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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٣  الفلسطيني األردنيون شركاء لنضال الشعب : الفايز •

  شؤون سياسية

  ٤  الفلسطينية الدولة إقامة فرص تدمير على تعمل إسرائيل :اشتية •

 اإلسرائيلية المستوطنات سلع تحظر أوسلو بلدية •

  ٤  المستوطنات منتجات جميع على دولي حظر لفرض يدعو مميأ خبير •

  اعتداءات

  ٥  االحتالل يقتحم منزل مرابطة مقدسية مبعدة ويعيث فيه خرابا •

  ٥  اعتقال حارس األقصى سامر قباني •

  ٦  بعد اعتقال شابين واالعتداء عليهما" باب الساهرة"توتر في  •

  ٦  القدس يف بالعالم األرض تحت مقبرة أول تفتتح إسرائيل •

  اعتداءات/ تقارير 

  ٦  توتر باألقصى بعد اقتحام المستوطنين باب الرحمة والصالة فيه •

  فعاليات

  ٨  التطبيعي في القدس" السباق األكبر"دعوات لمقاطعة مارثون  •

  آراء عربية

ًفلسطين تريد حال عادال • ً  ٩  

  آراء عبرية مترجمة
  

  ١٠  ألوسط؟متى تفهم إسرائيل أنها نبتة غريبة في الشرق ا •

  اخبار باالنجليزية

UN official calls for upholding status quo at AlHaram Al-Sharif ١٢  

Israel demolishes shack, razes land in Jerusalem ١٢  

Jerusalem Governor summoned for interrogation for second time ١٣  



 
٣

  القدساالردن 

 الفلسطيني ال الشعب األردنيون شركاء لنض: الفايز

نستذكر بفخر دور «قال رئيس مجلس االعيان العين فيصل الفايز  - إسالم النسور-السلط   
االردن وقيادته الهاشمية بالدفاع عن فلسطين ومقدساتها ومنذ النكبة استمرت القضية الفلسطينية في 

لندوة التي نظمتها عمادة شؤون واضاف العين الفايز خالل ا.«ًمقدمة االولويات دفاعا عن ثرى فلسطين
الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية بعنوان القدس في عيون االردنيين رغم الصعوبات االقتصادية فقد 
استمر ارتباطنا بفلسطين وشعبها فلم نتخل عن رعاية المقدسات االسالمية والمسيحية لرعاية الفلسطينيين 

وأشار إلى أن جاللة الملك عبد .ال الدعم المادي والمعنوي لهمًمنذ تقاسمنا رغيف الخبز معا وقدمنا اشك
ًاهللا الثاني مازال يجوب العالم دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني وما زال االردنيون على العهد خلف 
جاللته شركاء لنضال الشعب الفلسطيني في كفاحه المجيد الستعادة حقوقه ووطنه المغتصب وكانت وال 

ف السند الحقيقي للشعب الفلسطيني وتالحمت بين االردنيين والفلسطينيين وكسرت كافة زالت هذه المواق
وتحدث مفتي المملكة الدكتور محمد الخاليلة عن الشرعية .المؤامرات ومحاوالت النيل من مواقف االردن

 بالواقع الدينية والتاريخية للقدس والمقدسات، حيث أكد أن الحديث عن القدس ذو ابعاد تاريخية يمتزج
الذي نعيشه اليوم فالقدس منذ فجر التاريخ كانت محور الصراع في العالم وبدات العالقة بها في عهد 
النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم في رحلة االسراء والمعراج فكان الربط بين المسجد الحرام والمسجد 

 ١٦ي صالته يتجه إلى االقصى االقصى منذ فجر الدعوة قبل الهجرة إلى المدينة وكان عليه السالم ف
ًشهرا وهذا يربط المسلمين عقائديا وتاريخيا بالمسجد االقصى المبارك فكانت الحكمة الربانية أن ً يكون ؟ً

وأشار االمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس االستاذ عبد اهللا كنعان في حديثه .للقدس شرعية ربانية
اننا نعمل لتبقى القدس الشغل الشاغل للجميع في قلوبهم عن الرعاية الهاشمية للقدس والمقدسات 

ًووجدانهم وان االستعمار االسرائيلي يستهدفنا جميعا وال يكتفي بالقدس بل يستهدف امتنا وثرواتنا العربية 
وأن االردن خط الدفاع االول عن القدس وعن ثروات األمة وان واجب الجميع دعم االردن ومساندته لتبقى 

ًوتحدث الدكتور كامل أبو جابر عن القدس بوصلة السالم العالمي، مؤكدا .ًب والمسلمين جميعاالقدس للعر
وكان رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبداهللا .على مكانتها ودور االردن في رعايتها والحفاظ عليها

في القدس الشريف سرور الزعبي أكد في بداية الندوة ان الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات 
ًشرعية مستذكرا دور جامعة البلقاء التطبيقية في اعادة بناء منبر صالح الدين االيوبي ونقله إلى القدس 

  .الشريف

  ٣ص/٣١/١٠/٢٠١٩الرأي 

***  

  



 
٤

  شؤون سياسية

  الفلسطينية الدولة إقامة فرص تدمير على تعمل إسرائيل :اشتية
 

 اهللا، رام بمدينــة مكتبــه فــي األربعــاء، اليــوم اشــتية، مــدمح الــوزراء رئــيس اســتقبل – وفــا – اهللا رام
 األسـترالي الـوزراء رئـيس برئاسة هناك، الرئيسيين الحزبين من استراليين سياسيين من المستوى رفيع وفدا

 .بايلي مارك فلسطين في األسترالي الممثل وحضور هوارد، وينستون جون األسبق

 تدمير على تعمل الموقعة واالتفاقات الدولي للقانون لمستمرةا بانتهاكاتها إسرائيل إن" :اشتية وقال
 التوسـع إلـى باإلضـافة األراضـي، وضـم ومـصادرة القـدس، تهويـد خالل من الفلسطينية، الدولة إقامة فرص

 ".غزة لقطاع عزلها واستمرار االستيطاني،

 إلنـشاء الوقـت حان دوق ًعاما، ٢٥ منذ ثمارها تؤت لم السياسية العملية أن الوزراء رئيس وأوضح
ــاذ ــد أســاس ٕوانف ــايير جدي ــدة ومع ــة جدي ــسياسية، للعملي ــا ال ــدولي المجتمــع مــن كجــزء اســتراليا داعي ــى ال  إل

 .الماضية األعوام خالل فشلها أثبتت التي الثنائية المفاوضات عن لبديل التوجه بدعم المساهمة

 المتعـدد، إلـى الثنـائي مـن االنتقال علينا الدولتين، حل إلفشال إسرائيل سعي ظل في" :اشتية وتابع
 الــدولي القــانون علــى ويعتمــد الــسياسية، القــضايا حــل علــى ويركــز األطــراف كــل يــضم دولــي مــؤتمر بعقــد

 ".محدد زمني إطار لها يكون سياسية لعملية كمرجعية المتحدة األمم وقرارات

 فـي وشـامل عـادل سـالم علـى وحرصها الدولتين، لحل الداعم بالده موقف ع هوارد أكد جانبه، من
  .الجوار دول كل ظله في تعيش المنطقة،

  ٣١/١٠/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*** 

 اإلسرائيلية المستوطنات سلع تحظر أوسلو بلدية

  المستوطنات منتجات جميع على دولي حظر لفرض يدعو أممي خبير
  

 إلــى النــرويج فــي أخــرى بلــديات خمــس إلــى أوســلو بلديــة انــضمت -وفــا ٢٠١٩-١٠-٣٠ أوســلو
  .المدينة بلدية مجلس من تاريخية خطوة في ،اإلسرائيلية المستوطنات سلع مقاطعة

 األرض فـــي الـــشرعية غيـــر اإلســـرائيلية المـــستوطنات مــن البـــضائع علـــى المفـــروض الحظـــر ويعــد
 مجلــس عليــه وافــق الــذي ٢٠٢٣-٢٠١٩لألعــوام ًحــديثا المعتمــد البرنــامج مــن ًجــزءا المحتلــة الفلــسطينية

  .واألخضر العمل وأحزاب االشتراكي، اليسار بقيادة ، ًمؤخرا انتخابه تم الذي وأوسل مدينة

 لينـك، مايكـل الفلـسطينية األراضـي فـي اإلنـسان بحقـوق المعني المستقل المتحدة األمم خبير ودعا
 غيــر االحــتالل إنهــاء نحــو كخطــوة ،اإلســرائيلية المــستوطنات منتجــات جميــع علــى دولــي حظــر فــرض إلــى

  .الشرعي



 
٥

 لعـدم المـشتريات بلـوائح العمـل نطاق في التحقيق الجديد، برنامجه في أوسلو مدينة مجلس تعهدو
 العاملـة الـشركات قبـل مـن الـدولي القـانون النتهاكهـا المحتلـة األراضـي في المنتجة والخدمات السلع تداول

 بـين االسـتيطانية اتوالخدم المنتجات على المفروض بالحظر يميز ال أنه مؤكدا االحتالل، من إذن بموجب
  .القانونية غير المستوطنات في تعمل التي والدولية اإلسرائيلية الشركات

ــال ــسار حــزب زعــيم وق ــة االشــتراكي الي ــشعب إن" :أوســلو لمدين ــسطيني، ال ــذي الفل ــين ال ــه يتع  علي
 عالمية يةمسؤول إنها الدوليين، والدعم االهتمام يستحق يوم، كل ألرضه الشرعي غير االحتالل مع التعامل
 مدينـة مجلـس بـأن فخـور أنـا الـدولي، والقـانون اإلنـسان حقـوق انتهاك عدم ضمان في للمساعدة مشتركة
 القـانوني غيـر االحـتالل دولـة مـن المدينـة تـشتريها التـي والخـدمات الـسلع لمنـع خطـوات اآلن يتخـذ أوسلو

  ".أخرى أراض أو لفلسطين

 ٣٠/١٠/٢٠١٩ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

***  

  اعتداءات

  االحتالل يقتحم منزل مرابطة مقدسية مبعدة ويعيث فيه خرابا

 

المقدسـية، المرابطـة عايـدة  اقتحمت قوة من مخابرات وقـوات االحـتالل اليـوم األربعـاء منـزل الـسيدة
  .وعاثت فيه خرابا بعد تفتيشات استفزازية فيه الصيداوي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة،

بقرار مـن االحـتالل، علمـا أنهـا مالحقـة ولطالمـا تـم  المسجد األقصى ُداوي مبعدة عنيذكر أن الصي
المبــارك بــسبب تــصديها لالحــتالل والمــستوطنين الــذين يدنــسون المــسجد  األقــصى ٕاعتقالهــا وابعادهــا عــن

  .األقصى

 ٣٠/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  اعتقال حارس األقصى سامر قباني

 

ّشرطة االحتالل صباح اليوم الخميس، أحـد حـراس المـسجد  اعتقلت – كومدوت " القدس" – القدس
  .األقصى المبارك في القدس المحتلة

وذكـرت مـصادر محليــة أنـه تــم اعتقـال الحـارس ســامر قبـاني مــن منطقـة بـاب حطــة، أثنـاء دخولــه 
  .المسجد لمباشرة عمله

 ٣١/١٠/٢٠١٩القدس 

***  



 
٦

   واالعتداء عليهمابعد اعتقال شابين" باب الساهرة"توتر في 

 

القديمـة فـي القـدس  اعتقلـت قـوات االحـتالل، مـساء اليـوم األربعـاء، شـابين مقدسـيين داخـل البلـدة
  .المبرح المحتلة من جهة باب الساهرة بعد االعتداء عليهما بالضرب

 إلـىوساد المنطقة توتر شديد وتجمهر واسع لألهالي، في حين وصلت تعزيزات من قوات االحتالل 
  .طقة وهددت باعتقال المزيد من المواطنينالمن

 ٣٠/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  القدس في بالعالم األرض تحت مقبرة أول تفتتح إسرائيل

 

 األرض تحـت مقبـرة أول أمـس، افتتحت إسرائيل، إن العبري، )كيباه( موقع قال – وكاالت – القدس
 .نوعها من األولى المقبرة ُتعد حيث القدس، بمدينة العالم في

 فـي االحـتالل بلديـة رئـيس بحـضور القـدس، مـشارف علـى تـم ذلـك أن اإلسـرائيلي، الموقـع وأوضح
 .رفيعة وشخصيات إسرائيل، حاخامات وكبار القدس،

 فــي األرض، تحــت ًمتــرا ٥٠ عمــق علــى قبــر ٢٤٠٠٠ حــوالي إقامــة المــشروع سيــشمل" :وأضــاف
ــة ــدفن قبــر ٨٠٠٠ حــوالي ســيتاح األولــى المرحل ــدفن متاحــة تكــون أن المتوقــع مــن لل  العــام نهايــة فــي لل
 المـشروع فـي االسـتثمار حجـم ويبلـغ ًمتـرا، ١٦ حـوالي بعـرض كـم، ١,٦ بطـول األنفـاق حفـر وتم ،٢٠١٩
  ".شيكل مليون ٣٠٠ حوالي

 ٣١/١٠/٢٠١٩األيام 

***  

 اعتداءات/ تقارير 

  توتر باألقصى بعد اقتحام المستوطنين باب الرحمة والصالة فيه
 

 شهدت ساحات المسجد األقصى صباح أمس األربعاء، توترا عقب - لسطين المحتلة ف    
 .أداء مجموعة من المستوطنين صلوات تلمودية جماعية في منطقة باب الرحمة في ساحات الحرم

وأفاد شهود عيان، أن مستوطنين قاموا بأداء الصلوات بشكل جماعي في منطقة باب الرحمة، وواصلوا 
 خالل اقتيادهم من قبل أفراد من الشرطة وضباط االحتالل خارج األقصى، كما طالبت الصالة والهتاف

» طالب ألجل الهيكل«إلى ذلك، قام مستوطنون من .شرطة االحتالل من الحراس والمصلين باالبتعاد عنهم



 
٧

 هؤالء هم المسؤولون عن العملية التي وقعت في«المزعوم بتصوير حراس األقصى واستفزازهم بالقول 
  .«األقصى قبل عامين

وفي سياق متصل أبعدت شرطة االحتالل حارس المسجد األقصى ايهاب أبو غزالة عن األقصى حتى اليوم 
 .تصوير الشرطة خالل اقتحامها مصلى باب الرحمة«الخميس، حيث اعتقل أمس األول بحجة 

ين بعد اقتحام  مقدسي٣ومن جهة أخرى، اقتحمت قوات االحتالل أحياء بلدة سلوان، واعتقلت   
كما اعتقلت في ساعات متأخرة من مساء أمس األول فتى من بلدة العيسوية، خالل اقتحام البلدة . منازلهم

وشنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس األربعاء، حملة مداهمات في مناطق .واالنتشار في حاراتها
 عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تم خاللها اعتقال

 شابا خالل مداهمات ١٩وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم إن جنوده اعتقلوا .األجهزة األمنية
واقتحامات بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة 

 شبان عقب مواجهات ٧س، قالت شرطة االحتالل أن عناصرها اعتقلوا وفي القد.شعبية ضد المستوطنين
واعتقلت شرطة االحتالل أربعة شبان من قرية بيت دقو، قضاء . في شارع الواد في القدس القديمة

  .وقال مواطنون أن قوات كبيرة لالحتالل داهمت القرية. القدس

االربعاء، بعد اطالق الرصاص وأصيبت سيدة فلسطينية بجروح وصفت بالخطيرة، صباح أمس   
وافاد .عند الحرم اإلبراهيمي في الخليل» طعن«عليها من قبل جنود االحتالل بدعوى محاولتها تنفيذ عملية 

ان قوات االحتالل اطلقت النار على المواطنة سهيل احمد سعيد سليمية » معا اإلخبارية«مراسل وكالة 
 طواقم اإلسعاف وحراس الحرم االبراهيمي من الوصول من بلدة إذنا غرب الخليل، ومنعت)  عاما٣٧(

وافاد . في القدس» تشعاري تصيدق«وأضاف ان االحتالل نقل المواطنة سليمية الى مستشفى . اليها
الشيخ حفظي ابو اسنينة مدير الحرم االبراهيمي بأن سليمية اصيبت في قدميها، وقام جنود االحتالل 

  .ظفي الحرم والمواطنينباغالق محيط الحرم ومنع حركة مو

وأقدم مستوطنون، صباح أمس، على سرقة ثمار مئات أشجار الزيتون من اراضي قرية دير الحطب شرق 
وقال غسان دغلس مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة أن االراضي تعود ملكيتها لمواطنين . نابلس

لدخول إلى اراضيهم عن طريق من قرية دير الحطب، مضيفا انهم تفاجئوا أمس عندما سمح لهم با
لقطف ثمار الزيتون » الون موريه«االرتباط الفلسطيني والواقعة في منطقة راس حازم المحاذية لمستوطنة 

نقال عن أصحاب األراضي » معا«وأكد دغلس لوكالة . بسرقة وقطف مئات األشجار من قبل المستوطنين
وطنون بسرقة الثمار وتقطيع مئات االشجار  شجرة زيتون، قام المست١٢٠ان أحد المواطنين يملك 

لمدة شهر على » الخدمة المجتمعية«إلى ذلك، أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية، حكمها بـ .وتدميرها
جندي إسرائيلي، اعترف بقتل فتى فلسطيني خالل مشاركته في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة في 

  .٢٠١٨تموز 
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 الصادرة أمس األربعاء، أن الجندي اعترف باطالق النار على العبرية» هآرتس«وذكرت صحيفة   
، دون إذن من قادته، وأنه لم يتبع أوامر إطالق النار أو التوجيهات ) عاما١٥(الفتى عثمان رامي حلس 

، أثناء مظاهرة بالقرب ٢٠١٨ تموز ١٣ًوفقا لقرار الحكم، أطلق الجندي النار على حلس في .التي تلقاها
وفي التوثيق الذي نشر على الشبكات االجتماعية الفلسطينية، يظهر .ي، شرق مدينة غزةمن معبر كارن

وفي . حلس وهو يقف بجانب السياج مع العديد من النساء والشباب الذين يحملون األعالم الفلسطينية
مرحلة ما ظهر وهو يسقط على األرض، حيث تم إطالق النار على القسم العلوي من جسده، وتم تحديد 

  ).وكاالت.(موته بعد فترة وجيزة

  ٢٢ ص٣١/١٠/٢٠١٩الدستور 

*** 

  فعاليات

  التطبيعي في القدس" السباق األكبر"دعوات لمقاطعة مارثون 
 

الــسباق "إلــى مقاطعــة  (BNC) اللجنــة الوطنيــة للمقاطعــة دعــت – دوت كــوم"القــدس" – رام اهللا
ّالتطبيعيــة، والمقــرر " نــركض بــال حــدود"جموعــة ّتنظمــه م ّالتطبيعــي الــذي الفلــسطيني – اإلســرائيلي" األكبـر ّ

 ٢٠١٤عــام " نــركض بــال حــدود"وقــد انطلقــت مجموعــة .ّالثــاني فــي القــدس المحتلــة  تــشرين٨عقــده فــي 
 وحسب إدعاء القـائمين علـى المجموعـة، فـإن.ّات في القدس المحتلة/ٕات واسرائيليين/بمشاركة فلسطينيين

ٍ، فـي إشـارة إلـى "٢٠١٤صـيف  ف والعنصرية والتوتر في القدس منـذتفاقم العن"ٍانطالقتها جاءت كنتيجة لـ 
المستوطنين للشهيد محمد أبو خضير مـن بلـدة شـعفاط،  الهبة الشعبية التي انطلقت في أعقاب قتل وحرق

وأكـدت اللجنـة، أن .ّالعسكري واالضطهاد اإلسـرائيلي المركـب ضـد شـعبنا فـي القـدس ودون أي ذكر لالحتالل
 ّلتصور االنتهاكات الممنهجة التي يرتكبها نظام االستعمار اإلسرائيلي بحـق هذه المجموعات الشبيهة تأتي

ّأبناء شعبنا فـي مدينـة القـدس، والمـستمرة منـذ عقـود، علـى أنهـا محـض  انطلـق منـذ بـضعة " وعنـف تـوتر"ّ
  ".الكراهية"و" العنف"حمالن مسؤولية هذا يت "الطرفان"ّأعوام فقط ويمكننا حلها بالركض سوية كون 

  ٣١/١٠/٢٠١٩القدس 

*** 

  

  

  

  



 
٩

  آراء عربية

ًفلسطين تريد حال عادال ً 

 يم جاموسعبد الرح.د

ًفلسطين قضية القضايا العربية، من لم يدرك ذلك بعد اكثر من اثنين و سبعين عاما على صدور  
 القاضي بعودة الالجئين ١٩٤ القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين والقرار ١٨١قرار الجمعية العامة رقم 

م، وحل مشكلة ١٩٦٧ة لعام من األراضي المحتل) إسرائيل( القاضي بإنسحاب ٢٤٢الفلسطينيين والقرار 
الالجئين، وسلسلة القرارات األممية التي أدانت ورفضت اإلستيطان الصهيوني وتغيير معالم األراضي 
الفلسطينية المحتلة، وبعد أن مارس الشعب الفلسطيني كافة أشكال النضال والمقاومة المسلحة والسلمية، 

مصدر رئيسي إن لم يكن األول لمختلف مشاكل ًفإنه سيكون عاجزا عن الفهم لطبيعة الصراع كونه 
ًالمنطقة وفي مقدمتها اإلرهاب، وبعد إنفراد أمريكي دام سته وعشرين عاما لإلشراف على مفاوضات ثنائية 
إسرائيلية فلسطينية، والذي وصل إلى فشل ذريع، بسبب التعنت اإلسرائيلي من جهة، واإلنحياز األمريكي 

 !!.... من جهة ثانية) صفقة العصر(ما عبرت عنه مضامين المطلق للجانب اإلسرائيلي ك

الشعب الفلسطيني بدوره يستمر في الصمود والمقاومة ويتمسك بحقه الكامل في العودة وتقرير  
ٕالمصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وقد سئم هو وقيادته من هذا اإلنحياز 

 رفضه لما تمخضت عنه األفكار الجهنمية لصفقة القرن، مما يدفعه إلى األمريكي وتمرد عليه من خالل
ًإطالق مفاعيل المقاومة الشعبية والسلمية، مؤكدا رفضه اإلستسالم واإلذعان، ويبحث جادا عن حقوقه 
المشروعة وعن األمن والسالم له ولآلخرين، رغم بطش العدوان الصهيوني المتصاعد، وسياسة الحواجز، 

ٕالعنصرية، واستمرار توسعه اإلستيطاني، وتهديده اليومي للمقدسات اإلسالمية، وسعيه والفواصل 
ًإلقتسامها مكانيا وزمانيا، كل ذلك يؤجج المشاعر الوطنية والقومية والدينية لدى الشباب الفلسطيني  ً

 ... وسيدفعه لإلنخراط في المقاومة الشعبية وسيتوسع نطاقها ليمتد إلى كل أنحاء فلسطين

م ٢٤/١٠/٢٠١٩بنا ء على ذلك يأتي إنعقاد المؤتمر الوطني العام واألول للمقاومة الشعبية يوم  
في مدينة رام اهللا والذي سوف يناقش كافة الجوانب المتعلقة بتفعيل وتطوير وسائل وأساليب المقاومة 

قدسات اإلسالمية الشعبية، من مقاطعة بضائع العدو إلى سبل المواجهة والتصدي لالستيطان وحماية الم
  ....والمسيحية وحماية القرى والمواطنين من بطش االحتالل ومستوطنيه

الشعب والقيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس أبو مازن، ال يبحثون عن حلول مؤقته أو  
ًحال ٕعن تهدئة، أو عن مزيد من الثرثرة العبثية تحت مسمى مفاوضات، وانما يريدون اليوم وبشكل محدد 

 :ًعادال يرتكز على

توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومقدساته اإلسالمية والمسيحية، من إجراءات وبطش : ًأوال
 .اإلحتالل، وكف يده العابثة بأمن وحياة الشعب الفلسطيني
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شعب ٕتفعيل الشرعية الدولية، وتدويل الصراع، وانهاء اإلستفراد اإلسرائيلي األمريكي بال: ًثانيا 
الفلسطيني من خالل مؤتمر دولي فاعل تشترك فيه كافة القوى الدولية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية كاملة 
ًبشأن الصراع، وصوال إلى حل ينهي اإلحتالل اإلسرائيلي واإلستيطان والجدار، ويمكن الشعب الفلسطيني 

ل مشكلة الالجئين الفلسطينيين وفق من إقامة دولته على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، وح
 .١٩٤القرار 

دون تحقيق هذين الشرطين في أي تحرك أو مسعى دولي ، فإن الهدوء واألمن والسالم لن يتحققا  
في فلسطين والمنطقة، بل سوف يتصاعد العنف، ولن يقف الشعب الفلسطيني حينها مكتوف اليدين، بل 

ٕتصاعد وستتخذ أشكاال وأساليب مختلفة وفق ظروف وامكانيات ستستمر المقاومة الشعبية الفلسطينية وت
ًالشعب الفلسطيني حتى يستجيب العالم والكيان، إلى فرض الحل المقبول فلسطينيا وعربيا ودوليا، وهذا  ً ً

ًيشكل مدخال رئيسيا لمكافحة اإلرهاب وتجفيف مصادره في المنطقة الشرق أوسطية ً. 

 ١٦ ص٣١/١٠/٢٠١٩الدستور 

***  

   عبرية مترجمةآراء

  متى تفهم إسرائيل أنها نبتة غريبة في الشرق األوسط؟
  

 )٢٨/١٠/٢٠١٩هآرتس  (عودة بشارات :بقلم

رئــيس األركــان افيــف  الــرد الرســمي الوحيــد علــى موجــة المظــاهرات الكبيــرة فــي لبنــان جــاء مــن فــم
مئــات آالف : يــدهكــذا بــدت الــصورة مــن بع. كوخــافي، الــذي حــذر مــن خطــر مواجهــة فــي الــشمال والجنــوب

المتظاهرين في لبنان يهددون النظام السياسي الفاسد هناك، وفي إسرائيل يسارعون إلى وضع أنفسهم في 
عنـدما انـدلعت الموجـة اإلنـسانية الكبيـرة فـي مـصر ضـد ديكتاتوريـة حـسني . الجانب المضاد مع الفاسـدين

 عن عـزاء وطنـي فـي المؤسـسة اإلسـرائيلية، مبارك، األمر الذي بث األمل في أرجاء العالم، فقد تم اإلعالن
بعـد ذلـك تـولى . خشية من تـولي اإلخـوان المـسلمين للـسلطة، وانـدالع حـرب يـأجوج ومـأجوج تهـدد إسـرائيل

أي بـصيص أمـل فـي : اإلخوان المسلمون الحكم، وبعد ذلك هزموا، والمؤسسة اإلسرائيلية بقيت علـى حالهـا
ٕواذا بالـــصدفة فقـــدت رقـــم هـــاتف المؤســـسة . مـــة فـــي عيـــونهمأوســـاط الـــشعوب العربيـــة يجعـــل الـــدنيا مظل

 .اإلسرائيلية، ال تقلق، فستجدها في النادي الفاخر ألعداء شعوبهم

عنـدما تجـرأ الـرئيس المـصري جمـال عبـد الناصـر فـي حينـه علـى تـأميم قنـاة . هذه متالزمـة قديمـة
 عظمــى إمبرياليــة محتــضرة، الــسويس مــن أيــدي البريطــانيين، انــضمت إســرائيل بحماســة مرضــية إلــى دول

 التي كـان هـدفها تـوريط "الصفقة النتنة"نحن هنا لن نتوسع حول . بريطانيا وفرنسا، إلى الحرب ضد مصر
هذه قصة . الثوريين المصريين الشباب مع األمريكيين، لكننا سنتحدث عن صفقة أخرى وهي صفقة الفخار
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الذي حكم شعبه وتحكم بكنوزه بمساعدة البريطانيين الغرام المرضية مع ديكتاتور طهران، محمد رضا شاه، 
لنتـرك .. وبعـد ذلـك يـستغربون لمـاذا يكـره اإليرانيـون والعـرب إسـرائيل، وباإلجمـال. واألمريكيين واإلسرائيليين

.. في هـذه األثنـاء. ًالشأن الفلسطيني جانبا، نسجت قصة غرام متواصلة مع قامعيهم الداخليين والخارجيين
رياض، ولي العهد السعودي الذي يذبح أطفال اليمن ويقطـع جثـث معارضـيه، هـو األميـر علـى الجزار من ال

  .الحصان األبيض الذي سبى قلوب كبار رجال المؤسسة اإلسرائيلية

أكتب هذه األقوال في أعقاب قرار الرئيس األمريكي االنسحاب من سوريا وتوديع منطقتنا الملعونة، 
من يرد البقاء فعليه التصالح مع المكان، . يز والفرنسيون، وبقيت الشعوب فقطوقبله غادرنا األتراك واإلنجل

هكذا، حان الوقـت ألن تـدرك إسـرائيل بـأن عنوانهـا هـو فـي الـشرق األوسـط ولـيس فـي . ال أن يتصادم معه
ر ها هـي مظـاهرات لبنـان لـم تـذك. حتى العرب لم تعد إسرائيل تهمهم وال يهتمون بها. مكان ما وراء البحار

إسـرائيل ببـساطة غيـر ذات صــلة . ٢٠١١ًإسـرائيل تقريبـا، ولـم يـتم ذكرهـا فـي مظـاهرات الربيـع العربـي فـي 
مرة تقصف في العراق وأخرى في سوريا وثالثـة : ًبالشرق األوسط، وبدال من أن تتعلم الدرس تقوم بالتحديد

فــي . يـة فـي الخلـيج الفارسـيفـي لبنـان، واآلن حـسب تقـارير مختلفـة، شـاركت فــي مهاجمـة الـسفينة اإليران
المقابل، فإن الذين هوجموا يتعـاملون مـع إسـرائيل علـى أنهـا طفـل عنيـف ومـشاكس، يريـد أن يلعـب بلعبـة 

  .ليست له

ًمـــن األمـــور التـــي تبعـــث علـــى اليـــأس أن جيـــشا قائـــده كوخـــافي الـــذي أعـــده للقتـــل فـــي الحـــروب 
 المقابــل إلــيكم بــشرى أخــرى، حتــى التيــار فــي. واالنتــصار، هــو اآلن بــال عمــل، وال يجــد مــن ينتــصر عليــه

لهذا يمكن التخمين بأن المؤسسة األمنية هنـا تـشعر (ًالعسكري في إسرائيل ال يملك خططا الحتالالت أخرى 
مـصر والعـراق وسـوريا واألردن ولبنـان، جمـيعهم ينـشغلون فـي : كـل األعـداء تبخـروا. بهجوم عصبي فظيـع

  .حروبهم الحقيقية، الحروب الداخلية

الجنرال كوخافي يثير الشفقة بتحذيراته، والمراسلون الذين يصدقون هذه البشائر الجهنمية يثيـرون 
بهذا، تلك هي حروب الماضـي، فـي حـين أن التحـدي الحقيقـي هـو التـصالح مـع شـعوب . الشفقة أكثر منه

طفهـا مـع شـعوب وحتـى تعا. ٕواذا لم يتم تغيير القرص، فـإن إسـرائيل ستواصـل كونهـا نبتـة غريبـة. المنطقة
  .الشرق يستقبل بتشكك ومشاعر غضب طالما أنها تحبس ماليين الفلسطينيين خلف القضبان

 ٢٩/١٠/٢٠١٩القدس العربي 

***  
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  اخبار باالنجليزية
  

UN official calls for upholding status quo at AlHaram Al-Sharif 
  

JERUSALEM, Tuesday, October 29, 2019 (WAFA) - United Nations Special Coordinator 

for the Middle East Peace Process, NickolayMladenov, today called for upholding the 

status quo at Al-Haram Al-Sharif compound (Al-Aqsa Mosque) in Jerusalem's Old City. 

“I call on all to refrain from provocations that could escalate tensions in and around 

Jerusalem's holy sites," Mladenov said following a visit to the holy compound and meeting 

with the director of Jerusalem Waqf Department, Sheikh Azzam al-Khatib, during which 

they discussed recent developments, a number of much delayed renovation works and the 

need to uphold the status quo. 

"It is important that the status quo be upheld in line with the important and special role of 

the Hashemite Kingdom of Jordan and the historical role of King Abdullah II, as custodian 

of the Muslim and Christian holy sites in Jerusalem,” he said according to a statement 

issued by Mladenov's office. 

"Jordan plays a crucial role in maintaining regional stability and is a vital partner for the 

United Nations in our common efforts towards peace on the basis of a two-state solution 

between Israel and Palestine that is in line with relevant United Nations resolutions and 

international law,” he added. 

The visit came following an escalation in provocative visits by Jewish extremists to Al-

Haram Al-Sharif, Islam's third holiest site, and Israeli attempts to change the status quo at 

the holy site, a ground for outbreak of violence. 

WAFA October 29, 2019 

***  

Israel demolishes shack, razes land in Jerusalem 
  

JERUSALEM, Tuesday, October 29, 2019 (WAFA) – An Israeli military bulldozer today 

demolished a shack and razed a plot of land in the East Jerusalem neighborhood of 

Issawiya, according to sources. 

Mohammad Abu al-Hummos, a local activist, told WAFA that Israeli police escorted a 

bulldozer to Issawiya, where the heavy machinery demolished a shack and razed a 400-

meter-square plot of land. 

The owners of the shack and plot of land were identified as Luay Mahmoud and 

IshaqHamdan respectively. 

Earlier today, Israeli bulldozers forced a Palestinian to tear down his house, and 

demolished a Palestinian-owned house in the neighborhood of al-Suwwana. 

Palestinian appeals to demolition orders are frequently dismissed by Israeli courts, which 

are in fact complicit in perpetuating the Israeli policies of forcible transfer and ethnic 

cleansing of Palestinians. 

Using the pretext of illegal building, Israel demolishes houses on a regular basis to restrict 

Palestinian expansion in occupied Jerusalem. 

At the same time, the municipality and government build tens of thousands of housing 

units in illegal settlements in East Jerusalem for Jews with a goal to offset the demographic 

balance in favor of the Jewish settlers in the occupied city. 

Although Palestinians in East Jerusalem, a part of the internationally recognized 

Palestinian Territory that has been subject to Israeli military occupation since 1967, they 



 
١٣

are denied their citizenship rights and are instead classified only as "residents" whose 

permits can be revoked if they move away from the city for more than a few years. 

They are also discriminated against in all aspects of life including housing, employment 

and services, and are unable to access services in the West Bank due to the construction of 

Israel's separation wall. 

WAFA October 29, 2019   

*** 

Jerusalem Governor summoned for interrogation for second time 
  

JERUSALEM, Tuesday, October 29, 2019 (WAFA) – Jerusalem Governor Adnan Ghaith 

was summoned for interrogation by Israeli intelligence officers for the second time in less 

than 24 hours, said an official. 

Nasser Ajjaj, who serves as an advisor to Ghaith, told WAFA that Ghaith received a phone 

call from the Israeli intelligence, ordering him to appear before interrogators at al-

Maskobiyyeh Detention and Interrogation Center. 

Ghaith was previously detained by Israeli police several times along with other high-profile 

officials, including in April 2019 following escalating tensions inside Jerusalem’s Al-Aqsa 

Mosque compound over the closure of the metal gate leading to Bab al-Rahmeh. 

He was also previously investigated over his involvement in the arrest of dual US-

Palestinian national IssamAkel, in October 2018 for the fraudulent selling of Palestinian 

property to Israeli settler-colonialist groups in Jerusalem. 

WAFA October 29, 2019   
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