
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  أخبار وواقع القدس

  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٩ / تشرين الثاني/ ١٧
  
  
  

  

 

  

  :للمزيد من األخبار تابعونا على
 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 
 

https://www.youtube.com/rcjajordan 

 

https://www.rcja.org.jo 
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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٤  القدس يجب أن تكون مدينة للسالم •

  ٥  الشعـب الفـلسطينـي يفـتخـر ويعـتـز بالوصاية الهاشمية: األب عطاللـه حنـا •

  شؤون سياسية

  ٦  تنا وعاصمتها القدسماضون بنضالنا على طريق تجسيد دول: "الوطني الفلسطيني" •

  ٧  "األونروا" تصـوت بأغـلبـيـة ساحقة لتمديد والية "األمـم المتحـدة" •

  ٨  انتصار لالجئين الفلسطينيين) االونروا(تجديد والية : هيئة أممية  •

تصريحات نتنياهو حول عدم جدوى السالم مع األردن ومصر تفضح : مراقبون •

  ٩  تخبط اليمين اإلسرائيلي

  ١١  اإلسرائيلي للقنصل كلمة يقاطعون هارفارد جامعة في حقوق طالب •
  

  شؤون مقدسية

  ١١  المقدسيين لدعم اإلمكانيات كل توفير أهمية  الفلسطينيالرئيس •
  

  اعتداءات

  ١٢  الفائت األسبوع األقصى المسجد اقتحموا مستوطنا ٣٨٧ •

  ١٢  المحتلة القدس في "األسباط باب" من أطفال ٤يعتقل االحتالل •

  ١٢  ًالل يعتقل شابا من القدساالحت •

  ١٢  اهللا رام شرق سلواد في طفلين يعتقل االحتالل •
  

  اعتداءات/ تقارير 

  ١٣  ٢٠١٩ً منزال بالقدس منذ مطلع ١٤٠االحتالل هدم  •

  ١٤  إصابة فلسطينيين خالل تفريق الجيش اإلسرائيلي مسيرات بالضفة •
  

  

  



 
٣

  آراء عربية
  

  ١٦  انتصرت فلسطين وفازت األونروا •

  ١٧  أين تتجه القضية الفلسطينية؟.. ٣١ ذكرى إعالن االستقالل الـفي •

 شعبنا في أبناءيجب ان يكون هنالك دور لكافة : "سيادة المطران عطا اهللا حنا •

الداخل وفي مخيمات الشتات وبالد االغتراب في رسم الخارطة السياسية المستقبلية 

  ١٩  "لشعبنا ولقضيتنا العادلة
  

  

  ةاخبار باالنجليزي
  

Over 100 Harvard law students walk out of Israeli Counselor’s lecture ٢١  

UN: An increase of 33% in number of Palestinian houses 

Israel demolished so far this year ٢١  

‘Making Jerusalem city of peace demands int'l effort’ 

Ambassador to France Makram Queisi represents Jordan at 

UNESCO's 40th General Conference ٢٢  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  القدساالردن 

  القدس يجب أن تكون مدينة للسالم
 

إن مسؤولية حماية القدس وهويتها "قال السفير األردني في فرنسا مكرم القيسي  -  بترا–باريس 
  .ً" عاتقنا جميعاوطابعها والوضع القانوني والتاريخي القائم فيها تقع على

وشدد القيسي، في كلمة األردن التي ألقاها في مقر منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
هذا الثابت يؤكده دوما جاللة الملك، الوصي على «في باريس أمس االول الجمعة، على أن ) اليونسكو(

نون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومن مقدسات القدس اإلسالمية والمسيحية، وتؤكده أيضا قواعد القا
وأعرب، خالل ترؤسه الوفد األردني المشارك في المؤتمر العام . »ضمنها القرارات الصادرة عن اليونسكو

، عن تقدير األردن للجهود التي يبدلها المجلس التنفيذي للمنظمة وتعاطيه مع ٤٠لليونسكو في دورته الـ 
هذه " فيها مدينة القدس القديمة و أسوراها، مؤكدا أن ابم» سطين المحتلةفل«القرارات المتعلقة ببند 

  ."المدينة المقدسة يجب أن تكون مدينة السالم، ال ساحة لالحتالل

وحول التحديات التي تواجه دول العالم، قال القيسي الذي يشغل أيضا منصب ممثل األردن لدى 
عدد األطراف الذي يضمن استجابة جماعية وبصورة متكافئة يؤكد األردن بأن ال بديل للعمل مت«اليونسكو، 

، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن المملكة أطلقت وبرئاسة »للتحديات الكبرى التي تواجه العالم أجمع
مشتركة مع النرويج مجموعة أصدقاء مكافحة التطرف العنيف في نيويورك، لتقديم الدعم السياسي لمكتب 

وعرض لمواقف األردن فيما يخص الدعوة لقيادة حركة عالمية لصون . اإلرهاب األمم المتحدة لمكافحة
 حول ٢٢٥٠تنفيذ القرار األممي رقم  مل بشراكة مع جميع األطراف لضمانالسالم واألمن الدوليين، والع

الشباب والسالم واألمن بهدف إدماجهم كشريك اساس في صنع السالم المستدام ومكافحة التطرف وحل 
  .اتالنزاع

  ٣ص/١٧/١١/٢٠١٩الرأي 

  

  

  

  

  

*** 

  
  



 
٥

  الشعـب الفـلسطينـي يفـتخـر ويعـتـز بالوصاية الهاشمية: األب عطاللـه حنـا
 

  

أكد رئيس أساقفة سبسطية للروم االرثوذكس المطران عطا اهللا حنا  - نيفين عبد الهادي-عمان
السالمية والمسيحية، مؤكدا بأن أن الشعب الفلسطيني يفتخر ويعتز بالوصاية الهاشمية على المقدسات ا

  . الحق سيعود ألصحابه يوما ما

وثمن المطران حنا مواقف األردن ملكا وحكومة وشعبا من القضية الفلسطينية، مؤكدا ان   
المملكة بلد األخوة والتالقي بين كل مكوناته الذي كان وما زال وسيبقى السند ألهلهم واخوتهم في فلسطين 

الفلسطينيين حينما يخرجون من القدس يحملون معهم اآلالم والجراح لمدينتهم المحتلة، منوها بأن 
ُالمتألمة المجروحة التي تسرق كل يوم من أهلها ، فالمدينة لم تعد المدينة التي نعرفها منذ اكثر من  ُ٥٠ 

عاما وان المستوطنين يصولون ويجولون يستهدفون بممارساتهم العنصرية مدينة القدس ويصولون 
  .ولون في باحات االقصى ويستهدفون اوقاف المسلمين ويستهدفون الوجود المسيحي ايضاويج

جاء ذلك، خالل ندوة أقامتها الجمعية األردنية للعلوم والثقافة استضافت خاللها المطران   
  حنا تحدث خاللها عن دور المسيحيين العرب في صمود مدينة القدس بمواجهة االنتهاكات االسرائيلية،

 أكد المطران عطا اهللا حنا بأن المضايقات االسرائيلية ال تعني أهل مدينة القدس وال يلقون لها باال حيث
  .هم أصحاب االرض الذين يتمسكون بكل شبر من ارضهم» اسرائيل«والذي يقلق 

 قبل سنوات تحدثت االدارة االمريكية بالشرق االوسط الجديد لكن هذا الشرق  وقال حنا  
  .  سادته ثقافة العنف واالرهاباالوسط الجديد

ّالذي هجر المسيحيين من العراق وسوريا هو نفسه الذي كان سببا في  :  وتساءل حنا  
نكبة الشعب العربي الفلسطيني ، فمنذ وعد بلفور وحتى وعد ترامب المشؤوم نعاني من االستعمار 

بيع امريكي صهيوني بإمتياز ارادوا من واالحتالل ، مؤكدا بأن من أوجد الربيع العربي المزعوم والذي هو ر
ّخالله تدمير االمة والثقافة في العالم العربي والنيل من وحدة االمة بأكملها ، مشيرا الى أن الوحدة بين 

  .العرب هي قوة لفلسطين والقدس بإعتبارها قضية العرب االولى

عب الفلسطيني موجود قبل وقال حنا نحن ال ننتظر من ترامب إعطاءنا الضمانات والوعود ألن الش
وطالب حنا الجميع أن ال يتحدثون  .اكتشاف امريكا وان الفلسطينيين هم أصحاب األرض والهوية والقضية

بأن المسيحيين أقلية وتمنى عدم استعمال هذا المصطلح بأي شكل من األشكال ،فالمسيحيون موجودون 
يين التاريخيين وأن الغرب إختطف المسيحية في هذه المنطقة منذ اآلف السنين وهم من أصحابها األصل

 . من الشرق الذي شهد والدة السيد المسيح عليه السالم

  ١ ص١٧/١١/٢٠١٩الدستور 

***  



 
٦

  شؤون سياسية

 ماضون بنضالنا على طريق تجسيد دولتنا وعاصمتها القدس: "الوطني الفلسطيني"
 

 إلعالن وثيقة االستقالل، التي ٣١رى قال المجلس الوطني الفلسطيني في الذك - كمال زكارنة- عمان 
أن شعبنا لن يقبل بالمشاريع «، ١٩٨٨أقرها في مثل هذا اليوم في دورته التاسعة عشرة بالجزائر عام 

ًالتي تنتقص من حقوقنا الوطنية المشروعة ممثلة بالحرية والعودة والدولة المستقلة بعاصمتها مدينة 
  .«القدس

على مواصلة النضال حتى تحقيق حلم الشهداء «مس الجمعة، وأكد المجلس، في بيان أصدره ا
  .بتجسيد دولتنا ذات السيادة على كامل التراب الفلسطيني

تمسك شعبنا بحقه في مقاومة المحتل وسياساته الجائرة بحق اإلنسان واألرض «وشدد على 
 لدماء الشهداء ٕوالمقدسات، ولن يرهبه بطش وارهاب وعنصرية االحتالل اإلسرائيلي، وسيبقى وفيا

وتضحيات األسرى والجرحى حتى إنهاء االحتالل واستعادة حقه بالعيش الحر والكريم أسوة بباقي شعوب 
  .«األرض

وقال المجلس ان كل الخطط التي يراد منها تصفية القضية الفلسطينية لن يكتب لها النجاح 
ًالقرن، التي تتضمن أفكارا وحلوال وسيكون مصيرها الفشل الذريع، وهذا ما ينتظر ما بات يعرف بصفقة  ً

على مقاس االحتالل على حساب الحقوق الفلسطينية، وعلى نحو يتعارض مع الشرعية الدولية وقراراتها 
ذات الصلة، معربا عن ثقته بقدرة الشعب الفلسطيني على التصدي لكل المؤامرات التي تستهدف حقوق 

  .شعبنا غير القابلة للتصرف

ّني أهمية رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية وااللتفاف حول منظمة التحرير وأكد المجلس الوط
الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعب الفلسطيني، أينما وجد، من اجل تحصين جبهتنا الداخلية في 

  .مواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا ومشروعنا الوطني

لقانونية واألخالقية تجاه الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ا«ودعا المجلس 
باتخاذ القرارات والخطوات التي تضمن توفير الحماية له من اعتداءات وجرائم جيش االحتالل االسرائيلي 
ومستوطنيه وتلزم حكومة نتنياهو على الرضوخ إلرادة األسرة الدولية بتطبيق قرارات الشرعية الدولية إلنهاء 

الواقع على شعبنا، عبر تبني سياسات جديدة تؤدي إلى وضع حد العتداءات االحتالل ورفع الظلم 
  .«االحتالل المتصاعدة، حفاظا على األمن واالستقرار في المنطقة والعالم

  ٣ص/١٦/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 

  



 
٧

 "األونروا" تصـوت بأغـلبـيـة ساحقة لتمديد والية "األمـم المتحـدة"
  

 يــددولة صوتت لقـــرار التجد  ١٧٠

  موقــف دولي صريح وواضح لصالـح استمرارهــا: الصـفــدي

  «هناك من يريد إنهاء األونروا لطمس القضية الفلسطينية«: المعايطة

 

ّصوتت الجمعية العامة لألمم المتحدة، أمس الجمعة، بأغلبية ساحقة  -  الدستور–األمم المتحدة 
رغم الضغوط ) األونروا(شغيل الالجئين الفلسطينيين لصالح تجديد تفويض وكالة األمم المتحدة إلغاثة وت

  .األمريكية

تقديم المساعدة لالجئين «مشروع قرار تمديد تفويض والية عمل األونروا الذي حمل عنوان 
ٕتقدمت به كل من االردن ودولة االمارات العربية المتحدة واندونيسيا وبوليفيا وتونس » الفلسطينيين

جامبيا وفنزويال وكوبا والكويت ومصر والمغرب والمالديف والمملكة العربية والجزائر وجيبوتي وعمان و
  .«السعودية ونيجيريا واليمن ودولة فلسطين

 دولة لتجديد والية ١٧٠واعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، عن تصويت 
  .«األونروا«

، أن »تويتر«صل االجتماعي وأضاف الصفدي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التوا
 دول عن التصويت في اللجنة الرابعة في الجمعية العامة تمهيدا ٧دولتين فقط عارضتا، فيما امتنعت 

  .لتصويت الجمعية الشهر المقبل

، موقف دولي صريح واضح »األونروا« دولة لتجديد والية ١٧٠وأشار الصفدي إلى أن تصويت 
  .ها إزاء الالجئين الفلسطينيينلصالح استمرارها في القيام بواجب

  .«دعم األنروا دعم لحق الالجئين العيش بكرامة«وأكد الصفدي أن 

 دولة لصالح ١٧٠من جانبه، أشاد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة بتصويت 
طمس األونروا هناك من يريد «استمرارها في القيام بواجبها إزاء الالجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن 

  .«بحيث تطمس القضية الفلسطينية

  ٢ص/١٦/١١/٢٠١٩الدستور 

  

  

 

***  



 
٨

 انتصار لالجئين الفلسطينيين) االونروا(تجديد والية : هيئة أممية 
  

أن قرار اللجنة الرابعة »  للدفاع عن حقوق الالجئين٣٠٢الهيئة «اعتبرت  - ليلى خالد الكركي-عمان 
 دولة على التمديد لعمل وكالة االمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين ١٧٠ التابعة لألمم المتحدة بتصويت

 دول عن ٧، وامتناع )ٕأمريكا واسرائيل(لثالث سنوات ضد دولتين ) األونروا(الفلسطينيين في الشرق االدنى 
ية ولجميع القوى الحية العربية واإلسالم) االونروا(بمثابة انتصار لالجئين الفلسطينيين و«التصويت، 

والعالمية الرسمية والشعبية التي دافعت عن الوكالة وتصدت الستهدافها الشرس، ال سيما مع وصول 
، واستطاعت أن تكرس وجودها وأهمية استمرار ٢٠١٧الرئيس األمريكي ترامب إلى الرئاسة مطلع العام 

  .تقديم خدماتها ألكثر من ستة ماليين الجئ فلسطيني إلى حين العودة

يئة في بيان صحافي صادر أمس أنه وبالمقابل وعلى المستوى اإلستراتيجي فان وأوضحت اله  
 صفعة قوية للواليات المتحدة ولدولة االحتالل الذي يراهن على شطب الوكالة والتخلص  شكل«التصويت 

  .من قضية الالجئين وحق العودة تماشيا مع ما يسمى بصفقة القرن

يت مع الدعم المالي بالتزامن مع الدعم السياسي والمعنوي بأنه إذا ترافق التصو: وأضاف البيان  
حتما سيساعد على إفشال ما يمكن أن يرتب من تصفية للقضية الفلسطينية، وفي مقدمته «للوكالة،  ُ ً

  .ٕتهويد القدس والغاء حق العودة وتكريس توطين الالجئين الفلسطينيين

 الذي هو اآلخر بأمس الحاجة  لمالي للوكالةوأشار البيان إلى ضرورة العمل على توفير الدعم ا  
، وهو ما تبقى من ٢٠١٩   مليون دوالر قبل نهاية العام الجاري٨٩للمسارعة في السداد، وتأمين مبلغ 

 .ٕواال ستضطر الوكالة التخاذ قرارات تقشفية « العجز المالي للوكالة،

  ٤٤ ص١٧/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٩

  و حول عدم جدوى السالم مع األردن ومصر تصريحات نتنياه: مراقبون

  تفضح تخبط اليمين اإلسرائيلي
  

تفصح تصريحات رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو األخيرة حول  – عمان – زايد الدخيل
عدم جدوى السالم مع األردن ومصر، عن عمق أزمة اليمين االسرائيلي المتطرف، بحسب مراقبين أكدوا 

فصح عن حالة من التخبط التي يعيشها هذا اليمين، وتبرهن على أن مسار السالم ال بد وأن ت“ًأيضا أنها 
  .”يكون شامال، تنعكس مفاهيمه على األمن واالستقرار في المنطقة برمتها

أنها تصريحات، تدل على عقلية ملوثة بالتمرد على “، ”الغد” ورأوا، في أحاديث منفصلة لـ
ٕوارهاب دولة المحتل وقادته، ممن باتوا يتخبطون على كل الصعد، وآخرها المواثيق، وتجذر فكر تطرف 

العدوان على قطاع غزة، لتحقيق مكاسب انتخابية، النتشال نتنياهو شخصيا من وحل هزيمته وأزماته التي 
  .”وقع بها، وما تزال تالحقه حتى اللحظة

 ٢٥بمناسبة مرور ) الكنيست(ئيلي ًوكان نتنياهو قال، خالل ندوة عقدت مؤخرا في البرلمان اإلسرا
ًإن السالم الموقع مع األردن ومصر، ليس كامال، بسبب “ًعاما على توقيع اتفاقية السالم مع األردن، 

  .”مصلحة واضحة“ً، مضيفا أن االستقرار في هاتين الدولتين يعتبر ”القضية الفلسطينية

. ألراضي التي تقع غربي نهر األردنيجب أن نحافظ على السيطرة األمنية الكاملة على ا“وتابع 
  .”ٕوان لم نقم بذلك فليس مهما ماذا سنفعل باألمور األخرى وكل شيء سينهار

وقال المحلل السياسي خالد شنيكات إن االستنتاج األبرز المتعلق بتصريحات نتنياهو تجاه األردن 
وهو جزء أصيل من نظرية األمن ومصر، هو اعتماد اسرائيل على نفسها في حفظ أمنها واستمرارها كدولة، 

 .اإلسرائيلي، لكن السياسات اإلسرائيلية ال تذهب بهذا االتجاه

تسارع وتيرة االستيطان اإلسرائيلي في ” وبين أنه يمكن إيراد كثير من السياسات في هذا االطار، كـ
تغيير الواقع بفرض الضفة الغربية وتقويض الرعاية الهاشمية لألماكن المقدسة وحل الدولتين، ومحاوالت 

  .”واقع جديد في الضفة، ودفع الواليات المتحدة األميركية لالعتراف بالقدس الموحدة إلسرائيل

ٕولفت شنيكات إلى أن الممارسات اإلسرائيلية المتطرفة تجاه حوادث وقعت بين األردن واسرائيل، 
عيتر، وملف األسرى األردنيين في كحادث مقتل األردنيين في السفارة االسرائيلية بعمان والقاضي رائد ز

  .”عدم اعتبار االردن شريكا في عملية السالم“اسرائيل، تشير إلى 

وأضاف أن حديث نتنياهو عن أن له اليد الطولى بحماية أمن األردن ومصر، ومنع أي محاولة 
 بتغيرات البيئة لزعزعة استقرار األردن، بحكم الحدود الطويلة معه، يعكس العقلية اإلسرائيلية والمرتبطة

  .المحيطة بها، وبانها أصبحت لها الكلمة الفصل في المنطقة

ذلك يظهر حجم الهوة الكبيرة بين فهم األردن ألمنه ولألمن اإلقليمي، “وكشف شنيكات عن أن 
  .”والذي يمر عبر االعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وبتأسيس الدولة الفلسطينية



 
١٠

في األردن دعمنا “، هايل داود، قال إننا  االسبقسات اإلسالميةوزير األوقاف والشؤون والمقد
ًدوما خيار السالم، وفق إطار حل الدولتين، لكننا نرى في المقابل، بأن المحتل يدفع بمزيد من العنف 
والتوتر، ويقوض بممارساته العنصرية كل مساعي السالم الناجز، المفضي لعدالة شعب بأكمله، عانى من 

  .”داء، قتال وتشريداويالت االعت

ان تصريحات نتنياهو في غاية الخطورة واالستفزاز، بخاصة وانها تمس موضوعا حساسا “واعتبر 
ٕجدا، هو التطبيع، واشارته إلى أن معاهدات السالم مع األردن ومصر ال تحقق التطبيع الحقيقي بسبب 

 القبول بالعدو االسرائيلي والتطبيع القضية الفلسطينية، في إشارة منه إلى وجود دول عربية، ال يمكنها
  .”معه، لكونه يحتل فلسطين

تفصح عن حالة التخبط التي يعيشها اليمين اإلسرائيلي، “وأكد أن تصريحات رئيس وزراء إسرائيل 
وتبرهن على أن مسار السالم ال بد وأن يكون شامال، تنعكس مفاهيمه على األمن واالستقرار في المنطقة 

  . أنها عبارة عن مسرحية أمام اإلعالمً، موضحا”برمتها

ٕحاليا، ال يمكن تجاهل حقيقة تدهور العالقات السياسية بين األردن واسرائيل، “وأضاف داود 
ًوآخرها موضوع المعتقلين االردنيين لدى اسرائيل، واستدعاء السفير االردني في تل ابيب للتشاور، مرورا 

والت سلطات االحتالل فرض واقع زماني ومكاني على الحرم بما يحدث في المسجد األقصى المبارك، ومحا
  .”القدسي، وهو ما يرفضه األردن بحكم الوصاية الهاشمية على المقدسات

الخبير القانوني، رياض الصرايرة ، وصف الموقف األردني تجاه القضية الفلسطينية وحققو شعبها 
 اإلسرائيلي، والتأكيد –  بالصراع الفلسطيني، والذي يستند على قرارات الشرعية الدولية الخاصة”صلب“

  .بأن القضية الفلسطينية، هي قضية األردن الوطنية القومية بامتياز

ًوقال إنه برغم الظروف المحلية والعربية الدولية التي رافقت نشأة االردن كإمارة ابتداء ومملكة 
ً حاسما في الدفاع عن عروبة فلسطين ًالحقا، فإنه بفضل الحنكة السياسية لقيادته الهاشمية، لعب دورا

  .بقدسها ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية على حد سواء

واكد الصرايرة ان األردن الرسمي يرفض النيل من حقوق الشعب الفلسطيني، ما انعكس على سالم 
ية التي بارد مع اسرائيل، برغم مرور ربع قرن على اتفاقية السالم بين البلدين، نتيجة السياسة الحقيق

 .يمارسها نتنياهو

  ٤ ص١٧/١١/٢٠١٩الغد 

***  

  

  

  



 
١١

 اإلسرائيلي للقنصل كلمة يقاطعون هارفارد جامعة في حقوق طالب
  

 ،األميركيـة هارفـارد جامعـة فـي الحقـوق كليـة طـالب غـادر -وفا ٢٠١٩-١١-١٤ ماساتشوستس
 اإلسـتراتيجية حـول كلمـة قـاءبإل دايـان، دانـي نيويـورك فـي اإلسـرائيلي القنصل بدء لحظة المحاضرات قاعة

  .اإلسرائيلية للمستوطنات القانونية

 القاعـة مغـادرتهم أثنـاء الطالب يظهر ،"العربي القدس "صحيفة ونقلته نشطاء نشره فيديو وبحسب
 وقفـة الطـالب نظـم فيمـا فارغـة، شبه مدرجات أمام إللقائها اضطره ما كلمته، اإلسرائيلي القنصل بدأ عندما

  .القاعة خارج احتجاجية

 غــزة فيـه تتعــرض الـذي الوقــت فـي حــرب، مجـرم دعــوة علـى هارفــارد جامعـة إقــدام ناشـطون وانتقـد
  .اإلسرائيلية بالطائرات للقصف

  ١٤/١١/٢٠١٩ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

***  

  شؤون مقدسية

 المقدسيين لدعم اإلمكانيات كل توفير أهمية  الفلسطينيالرئيس
  

ـــاو ٢٠١٩-١١-١٤ اهللا رام ـــد -ف ـــيس أك ـــة رئ ـــسطين دول ـــاس، محمـــود فل ـــة عب ـــوفير أهمي ـــل ت  ك
ــات ــدعم المتاحــة اإلمكاني ــى المقدســي شــعبنا صــمود ل ــي أرضــه عل ــه اإلســرائيلي االحــتالل وجــه ف  ٕواجراءات
  .التعسفية

 القـدس مفتـي اهللا، رام مدينـة فـي الرئاسـة بمقـر الخمـيس، اليـوم الـرئيس، اسـتقبال خـالل ذلك جاء
  .حسين محمد الشيخ الفلسطينية والديار

 لـه يتعـرض ومـا المحتلـة، القـدس مدينـة فـي شـعبنا أبناء أوضاع على المفتي، من سيادته، واطلع
  .االحتالل جيش بحماية المستوطنين قبل من متواصلة اعتداءات من المبارك األقصى المسجد

  ١٤/١١/٢٠١٩ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

***  

  

  

  

  

  



 
١٢

  اعتداءات

  الفائت األسبوع األقصى المسجد موااقتح مستوطنا ٣٨٧
  

 الجمعـة، اليـوم المزعـوم، الهيكـل منظمات يسمى لما التابع العبري "حداشوت هبيت هار" موقع ذكر
 .االحتالل قوات من بحماية فيه، وتجولوا الفائت، األسبوع األقصى المسجد اقتحموا ًمستوطنا ٣٨٧ أن

 حــين فــي المبــارك، األقــصى ولحــراس لمــصلينل اســتفزازها واصــلت المــستوطنين عــصابات أن يــذكر
  .االحتالل أمن من الدعم كل العصابات هذه تتلقى

  ١٦/١١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  المحتلة القدس في "األسباط باب" من أطفال ٤يعتقل االحتالل
 

 أطفـال أربعـة الجمعـة أمـس يـوم اعتقلـت االحـتالل قـوات أن سـلوان/حلـوة وادي معلومـات مركز أفاد
 ).القديمة القدس أبواب من( األسباط بباب مرورهم أثناء

  .معهم للتحقيق القدس في لالحتالل تابع مركز إلى األطفال تحويل تم عيان شاهد وحسب

 ١٦/١١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  ًاالحتالل يعتقل شابا من القدس
 

 بلـدة العيـسوية وسـط ً عاما من٢٨محمد أبو عويس  اعتقلت قوات االحتالل أمس الخميس الشاب
وكانت قوات االحتالل قـد اقتحمـت منـزل .أحد مراكزها في المدينة للتحقيق معه إلىّالقدس المحتلة، وحولته 

  ".البحث عن أسلحة"الشاب محمد وأجرت فيه تفتيشات واسعة بحجة 

  ١٥/١١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

 اهللا رام شرق سلواد في طفلين يعتقل االحتالل

  

 بلــدة مـن طفلـين األحـد، اليـوم ،اإلســرائيلي االحـتالل قـوات اعتقلـت -وفـا ٢٠١٩-١١-١٧ هللا رام
 وأحمد الغني، عبد عمر جواد الطفلين اعتقلت االحتالل قوات أن محلية مصادر وذكرت.اهللا رام شرق سلواد
  .البلدة في ذويهما منزل مداهمة بعد فليح، عايد

  ١٧/١١/٢٠١٩ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

***  



 
١٣

  اعتداءات/ تقارير 

 ٢٠١٩ً منزال بالقدس منذ مطلع ١٤٠االحتالل هدم 
 

 قال المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان التابع لمنظمة - فلسطين المحتلة   
التحرير في تقرير له ان سلطات االحتالل تواصل اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في عدد من 

لضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة بالتضيق عليهم واستمرار ممارسة التطهير العرقي محافظات ا
  .بما في ذلك تجريف اراضيهم ومصادرتها لمصالحهم لتوسيع مشاريع استيطانية، بحقهم

وجاء في التقرير ففي سياق التطهير العرقي الصامت ، الذي تمارسه اسرائيل في مدينة القدس   
ًارتفاعا حادا » بتسليم«مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة وضواحيها سجل  ً

في هدم المنازل الفلسطينية في المدينة المحتلة بداعي البناء غير المرخص حيث تجاوز عدد المنازل 
  . األخيرة١٥ـ  ما هدمته في أي سنة خالل السنوات ال٢٠١٩التي هدمتها السلطات اإلسرائيلية خالل العام 

 هدمت السلطات ٢٠١٨-٢٠٠٤انه في الفترة ما بين السنوات « وذكر المكتب الوطني في تقريره   
ً منزال سنويا في القدس الشرقية، أما عدد المنازل التي هدمتها منذ بداية العام ٥٤اإلسرائيلية ما معدله  ً

ًادا إلى المركز المذكور فقد هدمت واستن. ً منزال١٤٠ وحتى نهاية شهر أيلول الماضي فقد بلغ ٢٠١٩
، وهو ٢٠١٩ وحتى العام ٢٠٠٤ً منزال في القدس الشرقية خالل الفترة منذ العام ٩٦٤سلطات االحتالل 

  .ً قاصرا، دون مأوى١٦٧١ً فلسطينيا، بينهم ٣١١٨ما أدى إلى ترحيل 

 التنافس للفوز وفي سياق يعكس النزعة العدوانية التوسعية لحكام اسرائيل ويلقي الضوء على  
 أبيض في المزايدات السياسية –بتشكيل الحكومة االسرائيلية يتبارى زعيما حزب الليكود وحزب ازرق 

بشأن الموقف من مستقبل االغوار الفلسطينية، ففي كلمة له خالل جلسة خاصة عقدها الكنيست بمناسبة 
 وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو على  عاما على توقيع اتفاقية وادي عربة مع األردن،شدد رئيس٢٥مرور 

ضرورة عدم التخلي عن السيطرة األمنية لالحتالل في الضفة الغربية لئال يحصل فيهما ما حصل في قطاع 
وقال نتنياهو إن الهدوء الذي يسود في الضفة الغربية يعود إلى نشاطات جيش . غزة على حد زعمه 

ّ لتحقيق تقدم في الملف الفلسطيني، وهما االعتراف بحق ٕاالحتالل والشاباك وان هناك شرطين أساسين
الذي »  أبيض-أزرق«وبقاء إسرائيل بين البحر ونهر األردن ، فيما تعهد حزب .. وجود دولة يهودية

ّيتزعمه بني غانتس المكلف بتشكيل الحكومة اإلسرائيلية في سياق المزايدات السياسية مع الليكود بضم 
البيت «في إطار محاولته إقناع الحاخام رافي بيريتس ، زعيم حزب . ان اإلسرائيلي منطقة غور األردن للكي

أمام »  أبيض-أزرق«حيث أكد حزب .، ووزير التعليم، بالموافقة على االنضمام لحكومة يقودها»اليهودي
ًبيرتس أنه سيتم تضمين برنامج الحكومة القادمة، في حال شكلها غانتس، بندا خاصا حول االلتزا م بضم ً

  . ، التي تمثل نحو ثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة لدولة اسرائيل»غور األردن«



 
١٤

وطالب األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، إسرائيل بالتحرك العاجل إلجراء تحقيق   
  . فلسطينيين من عائلة واحدة في قطاع غزة جراء غارة جوية لجيشها على القطاع٨باستشهاد 

نائب المتحدث باسم األمين العام، فرحان حق، أمس السبت، خالل إحاطة إعالمية بالمقر وقال   
ٕغوتيريش يدين أي هجمات تستهدف المدنيين، وان مقتل العائلة «الدائم لألمم المتحدة في نيويورك إن 

  .الفلسطينية يعد مأساة

  .«األمين العام يطالب إسرائيل بالتحرك العاجل إلجراء تحقيق«: وأضاف  

من ضربة جوية نفذها في » أذى لحق بمدنيين«وقال جيش االحتالل اإلسرائيلي الجمعة إنه يحقق في 
  . أطفال٥ من أسرة واحدة، بينهم ٨غزة، ويقول مسعفون فلسطينيون إنها أودت بحياة 

عندما استهدف منزال سكنيا في قطاع غزة » ارتكب خطأ«وفي وقت سابق، اعترف الجيش بأنه   
ليلة األربعاء الماضية، ما أدى إلى مقتل عائلة بالكامل، مبررا ذلك بأنه كان على قناعة بأن المنزل 

  .>>..المستهدف في دير البلح وسط القطاع كان خاليا من السكان

  ١ ص١٧/١١/٢٠١٩الدستور 

***  

 إصابة فلسطينيين خالل تفريق الجيش اإلسرائيلي مسيرات بالضفة
 

 أصيب فلسطينيان بجراح، وعشرات الفلسطينيين بحاالت اختناق جراء - فلسطين المحتلة  
 .استنشاق الغاز المسيل للدموع، خالل تفريق الجيش اإلسرائيلي مسيرات بالضفة الغربية

لم تذكر (في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابة صحفي وقالت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، 
 .«بالرصاص المطاطي في العين، نقل على إثرها للمستشفى األهلي في مدينة الخليل) هويته

كما أصيب شاب بالرصاص الحي على مستوى الساق خالل المواجهات التي اندلعت في بلدة صوريف 
  .بمحافظة الخليل جنوبي الضفة، وفق الجمعية

، فرق الجيش اإلسرائيلي المسيرة األسبوعية، مستخدما )شمال(في كفر قدوم بمحافظة نابلس و
الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ما أدى إلصابة عدد من المشاركين بحاالت اختناق، وتم إسعافهم 

  .ميدانيا

ستنشاقهم الغاز وقال مسعفون ميدانيون إنهم قدموا العالج لعشرات المصابين بحاالت اختناق إثر ا
  .المسيل للدموع

ّوينظم الفلسطينيون يوم الجمعة من كل أسبوع، مسيرات مناهضة لالستيطان والجدار الفاصل، في 
  .عدد من القرى والبلدات بالضفة الغربية

 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة ٦٥٠وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 
  . بؤرة استيطانية١١٦ مستوطنة، و١٦٤ة، يسكنون في الغربية والقدس المحتل
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 وحدة سكنية بشكل ٥٠٠ عن وزارة األشغال العامة واإلسكان تضرر  الى ذلك وثق تقرير ورد
 مدرسة ١٥ أخرى تم تدميرها بشكل كامل، فيما أظهر تقرير وزارة التربية والتعليم تضرر ٣٠جزئي و

  .على قطاع غزةواستشهاد ستة طالب جراء العدوان العسكري 

ورجحت وزارة األشغال العامة التقديرات المالية األولية لحجم الخسائر التي لحقت بالمساكن 
  . مليون دوالر٢والمنشآت جراء قصف االحتالل بلغت قيمتها 

وأكدت الوزارة وقوفها عند مسؤولياتها في التخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني وأصحاب 
ٕمن خالل فتح الطرقات وازالة الركام وانتشال جثامين الشهداء من وسط األنقاض جنبا المنازل المدمرة، 

  .إلى جنب مع طواقم الدفاع المدني وفرق الطوارئ العاملة في الميدان

وطالبت الوزارة في البيان المؤسسات والجهات المانحة للقيام بدورها في تقديم الدعم المالي الالزم 
ٕ وايواء األسر التي فقدت منازلها في هذا العدوان، إضافة لمئات األسر التي لم يتم إلعادة اإلعمار وإلغاثة

  .إعادة إعمار منازلها جراء االعتداءات المتكررة على غزة

 وشملت  . مدرسة واستشهاد ستة طالب١٥كما أظهر تقرير وزارة التربية والتعليم بغزة تضرر 
تحطيم أبواب ونوافذ ووصول الحجارة وشظايا القذائف األضرار انهيار جدران مدارس وتصدعات فصول و

  .اإلسرائيلية إلى داخل الفصول وساحات المدارس

واعتبرت الوزارة أن إقدام االحتالل على استهداف األطفال والمؤسسات التعليمية هو انتهاك خطير 
سؤولياتها ومحاكمة للمواثيق واألعراف الدولية، وهذا يتطلب من كافة المؤسسات الدولية الوقوف عند م

  .قادة االحتالل على جرائمه بحق اإلنسانية

وشن االحتالل خالل اليومين الماضيين عدوانا على قطاع غزة بدأه باغتيال القيادي في سرايا 
 فلسطينيا وتسجيل ٣٤القدس بهاء أبو العطا شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 

  وكاالت. فال والنساء إصابة غالبيتها من األط١١١
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  آراء عربية
 

 انتصرت فلسطين وفازت األونروا

 كمال زكارنة

لكيان المحتل ،وانتصر العالم لفلسطين وقضية الالجئين سحقت االمم المتحدة امريكا وا  
الفلسطينيين ووكالة االونروا التي تقدم الخدمات لهم ،ووقفت مئة وسبعون دولة الى جانب الحقوق 
الفلسطينية ،وافشلت جميع المحاوالت والجهود االمريكية الصهيونية الهادفة لالطاحة باالونروا والغائها 

 الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية وتمرير صفقة القرن ،وبذلك تحطمت ،وشطب قضية الالجئين
كل المشاريع واالهداف االمريكية الصهيونية المشتركة المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه وقضيته، على 

 عدد صخرة الحق والعدالة العالمية التي ازدادت صالبة واتساعا في التمديد االخير لالونروا،بعد ان ارتفع
الدول المؤيدة الستمرار تفويض االونروا ثالث سنوات قادمة بمعدل تسع دول عن المرة السابقة ،ولم 

  .فيما امتنعت سبع دول عن التصويت» واسرائيل « يصوت ضد التفويض اال اميركا

فشلت االدارة االمريكية فشال ذريعا هذه المرة ،فلم تنجح في انهاء تفويض االونروا ،وفشلت في   
تقليل عدد الدول المؤيدة للتفويض بل زاد عددها ،كما فشلت في جعل مدة التفويض عاما واحدا بدال من 
ثالثة اعوام ،والى جانب انتصار االونروا ،صوتت الجمعية العامة لصالح سبعة قرارات اخرى تأييدا للقضية 

  .والحقوق الفلسطينية

المؤيد للحقوق الفلسطينية، والرافض لالحتالل الدالالت والعبر من هذا الموقف العالمي الجارف   
الصهيوني وسياسات االدارة االمريكية المنحازة لالحتالل ،ان العالم يرفض االمالءات االمريكية وتفرد 
االدارة االمريكية بالقرار الدولي ،كما يرفض المساس بالحقوق المشروع والثابتة لحق الالجئين 

 ،وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ،ويرفض استمرار االحتالل الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم
الصهيوني الراضي دولة فلسطين المحتلة ،ويؤكد مرة اخرى رفضه لما يسمى بصفقة القرن ،ويجدد تأكيده 
على ان الحل الوحيد للصراع الفلسطيني االسرائيلي يمكن ان يتحقق على اساس تطبيق وتنفيذ قرارات 

 ذات الصلة ،وان سياسة فرض الحلول احادية الجانب وتجاهل االرادة الدولية ال يمكن الشرعية الدولية
   .القبول بها

هذا االجماع الدولي الذي قلما يحدث ،يشكل انتصارا كبيرا للقضية الفلسطينية واالرادة الدولية   
ان الصهيوني المحتل ،اللذين والقانون الدولي ،وهزيمة نكراء العداء القانون الدولي االدارة االمريكية والكي

يحاوالن دفع عجلة التاريخ نحو المسار الخاطئ ،والتعامل مع العالم بفوقية وعنجهية وغطرسة اصحاب 
  .العضالت وابطال افالم الكاوبوي
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انتصرت االونروا ماليا وسياسيا ،وفشل ترامب ونتنياهو في تطويع االرادة الدولية وارهاب دول   
ّلى القوانين واالعراف والمواثيق الدولية ،وظل الحق الفلسطيني ثابتا شرعيا معترفا به العالم، وااللتفاف ع

دوليا ،تحتضنه جميع دول العالم وتدافع عنه وتقف الى جانبه وتحميه ،وتعمل على انهاء االحتالل 
  . الصهيوني االخير على وجه االرض

بات قاسية مالية وسياسية وجهتها مواجهة صعبة ومريرة خاضتها االونروا ،تعرضت خاللها لضر  
لها االدارة االمريكية ،لكن دول العالم التي تقدر معنى الحرية واالنسانية والمعاناة والعدالة والرحمة، افشلت 

  .مخططات ومشاريع االجرام االمريكية الصهيونية

هي معركة المعركة الحاسمة االن ،التي يجب ان يكون لالرادة الدولية الدور المفصلي فيها ،  
التصدي لالستيطان الصهيوني، الذي يبتلع االرض الفلسطينية ويقتلع االنسان الفلسطيني من ارضه ،في 

 .عملية تطهير عرقي عنصري غير مسبوقة ،تسحق الجغرافيا والديمغرافيا والتاريخ

 ١٧ ص١٧/١١/٢٠١٩الدستور 
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 نية؟أين تتجه القضية الفلسطي.. ٣١في ذكرى إعالن االستقالل الـ

 علي ابو حبلة

 ألدوله   إعالن االستقالل حيث يحتفل الفلسطينيون ، بذكرى قيام ّعام جديد يمر على ذكرى وثيقة
 من شهر نوفمبر من العام ١٥، في الـ )أبو عمار(شهيد ، ياسر عرفات الفلسطينية التي أعلنها الرئيس ال

ّ، في قصر الصنوبر بالجزائر، وال يزال حلم الدولة المستقلة يحلق بعيدا عن الواقع، في ظل أزمات ١٩٨٨ ً ّ
  .قوية تعصف بالقضية من كل جانب

إن »:القة في األذهان ًعاما، قال الرئيس الراحل جملته التي بقيت ع٣١ففي مثل هذا اليوم قبل 
المجلس الوطني يعلن، بسم اهللا، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، قيام دولة فلسطين فوق أرضنا 

ّ، التي كانت قطافا لثمرة نضال شعبي، ليؤسس طريق حرية شعب »الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ً
ًوأرض، ويعلن عهدا جديدا لنضال الفلسطينيين ضد االحتالل اإل ِسرائيلي النتزاع حقوقهم، الذي لم ينته ولم ً

  .يصل لهدفه بعد

ّونصت الوثيقة التي حررها الشاعر الفلسطيني الراحل، محمود درويش، على  مواصلة النضال من «ّ
ُتهيب دولة فلسطين باألمم «: وكان من أبرز فقراتها. »أجل جالء االحتالل، وترسيخ السيادة واالستقالل

 مسؤولية خاصة تجاه الشعب العربي الفلسطيني ووطنه، وتهيب بشعوب العالم ودوله المتحدة التي تتحمل
المحبة للسالم والحرية، أن تعينها على تحقيق أهدافها، ووضع حد لمأساة شعبنا الفلسطيني ، بتوفير  ِ ُ

  .«األمن ، وبالعمل على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية
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 وسط شكوك تراود الفلسطينيين حول معنى إعالن االستقالل  ٣١االستقالل ال ّوتمر ذكرى إعالن 
 لألرض والهوية الفلسطينية ، أن  في ظل تمادي حكومات إسرائيل المتعاقبة في السياسيات المستهدفة

ًإعالن االستقالل ال يحمل إال معنى رمزيا في ظل الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون في ظل موقف أمريكي 
 للمبادرة العربية   إسرائيل عم إلسرائيل ودول االتحاد األوروبي عاجزة عن تحقيق رؤيا الدولتين وتجاهلدا

ّ ، فتحول النضال الفلسطيني إلى أشكال  للسالم وضربها بعرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية
ٕدفاعية، وتفرق اإلجماع حوله، وتعثرت المفاوضات، واصرار إسرائيل على موا صلة االستيطان ومصادرة ّ

 مما يجعل السبل نحو تحقيق حلم الدولة الفلسطينية  األراضي الفلسطينية لصالح المشروع االستيطاني،
  .في ظل السياسة االسرائيلية أمر يصعب تحقيقه

على صعيد اإلنجازات، اعترف العديد من دول العالم بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة التابعة 
حيث وصل عدد الدول المعترفة إلى .، بعد إعالن عرفات االستقالل١٩٨٨ ديسمبر ١٣حدة، في لألمم المت
ّ دولة عند نهاية العام ذاته، ليبقى اإلنجازان اللذان تحققا بعد ذلك التاريخ هو أن أصبحت ٨٠أكثر من 

معية العامة ٕ، واقرار الج٢٠١٢ نوفمبر ٢٩فلسطين دولة بصفة مراقب غير عضو في األمم المتحدة، يوم 
ّ، بتصويت أغلبية أعضائها، رفع علم فلسطين في المقر الرئيسي ٢٠١٥ سبتمبر ١٠لألمم المتحدة، في 

ّللمنظمة، لتكون المرة األولى التي تقر فيها الجمعية رفع علم دولة مراقبة ال تتمتع بعضوية كاملة 
  .بالمنظمة

خالل » دولة فلسطينية مستقلة«أن تحقيق ومنذ ذلك التاريخ حتى هذا اليوم، يؤكد الواقع القائم 
ّفترة قريبة أصبح حلما ال يمكن أن يتحول لواقع، فكافة المؤشرات الفلسطينية والعربية والدولية تدلل على  ّ ً
ّأن القضية الفلسطينية لم تصبح أولوية، بل باتت عبئا ثقيال يريد الجميع أن يتخلص منها بأي طريقة،  ً ً

  .أمام أي مشروع للتسويةومهما كان حجم التنازل 

مواصلة النضال من أجل جالء االحتالل، وترسيخ السيادة «ّنصت على » وثيقة االستقالل»
 لفلسطين ،   شعبنا الفلسطيني ضد إسرائيل لم يتوقف منذ احتاللها ، وفي الواقع إن نضال»واالستقالل

زال نضال شعبنا الفلسطيني مستمر فقدم شعبنا الشهداء والجرحى واألسرى دفاعا عن ارض فلسطين ، وما 
  .حتى تحقيق االستقالل
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 شعبنا في الداخل وفي أبناءيجب ان يكون هنالك دور لكافة : "سيادة المطران عطا اهللا حنا

  مخيمات الشتات وبالد االغتراب في رسم الخارطة السياسية المستقبلية 

 "لشعبنا ولقضيتنا العادلة
  

 صـباح اليـوم األرثـوذكس سبـسطية للـروم أسـاقفة قال سيادة المطران عطا اهللا حنا رئيس –القدس 
بأن شعبنا الفلسطيني ماض في حالة النضال والكفاح مـن اجـل الحريـة السـترداد واسـتعادة حقوقـه الـسليبة 

ع الـصهيوني  من مئـة عـام علـى وعـد بلفـور المـشؤوم وحالـة التقـدم فـي المـشروأكثرالمغتصبة رغم مرور 
وقال سيادته بأن المشهد الفلسطيني في حالة ،  والغربي وحالة الوهن والضعف العربياألمريكيبفعل الدعم 

تعاف من ناحية دوام المطالبة بالحقوق الفلسطينية وفـق ميـزان اسـترداد الحقـوق وقـال سـيادته بـأن هنالـك 
ي وفـي مقـدمتها الـصمود والثبـات والتجـذر  فلسطينية موجودة هدفها استرداد حقوق الشعب الفلسطينأدوات

،  والحالـة الفلـسطينية التـي تعبـر عـن تمـسك الـشعب الفلـسطيني بمطالبـهالـديمغرافي وكذلك العامل باألرض
وقـال بأنــه يجـب تجــاوز مرحلـة االنقــسام الـسياسي فــي الـشارع الفلــسطيني واعتبـار هــذا مرحلـة مــن ضــمن 

 مـن سـابقتها أفـضلمرحلـة جديـدة متجـددة  إلـى  بعـده واالنتقـال التحضير لماأهميةالمئة عام الماضية مع 
  . تكون فيها البوصلة القدس وحق العودة وكافة الثوابت الوطنية الفلسطينية

 الفلسطينية الجديدة والتي نشأت على حـب األجيال وهي األهميةمسألة في غاية  إلى يجب االنتباه
 والمرتبطـة واإلنـسانية العروبيـة والروحيـة أبعادهـاينية بكـل ارتباطها بالوطن وتبلـورت لـديها الهويـة الفلـسط

  . بالحقوق والعدل والحرية

 من المتفائلين بمستقبل القضية الفلسطينية بالرغم من النكبـات والنكـسات التـي حلـت بنـا بعـد إنني
الحــتالل وعــد بلفــور فــشعبنا الفلــسطيني يــزداد تمــسكا وتــشبثا بمطالبــه العادلــة مؤكــدا فــشل كافــة محــاوالت ا

تصفية القضية  إلى  في خنق الشعب الفلسطيني وتركيعه والنيل من معنوياته وعدالة قضيته وصوالوأعوانه
  . اإلطالقبشكل كلي وهذا ما لم ولن يحدث على 

 الواقـع الـذي يرسـم لنـا ولـشعبنا بـاألمر وثقافة االستـسالم والقبـول واإلذاللان شعبنا يرفض الخنوع 
  . ولقضيتنا

 وهذا يدل على الثبات والصمود الفلسطيني المطلوب لالنعتـاق مـن بأرضهما زال متمسكا ان شعبنا 
  . االحتالل

هنالك تيارات متصهينة موجودة في عالمنا تدعم االحتالل وبكافة الوسائل ولكن في المقابـل هنالـك 
لعدالـة فـي هـذه  فلسطين المتفهمين لعدالـة القـضية والـواعين لـضرورة ان تتحقـق اأصدقاءاتساع في رقعة 

  .  المقدسةاألرض
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 وهـم يـزدادون األصـدقاء العالم ولكـن ال يجـوز تجاهـل وجـود أرجاء لفلسطين في كافة أعداءهنالك 
 مهـم بالنـسبة أمـر وهـذا اإلمـام إلـى يوما بعد يوم وحمالت دعـم ومـؤازرة الـشعب الفلـسطيني تتنـامى وتتقـدم

  .  كفلسطينيينإلينا

 العـالم فـي ازديـاد وهنالـك اتـساع أرجـاءلقـضية الفلـسطينية فـي سـائر ان حجم الفعاليات المناصرة ل
في رقعة الوعي فيما يتعلق بعدالة القضية الفلسطينية وقال سيادته بأن الجاليـات الفلـسطينية والعربيـة فـي 

 لكــي تــستمر فــي فعالياتهــا ونــشاطاتها الهادفــة للتعريــف أمورهــاالخــارج يجــب ان توحــد صــفوفها وان تــنظم 
  .  القضية الفلسطينيةبعدالة

هنالك تحالفات في الخارج يتم تشكيلها بهدف مناصرة الشعب الفلسطيني وتمكينه من اجل ان ينال 
 السـتمرارية التواصـل مـا بـين الفلـسطينيين فـي الـداخل وفـي الخـارج أهميـةوهنالـك ، حريته ويستعيد حقوقـه

ـــى  هـــوفاألســـاس، وبقـــاء تماســـك وحـــدة الـــشعب الفلـــسطيني ودعـــم قـــضيته  األرض الحـــراك الميـــداني عل
  . األرضسائر شعوب  إلى معاناة شعبنا الفلسطينية وبعدئذ العمل على نقل

 المنتشرون في كل مكان أصدقاءنا وان يزداد األفضلنحن قادرون على ان نجعل العالم يتغير نحو 
 وان نرتـب أنفـسناع  ان نتـضامن مـًأيـضا بأن يتضامنوا معنا يجب علينـا نحـن اآلخرينولكن قبل ان نطالب 

  . االنقساماتإنهاءبيتنا الفلسطيني الداخلي وفي مقدمة ذلك 

 لهم من كلفكم ومن أقول الذين يتحدثون عن االنتخابات ويبرزون غزة والضفة والقدس أولئكوالى 
  هـمًأيـضاخولكم لكي تتجاهلوا الماليين من الفلسطينيين الموجـودين فـي المخيمـات وبـالد االغتـراب فهـؤالء 

  . فلسطينيون ويجب ان يسمع صوتهم وان يكون لهم دور في رسم الخارطة السياسية المستقبلية لشعبنا

 وفلـسطيني مـن األولـىالفلسطينيون هم فلسطينيون في كـل مكـان وال يوجـد فلـسطيني مـن الدرجـة 
اء لفلـسطين  الذين هـم فـي مخيمـات الـشتات وبـالد االغتـراب ال يقلـون حماسـة وانتمـوأولئكالدرجة العاشرة 

  .  الذين هم في الداخل المحتلأولئكعن 

 أوضـاعناان نرتب  إلى  الحديث وهي بحاجةاإلنساني قضية عرفها التاريخ وأنبلقضيتنا هي اعدل 
  . حقه لحمة وتضامنا وتفاعال واستقامة وصدقا ووطنية أكثرالداخلية وان نكون 

 عدالة القضية الفلسطينية إبراز المأمول في ندعو جالياتنا الفلسطينية في الخارج لكي تقوم بدورها
  .  في كل مكانأصدقاءناوالعمل على ان تتسع رقعة 

وقد جاءت كلمات سيادة المطـران هـذه لـدى اسـتقباله اليـوم وفـدا مـن الجاليـة الفلـسطينية فـي كنـدا 
  . مدينة القدس وما تتعرض له القضية الفلسطينية بشكل عامأوضاعحيث تم التداول في 

  ١٤/١١/٢٠١٩ سيادة المطران مكتب

*** 
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  اخبار باالنجليزية
  

Over 100 Harvard law students walk out of Israeli Counselor’s lecture 
  

MASSACHUSETTS, Thursday, November 14, 2019 (WAFA) – Over 100 pro-Palestinian 

law students from Harvard University today walked out of a lecture by Dani Dayan, 

current Consul General of Israel in New York, at the Harvard Law School. 

A video posted online by the Harvard College Palestine Solidarity Committee (Harvard 

PSC) shows students participating in the silent walk-out of the event and holding signs 

reading “Settlements are a war crime” moments after Dayan began his speech, leaving the 

latter speaking to mostly empty seats. 

The students joined forces with the protest organized by the Alliance for Water Justice in 

Palestine outside Austin Hall. 

Dayan is a vocal advocate for the illegal expansion of Israeli settlements into Palestinian 

territory. In a 2012 op-ed in the New York Times, he wrote that the international 

community should abandon its vain attempts at the two-state solution and accept the 

Israeli presence in the West Bank as “an irreversible fact.” Israeli settlements are blatant 

violations of international law, and the Israeli settler movement is a violent project of 

settler-colonialism in occupied Palestine. 

Activists online strongly criticized Harvard’s invitation to the Israeli Counselor to deliver a 

speech at a time the Israeli warplanes aggressively targeted civilian areas in the Gaza Strip. 

WAFA November 14, 2019   

*** 

UN: An increase of 33% in number of Palestinian houses 

Israel demolished so far this year 
  

JERUSALEM, Saturday, 16 November 2019 (WAFA) - A total of 513 structures Israel has 

demolished so far this year in Area C of the West Bank and in occupied East Jerusalem, 

which represents an increase by 33 per cent compared with the equivalent period in 2018, 

said the United Nations in a new biweekly report on Protection of Civilians. 

Citing the lack of Israeli-issued building permits, the Israeli authorities demolished or 

forced people to demolish, 19 structures in Area C and East Jerusalem in the period from 

29 October to 11 November displacing 49 Palestinians, and otherwise affecting 61 others, 

said the report prepared by the United Nations Office for the Coordination of 

Humanitarian Affairs (OCHA) in the occupied Palestinian territory. 

Six of these structures, including four previously provided as humanitarian aid, were in 

herding communities located in areas declared closed for military training ("firing zones"). 

Another three structures (all residential) were located in Palestinian Bedouin communities 

to the east of Jerusalem, next to an area planned for the expansion of the Ma'aleAdummim 

settlement (the E1 plan). Nine structures were demolished in East Jerusalem, including a 

home self-demolished by its owners in Al Isawiya, it said. 

The report also said the olive harvest was disrupted in a number of areas across the West 

Bank by Israeli settler violence, which resulted in the damage of at least 1,050 trees, and 

the theft of several tons of produce. Nine of the documented incidents took place near 

settlements, where Palestinian access is restricted by the Israeli authorities. 

The olive harvest, which takes place every year between October and November, is a key 

economic, social and cultural event for Palestinians. 
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An additional five settler attacks in various West Bank villages resulted in Palestinian 

injuries and property damage, said OCHA. 

A Palestinian man was injured and three Palestinian vehicles sustained damage as a result 

of stone throwing in three separate incidents on West Bank roads. Israeli settlers also 

vandalized at least 32 vehicles and sprayed "price tag" graffiti on three houses in two 

separate incidents. Israeli settlers reportedly damaged a barrack and set fire to 400 bales of 

hay. 

So far in 2019, OCHA has recorded 299 incidents where Israeli settlers killed or injured 

Palestinians or damaged Palestinian property, compared 213 and 124 incidents in the 

equivalent periods of 2018 and 2017, respectively. 

WAFA 16 November 2019   

*** 

‘Making Jerusalem city of peace demands int'l effort’ 

Ambassador to France Makram Queisi represents Jordan at 

UNESCO's 40th General Conference 
 

By JT - Nov 16,2019 - AMMAN — Protecting Jerusalem and its identity, nature, legal and 

historical status quo is the responsibility of all, Jordanian Ambassador to France 

MakramQueisi said on Friday.   

Representing Jordan at the 40th session of UNESCO's General Conference, Queisi said 

that His Majesty King Abdullah, Hashemite Custodian of Jerusalem's Islamic and 

Christian holy sites, often stresses this shared responsibility, which is also agreed upon in 

international law, international legitimacy resolutions and UNESCO resolutions. 

The ambassador expressed the Kingdom’s appreciation for the UNESCO executive board 

and the way it deals with occupied Palestine, including Jerusalem, stressing that the Holy 

City should be a city of peace rather than an arena of war, the Jordan News Agency, Petra, 

reported. 

As for international challenges, Queisi, who is also Jordan’s representative to UNESCO, 

highlighted the Kingdom’s position that there is no alternative for multilateral action in 

guaranteeing a collective and balanced response to major challenges facing the entire 

world. 

In this respect, he said that Jordan, in a joint presidency with Norway, has launched in 

New York the Group of Friends of Preventing Violent Extremism to offer political support 

to the United Nations Counter-Terrorism Office. 

The diplomat also reviewed Jordan’s call for a global movement to maintain international 

peace and stability. 

Queisi called for joint action by all parties to guarantee the implementation of UN Security 

Council Resolution 2250 on youth, peace and security, with the aim of engaging youth as 

main partners in realising sustainable peace, anti-extremism efforts and conflict 

resolution.   

He stressed that preserving UNESCO’s status and its international role requires providing 

necessary financial resources for the agency’s general secretariat, as well as securing 

voluntary contributions towards its budget, to boost its “pivotal role” in various issues and 

challenges. 

Jordan Times Nov 16,2019  

*** 
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