
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة
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  ٢٠١٩ / تشرين الثاني/ ١٤
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  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٤   ذكرى ميالد الملك الحسين بن طاللاليوماألردنيون يحيون  •

  شؤون سياسية

من قرار القضاء األوروبي بشأن منتجات " قلق عميق"واشنطن تشعر بـ •

  ٥  المستوطنات اإلسرائيلية

  ٥  اء في تقرير الخارجية األمريكية حول اإلرهاب بشأن فلسطينحماية يستنكر ما ج •

  ٧  التلفريك اإلسرائيلي اعتداء على مدينة القدس: الملكية لشؤون القدساللجنة  •
  

  اعتداءات

  ٩  ً عاما١٦الحكم على أسير مقدسي بالسجن  •

  ٩  االحتالل يعتقل شابا في بلدة الرام شمال القدس •

  ٩  ا في القدس بيدها بضغط من االحتاللعائلة فلسطينية تهدم منشآته •
  

  تقارير 

  ١٠  الفن لمقاومة تشويه المدينة المقدسة المحتلة.. ألجيال لم تر القدس •

  ١٢   يدين سلب ومصادرة سلطات ا�حت�ل أراضي المواطنين بذرائع أمنية"حماية" •

  ١٤  "وورلد تشيك"رئيس منتدى التواصل األوروبي الفلسطيني يواصل مقاضاة  •

  ١٤  ا هدف شرطة إسرائيل من استمرار استفزازاتها لمواطني العيسوية بالقدس؟م •
  

  فعاليات

  ١٧  "القدس في الرواية العربية"افتتاح مؤتمر  •

  ١٨  معرض تشكيلي في طوباس الفلسطينية ... القدس في العيون •
  

  

  

  



 
٣

  آراء عربية
  

  ١٩  التلفريك •

  ٢٠  األمم المتحدة والقضية الفلسطينية •

  ٢١  ل المكان جغرافيا أم تضارس أرواحنا؟ه .. القدس •
  

  

  اخبار باالنجليزية
  

Jordan remembers King Hussein ٢٤  

Royal Jerusalem committee deems Israeli cable car project 
‘flagrant aggression’ ٢٥  

Int’l community must act to end Israeli aggression — FM ٢٥  
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  القدسن االرد

   ذكرى ميالد الملك الحسين بن طاللاليوماألردنيون يحيون 

 

من تشرين الثاني، بكل   الخميس، الرابع عشراليومتحيي األسرة األردنية الواحدة  -  بترا–عمان  
 لميالد جاللة المغفور له بإذن اهللا، الملك الحسين بن طالل، طيب اهللا ٨٤ٕإجالل واكبار وتقدير، الذكرى الـ 

ًه، باني نهضة األردن الحديث، وفق أسس راسخة ومتينة، جعلت من المملكة نموذجا في اإلنجاز ثرا
  .والبناء والعطاء

ويستذكر أبناء وبنات الوطن بهذه الذكرى الخالدة خلود الوطن، مسيرة الراحل الكبير عبر سبعة 
ٕوفي لبناء األردن الحديث واعالء ًوأربعين عاما في قيادة المملكة، خاضها الحسين إلى جانب أبناء شعبه ال

شأنه، وخدمة مختلف قضايا األمتين العربية واإلسالمية، برؤية ثاقبة وحنكة مشهودة، وتفاني شعبه 
ّوالتفافهم حوله، ما جعل األردن محط إعجاب واحترام وتقدير على المستويين اإلقليمي والدولي َ.  

وارث العرش الهاشمي، جاللة الملك عبداهللا وبهذه المناسبة، يجدد األردنيون العهد والوالء ل
ٕالثاني، وكلهم عزم وتصميم وارادة على مواصلة مسيرة الخير والبناء، بكل ثقة وهمة عالية، إلعالء بنيان 

  .الوطن وتعزيز مكانته وصون منجزاته

 في عمان التي أحبها وأحبته ١٩٣٥ولد الملك الحسين في الرابع عشر من تشرين الثاني عام 
َتضنته أميرا وملكا فوق أرضها ثالثة وستين عاما، وتربى في كنف والديه طيب اهللا ثراهما جاللة الملك واح ً ً

طالل وجاللة الملكة زين الشرف، وجده المغفور له بإذن اهللا جاللة الملك المؤسس عبداهللا بن الحسين 
  .الذي استقى منه أنبل القيم الرفيعة والمبادئ العظيمة

 وسليل أسرة عربية هاشمية - ّ صل اهللا عليه وسلم- لحفيد األربعون للنبي محمد هو ا" الحسين"و
امتدت تضحياتها عبر القرون، ونشرت رسالة الحق ودين الهدى، واستمدت من اإلسالم الحنيف المثل 

  .العليا والمبادئ السامية وتعاليمه السمحة لما فيه خير البشرية جمعاء

ن اجل القضية الفلسطينية في زمن الحرب وفي زمن السالم، وناضل الحسين رحمه اهللا م.. >>
السالم العادل والشامل الذي ظل يدعو إليه طوال سني عمره وكان يراه السبيل األوحد لفض النزاع في 

  .الشرق األوسط

 الدور األساسي في صياغة قرار مجلس األمن ١٩٦٧وكان لجاللة الراحل الكبير بعد حرب عام 
 مقابل ١٩٦٧ا إسرائيل إلى االنسحاب من جميع األراضي العربية التي احتلت عام  الذي دع٢٤٢رقم 

  .السالم واألمن واالعتراف، وظل هذا القرار منطلق جميع مفاوضات السالم التي تلته

 كان جاللة الحسين طيب اهللا ثراه أول زعيم يخاطب العالم بعد حرب ١٩٦٧ حزيران عام ٢٦وفي 
لن أتحدث إليكم عن السالم فحسب، فالشرط المسبق " مم المتحدة في نيويورك حزيران، يوم قال في األ



 
٥

لتحقيق السالم هو العدالة، وعندما نحقق العدالة سيتحقق السالم في الشرق األوسط، لقد قيل الكثير من 
 مع هذا المنبر عن السال،م وكان هناك القليل مما قيل عن العدالة، وما يريده األردن والعرب هو السالم

  ."العدالة

 خاض الجيش العربي األردني، بقيادة الملك ١٩٦٨وفي الحادي والعشرين من آذار العام 
ًالحسين، معركة الكرامة، وتمكن من دحر القوات اإلسرائيلية الغازية، وحقق الجيش العربي األردني نصرا 

ة بأنها أعادت لألمة العربية ًواضحا بفضل قيادة جاللته وصمود الجنود األردنيين، حيث وصفت تلك المعرك
  .كرامتها

 -  وافق الملك الحسين ١٩٧٤وفي مؤتمر القمة العربي الذي عقد في الرباط في المغرب عام 
 مع القادة العرب على اإلعالن الصادر عن القمة باالعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية - رحمه اهللا 

ي، ونتيجة لذلك نقلت مسؤولية التفاوض على استعادة باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطين
  .األراضي الفلسطينية إلى منظمة التحرير الفلسطينية

 بدور رئيس في عقد مؤتمر مدريد للسالم من خالل توفير مظلة ١٩٩١وقام جاللته في العام 
امين وفي للفلسطينيين للتفاوض حول مستقبلهم من خالل وفد أردني فلسطيني مشترك، وبعد حوالي ع

حددتا ) ١أوسلو (ٕ وقعت منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل إعالن مبادئ ١٩٩٣الثالث عشر من أيلول 
فيه أطر التفاوض معا، ومهد ذلك الطريق أمام األردن للسير في مسار التفاوض الخاص به مع إسرائيل 

نهى رسميا حالة الحرب بين  الذي أ١٩٩٤وقد تم توقيع إعالن واشنطن في الخامس والعشرين من تموز 
  .ً عاما٤٦ٕاألردن واسرائيل والتي استمرت زهاء 

  ٤ص/١٤/١١/٢٠١٩الرأي 

*** 

  شؤون سياسية

  من قرار القضاء األوروبي " قلق عميق"واشنطن تشعر بـ

 بشأن منتجات المستوطنات اإلسرائيلية

اء األوروبي إلزام اسرائيل من قرار القض" قلق عميق"أكدت الواليات المتحدة األربعاء أنها تشعر بـ
على المواد الغذائية التي يتم إنتاجها في المستوطنات في األراضي " مستوطنات اسرائيلية"بوضع عالمة 

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية األميركية مورغان أورتاغوس في .المحتلة، مؤكدة دعمها للدولة العبرية
لعالمات في الوقائع المحددة التي عرضت على المحكمة إلى تشير الظروف المحيطة بمعايير وضع ا"بيان 

وكانت محكمة العدل األوروبية رأت أنه بموجب قوانين االتحاد األوروبي بشأن وضع ."انحياز ضد اسرائيل
ملصقات على المواد الغذائية، فيجب أن يتم توضيح مصدر تلك األغذية حتى يتمكن المستهلكون من 

ورفضت اسرائيل بشدة ."بارات اخالقية، واعتبارات تتعلق بااللتزام بالقانون الدولياعت"االختيار بناء على 



 
٦

يمثل أداة في الحملة السياسية ضد إسرائيل، وهدف الحكم الوحيد هو "القرار، وقالت وزارة الخارجية انه 
قاطعة وسحب للم(مقاطعة المنتجات االسرائيلية التي تدعو " لحركة."اعتماد معيار الكيل بمكيالين ضدها

أميركا تقف إلى جانب اسرائيل ضد الجهود "وأكد بيان الخارجية األميركية أن .)االستثمارات وفرض عقوبات
  ."التي تهدف إلى فرض ضغط اقتصادي عليها أو عزلها أو التشكيك في شرعيتها

  ١٤/١١/٢٠١٩المدينة 

*** 

 اب بشأن فلسطينحماية يستنكر ما جاء في تقرير الخارجية األمريكية حول اإلره

وزارة الخارجية   الصادر عن ما جاء في التقرير السنوي مركز حماية لحقوق االنسان يستنكر  
 الخارجية االمريكية للسنة   ، حيث اسقط تقرير٢٠١٨األمريكية تحت عنوان وضع اإلرهاب في العالم لعام 

ية المحتلة ولم يذكر الجوالن المحتل في وصف الضفة الغرب "األراضي المحتلة" الثانية على التوالي تعبير
 إسرائيل  لقد كانت "  بقوله على اإلطالق، فيما اثنى التقرير على ما قامت به سلطات االحتالل اإلسرائيلي

لقد واجهت إسرائيل تهديدات من "، وجاء في التقرير .."٢٠١٨ا في مكافحة اإلرهاب في عام شريكا ملتزم
، كما ركز التقرير على ذكر "..س والجهاد اإلسالمي في فلسطينمنظمات إرهابية بما في ذلك حما

واستمرت أنشطة األنفاق بين حماس  "  من االعمال وسمها بأحداث إرهابية فلسطينية بقوله مجموعة
وحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، وكذلك تواصلت المظاهرات المنسقة من حماس على طول الجدار 

ٕجمات الصاروخية التي انطلقت من غزة عن مقتل مدني واحد واصابات عديدة أسفرت اله. األمني في غزة
 وشملت أسلحة تتراوح بين ٢٠١٨ كما تعرضت إسرائيل لهجمات إرهابية عديدة في عام ٢٠١٨في عام 

ذكر إرهاب المستوطنين  ولم يأت التقرير على."الصواريخ وقذائف الهاون واألسلحة الخفيفة والسكاكين
 واعتداءاتهم اليومية على المواطنين الفلسطينيين تحت االحتالل بمساعدة جنود االحتالل، كما اإلسرائيليين

 يذكر الحصار الذي تفرضه سلطات االحتالل على االراضي الفلسطينية وخصوصا قطاع غزة، وال  لم
دس، واعتقال عمليات المداهمة واالعتداءات المتواصلة على المواطنين العزل في مدن الضفة الغربية والق

العشرات منهم يوميا، وال العقوبات الجماعية، ومصادرة األراضي، وتجريف البيوت والمنازل والكثير من 
الممارسات ارهابية والعنصرية لسلطات االحتالل وجنودها ومستوطنيها بحق المدنيين الفلسطينيين 

ة المنساق خلف مواقف سلطات إذ يستنكر موقف اإلدارة األمريكي مركز حماية لحقوق اإلنسان.العزل
االحتالل التي تواصل ارتكاب أفظع الجرائم بحق نساء وأطفال الشعب الفلسطيني، وال زالت تصادر األراضي 
الفلسطينية لبناء المستوطنات غير الشرعية، وتحتجز آالف الفلسطينيين في سجونها، وتعتدي على 

سرة الدولية، والتي تلزم سلطات االحتالل في األراضي المقدسات، وتنتهك القواعد الدولية التي أقرتها األ
 مبدأ حق الشعوب    مبادئ القانون الدولي و على رأسها فإنه يرى أن الواليات المتحدة تتجاهل المحتلة ،

 محتلة وأن   تؤكد أن فلسطين أراضي في تقرير مصيرها ، وقرارات األمم المتحدة التي أكدت وال زالت
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 حيادي  الخارجية االمريكية لم يكن أن تقرير كما يرى مركز حماية لحقوق اإلنسان.حتلة أراضي م الجوالن
ٕوازاء   وصف طبيعة الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وأظهر االنحياز التام لصالح االحتالل العنصري، في

واعد القانون الدولي يطالب اإلدارة األمريكية بوقف سياسة االنحياز لالحتالل اإلسرائيلي، واحترام ق ذلك فإنه
والقرارات الدولية التي تحكم حالة االحتالل، ويطالب األطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف األربعة، 
والجمعية العامة لألمم المتحدة الوقوف عند واجبها والمتمثل بحماية هذا الحق للشعب الفلسطيني في 

السلطة الوطنية الفلسطينية برد رسمي على تقرير مصيره، والحول دون ادانته على ذلك، كما ويطالب 
  .السياسة االمريكية المنحازة لالحتالل اإلسرائيلي، والبدء الفعلي بمسار مقاطعة السياسة االمريكية

  ٦/١١/٢٠١٩مركز حماية لحقوق االنسان  

*** 

  التلفريك اإلسرائيلي اعتداء على مدينة القدس: الملكية لشؤون القدساللجنة 

 

وصفت اللجنة الملكية لشؤون القدس مصادقة المجلس الوزاري لإلسكان  -ا بتر–عمان  
 مليون ٦٣اإلسرائيلي على مشروع إنشاء قطار تلفريك يربط القدس الشرقية بالغربية بقيمة تقدر بنحو 

وأوضحت اللجنة في بيان صادر لها اليوم األربعاء ."يأتي ضمن مسلسل االعتداءات اإلسرائيلية"دوالر بانه 
) العاد( األهداف االستيطانية التهويدية لهذا المشروع تأتي في سياق دعم الحكومة اإلسرائيلية لجمعية أن

االستيطانية التي تقوم بمعظم مشاريع االستيطان في القدس وفلسطين واألراضي العربية المحتلة، مؤكدة 
افية والتاريخية والجغرافية اعتداء سافر على مدينة القدس ومعالمها والخصائص الثق"أن هذا المشروع 

والروحية لهذه المدينة، ومحاولة لفصل روح المكان والمنظر الثقافي العام عن أرض مدينة القدس، 
ويضفي الصبغة اليهودية على المكان في محاولة لتغيير المنظر العام للمدينة المباركة واألفق الذي 

وفير وسيلة نقل عامة للسياح والمصلين باتجاه حائط وأشارت الى أن المشروع الذي يأتي بذريعة ت."يعلوها
البراق وساحات المسجد األقصى المبارك، يواجه معارضة من جمعيات البيئة والثقافة العالمية وبعض 

ًتعديا على معالم وجمالية وطبيعة المدينة "المهتمين العالميين، ومنهم اسرائيليون يرون في المشروع 
 المشروع آثارا اقتصادية سلبية كبيرة على المجتمع الفلسطيني، بسبب عدم وهويتها، ويؤكدون أن لهذا

االستفادة من مرور الكثيرين بالمتاجر العربية، كما يفوت عليهم المرور بالمعالم والمواقع التراثية 
والتاريخية والثقافية واالقتصادية عبر الطرقات في محيط المسجد األقصى وكنيسة القيامة والمدينة 

وأشار ". قدسة، الستبدال الطرق المعتادة بالتلفريك الذي يصل لوجهة مستخدميه بحوالي أربع دقائقالم
البيان إلى أن المسلسل اإلسرائيلي اليومي من االنتهاكات واإلجراءات التهويدية في مدينة القدس دليل 

على الوضع القائم الذي قاطع على أن الفهم اإلسرائيلي اليميني للسالم ال يضع ضمن أولوياته الحفاظ 



 
٨

يوفر حق احترام المواقع الدينية وما يتصل بها من شعائر أبسط مقوماتها الشعور باألمان لدى من يؤديها 
  .من المسلمين والمسيحيين على حد سواء والحفاظ على تراثها اإلنساني األصيل

هي ترصد بقلق إن اللجنة و: وقال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبداهللا كنعان
جرائم وانتهاكات إسرائيل على أهلنا في القدس وعلى تراث المدينة المقدسة، لتؤكد مطالبتها جامعة الدول 
العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي والدول الكبرى المنادية بالحرية والديمقراطية، والمنظمات الدولية وعلى 

ٕبوجه خاص بالتصدي للموضوع والزام ) اليونسكو(علوم رأسها منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة وال
إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة تلك القرارات التي تؤكد ملكية المسلمين وحدهم للمسجد 
األقصى المبارك وعدم وجود أي عالقة لليهود به، وعدم جواز تغيير أية معالم للمدينة المقدسة، وترفض 

الخداع اإلسرائيلي للحقائق، خاصة أن القرار األخير لليونسكو طالب إسرائيل بتنفيذ كل محاوالت التزييف و
ً قرارا صادرا عن اللجنة التنفيذية لليونسكو و ١٧  قرارات للجنة التراث العالمي، واحترام اتفاقية التراث ١٠ً

  .١٩٧٢العالمي الثقافي والطبيعي لعام 

لخطورته على مدينة القدس وتشويهه لجمالها ودعا كنعان اليونسكو إليقاف هذا المشروع 
وهويتها وتراثها اإلنساني، وال يجوز أن تقف الجمعية العامة ومجلس األمن والدول الكبرى متفرجة على 

وأكد حق االردن بالحفاظ على مدينة القدس .هذا االنتهاك الخطير الذي يهدد آمال السالم المنشود
وصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها ووقوفنا ًومعالمها ومقدساتها انطالقا من ال

ًجميعا صفا واحدا خلف صاحب الوصاية جاللة الملك عبد اهللا الثاني، متسائال إلى متى ستبقى إسرائيل  ً ً
ٕتتحدى العالم، والى متى تبقى قرارات األمم المتحدة والمنظمات الدولية عاجزة عن ردعها؟ وأشارت اللجنة 

العرب والمسلمين وكل دعاة السالم والمهتمين بالتراث لن يقبلوا هذا المشروع البشع "بيانها الى أن في 
أهمية للقيم أو التاريخ أو التراث، وأن جل همها " السلطة القائمة باالحتالل"الذي يؤكد عدم ايالء إسرائيل 

آن "، مشيرا إلى أنه "حضاري واإلنسانيٕهو إقامة مشاريع التهويد والغاء هوية المدينة المقدسة وتراثها ال
األوان إلسرائيل أن تعلم بأن القوة والعنجهية وعقلية القلعة لن تحقق لها األمن واالستقرار الذي تنشده 

  ."األجيال

  ٣ص/١٤/١١/٢٠١٩الرأي 

  ٤ص/١٤/١١/٢٠١٩والدستور 

  ٤ص/١٤/١١/٢٠١٩والغد 

*** 
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  اعتداءات

  ًا عام١٦الحكم على أسير مقدسي بالسجن 

 

) ًعامـا٢٣ (، علـى األسـير وسـام ناصـر الـدبساألربعـاء أمـسحكمت محكمة االحتالل فـي القـدس، 
  .ً عاما١٦من مخيم شعفاط شرق القدس المحتلة، بالسجن 

 عامـا، ١٦ًوأفاد ذوو الدبس، بأن المحكمة المركزية فـي القـدس أصـدرت قـرارا بـسجن نجلهـم لمـدة 
  .بعد إدانته بمحاولة تنفيذ عملية طعن

  ".نفحة"يذكر أن وسام قد اعتقل قبل عامين ويقبع حاليا في سجن 

  ١٤/١١/٢٠١٩األيام 

*** 

  االحتالل يعتقل شابا في بلدة الرام شمال القدس

 

قـوات   األربعاء، شابا خـالل مواجهـات مـعأمسقوات االحتالل اإلسرائيلي،  اعتقلت – وفا – القدس
 .االحتالل في بلدة الرام شمال القدس المحتلة

انـدالع  ، عقـب) عامـا٢٢(شـهود عيـان، بـأن جنـود االحـتالل اعتقلـوا الـشاب وسـام حتـاوي  وأفـادت
  .مواجهات مع قوات االحتالل بعد اقتحامها حي واد عياد من البلدة

 ١٤/١١/٢٠١٩الحياة الجديدة 

***  

  عائلة فلسطينية تهدم منشآتها في القدس بيدها بضغط من االحتالل

 

جبــل  مقدســية، اليــوم األربعــاء، بهــدم منــشآت لتربيــة المواشــي فــي حــيشــرعت عائلــة جعــابيص ال
 .جنوب شرق القدس، بيدها، بضغط من بلدية االحتالل في القدس بحجة البناء دون ترخيص المكبر

منـشآتها المخصـصة  هـدم  ساعة لتنفيذ قرار٢٤ن بلدية االحتالل أمهلتها  أوذكرت عائلة جعابيص
ًغرامة مالية وتكاليف دفع أجرة الهـدم، الفتـا إلـى أنهـا  البلدية بذلك، وعليها دفعٕلتربية المواشي واال ستقوم 

  .الهدم تفاديا لدفع غرامات مالية عالية جدا اضطرت لتنفيذ عملية

 ١٣/١١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  
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  تقارير

  الفن لمقاومة تشويه المدينة المقدسة المحتلة.. ألجيال لم تر القدس

  انعم- حسين نشوان

وهذا هو " إن الفنان حينما يصور المكان فإنه يستعيده"تقول الناقدة األميركية سوزان سونتاغ   
باستحضار عبق المدينة " الطريق إلى القدس"بالضبط ما أراده المشاركون في معرض 

  .وسحرها بطيف اللون المحتلة المقدسة

المكان فحسب، بل كان يسعى ولكن المعرض لم يكن يهدف إلى إرضاء رغبة الفنان بجماليات   
لتجسيد هوية القدس العربية اإلسالمية وتنشيط ذاكرة المتلقي وتحريضه كوسيلة لمقاومة المحتل الذي 

  .يشوه وجوده المكان

التي أسس لها مدير " روابي فلسطين"وهذه هي الدورة الخامسة للمبادرة التي تقوم عليها مؤسسة   
 في ذكرى النكبة لتقام كل عام بعدد من دول العالم ٢٠١٥ عام المهرجان الفنان فايز الحسني بغزة

بالتزامن، وتتناول موضوع القدس وهويتها وجمالياتها وتاريخها ومعمارها الهندسي وناسها من خالل 
  .اللوحة التشكيلية والمنحوتة والتصوير الفوتوغرافي

 الفنانين التشكيليين األردنيين الذي أقيم في العاصمة األردنية عمان بتنظيم رابطة- وفي المعرض   
  . دولة١١ شارك ستون فنانا وفنانة من -ومشاركة وزارة الثقافة وجاليري إطاللة اللويبدة

  أساليب وأجيال متنوعة

وتنوعت األعمال بين النحت والرسم ومختلف األساليب التي جسدها فنانون من أجيال متعاقبة،   
على الخشب، وعبد الرؤوف شمعون الذي رسم حارات القدس، جالل أبو طالب الذي قدم منحوتة : ومنهم

ودانا خليل التي اختارت الزي التراثي لقرى القدس، وبدر عبد القادر الذي رسم قبة الصخرة بألوان شفافة 
وهندسة زخرفية إسالمية، أما منى نحلة من لبنان فقدمت عمال بأسلوب تعبيري لوجه مسكون بشجن 

  .االنتظار

المعرض يقام بالتزامن في عدد من الدول العربية "الرابطة الفنان كمال أبو حالوة ويقول رئيس   
ميادين مسيرة "واألجنبية، ومنها الهند وتركيا واألردن، وغزة التي يأتي معرضها لهذا العام تحت شعار 

  ".العودة

  لغة عالمية

 أبدية لفلسطين، أبو حالوة أن هدف المعرض اإلبقاء على حق العودة، والقدس عاصمة وبين  
والتركيز على المقدسات اإلسالمية والمسيحية، ومشاركة أكبر عدد من الفنانين األردنيين والعرب واألجانب 
للتعريف بقضية تلك المدينة المقدسة وفلسطين، مستدركا أن أهمية الفن التشكيلي في كونه لغة عالمية ال 

  .تحتاج للترجمة
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أيقونة " يتلخص في رمزية القدس، وهي بالنسبة للفنان تمثل وأشار إلى أن الحفاظ على الهوية  
  ".جمالية وفنية وتاريخا وحضارة وهوية

حق "وهي بالنسبة للفنان عمر العطيات " رمز هوية وقضية"دانا جودة إن القدس  وقالت الفنانة  
تسامح والحق، أما الفنان عماد أبو شتية فيرى أن القدس ملهمة للجمال وال". ينبغي أن يرجع ألصحابه
ٕويجب أن تعود ألصحابها، واذا كان الفن رسالة فإن على الفنان أن ) اغتصبت(فهي أرض السالم التي 

  ".القدس أنا، الذاكرة المسلوبة التي أستعيدها باللوحة"ينحاز للجمال والحق، وقالت الفنانة ناديا الخطيب 

ن مسيرات العودة في غزة، وهو مزيج إن عمله مستوحى م: وعن األعمال المشاركة، قال أبو شتية  
األولى الكالسيكية، وبعدها تمت إضافة التأثيرات  من الكالسيكية واالنطباعية حيث نفذ العمل على مرحلتين

  .لتضيف ديناميكية للعمل اللونية االنطباعية

ذي يمثل وذهب العطيات للمزج بين المكان والمرأة بأسلوب سريالي، أما الفنانة جودة فرمزت للحج ال
  .المكان في العمل مركز األرض لألديان وقبلة الناس في بقاع الدنيا

  وثيقة تاريخية

إن : وعما يمكن أن يضيفه الفن لقضية فلسطين والقدس، تقول أمينة سر الرابطة ميرفت هليل  
ة الفنان يمثل ذاكرة األمة البصرية، واللوحة هي مدونة لتاريخ النضال اإلنساني، وبالنسبة للقضي

الفلسطينية والقدس فهي تمثل خندقا نضاليا، وهذا ما يفسر العدد الكبير للفنانين الفلسطينيين في فلسطين 
  .وفي الشتات، ألنهم يعتبرون اللوحة وسيلة للمقاومة

من يراجع تاريخ الفن الفلسطيني يجد أن كثيرا من الفنانين قضوا دفاعا عن  وأشارت إلى أن  
وما يدل على أهمية الفن أن المحتل الصهيوني كان . لسجن والنفي والحصارفلسطين، ومنهم من تعرض ل

كما حدث أن أطلق النار على لوحة ) يقتلها(أو ) يحبسها(يمنع الكثير من المعارض ويصادر اللوحات 
للفنان إسماعيل شموط، وأكدت هليل أن العدو يدرك أهمية الفن وارتباطه بالوجدان والذاكرة فيحاول قتل 

التي صورت مأساة ) الجرنيكا(دان والذاكرة، الفتة إلى أن الفن وثيقة تاريخية مشيرة إلى لوحة بيكاسو الوج
  .القرية التي قصفت بالطائرات

رسالة الفنان والفن لمواجهة العدوان واالحتالل، وتظاهرة لمواجهة " الطريق إلى القدس"إن : وتقول أيضا
   .لنضال متقدة، تنتقل من جيل إلى جيلالضم والمحو والتشويه التي تبقي جذوة ا

يقام بمشاركة مئات الفنانين من دول العالم، حيث ) مؤتمر فني دولي(وبينت أن المعرض بمثابة   
" الطريق إلى القدس" عربية وأجنبية ويتسع عدد المشاركات كل عام، و١٨أقيم العام الماضي في 

القدس عاصمة "لرئيس األميركي دونالد ترامب بأن التي أطلقها ا" التصريحات"عالمي لمواجهة ) تصويت(
عاصمة "وهذا المعرض دليل للقدس كما يراها الفنان بحاضرها ومستقبلها وماضيها، فهي ". إسرائيل

   ".فلسطين األبدية
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أن ترسم القدس فهذا يعني أن ترى فلسطين بعيون ملونة، شفافة حنونة، : إلى ذلك تقول جودة  
ومن . أن الفن استمرار لحضور القضية في الذاكرة والوجدان العربي والعالمي يرىأما العطيات ف. تستصرخ

الجيل نحو قضيته، والفن وسيلة للمقاومة ألن ) يوثق ويذكر ويحرض(جانبه يؤكد أبو شتية أن الفن 
  .الصراع على القدس يأخذ منحى حضاريا وعسكريا وثقافيا، والفن هو أحد هذه الوجوه

  أجيال لم تر القدس

وبين أبو حالوة أن المعرض يشتمل على لوحات وأعمال نحتية عبر الفنانون من خاللها بمختلف   
الواقعية والرمزية واالنطباعية، موضحا أن الجديد في المعرض المشاركة : األساليب والمدارس، ومنها

لوبهم، وبالتالي الكبيرة من الفنانين، وخصوصا جيل الشباب الذين لم يزوروا القدس، ولكنها تعيش في ق
فإن تعبيرهم عن المكان جاء مختلفا معبرا عن األمل والتفاؤل وليس الحزن والندب، فصوروا القدس بأزهى 
األلوان، بلوحات تعبر عن الفرح واألجواء الكرنفالية، معربا عن أمله أن يتم في المعارض المقبلة توسيع 

ولم يقتصر .ألفالم القصيرة والفيديو والوسائط المتعددةا: المشاركة للفنون البصرية والسمعية بمشاركة، مثل
ٕ على اللوحات، وانما اشتمل على عدد من الفعاليات - الذي حضره جمهور من الكبار والصغار-المعرض 

وقالت . التي أقيمت في إطار المعرض، ومنها أمسية فنية وأخرى شعرية ورقصات استعراضية لفرق الدبكة
وقالت . المعرض أثار الشجون والحزن: وقال الكاتب سليم النجار" شوف القدسجيت أ"الطفلة لجين غالب 

  ".القدس تعيش في قلوبنا وعيوننا) "عراقية(ميسم علي 

  ١٢/١١/٢٠١٩الجزيرة 

***  

   يدين سلب ومصادرة سلطات ا�حت�ل أراضي المواطنين بذرائع أمنية"حماية"

طات االحتالل أراضي المواطنين في الضفة يدين مركز حماية لحقوق االنسان سلب ومصادرة سل  
قائد  يذكر أن. الغربية ومدينة القدس المحتلتين لصالح توسعة االستيطان تحت ذريعة الضرورات االمنية

 دونما من اراضي الظاهرية والسموع ١٢٩.٣ًجيش االحتالل، أصدر صباح اليوم أمرا عسكريا بمصادرة 
 عليها بحجة أمنية، وأمهل قرار المصادرة اصحاب االراضي المقرر جنوب مدينة الخليل المحتلة ووضع اليد

وفي السياق جددت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس .مصادرتها مهلة اسبوع واحد لالعتراض على القرار
 دونما من أراضي المواطنين في بلدة عناتا شرق مدينة القدس ١٩٠األحد، اخطارها باالستيالء على نحو 

 يقضي ببناء ٢٠٠٧ار إلى أن إخطار االستيالء هو عبارة عن أمر تجديد لقرار صدر عام المحتلة، يش
اذ يجدد إدانته لسياسة االحتالل في األراضي المحتلة والمتمثلة في  مركز حماية لحقوق اإلنسان .الجدار

سياسة أن  فإنه يؤكد  واهية،  أمنية  بحجج  أراضي المواطنين في األراضي المحتلة  سلب ومصادرة
ًاالحتالل في األراضي المحتلة تمثل انتهاكا للمبادئ التي أرستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات 
جنيف السيما مبدأ عدم جواز االستيالء على األراضي بالقوة، ومبدأ حظر النقل الجبري الجماعي أو 
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دولة االحتالل أو إلى أراضي أي الفردي لألشخاص المحميين أو نفيهم من األراضي المحتلة إلى أراضي 
ًدولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه، وغيرها العشرات من المبادئ، كما تمثل سياسة 
سلطات االحتالل المتبعة في األراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة واضحة لمجموعة القرارات األممية التي 

 أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات، والتي منها تؤكد على إنكار أي صفة قانونية لالستيطان
 لسنة ٤٢/١٦٠، و القرار رقم ١٩٧٧ لسنة ٢٨٥١قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة الموسومة بالرقم 

 لسنة ٤٦، والقرار رقم ١٩٩٠ لسنة ٤٥/٧٤، و القرار رقم ١٩٨٩ لسنة ٤٤/٤٨، و القرار رقم ١٩٨٧
االستيطاني في األراضي المحتلة مخالفة واضحة لمجموعة  سلطات االحتالل   ، هذا وتعتبر سياسة١٩٩١

 والذي أكد على ٢٣/١٢/٢٠١٦ الصادر يوم ٢٣٣٤السيما القرار رقم  القرارات الصادرة عن مجلس األمن 
أكد على عدم جواز االستالء على األرض بالقوة، كما أكد على أن جميع األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية 
في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل 
عقبة رئيسية أمام تحقيق السالم على أساس حل الدولتين، إضافة إلى أنه أدان جميع التدابير الرامية إلى 

، بما فيها القدس ١٩٦٧لعام  الفلسطينية المحتلة منذ ا تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع األرض
بناء وتوسيع المستوطنات، نقل المستوطنين اإلسرائيليين، مصادرة وضم األرض ( الشرقية، بما في ذلك

باألمر الواقع ، هدم المنازل والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين واعتبرها انتهاك للقانون اإلنساني الدولي 
المركز من تبعات هذه القرارات  وبدوره يحذر.قرارات ذات الصلةوالقرارات ذات الصلة، وغيرها عشرات ال

 واالستيالء على أراضي الفلسطينيين، بل يطلق يد  االستيطان  والتي ال تقتصر فقط على تشريع 
ًالمستوطنين ويمنحهم ترخيصا صريحا بالشروع في االستيالء على األراضي الفلسطينية في الضفة 

في مصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين، والتضييق عليهم، وجعلهم عرضة الغربية، األمر الذي يتسبب 
العتداءات المستوطنين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم، وهو ما يحرمهم من حقوقهم المكفولة لهم 
بموجب أحكام القانون الدولي والمتمثلة في الحق الحياة الكريمة والحق في حرية الحركة والتنقل، والحق 

ٕوازاء هذه االنتهاكات المستمرة  وعليه فإن مركز حماية لحقوق اإلنسان.دفاع عن بيوتهم وممتلكاتهمفي ال
المجتمع الدولي بإيجاد آلية إلجبار االحتالل على احترام أحكام القانون  بحق الشعب الفلسطيني يطالب 

دول العربية ومنظمة التعاون جامعة ال  ويطالب الدولي وقرارات األمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص، كما
االسالمي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف هذه االنتهاكات 
وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة االراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل 

 يدعو السلطة   القسرية عن أراضيهم وممتلكاتهم، وبدورهسلطات االحتالل االسرائيلي إلجبارهم على الهجرة
  .الوطنية الفلسطينية لمالحقة االحتالل على جرائمه أمام القضاء الدولي

  ٤/١١/٢٠١٩مركز حماية لحقوق االنسان  

***  
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  "وورلد تشيك"رئيس منتدى التواصل األوروبي الفلسطيني يواصل مقاضاة 

  لندن ــ العربي الجديد

نتدى التواصل األوروبي الفلسطيني، زاهر بيراوي، الذي رفع شكوى قضائية قبل بضعة أكد رئيس م 
" تومسون رويترز"المملوكة لمجموعة " ورلد تشيك"أشهر، من خالل شركة محاماة بريطانية، ضد شركة 

  .بسبب إدراجها اسمه ضمن قوائم اإلرهاب، أنه مستمر في مقاضاة الشركة

ّ لم توجه له في بريطانيا أو أي من دول العالم أي اتهامات باإلرهاب، إال وأكد بيراوي، االثنين، أنه 
التي تصنف كل النشطاء السياسيين المناهضين لدولة االحتالل وممارساتها العنصرية "من دولة االحتالل 

لها وال تلك االتهامات من دولة االحتالل ال قيمة "ً، معتبرا أن "ٕباعتبارهم خارجين على القانون وارهابيين
  ".ُيعتد بها في هذا السياق

مصادر المعلومات التي اعتمدت عليها الشركة للتصنيف في تلك القوائم، هي مواقع "ولفت إلى أن  
ُإنترنت إسرائيلية رسمية وبعضها مواقع تدار من مجموعات يمينية وصهيونية معروفة بدفاعها عن دولة 

  ".ة ضد الفلسطينيينٕاالحتالل وسياساتها واجراءاتها غير القانوني

ارة مركز العودة ًجزءا من التبريرات لوضع اسمي على القائمة هو رئاستي لمجلس إد"وأوضح أن  
الفلسطيني لفترات سابقة، باإلضافة لما تناقلته مواقع إسرائيلية عن دوري في تنظيم عدد من الفعاليات 
ًالدولية للتضامن مع فلسطين، وعن نشاطي السياسي في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، خصوصا دوري 

المية إلى القدس، ومسيرة العودة الكبرى في تنظيم أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة وفي المسيرة الع
 ".وغيرها من النشاطات السياسية الالعنفية

  ١٢/١١/٢٠١٩العربي الجديد 

***  

  ما هدف شرطة إسرائيل من استمرار استفزازاتها لمواطني العيسوية بالقدس؟

  

ً، حيا ”محافظة القدس“بنظرة سطحية، تظهر العيسوية كما يصفها رجال الشرطة في مسلسل   
ًعنيفا ومتمردا وسكانه يمنعون دخول القوات الوحشية هكذا ترى شرطة إسرائيل القرية التي تقع شرقي . ً

فيها عنف وجريمة مثلما في جميع األحياء في شرقي . ًولكن بنظرة قريبة، هو مكان مختلف تماما. القدس
مثلجات، وفي آخر الشارع ًالقدس، ولكن في مركز الحي هناك أيضا بقالة لكبسوالت القهوة ومحل جيد لل

معظم السكان يتكلمون العبرية الجيدة، ويعملون في غربي المدينة، . ثمة صالونات حديثة للحالقة
  .ويبحثون عن طريقة للعيش بسالم في الوضع غير المحتمل
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في نصف السنة األخيرة، يعيش سكان الحي في تشويش يومي في ظل عملية تطبيق القانون   
نجحت العملية حتى اآلن في أن تؤدي إلى تدهور كبير في . الذي تقوم به الشرطةوالعقاب الجماعي 

  .ٕوان اإلنجازات، إذا وجدت، غير واضحة. العالقة بين الشرطة والسكان، وسلسلة من األحداث العنيفة

العملية التي بدأتها الشرطة في أيار . ًومن أجل فهم الوضع الحالي، يجب النظر إلى الخلف قليال  
ٕت االقتحامات اليومية واقامة الحواجز ووضع الكمائن واقتحام البيوت واجراء اعتقاالت وفرض غرامات شمل ٕ

العملية كسرت بقوة الروتين اليومي في العيسوية، فأغلقت مصالح تجارية، . ومواجهات يومية مع السكان
قتيل األول، محمد عبيد،  تموز حصدت العملية ال٢وفي . واألهالي منعوا األوالد من التجول في الشوارع

أما موته . ً الذي أطلق عليه النار وقتل أثناء إطالقه ألعابا نارية غير قاتلة على رجال الشرطة١٩ابن الـ 
وفي بداية شهر آب، أحرجت الشرطة في أعقاب . فزاد وتيرة العنف الذي بدوره زاد من حدة رد الشرطة

، تم زرع سالح في منزل أحد ”محافظة القدس“مي  درا–بأنه في إطار مسلسل وثائقي ” هآرتس“كشف 
القضية أوضحت للسكان المحليين وللجمهور اإلسرائيلي بشكل عام العالقة الحقيقية . السكان في الحي

  .بين الشرطة وسكان العيسوية

في نهاية شهر آب، أعلنت لجنة أولياء األمور في الحي عن إضراب عن التعليم إلى حين انتهاء   
رئيس بلدية القدس موشيه ليئون، وقائد شرطة القدس دورون يديد، التقيا ممثلين عن السكان . العملية

وتوصلوا إلى اتفاق ينص على أال يعمل رجال الوحدة الخاصة للشرطة في منطقة مداخل المدارس أثناء 
ت الشرطة وقبل أسبوعين أحرج. ولكن بعد بضعة أيام بدأت الشرطة بخرق االتفاق. الدخول والخروج منها

مرة أخرى، وهذه المرة في أعقاب فيلم قصير يعترف فيه رجال الشرطة بأنه ال يوجد أي هدف للنشاط في 
  .الحي عدا عن استفزاز السكان

الوضع في العيسوية وصل إلى ذروة جديدة في األسبوع الماضي عندما اقتحم رجال الشرطة ساحة   
 بتهمة رشق ١٢ًير والحارس، واعتقلوا طالبا في الصف الـ المدرسة الثانوية في الحي، وقاموا بدفع المد

ومثلما حدث في معظم حاالت االعتقال األخرى التي . أطلق سراح الشاب في اليوم التالي. حجر عليهم
ًردا على ذلك، أعلنت لجنة اآلباء . نفذت في إطار عملية تطبيق القانون، لم يتم العثور على أي أدلة ضده

ومرة أخرى، بعد ثالثة أيام، وبتدخل جهات من بلدية القدس، تم التوصل .  التعليمعن إضراب جديد عن
وفي اليوم التالي، خرقت الشرطة االتفاق، حيث نجحت الشرطة بعملية واحدة . إلى اتفاق جديد مع الشرطة

  .في إهانة وتحييد القوى المعتدلة في الحي

ً شخصا، منهم رجل ١٥ وأدت إلى إصابة في ليلة أول أمس، وبشكل متوقع، تصاعدت المواجهات  
شرطة وطفل ابن ثمانية أشهر أصيب باستنشاق الغاز، أحد السكان الذين تم اعتقالهم، آدم المصري، 

ًوأمس، أطلق سراح المصري، وهذه المرة أيضا لم يكن لدى . الذي تلقى ضربات الشرطة أثناء اعتقاله
  .الشرطة أي دليل ضده
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  عنف وكبسوالت

حداث غير المعقول هذا يقتضي التساؤل ما هو دافع الشرطة؟ في أقوالها أول أمس تسلسل األ  
قالت الشرطة إن العملية أدت إلى تقليص عدد األعمال التخريبية في محيط العيسوية وفي عدد عمليات 

 ، وعلى حرم الجامعة”معاليه ادوميم“ٕرشق الحجارة والقاء الزجاجات الحارقة على الشارع المؤدي إلى 
ولكن البحث في بيانات الشرطة وفي بنك المعلومات عن األعمال التخريبية . العبرية ومستشفى هداسا

  .المعادية تبين أنه ال يوجد أي تسجيل ألحداث عنف في محيط العيسوية في األشهر التي سبقت العملية

ران شرقي يجب أال نستنتج من ذلك بأن العيسوية جارة هادئة، بل العكس، فمن بين جميع جي  
القدس، بما في ذلك التي وراء الجدار، تعد العيسوية األكثر سياسية وتتميز بروح قوية من مقاومة 

. ولكن العنف، كما يؤكد السكان المرة تلو األخرى، موجه لرجال الشرطة الذين يدخلون إلى الحي. االحتالل
خدم العقاب الجماعي وتتبع وسائل إضافة إلى ذلك، يميز السكان بين الوحدة الخاصة للشرطة التي تست

ٕاستفزازية مثل السير البطيء بشكل متعمد قرب المدارس أثناء الدراسة واقامة الحواجز والتعويق، وبين 
  .رجال الشرطة بالزي األزرق الرسمي الذين يعملون في الحي

دية والقليل من ٕتغيير طفيف في طريقة استخدام القوة، واإلصغاء إلى القيادة المحلية، واشراك البل  
ولكن الشرطة . العقل السليم، كل ذلك سيؤدي إلى خفض سريع وفوري في العنف وسيمنع استمرار التدهور

فحتى كتابة هذه السطور، تفحص لجنة أولياء األمور في الحي مرة أخرى . ترفض االعتراف بهذه الحقيقة
ًعات راحة كثيرة تمهيدا لمواجهات مع القيام بإضراب عن التعليم، وهذا اإلضراب سيتيح لشباب الحي سا

  .رجال الشرطة في المساء، وسيؤدي إلى زيادة أعمال العنف بشدة أكبر

ًالحظت، السبت، دليال على الفجوة بين صورة العيسوية والحياة اليومية فيها، وخاصة في حي    ُ
ومن . واجهات األكبرّهذا الحي يعد أكثر إشكالية من أحياء العيسوية األخرى، وتجري فيه الم. عبيد

السبت، تجمع شباب الحي من . األسباب األخرى لذلك أن هناك جرى قتل محمد عبيد عند بداية المواجهات
قاموا بغسل الشوارع والسيارات بخرطوم يستخدم إلطفاء الحريق إلى .  تنظيف الشارع–أجل عملية خاصة 

  .أن جاء رجال الشرطة، عندما بدأت المواجهات من جديد

  هآرتس / نير حسون :مبقل

  ١١/١١/٢٠١٩القدس العربي 

***  
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  فعاليات

  "القدس في الرواية العربية"افتتاح مؤتمر 

 

للرد على ” القدس في الرواية العربية“ بدأت في جامعة البترا أمس أعمال مؤتمر -  الغد-عمان 
على المعالجة الفنية سرديات إسرائيلية تسعى إلى نفي الوجود الفلسطيني في القدس وتسليط الضوء 

  .لتاريخ القدس في الرواية

االحتالل اإلسرائيلي يحاول نشر الثقافة “وقال مفتي القدس الدكتور الشيخ عكرمة صبري إن 
المسمومة والمزيفة والمزورة من خالل ترويج الرواية اإلسرائيلية، وفي الوقت نفسه يحاول تحييد وتهميش 

  .” بد من إبراز الرواية العربية التي تقوم على الحقائق والبيناتكان ال“ً، مضيفا ”الرواية العربية

من رحاب “ووجه صبري تقديره لجامعة البترا ومركز دراسات القدس على تنظيم المؤتمر، قائال 
المسجد األقصى المبارك أنقل لكم تحيات إخوانكم وأخواتكم المرابطين في األقصى المبارك، وهم على الوعد 

فاع عنه وحمايته، ويثمنون موقف إخوانهم وأخواتهم في األردن الشقيق أرض الحشد والعهد في الد
  .”والرباط

إلى “وقال رئيس جامعة البترا الدكتور مروان الموال إن أعمال المؤتمر الذي يستمر يومين تضاف 
 يسعى إلى جهود األمة في العمل المقاوم، وكل الروايات موضع الدراسة تندرج ضمن األدب المقاوم، الذي

ال بد أن يستمر هذا النهج فهذا دور المبدعين وهذا “ً، مضيفا ”خلق وعي بقضية بيت المقدس وفلسطين
دور النقاد، ودور المؤسسات التعليمية والثقافية، ألن اآلخر يراهن على الزمن وتراخي األجيال في التمسك 

  .”بهذا الحق

 الرواية العربية في تناول مدينة القدس لما وتحدث المطران الفلسطيني عطا اهللا حنا عن أهمية
تمثله المدينة في الوجدان العربي، مؤكدا تعرض المسيحيين والكنائس في القدس لتهويد المكان وللهجمة 
الصهيونية نفسها التي يتعرض لها المسلمون ومساجدهم في القدس، مشيدا بأهمية الكلمة المناضلة في 

  .مواجهة المحتل الصهيوني

نتطلع إلى مخرجات المؤتمر ” نائب رئيس مجلس أمناء مركز دراسات القدس سائد البديري وقال 
، معتبرا أن المؤتمر يندرج ضمن ”في تأكيد الهوية الوطنية والقومية، وفي إعالء شأن الثقافة العربية

  .العمل من أجل أن تبقى فلسطين عموما والقدس خاصة في ذاكرة أجيال المستقبل

نحن هنا اليوم لنعاين صورة القدس في الرواية “مؤتمر الدكتور أحمد الخطيب وقال مقرر ال
ًالعربية هذا المكان المميز والمدهش الذي لعب دورا فاعال في أبنية العديد من األعمال الروائية العربية 

ن وفي حيوية شخصياتها وفي التعبير عن مواقف كتابها ورؤاهم، وتصدى لها بالبحث والدرس مجموعة م



 
١٨

أعالم الباحثين والمبدعين في عدة أقطار عربية يحدوهم األمل في أن تظل القدس وقضية فلسطين حية 
  .”في عقول أبنائنا ووجدانهم على امتداد األرض العربية

نجتمع اليوم لنناقش قصة مدينة “وقال عميد كلية اآلداب والعلوم الدكتور رامي عبد الرحيم 
تها ويضطهد أهلها، وهو ما عملت الرواية العربية على مجابهته من مقدسة تطمس معالمها وتلغى هوي

  .”ًخالل حرصها على توثيق معالم مدينة تطمس يوميا بشكل ممنهج ال يمكن السكوت عنه

رصاصات ”إننا نأمل أن تكون كلمات رواياتنا عن مدينة القدس قوة دافعة و“وأضاف عبد الرحيم 
  .عيد الحق ألصحابهتسبق الوصول إلى مرحلة متزنة ت” حق

  ١٣ص/١٤/١١/٢٠١٩الغد 

*** 

 معرض تشكيلي في طوباس الفلسطينية ... القدس في العيون

  نديم عبده -  رام اهللا

، )القدس في العيون(افتتحت مديرية الثقافة بمحافظة طوباس الفلسطينية معرضا فنيا بعنوان   
وأشار .ات وربات منازل من المحافظةشمل مجموعة من الرسومات واألعمال الفنية لطلبة مدارس وجامع

محافظ طوباس اللواء يونس العاصي إلى أهمية إقامة مثل هذه المعارض لدعم وتشجيع اإلبداع لدى 
  .مختلف فئات المجتمع الفلسطيني التي تتمتع بمواهب ومهارات فنية إضافة إلى صقل المواهب الفنية

 ضمن الخطة السنوية لمديرية الثقافة وقالت مشرفة المعرض ليلى الخراز إن المعرض يأتي  
 .بالمحافظة، وتشمل الخطة عقد ورشات فنية بالشراكة مع المجتمع المحلي

ونوهت إلى أن الرسومات واألعمال الفنية المشاركة في المعرض هي نتاج ورشات عمل فنية في المدارس 
ثقافة تستهدف فئات من كافة والجامعات ومع السيدات في جمعية طوباس الخيرية، موضحة أن مديرية ال

 .األعمار من أطفال الروضات وطالب المدارس والجامعات والسيدات

  ٣٨ ص١٤/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  آراء عربية

 التلفريك

 محمد سالمة

في مدينة القدس يعود ) أو ما يعرف بالتلفريك(شروع إسرائيل بتنفيذ مشروع القطار الطائر   
باألساس إلى تغيير معالمها التاريخية واصباغ ثوب جديد لها يؤشر على وجود يهودي قبل آالف السنين، 

  قائق التاليةويضع الشطرين تحت سيطرة أمنية وسياسية ال تسمح بالحديث عنها الحقا، ونضع بعض الح
   :أمام الباحثين

التلفريك موجه باألساس إلى البلدة القديمة في القدس ليصار الى ازالة معالم ليست يهودية في   
الخطة وترميم بعض المعالم اإلسالمية والزعم انها يهودية خاصة أن علماء اآلثار اليهود لم يجدوا خالل 

يخص الديانة اليهودية أو ) اي البلدة القديمة( فيها ستين عاما من البحث والتحري على أي شيء يذكر
الوجود اليهودي، والمشروع الجديد هدفه األساس طمس جميع معالمها وترك أشياء بسيطة وتغليفها 

  .بطابع يهودي مغاير للواقع

 وهي بالمناسبة ذات طابع إسالمي   إنه يستثني حارة اليهودالتلفريك أحد المعايير المحددة في  
رة لحارة المغاربة ، والصحافة العبرية أقرت بعدم وجود معالم أو اثار تاريخية هامة وذات مغزى ومجاو

 حتى أن كثيرين  لليهود وان المشروع بكل جوانبه ال يمت إلى خدمة األماكن التاريخية بالقدس نهائيا،
 رصدت له جاءت من رفضوا المساهمة في تمويله واعتبروه مشروعا سياسيا بامتياز ،وجل األموال التى

  .امريكيا

التلفريك وفق التسريبات األولى كان محددا في ربط تل أبيب بالقدس ثم جرى تطويره لربط مدن   
 والخطة تهدف  الشمال من نهاريا على الحدود اللبنانية مرورا بالمدن الكبرى للوصول إلى القدس،

إلى ربطه بدول مجاورة ولهدف جلب  جرى تطوير المشروع  الستقطاب خمسة ماليين سائح سنويا، ثم
  .عشرة ماليين سائح سنويا، وبعبارة أخرى تريد إسرائيل التحكم في السياحة اإلقليمية وربطها بها

 القطار الطائر سوف يؤدي إلى ابتالع القدس كلها وطمس التلفريكخالصة القول إن مشروع   
ة إلى ربط السياحة العالمية واإلقليمية بإسرائيل معالمها التاريخية واصباغ معالم وآثار مزورة لليهود اضاف

واعتبارها جزءا من المنطقة ولهدف مكشوف يتمثل في خنق مشاريع السياحة واالستثمار العربي في جل 
 .الجغرافيا التي يتواجدون بها اليوم

  ١٥ ص١٤/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 
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 األمم المتحدة والقضية الفلسطينية

 علي ابو حبلة

من حق الشعب الفلسطيني اللجوء للشرعية الدولية التي أقرت بالحقوق الوطنية الفلسطينية بجملة   
 بإقامة دولة فلسطينية مستقلة من القرارات الصادرة عن الهيئة العامة ومجلس األمن وجميعها تقر

 ومع أن الشرعية الدولية لم تنصف الفلسطينيون فان وثيقة إعالن االستقالل التي  وعاصمتها القدس،
 ١٩٤٧ اعترفت بتحفظ بشرعية قرار التقسيم ١٩٨٨أعلنتها منظمة التحرير الفلسطينية في نوفمبر 

لتاريخي الذي لحق بالشعب العربي الفلسطيني ومع الظلم ا« وتضمنت الوثيقة ألمقدمه التي جاء فيها 
 ، الذي قسم ١٩٤٧ عام ١٨١بتشريده وبحرمانه من حق تقرير المصير ، اثر قرار الجمعية ألعامه رقم 

فلسطين إلى دولتين عربيه ويهودية ، فان هذا القرار ما زال يوفر شروطا للشرعية الدولية تضمن حق 
  .واالستقالل الوطنيالشعب العربي الفلسطيني في السيادة 

وفي رسالة الرئيس الشهيد ياسر عرفات إلى اسحق رابين ضمن تبادل رسائل االعتراف بين منظمة   
التحرير الفلسطينية ودولة إسرائيل أكد المرحوم ياسر عرفات على تمسك منظمة التحرير بقراري مجلس 

ق إسرائيل بالوجود فقدت سريانها  وان بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تنفي ح٣٣٨ و٢٤٢األمن 
 يشار إلى الضفة الغربية وقطاع غزه كاألراضي المخصصة الستقالل ١٩٩٣في اتفاقية اوسلوا من سبتمبر 

، إن حكومات إسرائيل المتعاقبة تحللت من االتفاقات مع منظمة التحرير واعتبرت . الشعب الفلسطيني 
 لح إسرائيل ، الحكومات االسرائيليه جميعها تنظر إلى اتفاقاوسلوا اتفاقا غير مقبول ومرفوض ووفقا لمصا

اوسلوا من منطلقه األمني وتصر على التنسيق األمني مع الجانب الفلسطيني سعيا من حكومات إسرائيل 
للحفاظ على امن إسرائيل على حساب الحق واألمن الفلسطيني ، إن كل الحكومات االسرائيليه تحللت مما 

ٕو للوصول إلى اتفاق نهائي ،وانهاء المفاوضات التي تفضي إلقامة ألدوله الفلسطينية تضمنه اتفاق أوسل
 ، منذ اتفاق اوسلوا ولغاية اآلن فان المفاوضات مع ١٩٩٩ نهاية عام  التي كان من المفروض اقامتها

ين إال بشقين إسرائيل اتسمت بالعبثية وبمضيعة الوقت وان إسرائيل لم تلزم نفسها باالتفاقات مع الفلسطيني
الشق األمني والشق االقتصادي المعروف باتفاق باريس االقتصادي ،و شرعت التوسع االستيطاني 

 والمسارعه بعملية تهويد القدس بعد قرار ترمب االعتراف في القدس عاصمة  االستيالء على األراضي
باالعتقال السياسي وتشريع  وطمس معالم األماكن ألمقدسه للمسلمين والمسيحيين واالستمرار  إلسرائيل

  مبررات القتل لمجرد الشبهة

 باعتبار أراضي الضفة الغربية وقطاع غزه أراضي ٣٣٨ و٢٤٢إسرائيل ال تنظر إلى قراري مجلس األمن 
  على هذه األراضي محتله بتفسيرها وبوجهة نظرها أنها أراضي متنازع عليها وال حقوق للشعب الفلسطيني

.  
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شكل شرعية لقيام دوله فلسطينيه مستقلة وعاصمتها القدس وتنكر إسرائيل  ي١٨١قرار التقسيم   
بدعم أمريكي يجعل موقفها خارج عن اإلجماع الدولي الذي يعترف بشرعية قيام دوله فلسطينيه استنادا 
لرؤيا الدولتين الفلسطينية واالسرائيليه ، الفلسطينيون يسعون من اجل الحصول على كامل حقوقهم الغير 

وصة بحقهم بإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس والفلسطينيون بموقفهم المبدئي منق
وبثوابتهم الوطنية يرفضون كافة الخيارات التي أصبحت تعود للظهور من جديد ضمن محاوالت االنتقاص 

 بصراعات عربية من الحق الفلسطيني ومحاوالت تصفية القضية الفلسطينية وان محاوالت زج الفلسطينيين
ٕ هي ضمن مبررات لتوطين الالجئين الفلسطينيين تمهد لتصفية القضية الفلسطينية واسقاط حق  ٕواقليمية
  .العودة

إن أي مشروع وحدوي ال يمكن النظر إليه وبحث بنوده قبل االنسحاب اإلسرائيلي من كامل   
مارسة الفلسطينيون لسيادتهم على ٕ المحتلة وازالة المستوطنات وعودة القدس وم األراضي الفلسطينية

امريكية لتصفية القضية - سلسلة مشاريع صهيو ٕأرضهم ودولتهم واال فان الخيارات المطروحة هي ضمن
الفلسطينية وخلق كيانات هي على حساب الحقوق العربية وبات مطلوب من االمم المتحده الزام اسرائيل 

 .لالنصياع لقراراتها

 ١٤ ص١٤/١١/٢٠١٩الدستور 

***  

  هل المكان جغرافيا أم تضارس أرواحنا؟ .. القدس

  إبراهيم نصر اهللا 

ّ تعرضت القدس للقضم، صهيونيا، على أرض الواقع، وتعرضت للقضم في الذهن العام، بحيث    
ًالمساحة الواقعة بين األسوار القديمة حينا، ونصفها الشرقي حينا، بل تراجعت أحيانا، : باتت تعني للبعض ً ً

ُلكن القدس في الحقيقة أوسع من ذلك، ال على . ًمثال» أبو ديس«الخطاب السياسي، لتغدو في بعض 
ًالمستوى المعنوي، فهذا أمر ال جدال فيه، ولكن على المستوى المادي أيضا، وهنا أعني قضاءها أو  ّ ٌ

ًمحافظتها، وهذا القضاء يشمل بلدات وقرى كثيرة ممتدة في جهات أربع ً ً ٍُ َ.  

  :وبعد

  َين نعرفهم أكثر من اآلخرين؟َمن الذ

  . نعرف الشهداء–

  ما الذي نعرفه عن المنفى؟

  .ُ نعرف الوطن–

  ما الذي نعرفه عن الخيمة؟
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  .َ نعرف بيوتنا التي وراءنا–

  ِما الذي نعرفه عن حريتنا؟

  . نعرف أسرانا–

  ِما الذي نعرفه أكثر من كهولتنا؟

  .َ نعرف طفولتنا–

طفال عرفت القدس؛ مرتين ف   ُ ُي العام، حين كنت، وأبي، نزور جدي في ً بيت «، في »مخيم عايدة«ُ
ّ، لم يتركني أبي خلفه، أياما، ألعرف أكثر، كانت مشقة الذهاب من مخيم الوحدات، هنا في عمان، »لحم  ُ ً
ً، هناك، شاقة ومكلفة أيضا»عايدة«إلى  ً ً.  

ِبين مخيمين تأرجحت، وثالث مدن   .ّعمان، القدس، وبيت لحم: ُ

َت عمان، مدينة حياتي، كما لم أعرف مدينة أخرىعرف ّ ُلكن القدس هي مدينتي، فضمن قضائها تقع . ُ ْ َ ّ
ْقريتي، لكنني لم أكن أعرفها كما يليق بها أن تعرف ُ ًحتى قريتي لم أحظ بلقائها؛ ألنها باتت منطقة . ُ

َعسكرية يحظر الوصول إليها ُ.  

  . سوايُلكن القرية التي لم أرها بعيني رأيتها بأعين

ًالواقعة على الكتف الغربي لقضاء القدس، كما كان يعرفها أهلي تماما، كل ) البريج(ُعرفت قريتي   
ُما في األمر أنني لم أرها، وهم رأوها، ولكنني حين تخيلتها أصبحت أراها أكثر منهم ْففي الخيال اتسعت . ّ ّ

ٍوفاض معناها، إذ لم تعد تلك القرية المكونة من بيوت وبساتي ّن وسهول، ووديان؛ يتسع البيت برمزيته، ّ ٍ
ّوكذلك الشجرة والحصان والطريق، كما تتسع الشمس بفائض دالالتها، فال تغدو مصدر الضوء الذي ينير 

َكما تتسع قطع القماش الصغيرة التي تشكل علما في النهاية. نصف يومنا وحسب َ  ُ ُ ِ.  

 فالذكريات هي الشيء الوحيد الذي ال تستطيع ٌكان لدي مخزون هائل من ذاكرة األبوين واألقارب،  
  .ُأن تقول إنك نسيته خلفك، في فوضى الرحيل، حين تطرد من وطنك

كان األقربون بنوكا للذكريات، وفي زمان مثل ذاك، لم يكن هنالك شيء ننشغل به ويشغلنا ويمتعنا    ُ َُ َ ً
ُويبكينا مثل الذكريات، نهر طويل ال تستحم به قلوبنا وخياال ّتنا مرة واحدة؛ فكل يوم يتجدد، وما عاشه ُّ ُ

المهجر في ثالثين أو أربعين عاما أو مائة، في وطنه، لن يستطيع أن يقوله كله في ليلة واحدة ً ُ  ُ.  

َلكن هذه الرحلة . ًوصدورها اثنان وعشرون عاما» زمن الخيول البيضاء«بين بداية اإلعداد لكتابة   
ًالطويلة التي بدأتها بحثا  ُ ُعن قريتي، أصبحت فيها قريتي هي العاصمة ومدينة القدس هي الضواحيَ ُ ْ !

إلى أن اكتشفت أنني كنت أكتب عن القدس وعن فلسطين كلها أكثر مما ! كانت فلسطين هي الضواحي ُ ُ
  .ُأكتب عن قريتي تلك

ًكل ما عانته القرية، التي اخترت لها اسما جديدا هو    ً ُ »وذوبت فيه تج»الهادية ،ُ َارب مدن وقرى ّ
ٌأخرى، عانته كثير من مدن وقرى فلسطين ُكانت حكاية قريتنا مع الكنيسة األرثوذكسية، ومحاولة هذه . ْ ُ
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ٌالكنيسة بقيادتها اليونانية السيطرة على القرية، هي حكاية كبرى من حكايات القدس التي لم تزل مشتعلة 
ُنت حاضرة في الرواية أيضا، وستحضر أكثر في َلكن القدس كا. حتى هذه اللحظة مع قيادة هذه الكنيسة ً ً

ٌوتحضر وجوه أخرى من وجوه المدينة) دبابة تحت شجرة عيد الميالد(رواية  ِثقافة ونضاال، وحكايات حب، : ُ ً
ًكما ستحضر بيت لحم التي لجأ إليها جدي، وعاش في ذلك المخيم الذي ينز دما في . وموسيقى ّ ّ
  .خاصرتها

أربع مرات في السنوات العشر » ثالثية األجراس« بيت لحم قبل أن أكتب لقد أتيح لي أن أزور  
ًاألخيرة، ولذا يمكنني القول إنني عرفتها، ولكن من يستطيع أن يعرف مدينة تماما؟ وما هو الجانب الذي  ً

ُعلينا أن نعرفه في مدينة نكتب عنها  األحياء، الشوارع، المعالم الرئيسية، تضاريسها، عدد مساجدها: َ
ٌوكنائسها، أم بشرها؟ تاريخها، أحالمها، روحها؟ وهل المكان في الرواية شارع، حديقة، سهل فسيح، جبل،  ٌ ٌ
ُأم أن المكان هو اإلنسان، وبقدر ما يتسع اإلنسان يتسع المكان، وبقدر ما يضيق اإلنسان تضيق األماكن  ُ ُّ ُّ

  واألوطان؟

ُهل المكان هو ما تقع أعيننا عليه، أو تتأمله  ُ؟ أم أن المكان تضاريس أرواحنا؟ُ َ  

ًكيف تحضر فلسطين اليوم في أرواح أطفال لم يروها قط، ويكاد حضورها يصبح أكثر قوة من    ُ ْ
  !ِحضورها في معرفة من عاشوا فيها؟

ً عاما عن معنى ٢٥٠ رواية تغطي أكثر من ١٢كانت الملهاة الفلسطينية المكونة حتى اآلن من   
القدسية، فحين ك ْ ُتبت عن غزة كنت أكتب عن القدس، وحين كتبت عن رام اهللا كنت أكتب عن حيفا، وحين ُ ُ

  ..كتبت عن عكا وطبريا ويافا كنت أكتب عن نابلس وجنين والخليل

إن القدس أوسع من حدودها، ألنها أوسع من معناها، لكن فلسطين أوسع من كل مكان، فهذه : قلت ُ ُ ُ َ
ُوتلك ضحكتها، وتلك عيناها، وتلك شعرها وشعرها أو نهرها ونثرها، وتلك ُالمدينة قلبها، وتلك رئتاها،  ُ ُِ ْ َ ُ

  ..خطاها، وذراعاها

ُوهي حلمنا مثلما نحن حلمها..  ُ ُ.  

  ّالذي نظمته جامعة البتراء، عمان» مؤتمر القدس في الرواية العربية«٭ من شهادة قدمت في 

  ١٤/١١/٢٠١٩القدس العربي 

***  
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  زيةاخبار باالنجلي

Jordan remembers King Hussein 
 
AMMAN — Jordan on Thursday marks the 84th anniversary of the birth of His Majesty 
the late King Hussein, who reigned for nearly five decades.  
A direct descendant of Prophet Mohammad, King Hussein was born on November 14, 1935 
as the eldest son of King Talal and Queen Zein Al Sharaf. 
Hussein was proclaimed King of Jordan on August 11, 1952 and a Regency Council was 
appointed until his formal accession to the Throne on May 2, 1953, when he assumed his 
constitutional powers after reaching the age of 18, according to the Islamic calendar. 
The King studied at the Islamic Scientific College and then enrolled at Victoria College in 
Alexandria. In 1951, he entered Harrow College in England before receiving his military 
education at the Royal Military Academy Sandhurst in England, which he graduated from 
in 1953. 
Throughout his 47-year reign, King Hussein worked hard to enhance his country and raise 
citizens’ living standards. He also focussed on building an economic and industrial 
infrastructure that advanced the quality of life of the Jordanian people. 
During his era, primary education became mandatory and schools were established across 
the Kingdom’s cities, villages and rural areas, allowing Jordan to become one of the leading 
countries in the Arab world in terms of literacy. 
King Hussein also focussed on improving higher education, and dozens of public and 
private universities and colleges were built under his rule. 
He also struggled throughout his reign to promote peace in the Middle East. 
After the 1967 Arab-Israeli War, he was instrumental in drafting UN Security Council 
Resolution 242, which called on Israel to withdraw from all Arab lands occupied in the 
1967 War in exchange for peace. The resolution has served as the benchmark for all 
subsequent peace negotiations. 
In 1991, King Hussein played a pivotal role in convening the Madrid Peace Conference, 
providing an “umbrella” for Palestinians to negotiate their future as part of a joint 
Jordanian-Palestinian delegation. 
The 1994 Peace Treaty between Jordan and Israel was a major step towards achieving a 
just, comprehensive and lasting peace in the Middle East. 
The late King’s commitment to democracy, civil liberties and human rights has also helped 
pave the way for Jordan to become a model state in the region. 
At the time of his death on February 7, 1999, King Hussein was the longest-serving 
executive head of state in the world. 
His Majesty the late King Hussein had five sons and six daughters. 
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Royal Jerusalem committee deems Israeli cable car project ‘flagrant 
aggression’ 

AMMAN —The Royal Committee for Jerusalem Affairs on Wednesday deemed the green 
light given to the cable car network in Jerusalem as "part of a series of Israeli violations". 
In protest of Israel's housing cabinet approval of the $63-million cable car plan, the 
committee, in a statement carried by the Jordan News Agency, Petra, said that this project 
is a “flagrant aggression” towards the cultural, historical, geographical and spiritual 
identity of Jerusalem, as well as an attempt to judaise the Holy City. 
Under the pretext of promoting tourism, the project has drawn widespread opposition 
from international cultural and environmental institutions, including Israelis, who believe 
the project would constitute a “violation against the sites and natural beauty of the city” 
and alter Jerusalem's identity, as well as draw tourist traffic away from Arab shops, 
causing negative economic repercussions.  
Secretary General of the Royal Committee for Jerusalem Affairs Abdullah Kanaan called 
on the Arab League, the Organisation of Islamic Cooperation and major powers to compel 
Israel to abide by international legitimacy resolutions, mainly those reiterating that Al 
Aqsa Mosque/Al Haram Al Sharif is a Muslim holy site. 
He also called on UNESCO to thwart this project, which would distort the Holy City's 
heritage and threaten peace, reiterating the Kingdom's role in preserving the ancient city's 
identity and holy places, as Jordan’s Hashemite leadership is the internationally recognised 
custodian of the Muslim and Christian holy sites in East Jerusalem. 
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Int’l community must act to end Israeli aggression — FM 
 
AMMAN — Foreign Minister Ayman Safadi took to Twitter on Wednesday to condemn 
the Israeli assault on Gaza. 
“Occupation is root cause of conflict, violence. War on Gaza won’t bring security to Israel. 
Resolving conflict on basis of two-state solution per Int’l law will guarantee right to 
security for all. Int’l community must act to end aggression and create horizons for two-
state solution,” read the tweet. 
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