's  

repeated demands for the release of Labadi and Meri, and the continuation of their illegal 

and inhumane detainement, the ministry has recalled the Jordanian ambassador in Tel 

Aviv for discussion, "as a first step", according to a Foreign Ministry statement. 

"We hold Israel fully accountable for the lives of our citizens and will continue taking all 

available legal, political and diplomatic measures to ensure their safe return home," Safadi 

added. 

The ministry has made continued efforts and intensive calls via diplomatic and political 

channels to urge Israel to release the detained Jordanians, whose health conditions have 

deteriorated since the beginning of their administrative detention, the statement said, 

noting that this is a breach of international law. 

The ministry has "firmly and clearly" warned Israel of the consequences resulting from 
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the continued detention of the Jordanian citizens. 

Safadi stressed that the Kingdom condemns and refuses prolonging the illegal detention of 

the Jordanians and the endangerment of their lives, calling on Israel to release them 

"immediately and without delay". 

Meanwhile, the Foreign Ministry on Tuesday announced that authorities have arrested an 

Israeli citizen who had infiltrated the Kingdom through the northern borders. 

Foreign Ministry Spokesperson SufianQudah said the Israeli citizen is currently 

undergoing questioning, noting that he will be referred to the concerned authorities for the 

necessary legal action, according to a Foreign Ministry statement. 

The Jordan Times Oct 29,2019 

***  

Twentyfive years of cold peace 
 

Hasan Abu Nimah 

The Jordan-Israel Peace Treaty has reached its twenty-five year milestone. Unfortunately 

though, a quarter of a century of precious time has hardly brought this historic 

development to fruition. Since its inception, the treaty has remained sterile and barely 

compatible with the high hopes and the big expectations that embraced its birth. 

There is no mystery here. For Israel, as were the Oslo Accords with the Palestinians earlier, 

the treaty with Jordan is merely a title: A convenient smoke screen for Israel to proceed 

with set plans for continued colonisation of Palestinian territories and the creation of 

irreversible facts on the ground. Israel just takes what suits its purposes from any 

agreement without consideration for other sides’ rights. 

Regarding Jordan, Israel’s apparent assumption was that peace with the Hashemite 

Kingdom would neutralise the country’s unwavering commitment to the full realisation of 

Palestinian rights, hence freeing its hands for continued annihilation of such rights. That 

was absolutely wrong then, as it remains wrong now. 

For just less than five decades of his rule, the late King Hussein struggled hard to bring 

peace and stability to our region, specifically by settling the Arab-Israeli conflict. His clear 

aim was always to reach a just, comprehensive and lasting peace for all the countries and 

all the peoples of the region. Accordingly, both King Hussein and his successor son King 

Abdullah left no doubt in anyone’s mind that the Jordanian treaty was meant to be part of 

that comprehensive peace: Not a separate peace. Both Monarchs, indeed with the backing 

of the Jordanian people, wanted the treaty to facilitate and to speed up the process of the 

anticipated settlement; the restoration of lost justice wherever existing injustice needed to 

be redressed, the ending of Israel’s occupation and colonisation of all Arab lands that were 

occupied in June 1967 and the full recognition of Palestinian rights, including the Right of 

Return, as well as the right to the establishment of an independent Palestinian state, with 

Jerusalem as its capital in accordance with the provisions of international law and dozens 

of UN resolutions defining and recognising such rights. 

During the past twenty five years, Israel has not given any consideration to such principles 

or acted rightly in observing its treaty obligations, neither with respect to the totality of the 

conflict, nor to the specific Jordanian terms of the treaty. 

It is hard to comprehend how Israel would expect its insistence on keeping the occupation 

with all its cruel and oppressive practices, as well as the Gaza siege, to be conducive to 

creating warm peace with any Arab country, let alone with Jordan and its historic 

commitment to the Palestinian cause. 

More difficult to understand is Israel’s flagrant and constant violations of the obligations of 

the treaty with Jordan as manifested in the persistent desecration of Muslim holy places in 
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Jerusalem, Al Haram Al Shareef compound in particular, unmindful of the Hashemite 

custodianship of Muslim as well as Christian holy shrines in the occupied city of Jerusalem. 

No amount of repeated Jordanian protests and objections have impelled Israel to stop 

extremist elements, including government officials, incursions on Al Haram Al Shareef 

compound with official Israeli forces protection in full and heinous defiance of the 

Hashemite custodianship rights and the Jordanian people’s attachment. 

Ultimate recklessness, however, was exercised by Israeli Prime Minister Benjamin 

Netanyahu when he offered a hero's welcome in his office to an Israeli security official of 

Israel’s embassy in Jordan for murdering two Jordanian citizens in cold blood in July 2017 

as they were delivering furniture to an apartment attached to the Israeli embassy. Both the 

delivery carpenter and the apartment owner, who was there to offer help, were shot to 

death by the trigger-happy security guard without any understandable reason for the 

savage murder. Neither this murderer, nor the other Israeli soldier who, in the same 

coldblooded manner, shot to death a Jordanian judge, RaedZueiter in March 2014, whilst 

he was travelling with other Jordanian passengers in a bus across the bridge from Jordan 

to Israel, were brought to justice, nor even received any condemnation, as would have been 

the case by any decent law-abiding country. 

These are just a few examples of how careless and disrespectful Israel’s handling of the 

treaty with Jordan has been: Enough to address any question in anyone’s mind on Israel’s 

responsibility to kill any prospect of a reasonable and a just peace with the any Arab state. 

Israel’s behaviour has reduced a promise of regional peace to no more than a signed but a 

totally inactive document. 

The Jordan Times Oct 29,2019 
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