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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٣  دور العشائر تاريخي في مسيرة بناء الوطن: الملك •

  شؤون سياسية

  ٤   في نيويورك الخميس"رجل الدولة الباحث"الملك يتسلم جائزة  •

  ٥  ة الالجئين انتصار لقضي"األونروا"التصويت الستمرار : "حق العودة"  •

  اعتداءات

  ٦  المستوطنون يقتحمون االقصى وشهيد في القدس •

  تقارير

  ٧  ما ال تريد إسرائيل رؤيته.. الواقع االفتراضي في خدمة فلسطين •

  فعاليات

  ٨  مفتي القدس ومؤتمرون يوصون بحماية مكانة القدس التاريخية والفلسطينية •

  ١٠  العدوان االسرائيلي على غزةمسيرة جماهيرية في تكساس األمريكية تنديدا ب •

  اصدارات

  ١١  ةشذرات من الحركة العلمية في القدس إبان العصور اإلسالمي •

  آراء عربية

  ١٢  العالم لم يفقد ضميره.. األونروا •

  ١٣   ما بين الفكرة والدولة القومية"إسرائيل" •

  ١٤  واقع فلسطين المر •

 الروحية واالنسانية والحضارية ان فلسطين صغيرة بمساحتها ولكنها كبيرة بالرسالة •

  ١٦  التي تحملها
  

  اخبار باالنجليزية

Clashes erupt in Silwan, no injuries reported ١٦  

B Tselem  Sharp upsurge in home demolitions in east Jerusalem ١٦  



 
٣

  القدساالردن 

 دور العشائر تاريخي في مسيرة بناء الوطن: الملك
  

لتقى جاللة الملك عبداهللا الثاني، في الديوان الملكي الهاشمي، امس األحد،  ا-   بترا-  عمان
  .«مجلس بسمان«وجهاء وممثلي أبناء وبنات قبيلة بني حسن، ضمن سلسلة لقاءات 

أرحب بإخواني «وقال جاللة الملك، خالل اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، 
، مؤكدا جاللته »ني حسن أهل النخوة والشهامة والمواقف الوطنية األصيلةوأهلي وعزوتي، أبناء قبيلة ب

  .>>...أهمية دور العشائر األردنية تاريخيا، في مواصلة مسيرة بناء الوطن وتطويره

من جهتهم، عبر وجهاء وممثلو أبناء وبنات قبيلة بني حسن، خالل اللقاء، عن اعتزازهم ... <<
التي يبذلها جاللة الملك من أجل رفعة الوطن وتحسين األوضاع المعيشية بالقيادة الهاشمية، والجهود 

  .للمواطنين، مؤكدين أنهم سيبقون الجند األوفياء في الدفاع عن الوطن وقيادته الحكيمة

وأشادوا بقرار جاللة الملك بإنهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر في اتفاقية 
  .ادة األردنية الكاملة على كل شبر منهما، مؤكدين أنه إنجاز وطني تاريخيالسالم، وفرض السي

 الجيش العربي،    وأعربوا عن اعتزازهم بالجهود التي يبذلها منتسبو القوات المسلحة األردنية
  .واألجهزة األمنية، في الدفاع عن الوطن، وصون منجزاته

ًوأكدوا وقوفهم صفا واحدا خلف قيادة جاللة الملك  في مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ً
وحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، 

  .والجهود التي يبذلها لخدمة القضايا العربية واإلسالمية، وتحقيق السالم واالستقرار في المنطقة

لة الملك على حرصه في التواصل مع أبناء وبنات شعبه، كما أعرب المتحدثون عن تقديرهم لجال
  .>>...وتلمس احتياجاتهم

العربي،   الجيش–  جهود جاللة الملك باالهتمام بالقوات المسلحة األردنيةواوثمن... <<
والمحاربين القدامى، الذين كان لهم الدور الكبير في الحفاظ على الوطن والدفاع عن فلسطين ومقدساتها، 

  .>>... إلى جهود جاللته في مد يد العون اإلنساني والطبي للعديد من الدول الشقيقة والصديقةإضافة

  ٢ ص١٨/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 

  

  

  

  



 
٤

  شؤون سياسية

  في نيويورك الخميس"رجل الدولة الباحث"الملك يتسلم جائزة 
 

رجل "المقبل، جائزة يتسلم جاللة الملك عبداهللا الثاني، في مدينة نيويورك األميركية، الخميس  
، وذلك في حفل يقيمه معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، الذي يعد من أعرق " الباحث–الدولة 

 .المؤسسات البحثية األميركية

ّوعبر المعهد، عن تقديره وامتنانه لما يقوم به جاللته، منذ توليه العرش، حيث قال رئيس مجلس 
إنه لشرف “معهد، شيلي كيسن، والمدير التنفيذي روبرت ستلوف، إدارة المعهد، جيمس شريبر، ورئيسة ال

عظيم لنا أن نعترف بجاللة الملك عبد اهللا الثاني ملك األردن لقيادته الشجاعة والتزامه العميق بالسالم 
أظهر الملك منذ توليه الحكم في األردن، وعلى مدى . واالعتدال في منطقة مضطربة جراء العنف والتطرف

  .” الزمن، مزيج من التعاطف والقوة وهذه هي مؤهالت رجل الدولة المثاليعقدين من

إن الملك عبداهللا الثاني والذي “وفي بيان صادر عن المعهد، أمس، قال القائمون على الجائزة، 
، أعطى طوال فترة حكمه، األولوية لالستثمار ١٩٩٩تولى الحكم بعد وفاة والده الملك الحسين في العام 

ٕ وامكانات شعبه، ومواجهة التطرف العنيف، والعمل على توسيع آفاق السالم في الشرق في قدرات
  .”األوسط

صلى اهللا - الجيل الحادي واألربعين من الساللة المباشرة للنبي محمد “وأشار إلى أن جاللته يمثل 
األديان الكبرى في  ، وأن جهود جاللته الرامية إلى تعزيز الوئام والسالم داخل اإلسالم وبين - عليه وسلم

  .”العالم، هي جهود معترف بها حول العالم

ٕيذكر أن هذه الجائزة تمنح للقادة البارزين الذين من خالل خدمتهم العامة وانجازاتهم المهنية، 
يجسدون فكرة أن البحث العلمي الجيد والمعرفة المتميزة بالتاريخ ضروريان للسياسة الحكيمة والفعالة 

  .األمن في الشرق األوسطولتعزيز السالم و

ومن بين رجال الدولة والسياسيين الحاصلين سابقا على هذه الجائزة العريقة، كل من الرئيس 
األميركي األسبق، بيل كلينتون، ورئيس الوزراء البريطاني األسبق، توني بلير، إضافة إلى وزراء الخارجية 

  . وهنري كيسنجرشولتز،. األميركيين السابقين كوندوليزا رايس ووجورج ب

  ١٨/١١/٢٠١٩ الحقيقة الدولية

***  

  

  

  



 
٥

  انتصار لقضية الالجئين"األونروا"التصويت الستمرار : "حق العودة" 
 

أكدت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة أن تصويت اللجنة الرابعة لألمم  –  الغد–عمان 
ً، يشكل انتصارا كبيرا ”األونروا“المتحدة، أمس، على التجديد لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
” األونروا“يد إلى جانب بقاء لقضية الالجئين وللوكالة وللدول العربية والعالمية التي حشدت التأي

  .وضرورتها

ًوقالت، في تصريح صحفي، إن ذلك يشكل أيضا هزيمة وفشال ذريعا للمشروع االميركي 
االسرائيلي، الذي سعى بكل االساليب إلى ارهاب وتهديد دول العالم من اجل عدم التصويت لصالح بقاء 

  . المتحدة، كمقدمة إللغاء حق العودة من قرارات االمم”االونروا“

 دولة صوتت لصالح تجديد والية ١٧٠غالبية مؤيدة من (وأضافت اللجنة أن التصويت بهذا العدد 
) االحتالل اإلسرائيلي والواليات المتحدة االميركية(الوكالة لمدة ثالثة أعوام، في مقابل معارضة دولتين 

سرائيلي ليس قدرا محتوما  دول عن التصويت، يؤكد من جديد ان المشروع االميركي اال٧وامتناع 
  .وباإلمكان اسقاط حلقاته المتعددة واحدة تلو االخرى

وأوضحت أن واشنطن وتل أبيب عملتا طيلة األشهر الماضية على دفع دول العالم لعدم التصويت 
كشاهد تاريخي ” األونروا“ايجابا لصالح التجديد للوكالة بشكل نهائي ما يعني من وجهة نظرهما انتهاء 

  .مأساة الالجئين الفلسطينيينعلى 

على التقليل من عدد الدول التي تصوت ايجابا واللجوء “وأكدت اللجنة أن هاتين الدولتين علمتا 
ّالذي ينص على حق عودة الالجئين الى ) ١٩٤وهو إلغاء قرار (الى االعيب تمهد لتمرير المشروع االكبر 

وفيما أكدت أهمية تضافر .”بدال من ثالثة اعواموطنهم وديارهم، أو العمل على التصويت لعام واحد 
  .الجهود العربية والفلسطينية، أثنت على جهود الدول التي وقفت إلى جانب هذا القرار

  ٤ص/١٨/١١/٢٠١٩الغد 

*** 

  

  

  

  

  

  



 
٦

  اعتداءات
 

 المستوطنون يقتحمون االقصى وشهيد في القدس
  

هود صباح أمس االحد، باحات  اقتحم عشرات المستوطنين الي-  وكاالت- فلسطين المحتلة
 الحرم القدسي الشريف، بحسب مدير عام دائرة االوقاف االسالمية بالقدس -المسجد االقصى المبارك 

  .الشيخ عزام الخطيب

وقال الخطيب ان االقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة االحتالل 
نهم من بينهم طالب، فيما اقتحم آخرون مصليات المسجد، االسرائيلي الخاصة، مشيرا الى أن مجموعة م

  .بحماية شرطة االحتالل

وشن جيش االحتالل فجر أمس األحد، حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة الغربية 
المحتلة، تخللها اعتقال عدد من الشبان، فيما جددت سلطات االحتالل إخطارات مصادرة مئات الدونمات 

قت الذي تواصل مجموعات المستوطنين سرقة محاصيل الزيتون واالعتداء على قاطفي بسلفيت، في الو
 شبان خالل مداهمات بالضفة، ٤وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم إن جنوده اعتقلوا .الزيتون

  .حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية

ك تواصلت اعتداءات مجموعات من المستوطنين على الفلسطينيين، حيث نفذ المستوطنون إلى ذل
 اعتداء ضد المواطنين والمزارعين في مناطق شمال الضفة، منذ بدء موقف قطف ثمار ٩٥حوالي 
 طن من الزيتون، بسبب سرقة ثمار الزيتون ١٠٠وتسببت الهجمات واالعتداءات بضياع نحو . الزيتون

 منهم، أمس األحد، خالل قمع جيش االحتالل، ٢وأصيب صحفيون، واعتقل .شجار أو حرقهاأو قطع األ
، ) عاما٣٥(وقفة تضامنية في بيات لحم، جنوبي القدس المحتلة، مع المصور الصحفي معاذ عمارنة 

وجددت سلطات االحتالل إخطارها .الذي أفقدته رصاصة قناص إسرائيلي، عينه اليسرى، الجمعة الماضية
وقال أسامة . اإلستيالء على مئات الدونمات من أراضي المواطنين في محافظة سلفيت شمال الضفةب

اإلخبارية ان سلطات االحتالل سلمت » معا«مصلح مدير عام هيئة الشؤون المدنية في سلفيت لوكالة 
ها منذ سنوات اخطارات تجديد سريان مفعول للعديد من المناطق الفلسطينية والتي وضع االحتالل يده علي

 ٦-٤وأوضح مصلح ان هذه المناطق يستخدمها االحتالل لعدة سنوات تتراوح ما بين .«ألغراض عسكرية«
سنوات ألغراض عسكرية، وهي المناطق المحيطة بالمستوطنات االسرائيلية المقامة على اراضي المواطنين 

رته لعدة سنوات اخرى لنفس الهدف، وتم وبعد االنتهاء من هذه الفترة الزمنية يقوم االحتالل بتجديد مصاد
واستشهد شاب برصاص شرطة االحتالل صباح أمس اثناء .٣١/١٢/٢٠٢٢  تجديد االخطار لعام لـ

  .واصيب الشاب اصابة بليغة نقل على اثرها الى المستشفى حيث اعلنت وفاته. مطاردة سيارته في القدس



 
٧

خالل نشاط «ق النار صوب السيارة بالقول ٕوبرر الناطق باسم شرطة االحتالل عملية القتل واطال
وخالل .  مركبات٣لقوات الشرطة ضد خلية سارقي سيارات في القدس، الحظ أفراد الشرطة عملية سرقة 

مطاردة شرطية للمشتبهين قام أحد السائقين بتشكيل خطر على حياة أفراد الشرطة ومستخدمي الطريق 
النار باتجاه السيارة، مما أسفر عن إصابة السائق بجروح وخالل المطاردة قام أفراد الشرطة بإطالق 

وزعمت الشرطة أيضا إن أربعة . »حرجة، وتم إعالن وفاته بعد أن فشلت محاوالت إنعاشه في المستشفى
. أشخاص آخرين، من سكان الضفة الغربية والقدس، اعتقلوا لالشتباه في تورطهم في سرقة السيارات

إلى ذلك، دخل األسير نائل البرغوثي، من .قيق للتحقيق في مالبسات القضيةًوقالت أيضا إنه تم فتح تح
 في سجون االحتالل اإلسرائيلي، وهي أطول فترة ٤٠، أمس األحد، عامه الـ )وسط الضفة الغربية(رام اهللا 

 الحقوقية في بيان لها أمس، إن» نادي األسير الفلسطيني«وقالت جمعية . اعتقال يقضيها أسير فلسطيني
من بلدة كوبر شمالي رام اهللا، واجه االعتقال منذ عام ) ً عاما٦٢(البرغوثي البالغ من العمر 

ً عاما في سجون االحتالل بشكل متواصل، ٣٤وأفادت الجمعية الحقوقية، بأن البرغوثي قضى .١٩٧٨
برغوثي، وقد أكد ال. ٢٠١٤ً، وُأعيد اعتقاله مجددا عام ٢٠١١حيث تحرر في صفقة وفاء األحرار عام 

الوحدة «ُعبر عدة رسائل له من داخل معتقالت االحتالل، أن المخرج األول لتحرير األسرى المعاد اعتقالهم 
واعتبر أن . »الوطنية، بحيث تكون وحدة على الهدف والرؤية والبرنامج الوطني، ورفع راية الوطن واألمة

وجه في وقت سابق رسالة في ذكرى ميالده و. »الوحدة هي المنطلق األول الستعادة الهوية الفلسطينية«
 .»يوم ميالدي يذكرني بميالد كل ثورة تطالب بالحرية وأشعر كأني أولد من جديد«: ، قال فيها٦٢الـ 

  ٢٠ ص١٨/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 

  تقارير

  ما ال تريد إسرائيل رؤيته.. الواقع االفتراضي في خدمة فلسطين
  

ّإن تطبيقا جديدا في الواقع االفتراضي أصبح يمكن من زيارة   قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية  
  .األراضي الفلسطينية، معطيا صورة أقرب ما تكون إلى الواقع على األرض

الذي يرأس منظمة غير حكومية محلية صغيرة، هي المعهد )  سنة٣٠(ويتولى سالم برامح  
حل "ى ما انتهى إليه ما كان يسمى الفلسطيني للدبلوماسية العامة، مهمة فتح أعين العالم كي ير

  ".الدولتين، السالم، األمن

كما يقول -وهو "  فلسطين في آرpalestine VR"وتتلخص الفكرة في تطبيق فيديو، يسمى  
والفكرة والتنفيذ والتطوير كلها ". فلسطين بدون مرشح يقدمها الفلسطينيون للعالم اآلخر" عبارة عن - برامح
  .محلية



 
٨

ا التطبيق ردا على منع اثنتين من أعضاء الكونغرس األميركي من زيارة رسمية وجاءت فكرة هذ 
  .آب الماضي/إلسرائيل واألراضي الفلسطينية في أغسطس

وبضغط من الرئيس األميركي دونالد ترامب، وتحت ذريعة أنهما تدعمان مقاطعة الدولة العبرية احتجاجا 
شيرة اإلسرائيلية للمشرعتين األميركيتين إلهان عمر على احتالل األراضي الفلسطينية، رفض منح التأ

  .ورشيدة طليب، في سابقة لم يعرف لها مثيل

إظهار ما ال تريد إسرائيل رؤيتهوقالت الصحيفة إن التطبيق يتيح للمستخدمين أن يعيشوا المراحل التي 
المرشدين "ال من  درجة، بد٣٦٠خطط لها منظمو الزيارة عبر سلسلة من اللقطات تم تصويرها بتقنية 

الهدف من التطبيق أن "وأضافت .اإلسرائيليين والفلسطينيين الذين كانوا سيرافقون األميركيتين" والمرافقين
من القدس " يرى الزائر ما ال تريد إسرائيل أن يراه، والسماح للجميع برؤية الواقع كما هو للحكم عليه

 البدوية على جوانب الطرق، أي فلسطين كما هي، ال في الشرقية إلى رام اهللا، مرورا ببيت لحم والمخيمات
ُوباإلضافة إلى األهداف السياسية، فإن التطبيق يتيح الوصول إلى مناطق يمنع الوصول .الواقع االفتراضي

ويتيح هذا .إليها أصال، كشاطئ غزة وداخل المسجد األقصى الذي يعد دخوله فرصة نادرة لغير المسلمين
سواء كانوا في المنفى أو مخيمات اللجوء أو على أحد جوانب - نسبة للفلسطينيين التطبيق، وخاصة بال

 فرصة لتجاوز نقاط التفتيش واألسالك الشائكة والحدود، والتحرك دون إذن داخل بلد موحد، مثل -الجدار
، إلى أن وضع ١٩٧٣جد برامح، هذا الرجل العجوز القاطن في أريحا، والذي لم ير سوق غزة منذ عام 

  .خوذة هذا التطبيق على رأسه

  ١٧/١١/٢٠١٩الجزيرة 

*** 

  فعاليات

 مفتي القدس ومؤتمرون يوصون بحماية مكانة القدس التاريخية والفلسطينية
  

بضرورة تفعيل دور وسائل » القدس في الرواية العربية« أوصى مؤتمر  -  احمد الحراوي-مادبا 
 مكانة القدس التاريخية واإلنسانية في المناهج التعليمية ٕاإلعالم المختلفة في لحماية ودعم فلسطين وابراز

في ظل «وجاء في توصيات المؤتمر  .والتربوية وتوجيه البحث العلمي إلدراج القدس في األبحاث الجامعية
ها وتحويله باتجاه ما يخدم األهداف ن مسألة تهويد القدس وسرقة تاريخالصمت العربي والعالمي م

شاركون بضرورة تفعيل دور وسائل اإلعالم المختلفة في إبراز نضاالت الشعب الصهيونية، يوصي الم
» القدس في الرواية العربية«واختتم مؤتمر .«الفلسطيني من أجل استرجاع حقه في الحياة والسعادة

أعماله بجامعة البترا، ونظمه قسم اللغة العربية في الجامعة بالتعاون مع مركز القدس للدراسات 
وحضور ضيفي الشرف مفتي القدس سماحة الشيخ . جية، برعاية سمو األمير الحسن بن طاللاالستراتي
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الدكتور عكرمة صبري ونيافة المطران عطا اهللا حنا، وعدد من المشاركين الباحثين والروائيين األردنيين 
سرديات إسرائيلية   علىوالعرب، وأساتذة جامعات وقادة الفكر والرأي والدين والسياسة والثقافة، بهدف الرد

تسعى إلى نفي الوجود الفلسطيني في القدس وتسليط الضوء على المعالجة الفنية لتاريخ القدس في 
وأكد البيان الختامي للمؤتمر على الحق التاريخي لمدينة القدس خاصة وفلسطين عامة، منددين .الرواية

والمحو اإلجرامي للرموز اإلنسانية التي بمحاوالت طمس الهوية الفلسطينية وعمليات التهويد الممنهجة، «
يوصي المشاركون بضرورة دعم الدراسات العلمية «، وأضاف البيان »صاحبت تحوالت هذه المدينة تاريخيا

والمساهمة، كل من موقعه، . والمؤتمرات والندوات، التي تعنى بالقدس خاصة والقضية الفلسطينية عامة
وقال مفتي القدس الدكتور الشيخ عكرمة صبري إن .« وثقافيافي الدفاع عن الحق الفلسطيني سياسيا

االحتالل اإلسرائيلي يحاول نشر الثقافة المسمومة والمزيفة والمزورة من خالل ترويج الرواية اإلسرائيلية، «
كان ال بد من إبراز الرواية العربية التي «ً، مضيفا »وفي الوقت نفسه يحاول تحييد وتهميش الرواية العربية

ووجه صبري تقديره لجامعة البترا ومركز دراسات القدس على تنظيم  .«قوم على الحقائق والبيناتت
من رحاب المسجد األقصى المبارك أنقل لكم تحيات إخوانكم وأخواتكم المرابطين في «المؤتمر، قائال 

هم وأخواتهم في األقصى المبارك، وهم على الوعد والعهد في الدفاع عنه وحمايته، ويثمنون موقف إخوان
وتحدث المطران الفلسطيني عطا اهللا حنا عن أهمية الرواية العربية .» األردن الشقيق أرض الحشد والرباط

ًفي تناول مدينة القدس لما تمثله المدينة في الوجدان العربي، مؤكدا تعرض المسيحيين والكنائس في 
ض لها المسلمون ومساجدهم في القدس، القدس لتهويد المكان وللهجمة الصهيونية نفسها التي يتعر
  .ًمشيدا بأهمية الكلمة المناضلة في مواجهة المحتل الصهيوني

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

وقال رئيس .ًضمن العمل من أجل أن تبقى فلسطين عموما والقدس خاصة في ذاكرة أجيال المستقبل
إلى جهود األمة في العمل المقاوم، وكل «جامعة البترا الدكتور مروان الموال إن أعمال المؤتمر تضاف 

ق وعي بقضية بيت المقدس الروايات موضع الدراسة تندرج ضمن األدب المقاوم، الذي يسعى إلى خل
ال بد أن يستمر هذا النهج فهذا دور المبدعين وهذا دور النقاد، ودور المؤسسات «ً، مضيفا »وفلسطين

وقال مقرر .«التعليمية والثقافية، ألن اآلخر يراهن على الزمن وتراخي األجيال في التمسك بهذا الحق
ن صورة القدس في الرواية العربية هذا المكان المميز نحن هنا اليوم لنعاي«المؤتمر الدكتور أحمد الخطيب 

 من األعمال الرواية العربية وفي حيوية شخصياتها وفي ًورا فاعال في أبنية العديدوالمدهش الذي لعب د
التعبير عن مواقف كتابها ورؤاهم، وتصدى لها بالبحث والدرس مجموعة من أعالم الباحثين والمبدعين 

حدوهم األمل في أن تظل القدس وقضية فلسطين حية في عقول أبنائنا ووجدانهم في عدة أقطار عربية ي
نجتمع اليوم «وقال عميد كلية اآلداب والعلوم الدكتور رامي عبد الرحيم .«على امتداد األرض العربية
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للناقش قصة مدينة مقدسة تطمس معالمها وتلغى هويتها ويضطهد أهلها، وهو ما عملت الرواية العربية 
ًى مجابهته من خالل حرصها على توثيق معالم مدينة تطمس يوميا بشكل ممنهج ال يمكن السكوت عل

رصاصات »إننا نأمل أن تكون كلمات رواياتنا عن مدينة القدس قوة دافعة و«وأضاف عبد الرحيم .«عنه
وأقيم على هامش المؤتمر معرض للوحات .«تسبق الوصول إلى مرحلة متزنة تعيد الحق ألصحابه» حق

  .فنية لمجموعة من الفنانين عن مدينة القدس بتنظيم من جمعية ألوان لإلبداع الفني

  ١٠ ص١٨/١١/٢٠١٩الدستور 

***  

 مسيرة جماهيرية في تكساس األمريكية تنديدا بالعدوان االسرائيلي على غزة

 نظمت الجالية الفلسطينية في والية تكساس األمريكية مسيرة احتجاجية في مدينة داالس، ثالث اكبر -وفا
مدن الوالية، تنديدا بالعدوان االسرائيلي األخير على قطاع غزة، والذي خلف عشرات الشهداء والجرحى 

  . وتشريد مئات العائالت

ًعين يافطات باللغة اإلنجليزية تنديدا بالجرائم االسرائيلية المشاركون في المسيرة جابوا شوارع المدينة راف
المتواصلة بحق ابناء شعبنا والعدوان األخير على قطاع غزة، وهتفوا بضرورة وقف اعتداءات االحتالل 
بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، واستمرار دولة االحتالل في التنصل لقرارات الشرعية الدولية والمجتمع 

  . اإلرهاب االسرائيلي ووقف قتل النساء واألطفالالدولي، ووقف 

الشهير بحي منهاتن في مدينة نيويورك، شارك فيها " تايم سكوير"وكانت مسيرة أخرى نظمت في ميدان 
المئات من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية والنشطاء الداعمين للقضية الفلسطينية تنديدا بالعدوان 

  . وقوف العالم الحر مع قضية شعبنا العادلةاالسرائيلي، وتأكيدا على 

  ١٦/١١/٢٠١٩وفا 

*** 
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  اصدارات

  ةشذرات من الحركة العلمية في القدس إبان العصور اإلسالمي
  

شذرات من الحركة العلمية في مدينة القدس ابان " ًاعدت مؤسسة القدس الدولية بحثا بعنوان 
ى التفاعل العلمي والمعرفي في القدس المحتلة، في سياق ًإطاللة يسيرة علالعصور االسالمية قدمت فيه 

ّتسليط الضوء على أهمية القدس في الحركة العلمية، وهو تفاعل ثري يتالقى مع أهمية المدينة في  ٌ
ًاإلسالم، وموقعها المحوري في قلب بالد الشام، ما جعل الرحلة إليها والمكوث فيها، جزءا من الرحالت 

ًاحدة من أبرز مظاهر طلب العلم في الحقب اإلسالمية المتالحقة، إذ زارها العديد من العلمية التي كانت و
كبار علماء المسلمين من أصقاع األرض، وتخرج في مسجدها األقصى نخبة من العلماء في مختلف 

 ّوفي هذه المادة شذرات من االهتمام المقدسي بالعلوم الشرعية والطبيعية،.العلوم الشرعية والطبيعية
وقبسات متفرقة عن أبرز العلماء الذين نبغوا في المدينة، على اختالف تخصصاتهم واهتماماتهم العملية، 
ًما يعيد لنا التأكيد أن المعركة على هوية القدس واحدة من أهم المعارك، فالمدينة التي كانت واحدة من  ٌ ُ

م محاولة إنهائه بفعل االحتالل حواضر العلم والمعرفة في العالم اإلسالمي، تم تقزيم دورها ومن ث
ًاإلسرائيلي الغاشم، الذي يخنق المدينة وما تمتلكه من مقدرات بشرية وسكانية، ولنؤكد مجددا أن الدور 
ُالحضاري للمدينة يمكن استعادته إن تضافرت العوامل الالزمة والجهات الراعية، إلعادة القدس إلى سابق 

اع الحضاري للمدينة هو جزء من هويتها العربية اإلسالمية، الحفاظ عهدها من األهمية واأللق، وأن اإلشع
  .ٌعليه حفاظ عليها

  ١٧/١١/٢٠١٩القدس العربي 

*** 
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  آراء عربية

 العالم لم يفقد ضميره.. األونروا

  فهد الخيطان 

خالفا لرغبة واشنطن وتل أبيب صوتت األغلبية الساحقة من الدول األعضاء في الجمعية العامة 
ثالث سنوات ” األونروا“لألمم المتحدة لصالح تمديد والية وكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين 

  .قادمة

 إدارة الرئيس ترامب وقفتا معزولتين في مواجهة إجماع عالمي يدعم حكومة نتنياهو ومن أمامها
  .حق الالجئين الفلسطينيين بالمساعدة والعناية اإلنسانية لحين إقرار العدالة الدولية بالعودة والتعويض

بذلت الدول العربية وفي مقدمتها األردن جهودا كبيرة لحشد التأييد الدولي لقرار التمديد،وسط 
محمومة من اليمين الصهيوني وداعميه في الغرب لخفض التأييد لقرار التمديد قدر المستطاع في محاوالت 

  .إطار مخطط خبيث لنزع الشرعية عن قضية الالجئين الفلسطينيين

قد بدأ بشكل ممنهج مع وصول فريق ترامب الصهيوني للسلطة في ” األونروا“كان العمل على وأد 
شنطن لمساهمتها المالية بموازنة الوكالة، اجتهد بعض أركانها في الترويج وبالتزامن مع وقف وا. أميركا

لتعريف جديد لالجئ ينزع هذه الصفة عن الماليين من أبناء وأحفاد الالجئين الفلسطينيين، وحصرها بمن 
هاجروا إبان النكبة الفلسطينية، تمهيدا لتصفية حق العودة والتعويض الذي نصت عليه قرارات الشرعية 

  .الدولية

صفقة “كل ذلك كان في إطار خطة أكبر لتصفية الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني حملت اسم 
، أعلنت إدارة ترامب عن تبنيها، لكنها أجلت طرح الشق السياسي منها مرات عديدة واكتفت ”القرن

  .بالكشف عن الشق االقتصادي

 لحشد الدعم للوكالة الدولية لتعويض تنبه األردن مبكرا للمخطط اإلسرائيلي األميركي، وسعى
ونظم لهذه الغاية مؤتمرا بدعم من الحلفاء األوروبيين . النقص الفادح بمخصصاتها بعد انسحاب واشنطن

نجح في تأمين االحتياجات المالية للسنة الماضية، وواصل العمل على اكثر من صعيد لحين تأمين الحد 
  .المقبول من الدعم للسنة التالية

 تعاني من شح الموارد المالية، لكن الجهود األردنية والفلسطينية حافظت على "األونروا"زال ما ت
  .وجودها واستمرارية عملها في مختلف مناطق الخدمة في الشرق األوسط

تصويت األمم المتحدة األخير أثبت بأن العالم لم يفقد ضميره، وما يزال متمسكا بحق الرعاية 
 .غم الضغوط األميركية على الكثير من الدول للتخلي عن دعمها لألونروالالجئين الفلسطينيين ر

صحيح أن قرار األمم المتحدة منح دفعة قوية للوكالة الدولية، لكن الخطر على مستقبلها ووجودها ما يزال 
ماثال، في ظل معاناة مستمرة من نقص المخصصات، وتراجع قدرة الوكالة عن تلبية المتطلبات األساسية 
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ففي كل سنة مالية يتعين على الدول المعنية وباألخص األردن والسلطة . الجئين في المخيماتل
الفلسطينية تنظيم حمالت دبلوماسية واسعة لجمع األموال الالزمة لميزانية الوكالة، وتأمين الخدمات 

  .األساسية

صرف بعدم اكتراث فالبعض منهم يت” األونروا“ينبغي على العالم العربي ان يدرك خطورة تصفية 
المسألة أبعد من ذلك ألنها . حيالها، وينظر إلى الموضوع بوصفه شأنا خاصا بالدول المستضيفة لالجئين

تتصل بجوهر القضية الفلسطينية، بوصفها قضية شعب شرد عن أرضه في المقام األول قبل أن تكون 
  .مجرد قضية إنسانية

تعبير عن التزام قومي بالقضية الفلسطينية وحق ” األونروا“بهذا المعنى؛ الحفاظ على وكالة 
  .الالجئين جيال بعد جيل بالعودة إلى ديارهم التي شردوا منها، طال الزمن أم قصر

  ٢٣ص/١٨/١١/٢٠١٩الغد 

*** 

  ما بين الفكرة والدولة القومية"إسرائيل"
  

  ٥الحلقة الخامسة والسبعون جزء 

 * عبدالحميد الهمشري

  م٢٠٠٧ –١٩٤٨ الجزء األول ما بين العام -الثة مستوطنات المرحلة الث 

 قانون العودة بالنسبة لليهود لتسهيل ١٩٥٠وعودة إلى بدء فإن الحكومة العبرية تبنت في العام 
الهجرة اليهودية إلى الكيان العبري، وسنت قانون أمالك الغائبين والذي تم تنفيذه على نحو فعال لمصادرة 

في « إسرائيل « للالجئين الفلسطينيين الذين طردوا من المنطقة التي أصبحت األراضي التي تعود ملكيتها 
، حيث كان ذات القانون يستخدم لمصادرة أراضي المواطنين العرب في الدولة العبرية، وكان ١٩٤٨عام 

 نحو ١٩٤٨أو الفلسطينيين المشردين في الداخل الفلسطيني بعد عام » الغائبين الحاضرين«يبلغ عدد 
ن مجموع السكان العرب الفلسطينيين في الدولة العبرية وتقدر مساحة األراضى المستولى عليها  م%٢٠

 كيلومتر ١،٠٠٠ أكثر من ٢٠٠٣ و١٩٤٨من قبل الحاكم العسكري الصهيوني ويملكها فلسطينيون بين 
لجزء مربع من األراضي أي أكثر من مليون دونم، وغالبيتها من منطقة يطلق عليها المل، وتقع في ا

سميت .  مترا عن سطح البحر٢٠٠الشمالي الشرقي من مرج سخنين في سهل البطوف، مستوية وترتفع 
ّبهذا االسم نسبة لشجرة المل التي تكثر فيها، وتقدر مساحة أراضي المل بحوالي   ألف دونم تم منع ٤٢ّّ

وكان الدخول ٩المنطقة رقم الفالحين من الدخول إليها، وأطلقت عليها األجهزة األمنية اإلسرائيلية اسم 
ّإليها ممنوعا إال لمن يحمل تصريحا يتجدد كل ثالثة أشهر، ما دفع السكان في الجليل والنقب في  ّ ً ً

 ألف دونم منها من أجل تحويلها ١٧سبعينيات القرن الماضي عندما حاولت الدولة العبرية مصادرة 
وم األرض شملت القرى والمدن في الجليل لمنطقة عسكرية للجيش اإلسرائيلي للقيام بما سمي هبة ي



 
١٤

اإلسرائيلية من « والنقب وغيرها من المناطق التي يتواجد فيها المواطنون الفلسطينيون من حملة الجنسية 
  .هذه القرى دير حنا، سخنين، عرابة، وعرب السواعد

، دير حنا، وقد رافق قرار الحكومة بمصادرة األراضي إعالن حظر التجول على قرى سخنين، عرابة
، ودعا المسؤولين العرب من ١٩٧٦ مارس ٢٩طرعان، طمرة، وكابول، من الساعة الخامسة مساء يوم 

ًأمثال توفيق زياد والذي شغل أيضا منصب رئيس بلدية الناصرة ليوم من االضرابات العامة واالحتجاجات 
  . مارس٣٠ضد مصادرة األراضي يوم 

حلية، وأعضاء من حزب العمل في شفا عمرو وصوتوا  مارس اجتمع رؤساء المجالس الم١٨في 
ًضد دعم خروج المظاهرات، وعندما أصبح الخبر منتشرا خرجت مظاهرة خارج مبنى البلدية وقد فرقت 
بالغاز المسيل للدموع وأعلنت الحكومة أن جميع المظاهرات غير قانونية، وهددت بإطالق النار على 

وقد كانت تلك التهديدات غير  .ين شجعوا الطالب على المشاركة، مثل معلمي المدارس الذ»المحرضين«
فعالة فقد خرج الطالب من الفصول الدراسية وانضموا إلى اإلضراب وكذلك شاركوا في المسيرات العامة 
ٕالتي جرت في جميع أنحاء البلدات العربية، من الجليل في الشمال إلى النقب في الجنوب، واضرابات 

ًوقت واحد تقريبا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي معظم مخيمات الالجئين ًتضامنية أيضا في 
الفلسطينيين في لبنان ووفقا لمحللين صهاينة فإن االحتجاج ضد سياسات وممارسات الدولة من بين 

، وذلك بسبب مجموعة من العوامل ١٩٧٠الفلسطينيين في الدولة العبرية كانت نادرة قبل منتصف سنة 
ك الحكم العسكري على مناطقهم، الفقر، العزلة، والتجزؤ في حين كانت الحركة السياسية لألرض بما في ذل

  .١٩٦٤نشطة لحوالي عقد من الزمن، وقد اعتبرت أنها غير قانونية في عام 

  الفلسطيني  وباحث في الشأن كاتب*  

  ١٨ ص١٨/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 

  واقع فلسطين المر
  

  حمادة فراعنة

لذي تنتصر فلسطين على التحالف األميركي اإلسرائيلي وتهزمهما أمام الجمعية العامة في الوقت ا
لألمم المتحدة، وتحصل على ستة قرارات لصالح استمرار عمل األونروا وتفويضها، وعدالة مطالبها، وما 

ي والشق ًيعنيه ذلك من بقاء قضية الالجئين الفلسطينيين حية، وهم عدديا يمثلون نصف الشعب الفلسطين
 إلى جانب حق المساواة واالستقالل للجزء الثاني المقيم - ٢ حق العودة، -١: اآلخر من الحق الفلسطيني

  .١٩٦٧ والثانية ١٩٤٨الصامد على أرضه في منطقتي االحتالل األولى عام 

انتصار فلسطين في مواجهة الواليات المتحدة والمستعمرة اإلسرائيلية يدلل على أن المجتمع 
ًلي بدا شجاعا في انحيازه ومتعاطفا متضامنا مع فلسطين وشعبها وقضيته، مثلما بدا يتراجع تدريجيا الدو ً ً ً



 
١٥

ٕعن دعم واسناد المشروع االستعماري التوسعي اإلسرائيلي، رافضا سياساته واجراءاته التوسعية من قبل  ًٕ
 من البلدان الديمقراطية – ٣،  من البلدان المسيحية– ٢ من البلدان اإلسالمية، -١: ثالثة أطراف دولية

ًالمؤمنة بحقوق اإلنسان، والدالة على إدراكها في فهم سلوك االستعمار اإلسرائيلي المدعوم أميركيا 
  .وتعريته بما يتعارض مع قرارات األمم المتحدة وقيم الشرعية الدولية

ًوجع والقسوة محليا في هذا الوقت بالذات، الذي تنتصر فيه فلسطين على الصعيد الدولي تواجه ال
ويسقط الشهداء سواء من مناضلي وقيادات الجهاد اإلسالمي أو من عامة المدنيين الغالبى الذين يتم 
طحنهم تحت ضربات تفوق العدو اإلسرائيلي العسكري إضافة إلى الدمار والخراب الذي يخلفه العدوان 

، وفي ٢٠١٤، والثالث ٢٠١٢والثاني ، ٢٠٠٨، بعد العدوان األول ٢٠١٩/ ١٢/١١الرابع على غزة يوم 
ًكل مرة يحقق العدو أهدافه مخلفا الدمار والخراب والقتل ومن ثم التوصل إلى التهدئة بواسطة طرف ثالث 

  .مع مواصلة الحصار والجوع والفقر

ًحركتا فتح وحماس، لم تتراجعا عن تطلعاتهما من أجل الحرية واالستقالل، على األقل نظريا وأمال  ً
، ولكنهما تدفعان ثمن البقاء في السلطة، فتح عبر التنسيق األمني بين رام اهللا وتل أبيب، وحماس ًوهدفا

عبر التهدئة األمنية بين غزة وتل أبيب، وباتت السلطة لدى الحركتين فتح وحماس وهجها وامتيازاتها 
دئة في القطاع مع عدوهما وأولوياتها لكليهما، وثمنها االلتزام من قبلهما نحو التنسيق في الضفة والته

لكل منهما فلسفته ولغته ودوافعه وذرائع .الذي يحتل أرض فلسطين ويصادر حقوق شعبها وينتهك كرامتهم
ًالتمسك بالسلطة وشرعيتها، فتح اعتمادا على شرعية الرئيس المنتخب، وحماس اعتمادا على شرعية  ً

، وبات مصدر البقاء واالستمرارية هو قبول المجلس التشريعي المنتخب، رغم أن كليهما انتهت واليته
ٕاالحتالل ورضاه عنهما وان كان على مضض، ولكنه الواقع الذي يحكم طرفي الصراع، ويفرض عليهما 
التعامل مع عدوهما اإلسرائيلي، سواء بشكل مباشر كما هو بين رام اهللا وتل أبيب، أو غير مباشر كما هو 

هاد من قبل العدو اإلسرائيلي لم يحرك فتح في الضفة، ولم يحرك استهداف حركة الج.بين غزة وتل أبيب
حماس في القطاع، ليس ألنهما مع العدو ضد الجهاد اإلسالمي، بل ألن األولوية لدى الفصيلين هو 
ٕالحفاظ على السلطة ولو بحدها األدنى، ولكنها سلطة وقوات وأمن ووظائف ومال، وان كان مصدره أو 

ٕمن طرف العدو للطرفين إلى رام اهللا والى غزة ألنها امتيازات ومكاسب يتم التشبث تسهيالت الحصول عليه 
ُالشهداء الذين سقطوا وارتقوا لهم الرحمة ولن تذهب دماؤهم سدى، وستبقى تضحياتهم .بها والحفاظ عليها

قة ُشموعا تضيء للشعب الفلسطيني طريقه وخياره الكفاحي، وتدفع شعوب العالم لليقظة لمعرفة حقي
المشروع االستعماري التوسعي اإلسرائيلي وضرورة مواجهته وعزله كما حصل لنظام جنوب إفريقيا 

 .ُالعنصري، ولغيره قبله من النظم االستعمارية العنصرية المماثلة

  ٢١ ص١٨/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  ان فلسطين صغيرة بمساحتها ولكنها كبيرة بالرسالة 

  " لتي تحملهاالروحية واالنسانية والحضارية ا
   

 قال سيادة المطران عطا اهللا حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم االرثوذكس اليوم بأنه من –القدس   
االهمية بمكان توعية االجيال الفلسطينية القادمة بأهمية التراث الثقافي الفلسطيني والذي يشكل الهوية 

رة وطنية ملحة في ظل الوضع االستثنائي الوطنية الفلسطينية للشعب الفلسطيني باعتبارهذا االمر ضرو
الذي يعيشه شعبنا نتيجة االحتالل وممارساته وقمعه وظلمه ، وهذا يساهم في ديمومة الرواية الفلسطينية 

  .الحقيقية لتاريخ الشعب الفلسطيني وخصوصا لدى طلبة المدارس 

 التراث الوطني الفلسطيني يجب االهتمام بتنشئة االجيال القادمة ضمن رؤية وطنية عنوانها حماية  
ان بالدنا فيها كم هائل من المواقع االثرية وارضنا المقدسة انما .في مواجهة الرواية االحتاللية المزيفة 

تحمل رسالة روحية حضارية انسانية ويجب ان نعمل معا وسويا من اجل نقل الرواية الفلسطينية الحقيقية 
  . العمل ايضا من اجل الحفاظ على الموروث الثقافي واالثري وحماية الهوية الوطنية الفلسطينية ويجب

الفلسطينيون كافة يفتخرون بانتماءهم لوطنهم وفلسطين صغيرة بمساحتها ولكنها كبيرة بالرسالة   
التي تحملها ويجب ان نعلم ابناءنا االنتماء لهذه االرض وان تكون فيهم الروح الوطنية وثقافة االنتماء 

والتمسك ايضا بالرواية الفلسطينية في مواجهة سياسة التزوير والتضليل الممارسة بحق للهوية الوطنية 
وقد جاءت كلمات سيادة المطران هذه لدى استقباله اليوم عددا من اساتذة المدارس .شعبنا الفلسطيني 

  .الثانوية في القدس 

  ١٧/١١/٢٠١٩مكتب المطران عطا اهللا حنا 

***  

  اخبار باالنجليزية
  

Clashes erupt in Silwan, no injuries reported 

 JERUSALEM, Sunday, November 17, 2019 (WAFA) – Clashes erupted Sunday evening 

between Israeli forces and Palestinian youth in the East Jerusalem town of Silwan, 

according to local sources. 

Sources told WAFA clashes broke out in Ras al-Amoud neighborhood, during which forces 

used rubber-coated steel bullets, tear gas canisters, and stun grenades against youth, 

however, no injuries or arrests were reported. 

A settler reportedly fired his gun into the air during the clashes. 

.R.T 

WAFA 17/11/2019  

*** 
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B Tselem  Sharp upsurge in home demolitions in east Jerusalem 
  

 

The Information Center for Human Rights in the Occupied territories, B’Tselem, has 

released a report showing that in 2019, the Israeli authorities demolished more Palestinian 

homes than any other year in the past 15 years. 

According to B’Tselem, “from 2004 to 2018, the Israeli authorities demolished 54 

residential units [belonging to Palestinians] a year, on average. In 2019, the authorities 

demolished 140 units by the end of September.” 

Its report also highlighted other statistics regarding Israel’s demolition policy, including 

that “from 2006 until October 31, 2019, Israel demolished at least 1,489 Palestinian 

residential units in the West Bank (not including east Jerusalem), causing 6,508 people – 

including at least 3,264 minors – to lose their homes.” 

“In Palestinian communities unrecognized by the state of Israel, many which are facing the 

threat of expulsion, Israel repeatedly demolishes residents’ homes. From 2006 through 

October 31 2019, the homes of at least 1,048 people living in these communities - including 

499 minors - were demolished more than once by Israel.” 

“In addition, from January 2016 through October 31 2019, the [Israeli army’s] Civil 

Administration demolished 756 non-residential structures (such as fences, cisterns, roads, 

storerooms, farming buildings, businesses and public buildings) in the West Bank 

(excluding east Jerusalem),” the report elaborated. 

 

The Palestinian Information Center  16-11-2019   
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