
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  أخبار وواقع القدس

  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٩ / تشرين الثاني/ ١٩
  
  
  

  

 

  

  :للمزيد من األخبار تابعونا على

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 

 

https://www.youtube.com/rcjajordan 

 

https://www.rcja.org.jo 
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  المحتوى
  

  والقدساالردن 

  ٤  .األردن يحذر من خطورة تغيير الموقف األمريكي إزاء المستوطنات •
  

  شؤون سياسية

  ٤  .ات الضفة قانونيةنواشنطن تعتبر مستوط.. في مخالفة للقانون الدولي •

  ٥  .أميركا تدعم بناء المستوطنات بالضفة الغربية.. ٕترحيب إسرئيلي وادانة أوروبية •

ٕإن جبروت أمريكا واسرائيل ال يمكن أن يكون أقوى : سيادة المطران عطااهللا حنا •

  ٦  .من منطق الحرية والعدالة واالنحياز للشعوب المظلومة

  ٧  .القانون الدولي ال تحدده دولة واحدة واالستيطان سيظل غير شرعي: أبو الغيط •
  

  اتاعتداء

  ٨  .مستوطنون يقتحمون األقصى •

  ١٠  .االحتالل يجرف أراضي قرب تجمع جبل البابا شرق القدس •

  ١١  .عائلة مقدسية تؤكد ان االحتالل قتل ابنها بدم بارد وتطالب بالتحقيق مع القتلة •

  ١٢  . شبان بينهم طالبة جامعية في القدس٣االحتالل يعتقل  •
  

  شؤون مقدسية

ندعو القيادات الدينية في عالمنا للمناداة من أجل :  حناسيادة المطران عطا اهللا •

  ١٢  .العدالة في هذه األرض المقدسة وينعم شعبنا بالحرية التي يستحقها

يجب العمل على إعادة إحياء العمل التطوعي : سيادة المطران عطا اهللا حنا •

  ١٣  .والتكافل والتضامن المجتمعي في المدينة المقدسة
  

  آراء عربية

  ١٤  . محكمة العدل األوروبية صفعة إلسرائيلقرار •

  ١٦  .المقاومة ستبقى حتى كنس االحتالل •



 
٣

  ١٧  .انتصار جديد.. النضال الفلسطيني األممي •
  

  خبار باالنجليزيةألا

• Jordan reiterates illegitimacy of Israeli settlements. ١٩  

• The cycle of death continues. ٢٠  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  القدسدن االر

 األردن يحذر من خطورة تغيير الموقف األمريكي إزاء المستوطنات
  

أكد وزير الخارحية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي امس الموقف  -  نيفين عبد الهادي- عمان
  .األردني الثابت الراسخ في إدانة المستوطنات اإلسرائيلية ورفضها خرقا للقانون الدولي

ت اإلسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارت الشرعية المستوطنا"وقال الصفدي 
   ."٢٣٣٤الدولية، وآخرها قرار مجلس األمن 

وزاد أن المستوطنات إجراء أحادي مدان مرفوض يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السالم 
  .موقف المملكة في ادانة ورفض المستوطنات راسخ ثابت. الشامل في المنطقة

شرعية المستوطنات التي يجمع المجتمع الدولي على  وشدد الصفدي أن ال شيء يغير حقيقة ال
   .إدانتها

وحذر الصفدي من خطورة تغيير الواليات المتحدة موقفها إزاء المستوطنات وأثره على جهود 
ممارسات تحقيق السالم في وقت تواجه فيه العملية السلمية تحديات غير مسبوقة نتيجة السياسات وال

  .اإلسرائيلية التي تقتل كل فرص حل الصراع

ً لن يحققا سالما، ولن  تكريس االحتالل وظلمه وخرق قرارات الشرعية الدولية   وشدد الصفدي أن
ًيضمنا أمنا واستقرارا  تحرك دولي عاجل وفاعل لحماية ما تبقى من فرص السالم  وأكد ضرورة اطالق   .ً

شرعية   وما تسعى لفرضه من حقائق ال ن تجعله االنتهاكات اإلسرائيلية،على أساس حل الدولتين قبل أ
 .ًجديدة على األرض مستحيال

  ١ ص١٩/١١/٢٠١٩الدستور 

***** 

  شؤون سياسية

  واشنطن تعتبر مستوطنات الضفة قانونية.. في مخالفة للقانون الدولي
 

ين أن الواليات المتحدة لم تعد  أعلن وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو اليوم االثن–وكاالت 
تعتبر المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مخالفة للقانون الدولي، وذلك في مسعى للتنصل 

 .من تعهدات سابقة في هذا الشأن

وكانت وكالة أسوشيتد برس قد أشارت إلى أن واشنطن تنوي التنصل من اإلعالن الصادر عام 
 .ت تخالف القانون الدولي بأن المستوطنا١٩٧٨



 
٥

تخلت عن موقف  وقال وزير الخارجية األميركي في خطاب اليوم إن إدارة الرئيس دونالد ترامب
 .أوباما بشأن المستوطنات اإلسرائيلية إدارة سلفه باراك

قال إن من المتوقع أن يقول بومبيو إن إدارة الرئيس ترامب لن  وكان مسؤول باإلدارة األميركية
مخالفة للقانون " بأن المستوطنات ١٩٧٨بعد اآلن بوجهة النظر القانونية لوزارة الخارجية في العام   تلتزم

 ".الدولي

ومن المرجح أن تحظى هذه الخطوة بترحيب رئيس الوزراء اإلسرائيلي المنتمي لليمين بنيامين 
ل التي تعمل على إنهاء نتنياهو، وأن تثير غضب الفلسطينيين وتضع الواليات المتحدة في خالف مع الدو

 .الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني والتي تعتبر أن المستوطنات غير قانونية

وتأتي الخطوة األميركية عقب قرار المحكمة العليا لالتحاد األوروبي الذي صدر يوم الثالثاء 
راضي المحتلة الماضي وأقر قانونية وسم البضائع اإلسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة في األ

 .، والتي يتم تصديرها إلى دول االتحاد١٩٦٧عام 

ًويعد البناء االستيطاني في األراضي المحتلة خرقا للقانون الدولي المتعلق بالقوانين والنظم المتبعة 
في أوقات الحرب واالحتالل، وهو ما تطابق حتى هذا الحين مع الموقف الرسمي لوزارة الخارجية األميركية 

يتعارض مع القانون "، والذي ينص على أن البناء االستيطاني في الضفة الغربية ١٩٧٨ر عام الصاد
 ".الدولي

 ١٨/١١/٢٠١٩الجزيرة 

***** 

 أميركا تدعم بناء المستوطنات بالضفة الغربية.. ٕترحيب إسرائيلي وادانة أوروبية
 

تيطاني اإلسرائيلي في  أوضح االتحاد األوروبي أنه ال يزال يؤمن بأن النشاط االس–وكاالت 
األراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانوني الدولي ويقلل فرص التوصل إلى سالم دائم، 

 .وذلك ردا على تأييد واشنطن تل أبيب في بناء المستوطنات

االتحاد األوروبي "فيدريكا موغريني االثنين في بيان  وقالت مسؤولة السياسة الخارجية باالتحاد
  ".يدعو إسرائيل إلنهاء كل النشاط االستيطاني في ضوء التزاماتها كقوة محتلة

وجاءت تصريحات موغريني بعدما أيدت الواليات المتحدة بشكل فعلي حق إسرائيل في بناء 
عن موقفها القائم منذ أربعة عقود الذي كان يصف  مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة، متخلية

  ".مخالفة للقانون الدولي"بأنها المستوطنات 



 
٦

غير "وأعلن وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو أن بالده لم تعد تعتبر المستوطنات اإلسرائيلية 
  ".متسقة مع القانون الدولي

ويضع هذا التصريح الواليات المتحدة في موقف متناقض مع الشريحة الكبرى من الدول وقرارات 
أتي في توقيت يسعى فيه المرشح الوسطي اإلسرائيلي بيني غانتس إلى مجلس األمن الدولي، وهو ي

  .تشكيل حكومة تخلف حكومة بنيامين نتنياهو، حليف الرئيس األميركي دونالد ترامب

) إنشاء(بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه اإلدارة على أن "وقال بومبيو 
 ."الضفة الغربية ال يتعارض في حد ذاته مع القانون الدوليمستوطنات مدنية إسرائيلية في 

وحتى اآلن كانت السياسة األميركية تعتمد، نظريا على األقل، على رأي قانوني صادر عن وزارة 
 يعتبر أن إقامة المستوطنات في األراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون ١٩٧٨الخارجية في عام 

 .الدولي

  .رابع حول قوانين الحرب إقامة المستوطنات مناقضا لكل المبادئ الدوليةويعتبر ميثاق جنيف ال

وفي تعليق على هذا الموقف األميركي، قال السيناتور ساندرز إن المستوطنات اإلسرائيلية غير 
  ".مرة أخرى يعزل ترامب واشنطن إلرضاء قاعدته المتطرفة" شرعية، مضيفا

 الفلسطينية قف واشنطن، إذ اعتبر الناطق باسم الرئاسةمن جانبها، نددت السلطة الفلسطينية بمو
باطال ومرفوضا ومدانا ويتعارض كليا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية  أبو ردينة اإلعالن األميركي نبيل

ّوحمل أبو ردينة اإلدارة األميركية مسؤولية أي تداعيات لهذا الموقف الذي  .الدولية الرافضة لالستيطان
  .خطير، وأضاف أن واشنطن غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدوليةوصفه بال

يصحح "وأشادت إسرائيل بالقرار األميركي، حيث قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه 
  .، داعيا الدول األخرى إلى اتخاذ موقف مماثل"خطأ تاريخيا

 ١٨/١١/٢٠١٩ الجزيرة

***** 

 من منطق أقوى ال يمكن ان يكون ٕواسرائيل أمريكاان جبروت : " عطا اهللا حناسيادة المطران

 "الحرية والعدالة واالنحياز للشعوب المظلومة
 

 اليوم بأن األرثوذكس سبسطية للروم أساقفة قال سيادة المطران عطا اهللا حنا رئيس –القدس 
قد فشلت فشال ذريعا حيث صوتت " الونرواا" لتصفية عمل وكالة الغوث واإلسرائيلية األمريكيةالمحاوالت 

 فقط وان ٕواسرائيل أمريكا دولة لصالح قرار االستمرار بمساعدة لالجئين الفلسطينيين فيما عارضته ١٧٠
 جانب الشرعية الدولية وقراراتها إلى ان الضمير العالمي ما يزال حيا ويقف أوالما يجب ان يقال هنا 



 
٧

 الدولة الفلسطينية المستقلة ٕواقامةما يتعلق بحق تقرير المصير الخاصة بالقضية الفلسطينية سواء 
كما ان هذه ،  ما يتعلق بالالجئين والنازحين وحقوقهم الثابتة الغير قابلة للتصرفأووعاصمتها القدس 

 الساحقة في المجتمع الدولي ضد المواقف التي يتبناها ترامب واالحتالل األغلبيةالقرارات تؤكد وقوف 
 بأن االحتالل ًأيضاكما يجب ان يقال ،  الجسيمةاإلسرائيليةضية الفلسطينية وضد االنتهاكات بشأن الق

 عدالة المجتمع الدولي ومن المؤسف ان تقبل دولة أمام الداعمة له وقفا معزولين األمريكية واإلدارة
ي وتصر على تبني  بأن تقف هذا الموقف في مواجهة المجتمع الدولاألمريكيةعظمى هي الواليات المتحدة 
 البشرية من قاموسها كاالحتالل والقمع والتنكر للحقوق المشروعة وأخرجتهامواقف عفى عليها الزمن 

  .للشعوب

من واجبنا كفلسطينيين ان نعبر عن شكرنا لكل من قال كلمة حق بحق شعبنا وقضيته العادلة كما 
لذي اتخذ حول االونروا يؤكد ان جبروت قوة  ااألخير الحرية والعدالة خاصة وان القرار أنصارونحيي كل 

  . قاطبةاألرض من منطق الحرية والعدالة التي تؤمن بها شعوب أقوى ال يمكن ان يكون ٕواسرائيل أمريكا

 المشروعة في الحرية واالستقالل أهدافنانقول لشعبنا الصابر والمناضل بأنه ال بد ان تتحقق 
 الذين ما زالوا يصرون على التمسك بالنهج االستعماري أولئكوالعودة وان الخزي والعار سيبقى يالحق 

 وصمة عار جديدة في أخرى الشعوب في الحرية والعيش الكريم وسيجل التاريخ مرة إرادةالبائد ومحاربة 
 التي تواصل عدائها للشعب الفلسطيني وحقوقه وانحيازها األمريكية اإلدارةجبين هذا االحتالل وفي جبين 

  . االحتاللالمطلق لهذا

  ١٨/١١/٢٠١٩مكتب سيادة المطران 

***** 

 شرعي غير سيظل واالستيطان واحدة دولة تحدده ال الدولي القانون الغيط أبو
  

 أدان األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات البيان الذي – القاهرة
 بالده لم تعد تعتبر المستوطنات اإلسرائيلية بالضفة أعلنه وزير الخارجية األميركي مايكل بومبيو من أن

  .ًالغربية مخالفة للقانون الدولي، واعتبره تطورا بالغ السلبية

وحذر أبو الغيط في بيان صحفي اليوم الثالثاء، من أن هذا التغيير المؤسف في الموقف األميركي 
لمزيد من العنف والوحشية ضد السكان من شأنه أن يدفع جحافل المستوطنين اإلسرائيليين إلي ممارسة ا

الفلسطينيين، كما أنه يقوض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السالم العادل القائم علي إنهاء االحتالل في 
  .المستقبل القريب عبر جهد أميركي



 
٨

ًوأكد أن القانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كله وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها، مشددا 
ًن االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية يظل احتالال يدينه العالم أجمع، وأن االستيطان يظل على أ

ًاستيطانا، باطال من الناحية القانونية وعارا على من يمارسه أو يؤيده من الزاوية األخالقية، بغض النظر  ً ً
  .ًعاً القبيح شكال وموضو عن أية مساعي حثيثة تتم بهدف تجميل ذلك االحتالل

وأعرب عن انزعاجه الشديد حيال االستخفاف بمبدأ قانوني مستقر نص عليه القانون الدولي 
والقانون اإلنساني الدولي وبالذات اتفاقية جنيف الرابعة، والذي يحظر علي القوة القائمة باالحتالل نقل 

ة لموقفها يضرب ما تبقي من ًسكانها إلى األراضي الواقعة تحت احتاللها، مؤكدا أن تغيير الواليات المتحد
ًشرعيتها األخالقية في هذا الموضوع، ويخصم تماما من مصداقيتها كقوة عالمية يفترض أن تحترم القانون 

  .وأن تعمل علي تنفيذه

من جانبه أكد مصدر مسؤول بالجامعة العربية، أن مغزي اإلعالن األميركي هو أن القوة هي التي 
  .مرفوض يكشف عن خلل قيمي لدي من يتبناه أو يدافع عنهتصنع الحق، وهو مفهوم خطير و

ًوأوضح، أن مواقف اإلدارة األميركية على مدار العامين الماضيين باتت انعكاسا للمرآة األيديولوجية 
ًلليمين اإلسرائيلي المتطرف الذي يتبنى فكرة إسرائيل الكبرى، مشددا على أن مناصرة الواليات المتحدة لمثل 

ًلن يجلب إلسرائيل أمنا أو سالما أو عالقات طبيعية مع الدول العربية مهما طال الزمنهذا النهج  ً.  

وقال، إن المجتمع الدولي متمثل في الدول األطراف في اتفاقيات جنيف األربع تقع عليه مسؤولية 
تناقض كبيرة في الفترة القادمة من أجل الحفاظ على احترام جميع الدول لتعهداتها ورفض أية مواقف 

  .المبادئ القانونية المستقرة، والعمل على احتواء آثارها السلبية الخطيرة على االستقرار في الشرق األوسط

 ١٩/١١/٢٠١٩ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

***** 

  اعتداءات

  مستوطنون يقتحمون األقصى
  

رائيلي، صباح اقتحم عناصر من شرطة االحتالل اإلس -  كامل إبراهيم وبترا- القدس المحتلة 
امس، محيط مصلى باب الرحمة، في الوقت الذي اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد األقصى 

  .المبارك

وأفاد أحد حراس المسجد األقصى بأن عالم آثار اسرائيلي اقتحم مصلى باب الرحمة ونفذ جولة فيه 
  .لتفحص المكان، بينما كان برفقته عدد من عناصر شرطة االحتالل



 
٩

 السياق ذاته، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد األقصى من جهة باب المغاربة وفي
  .ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته، وسط تكبيرات طلبة العلم والمصلين الموجودين في الباحات

كما أصيب شاب من بلدة عرابة برصاص جيش االحتالل امس،لدى اقترابه من جدار الفصل 
  .ة ظهر العبد جنوب غرب جنينالعنصري قرب قري

، أصيب ) عاما٢٥(وذكرت جمعية الهالل األحمر في جنين، أن الشاب محمد تحسين عارضة 
  .برصاصة حية في ساقه، وجرى نقله إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين للعالج

خالل األيام يذكر أن أكثر من عشرة شبان قد أصيبوا برصاص االحتالل في المنطقة ذاتها 
  .الماضية

 – بئر السبع«في زنازين معتقل ) ً عاما٦٢(وعزلت إدارة معتقالت االحتالل، األسير نائل البرغوثي 
  .، وهددته بالنقل إلى معتقل آخر»ايشل

وقال نادي األسير امس، إن إدارة المعتقالت تذرعت بصدور تصريحات عن األسير البرغوثي 
  . األسر، وعلى خلفية ذلك عزلته في٤٠ لمناسبة دخوله عامه الـ

  .واعتبر نادي األسير، أن هذه الخطوة انتقامية بحق األسير البرغوثي

ً عاما، حيث قضى ٤٠ُيشار إلى أن األسير البرغوثي يقضي أطول فترة اعتقال في األسر ومدتها 
 إلى جانب ٢٠١٤ً، إلى أن ُأعيد اعتقاله مجددا عام ٢٠١١، بشكل متواصل، وتحرر عام )ً عاما٣٤(

  .ً عاما١٨العشرات من المحررين، وأعادت له حكمه السابق ومدته المؤبد و

كما جرفت قوات االحتالل امس، أراضي قرب تجمع جبل البابا في بلدة العيزرية، جنوب شرق 
  .مدينة القدس المحتلة

يش االحتالل، وقال ممثل تجمع جبل البابا عطا اهللا مزارعة في بيان، إن جرافات ترافقها قوة من ج
 متر من الطريق الترابي لجبل البابا، وهو ٥٠٠داهمت تجمع جبل البابا البدوي، وشرعت بتجريف نحو 

  . الوحيد الموصل إلى بلدة العيزرية

وأضاف مزارعة، أن أعمال التجريف تسببت بتدمير خط المياه الرئيسي الواصل لتجمع جبل البابا 
س، الفتا الى ان االحتالل يسعى إلى تهجير سكانها من أجل إقامة احد التجمعات البدوية في محيط القد

، الذي E1" "بالقدس، وتنفيذ المخطط المعروف بـ» معاليه أدوميم«مشاريعه االستيطانية وربط مستوطنة 
  .ئيا وبشكل كامل عن امتدادها الفلسطينيايهدف إلى فصل مدينة القدس نه

عن بدء مناورة مفاجئة لقواته في منطقة الجليل على صعيد اخر أعلن جيش االحتالل، امس، 
  .لفحص استعداد القيادة الشمالية وقدراتها التشغيلية



 
١٠

وبحسب الناطق باسم الجيش، فإن هذا التدريب هو الثاني من االستعدادات التي تتم برئاسة أفيف 
  .كوخافي رئيس أركان جيش اإلحتالل

سكرية اإلسرائيلية، الجيش األلماني من خالل من جانب اخر ستزود شركة رافائيل للصناعات الع
  .فرع شركتها في أوروبا، بآالف من الصواريخ والقذائف ضمن اتفاق تم توقيعه بين الجانبين

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن اتفاقية متعددة السنوات تم توقيعها من أجل تزويد الجيش 
  .بأنواع مختلفة من الصواريخ والقذائف

 صاروخ من طراز سبايك، ومئات من منصات إطالقها ووحدة ١٥٠٠الشحنة األولى وستتضمن 
 .التحكم المتكاملة

  ١٠ ص١٩/١١/٢٠١٩الرأي 

***** 

  القدس شرق البابا جبل تجمع قرب أراضي يجرف االحتالل
   

 فـي البابـا جبـل تجمـع قرب أراضي االثنين، اليوم اإلسرائيلي، االحتالل قوات جرفت – وفا – القدس
 .المحتلة القدس شرق جنوب العيزرية، لدةب

 داهمـت االحـتالل، جـيش مـن قـوة ترافقهـا جرافـات إن ،"وفـا" لــ مزارعـة اهللا عطـا التجمع ممثل وقال
 الوحيـد وهـو البابـا، لجبـل الترابـي الطريـق مـن متـر ٥٠٠ نحـو بتجريـف وشـرعت البـدوي، البابا جبل تجمع

 .العيزرية بلدة إلى الموصل

 .للتجمع الواصل الرئيسي المياه خط بتدمير تسببت التجريف لأعما أن وأضاف

 أجـل مـن سـكانها تهجيـر إلـى االحتالل ويسعى القدس، محيط في البدوية التجمعات احد البابا جبل
 ،"E1"بــ المعـروف المخطـط وتنفيـذ بالقـدس، "أدومـيم معاليـه" مـستوطنة وربـط االسـتيطانية مشاريعه إقامة
  .الفلسطيني امتدادها عن كامل وبشكل نهائيا القدس نةمدي فصل إلى يهدف الذي

 ١٩/١١/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*****  

  

  

  

  

 



 
١١

  القتلة مع بالتحقيق وتطالب بارد بدم ابنها قتل االحتالل أن تؤكد مقدسية عائلة
 

 المـسجد جنـوب سـلوان ببلـدة العـامود راس حي االحتالل قوات ضد أمس، مساء مواجهات، اندلعت
 .الحي أبناء ألحد االحتالل إعدام على وغضبا ًاجااحتج األقصى

 رد بينمـا الناريـة، واألعيـرة الـسامة والغازيـة الحارقـة الصوت لقنابل كثيف إطالق المواجهات وتخلل
 الليلـة من متأخرة ساعة حتى المواجهات واستمرت النارية، والمفرقعات الفارغة والزجاجات بالحجارة الشبان
 .ةيالماض

 قــصير لتحقيــق وأخــضعوه بالحادثــة المتــسبب الــشرطي أوقفــوا المحققــين" أن الحــتالل،ا بيــان ولفــت
  ".بقيود تحريره تم وبعده

 الـساعة بـين مقدسـي شاب باتجاه النار إطالق بخبر سمع انه ناب أبو الشاب والد قال جانبه، من
 االحـتالل رطةشـ برصـاص قتـل الـذي الـشاب عـن للـسؤال اتـصاالت عـدة تلقى حين في ًصباحا، )١٠ – ٩(

 :مـضيفا ،"فـراس أو فارس" اسمه بأن يخبره األشخاص أحد من اتصاال تلقى حتى النفق، حاجز من بالقرب
  ".ًمغلقا كان هاتفه لكن مرات عدة فارس مع باالتصال قمت الفور وعلى القلق راودني"

 المـسكوبيةب ٤ غـرف الـى ثـم موريـا والـى الـدين صالح شارع في الشرطة لمراكز توجهت" :وَأضاف
  ".عندي موجود مش الملف" جوابهم وكان فارس عن أسأل آخر إلى محقق ومن القدس، غربي

 وضــعه عــن اإلفــصاح أو إصــابته أو مقتلــه تأكيــد رفــضوا والمحققــين الــشرطة أن نــاب أبــو وأوضــح
 شـتباهاال تـم أنـه لـه قـال العربيـة اللغـة ويتحـدث المحققـين أحـد جـاء حتى االعتقال، قيد كان إن أو الصحي
  .باتجاهها النار وُأطلق بالمركبة

 مــع التحقيــق وحــدة مــن اتــصاال تلقــى "٤ غــرف" المــسكوبية اعتقــال مركــز فــي الوالــد تواجــد وخــالل
 تــشريحه علــى والموافقــة شــكوى وتقــديم بالحــضور وطالبــه نجلــه، مقتــل عــن فيهــا أبلــغ ،"مــاحش" الــشرطة
 .طلبهم رفض دالوال أن أال الحادث، بمالبسات بالتحقيق للمباشرة

 المركبـة باتجـاه النار إطالق عن والحديث العمال، لنقل ًسائقا يعمل كان نجلها أن العائلة وأوضحت
 .عليها للرصاص آثار وال سليمة فالسيارة صحيح، غير

 ومعرفــة تــسلمه العائلــة وتنظــر نــاب، أبــو فــارس الــشاب جثمــان احتجــاز االحــتالل ســلطات وتواصــل
  .كاملة التحقيق نتائج

 ١٨/١١/٢٠١٩وقع مدينة القدس م

*****  

  



 
١٢

   شبان بينهم طالبة جامعية في القدس٣االحتالل يعتقل 
 

جامعيـة  قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األحـد، ثالثـة شـبان بيـنهم طالبـة اعتقلت – وفا – القدس
 .من أمام الجامعة العبرية بمدينة القدس المحتلة

احتجاجيـة  تقلـت شـابين وطالبـة جامعيـة، عقـب قمـع وقفـةشهود عيان، إن قوات االحـتالل اع وقال
 .على قطاع غزة اإلسرائيليأمام الجامعة العبرية بالقدس المحتلة للتنديد بالعدوان 

أهـالي غـزة بعـد  هذه الوقفة بدعوة من الحراك العربي فـي الجامعـة العبريـة بالقـدس، لنـصرة وجاءت
  .اإلسرائيلي لقصف جراء ا١٠٠ٕ مواطنا واصابة أكثر من ٣٤استشهاد 

 ١٨/١١/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*****  

  شؤون مقدسية

ندعو القيادات الدينية في عالمنا للمناداة من اجل ان تتحقق : "سيادة المطران عطا اهللا حنا

 " المقدسة وينعم شعبنا بالحرية التي يستحقهااألرضالعدالة في هذه 
  

 اليــوم بــأن األرثــوذكس سبـسطية للــروم ســاقفةأ قــال ســيادة المطــران عطـا اهللا حنــا رئــيس –القـدس 
 وتطلعاتــه أمنياتــهشـعبنا الفلــسطيني يحــق لــه ان يكــافح وان يناضــل حتــى يــستعيد حريتــه الــسليبة وتتحقــق 

  .الوطنية

 ان ترفـع صـوتها بقـوة مـن اجـل رفـع الظلـم الواقـع علـى إلـى ندعو القيادات الدينيـة فـي عالمنـا إننا
ل مؤكدا بأن بالدنا غيب عنها السالم والعدل ومن حـق شـعبنا الفلـسطيني  االحتالٕوانهاءالشعب الفلسطيني 

  .ان يعيش في وطنه بأمن وسالم بعيدا عن كل المظاهر االحتاللية والعنصرية الغاشمة

 إلـى الداعيـة األديـان مبـادئان شعبنا يناضل ضد االحتالل والظلم والعدوان وندعو العالم ان يترجم 
  . السالم الحقيقيإلىعملية الن العدل هو الطريق الذي يؤدي  فعل وممارسة إلىالعدل 

وكان سيادته قد استقبل اليوم وفدا فرنسيا حقوقيا ضم عددا من رجال الـدين مـن مختلـف المـذاهب 
والطوائف حيث ناشدهم سيادته بضرورة ان تقوم القيادات الدينية فـي عالمنـا بالمنـاداة بـأن تتحقـق العدالـة 

ينعم شعبنا الفلسطيني بالحرية التي يستحقها والتي ناضل وما زال يناضل فـي سـبيلها  وان األرضفي هذه 
  .ومن اجلها قدم وما زال يقدم التضحيات الجسام

  ١٨/١١/٢٠١٩مكتب سيادة المطران 

***** 



 
١٣

 العمل التطوعي والتكافل إحياء إعادةيجب العمل على : "سيادة المطران عطا اهللا حنا

 "المدينة المقدسةوالتضامن المجتمعي في 
  

 إلــى  اليـوماألرثـوذكس سبـسطية للـروم أسـاقفة دعـا سـيادة المطـران عطـا اهللا حنـا رئـيس –القـدس 
 الفلسطينية بشكل عام وفي مدينة القدس بشكل خاص حيث بـات األراضي العمل التطوعي في أحياء إعادة
الــسلطات االحتالليــة علــى جميــع  ضــروريا وملحــا فــي هــذه المرحلــة الحرجــة والتــي تحاربنــا فيهــا ًأمــراهــذا 

  .الصعد

 وألسـباب األخيـرة هي مسائل تراجعـت فـي المرحلـة إنما اآلخران التضامن االجتماعي والشعور مع 
 لتنفيــذ مخططهــا الهـادف لتــدمير الــروح المعنويــة األمـام إلــى متعـددة ممــا يعطــي الـسلطات االحتالليــة دفعــة

ا ال يجــب ان نــسمح بــه وان تــسمح بــه كافــة الفــصائل للــشعب الفلــسطيني وكــذلك الــروح الوطنيــة وهــو مــ
  .والتيارات السياسية والشخصيات الوطنية واالعتبارية

 معركة مصيرية على القدس فإما ان تتمكن السلطات االحتاللية من تهويدها وسرقتها من أمام إننا
  .يقصائوحدين لهذا المشروع العنصري اإل ان نتصدى موأما الشرعيين أصحابها

لسلطات االحتاللية ومن خالل نشرها للحواجز العسكرية في مختلف المـدن فـي الـضفة الغربيـة ان ا
التضييق على شعبنا كما انها تمكنت من نشر الفتن والفساد والمخدرات  إلى  تهدفإنماوفي القدس خاصة 

الحــواجز  وعمالئهـا كمــا اسـتطاعت عبــر سلـسلة المــضايقات والخنـق التــي تمارسـها علــى تلـك أدواتهــاعبـر 
 حركــة الــسير والتــضييق فــي الممــرات إعاقــةخلــق حالــة مــن الغــضب والتــوتر فــي نفــوس الفلــسطينيين عبــر 

 المــشاكل إثــارةشــحن النــاس بطاقــة ســلبية تعمــل علــى  إلــى  الــذي يــؤدياألمــرواالعتــداء علــى المــواطنين 
  . االحتالل وحدهإالالدموية والتي ال يستفيد منها 

العالقـات االجتماعيـة بـين المـواطنين وخلـق النعـرات   ومرتزقتـه لتـدميراالحتالل يسعى عبر عمالءه
 ونحـن نلمـسها يوميـا علـى لألسـفوالفتن الطائفية والقبلية والعائلية وهذه الفـتن بـدأت تنتـشر فـي صـفوفنا 

 تلـك ويـستخدم فيهـا الـسالح الـذي أوارض الواقع من خالل المشاكل العنيفة التـي تنـدلع فـي هـذه المنطقـة 
 وهـذا األهلـي عليهـا بـل يـشكل خطـرا علـى الـسلم أمنية خطورة أي ال يشكل ألنه الطرف عنه إسرائيلتغض 

  .يتطلب منا التنبه لهذه المؤامرة الكبرى التي تستهدف المجتمع الفلسطيني بأكمله

ان وحــدة الــصف الــوطني والمجتمعــي هــي وحــدها الكفيلــة بمواجهــة هــذه التحــديات والمطلــوب منــا 
 في خندق واحد من اجـل الحفـاظ علـى المؤسـسات الفلـسطينية فـي القـدس مثـل المستـشفيات جميعا التوحد

وشركة الكهرباء والعمل على تجنيد الدعم المادي المحلي والخارجي لتعزيز صمودها والعمل على وضع حد 
  . الورش والمصانع الكبيرةأصحابالتيار الكهربائي وخاصة من قبل  لظاهرة سرقة 



 
١٤

 خارج جدار الفصل العنصري حيث سحبت أصبحوا الذين أولئكعانون كثيرا وخاصة ان المقدسيين ي
جانـب هـذه  إلـى منهم هوياتهم وقطع عنهم التأمين الوطني والصحي ويجب ان نعمل معا من اجـل الوقـوف

الفئة المجتمعية الكبيرة جاهدين على توفير متطلبـات الحيـاة الكريمـة لهـم عبـر التكافـل والتـضامن والتـآخي 
 احتاللـي بحقهـم ويعـزز فـي المقابـل انتمـاءهم وصـمودهم إجـراء أيالذي من شأنه ان يشعرهم بعدم جدوى 

  .ووفائهم للوطن وللقضية

  .الفلسطينيون كافة هم في خندق واحد وهم شركاء في الدم وشركاء في القرار وشركاء في المصير

 لكي تنتشر إسرائيلبيئي الذي تنشره علينا ان نتصدى للمشارع االستيطانية وهدم البيوت والتلوث ال
  . فيما بيننا وخاصة السرطان الذي سببه التلوث وحرق النفاياتاألمراض

نمر في مرحلة في غايـة الدقـة حيـث يجـب ان تتظـافر الجهـود فـي دفاعنـا عـن القـدس ومقدسـاتها 
  .واإلسالمية المسيحية وأوقافها

عـددا مـن الناشـطين الفلـسطينيين المقدسـيين وقد جاءت كلمات سيادة المطران هذه لـدى اسـتقباله 
  . العمل التطوعي في المدينة المقدسةأحياء إعادةحيث تم التداول في مسألة 

  ١٨/١١/٢٠١٩مكتب سيادة المطران 

***** 

  آراء عربية

 قرار محكمة العدل األوروبية صفعة إلسرائيل
  

 علي ابو حبلة

أصدرت محكمة العدل األوروبية في لكسمبورغ، يوم الثالثاء الواقع في الثاني عشر من نوفمبر 
، حكما قضائي يلزم الدول األعضاء في االتحاد األوروبي بوضع ملصقات على منتجات ٢٠١٩

عن المنتجات اإلسرائيلية األخرى، باإلشارة بشكل واضح إلى مصدرها ومكان اإلنتاج المستوطنات وتمييزها 
  .بأنه قادم من مستوطنة إسرائيلية في األراضي المحتلة

وان القرار جاء طبقا لقرارات االتحاد األوروبي الخاصة بقواعد المنشأ، وتوجيهات المفوضية 
  .وية منتجات المستوطنات الخاصة بتحديد ه٢٠١٥األوروبية من شهر نوفمبر 

 حيث شهدت انطالقة الحملة الفلسطينية ٢٠٠٤ويأتي القرار ثمرة جهود فلسطينيه ابتدأت 
 صدور نداء مقاطعة إسرائيل وسحب ٢٠٠٥وشهد عام . للمقاطعة األكاديمية والثقافية إلسرائيل
عن تأسيس اللجنة اإلعالن   عام٢٠٠٧وكان عام  .(BDS) االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها

، تشكلت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، والتي تعد ٢٠٠٨وفي عام . الوطنية الفلسطينية للمقاطعة
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أوسع ائتالف فلسطيني يضم شبكات واتحادات ونقابات المجتمع المدني الفلسطيني وائتالف القوى الوطنية 
  .لدوليةا BDS ًواإلسالمية، لتشكل المرجعية الوحيدة عالميا لحمالت

من عام ) يوليو(والخطوة االهم في مسار حركة المقاطعة الدولية قد جاءت في التاسع من تموز 
، حيث صادفت الذكرى السنوية األولى لصدور الرأي االستشاري عن محكمة العدل الدولية، والذي ٢٠٠٥

 المدني وقد أصدرت مؤسسات المجتمع. »غير شرعي وغير قانوني«اعتبر جدار الفصل العنصري 
ًالفلسطيني في هذه الذكرى، نداء إلى المجتمع المدني الدولي تطالبه فيه بالعمل على مقاطعة إسرائيل 
وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، حتى تنصاع للقانون الدولي وتحقيق حقوق الشعب 

ًسسة وحركة وجمعية واطارا ً نقابة واتحادا ومؤ١٧٠وكان أن وقع على هذا النداء أكثر من . الفلسطيني ٕ
  .ًفلسطينيا، تمثل جميع قطاعات الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية والشتات

قرار محكمة العدل االوروبيه يدعم تطوير االتحاد األوروبي لسياساته المناهضة لالستيطان 
ّواالحتالل اإلسرائيليين لألراضي الفلسطينية المحتلة، واآلن فهم يجعلون من هذ ًا األمر قرارا رسميا ّ ً

ًوملزما ّوتزداد أهمية هذه الخطوة في أنها تتجاوب مع حملة المقاطعة غير الحكومية الناشطة في . »ُ
ّأوروبا، ضد المنتوجات اإلسرائيلية بصورة عامة ومنتجات المستوطنات بصفة خاصة، والتي تقودها  ّ ٍ ّ

ّ مع الشعب الفلسطيني والنقابات العمالية ّمجموعة واسعة من الفعاليات التي تشمل جمعيات التضامن
ّوالطالبية ونقابات المستهلكين، التي تدعو إلى مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية بسبب استمرار االحتالل 

  .ّواالستيطان اإلسرائيلي، والتي باتت تحقق نجاحات ملموسة في هذا المجال

ية بخصوص المستوطنات في األراضي إسرائيل بدورها أعلنت رفضها لقرار محكمة العدل األوروب
الفلسطينية المحتلة، متوعدة بالعمل مع حكومات أوروبية لمنع تطبيق القرار على األرض وقامت بطرد 

  .هيومن رايتس ووتش«مدير مكتب 

إن أهمية الحكم تكمن في كونه ملزما لجميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ونافذا في 
 وغير قابل للطعن كونه صدر عن أعلى سلطة قضائية أوروبية وأنه يضع حدا القضاء الداخلي مباشرة

لمراوغة حكومات الدول األعضاء والتهرب من تطبيق قرارات االتحاد بخصوص قواعد المنشأ وأنه يسمح 
ألي مواطن أوروبي أو مؤسسة أو جمعية برفع دعوى قضائية ضد أي حكومة من حكومات الدول 

  .ها من تطبيق حكم محكمة العدل األوروبية في هذه المجالاألعضاء في حال تنصل

قرار المحكمة األوروبية يمثل ترسانة قانونية غير مسبوقة ستؤدي إلى فرض حصار على حكومة 
االحتالل إذا ما تم توظيفه بالطريق الصحيح من خالل الدفع باتجاه تفسير أوسع للحكم وربط حيثياته مع 

أسيسية وقرارات البرلمان األوروبي ومجلس وزراء خارجية االتحاد وقواعد مبادئ معاهدات االتحاد الت
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وهذا يتطلب توظيف فلسطيني ضمن استراتجيه تقود لمحاصرة إسرائيل  .»سياسة االتحاد الخارجية
 .اقتصاديا وتفعيل الجامعة العربية لقرارات مقاطعة إسرائيل اقتصاديا

 ١٩ ص١٩/١١/٢٠١٩الدستور 
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 تبقى حتى كنس االحتاللالمقاومة س
  

 عبدالحميد الهمشري

 في الضفة والقطاع  نيما يجري في غزة امتداد للعدوان اإلرهابي المنظم على الشعب الفلسطي
وعاصمة دولة فلسطين القدس الشريف التي تحتضن المقدسات اإلسالمية منها والمسيحية خاصة المسجد 

ً الذي يتعرض العتداءات متواصلة من احتالل طال وال يرعى إال وال ذمة مصداقا لقوله تعالى األقصى : 
ًكيف وان يظهروا عليكم ال يرقبوا فيكم إال وال ذمة( ٕ.(  

هذا هو حال الشعب العربي الفلسطيني الرازح تحت نير االحتالل في ظل حالة التمزق الفلسطيني 
وأنا إذ . ، وحالة الهوان العربي اإلسالمي وغياب العدالة الدولية٢٠٠٦منذ االنقسام الذي حصل بعد العام 

ًأقف إجالال واحتراما لصمود األهل في األرض المحتلة ومقاومتهم الباسلة ضم ن ما هو ممكن ومتاح من ً
وسائل في المقاومة ضد محتل التقت قوى الظلم العالمي بمده بكل أسباب القوة والدعم ما يمكنه أمام 
التباين الكبير في موازين القوى مع جيش مدجج بمختلف أنواع أسلحة الدمار حتى الشامل منها من 

  . العدوانية التمادي في غيه ومواصلة تجاوزاته

للقول أنه ومنذ اتخذ شارون قراره بفك االرتباط مع قطاع غزة من جانب واحد كان يعني وأعود هنا 
 جرى مع منظمة التحرير الفلسطينية في أوسلو وما تبعه من مالحق، أعقبه فرض حصار  إلغاء أي اتفاق

عليه حوله ألكبر زنزانة اعتقال جماعي في العالم تتحكم بدخول وخروج سكانه وبكيفية تزويدهم 
باحتياجاتهم من وقود ومواد غذائية ودوائية ومستلزمات بنى تحتية وغير ذلك، ناهيك عن إسهامها في 
شق وحدة الصف الفلسطيني الختالل الرؤى بين الفرقاء المتخاصمين، ففرضت على قطاع العزة والصمود 

يد العسكري ًقيودا صارمة جعلته أسير قرارات الحكومات الصهيونية المتعاقبة وتحت رحمة التصع
حجارة » لـ» العصف الماكول«واالختراقات األمنية والعسكرية لجيش االحتالل وشاباكه وموساده، فمن 

فعمليات القصف واالغتيال العشوائي والطلعات الجوية واالغتياالت والتصعيد األخير الذي أطلقت » السجيل
عسكري لسرايا القدس بالجهاد اإلسالمي في الذي جاء يعد اغتيالها للقائد ال» الحزام األسود«عليه عملية 

 الصامد، والذي يبقيه والضفة الغربية في مزاد األحزاب الصهيونية في الوطن المحتل من انتخابية  القطاع
  .أو إلظهار من يلحق أذى أكثر بشعب فلسطين في الداخل والخارج
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لبيوت والمقدسات اإلسالمية فاالختراقات التوغلية واالغتياالت المنظمة واالعتداءات على حرم ا
والمسيحية ومن هدم للبيوت، ومن استخدام لطائرات متطورة جدأ أمريكية الصنع في قصف جوي لمواقع 
ًمحددة ومرسوم لها مسبقا لتكون بدائرة االستهداف وتراشق مدفعي وصاروخي بين قوى المقاومة الباسلة 

ه السياسية والعسكرية ستبقى ما بقي االحتالل في القطاع وجيش االحتالل الباغي وبتوجيه من قيادات
ًجاثما على األرض الفلسطينية ولن تحد منها سوى عودة اللحمة الفلسطينية مدعومة بسند عربي إسالمي 
ال ينقطع حبل تواصله مع أهلنا الصامدين في األرض المحتلة، وليتذكر العرب والمسلمون أن فيتنام لم 

كي لوال الدعم الالمتناهي من الصين وروسيا وكوريا الشمالية، فتجاوزات تتحرر من نير االحتالل األمري
 تدلل بشكل واضح على تهربه من أي حل حقيقي أو التزام يمكن الشعب الفلسطيني في القدس  االحتالل

وما دام ظلت تجاوزاته قائمة .. ًوالضفة والقطاع من إدارة شؤون نفسه بنفسه بعيدا عن همجية االحتالل
ى جذوة المقاومة مستعرة ولن تتوقف حتى تحقيق مبتغاها بالتحرر من نير االحتالل، وعلى غالة فستبق

التعصب الصهيوني أن تدرك أن إرادة الشعوب ال تقهر وأن النصر في نهاية المطاف حليف المقاومين، 
فات في الرؤى وأن ما تحاوله من شق وحدة رفاق الدرب الفلسطيني، لن تفلح فيها رغم ما بينها من اختال

 .ألنها تلتقي في الهدف األسمى أال وهو االستقالل بعد كنس االحتالل

 ١٩ ص١٩/١١/٢٠١٩الدستور 
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 انتصار جديد.. النضال الفلسطيني األممي
  

 غسان مصطفى الشامي

 – ي الحقوق والحريات وأصدقاء الشعب الفلسطينيانتصرت الدبلوماسية الفلسطينية والعربية ومحب
في الجمعية العامة لألمم المتحدة عندما واجهوا القرارات اإلسرائيلية األمريكية الهادفة إلنهاء وكيل  انتصروا

ٕوانهاء قضية الالجئين الفلسطيين وانهاء حق العودة المصيري وضياع ) األونروا(غوث وتشغيل الالجئيين  ٕ
األممية التي تقر بحق الفلسطيني في أرضه وحق عودة الالجئين الفلسطينين إلى أرضهم كافة القرارات 

  ..م١٩٤٨وديارهم التي هجروا منها في نكبة فلسطين عام 

إن الفلسطينيين ومعهم الدبلوماسية العربية ومحبي وأصدقاء الشعب الفلسطيني يواجهون بقوة 
ة، بل ويوجهون بتحدي كبير جرائم االحتالل اإلسرائيلي بحق معارك دبلوماسية كثيرة في أروقة األمم المتحد

أرضنا الفلسطينية وشعبنا و يواجهون مواصلة بناء الثكنات اإلستيطانية وارتكاب جرائم القتل والتهويد 
  ..اإلسرائيلية
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ويؤكد كاتب المقال على النجاح الفلسطيني والعربي الدبلومسي الكبير الذي تحقق في أروقة األمم 
تحدة والجمعية العامة عندما حصلت فلسطين على دولة عضو مراقب في األمم المتحدة وعندما أصبحت الم

دولة فلسطين عضو في الكثير من الهيئات األممية واللجان الدولية الحقوقية وأهمها محكمة الجنايات 
لبناء اإلستيطاني على الدولية، وال ننسى الجهد والنضال الدبلوماسي الفلسطيني والعربي في قرارات وقف ا

أرض فلسطين وقرارات مالحقة االحتالل اإلسرائيلي على جرائمه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وغيرها الكثير 
  ..من القرارات األممية لصالح الشعب الفلسطيني

إن النضال الدبلوماسي الفلسطيني والعربي في أروقة األمم المتحدة والجمعية العامة يعد بمثابة 
جبارة وكبيرة تضاف الى سجل نضاالت شعبنا الفلسطيني ومقاومتها المستمرة من أجل تحقيق الحلم جهود 

  ..في إقامة الدولة الفلسطيني وتقرير المصير واستعادة حقوقنا المسلوبة منذ أكثر من سبعين عام

الكيان حديثا حققت الدبلوماسية العربية والفلسطينية انتصارا أممي جديدا عندما وقفت في وجه 
) األونروا(االسرائيلي في الجمعية العامة لمواجهة قرار انهاء ةدوتصفية وكالة غوث وتشغيل الفلسطينين 

صوتا لتجديد تفويض ) ١٧٠( حيث صوتت الجمعية العامة في االمم المتحدة نهاية األسبوعي الماضي بـ
امتناع الواليات المتحدة األمريكية وكالة غوث وتشغيل الالجئين االونروا لمدة ثالث سنوات جديد، مقابل 

والكيان االسرائيلي عن التصويت، بل اعرب الكيان الصهيوني واإلدراة األمريكية عن خبية األمل نتيجة هذا 
  ..القرار األممي

ويقدم كاتب المقال التحية كل التحية والفخر الكبير بالدبلوماسية العربية والفلسطينية على هذا 
بارك للقيادة الفلسطيية هذا االنجاز األممي الكبير لشعبنا الفلسطيني وألحرار العالم االنتصار األممي ون

  ..ومحبي القضية الفلسطينية

لقد انتصر الفلسطينون وانتصر االرادة الدبلوماسية في أروقة األمم المتحدة في هذا القرار األممي 
هد الوحيد على نكبة فلسطين وهي تحتفظ بتمديد التفويض لوكالة األونروا هذه الوكالة التي تمثل الشا

  .بالسجالت واألرواق والوثائق التاريخية لالجئين الفلسطينين أصحاب األرض الحقيقين

ويشدد كاتب المقال على أن هذا القرار األممي الجديد يعد بمثابة دليل قوي على وقوف العالم 
لة للتصرف، وتعبيرا عن موقف المجتمع أجمع إلى جانب شعبنا الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القاب

الدولي في دعم الالجئين الفلسطينيين واستمرار تقديم الخدمات لهم لمدة ثالث سنوات جديدة حتى يتم حل 
قضيتهم حال نهائيا وفق القرارات األممية الدولية الصادرة عن هيئة األمم المتحدة وتعويضهم على أرضهم 

  ..ومأساتهم حسب القرارات األممية
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كل التحية والتقدير لكافة الدولة العربية والصديقة التي صوتت إلى جانب فلسطين في الجمعية 
  ..العامة بل نشكر لهم عاليا الدعم والمساندة

تمثل الشاهد التاريخي الوحيد على مأساة شعبنا ) األونروا(إن وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
راكمية لمأساة الشعب الفلسطيني ويتوجب علينا الحفاظ عليها الفلسطيني وتمثل أيضا الذاكرة األممية الت

  ... حتى عودة الالجئين لبيوتهم ووطنهم

 ..إلى الملتقى

 ١٤ ص١٩/١١/٢٠١٩الدستور 
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  اخبار باالنجليزية
Jordan reiterates illegitimacy of Israeli settlements 

 

By JT - AMMAN — Jordan’s stance is firm in condemning and 

rejecting Israeli settlements and their breach of international law, Foreign 

Minister AymanSafadi said on Monday.  

“Israeli settlements in Palestine constitute a breach of international law 

and international legitimacy resolutions, the most recent of which was UN 

Security Council Resolution 2334,” Safadi stressed in a Foreign Ministry 

statement.   

He reiterated Jordan’s condemnation of Israeli settlements as a 

“unilateral measure that kills the two-state solution and undermines the 

prospects of regional peace”. 

The minister stressed that “nothing can change the illegitimacy of 

settlements”, which have been denounced by the international community.  

Safadi warned of the threat posed by a shift in US policy on settlements 

and its impact on peace efforts at a time when the peace process is facing 

“unprecedented threats” as a result of unilateral Israeli policies and actions 

that impede the chances of a resolution to the conflict.  

“Settlements in occupied #Palestine are a blatant violation of Int’l law 

& UNSCRs. They are an illegal action that’ll kill 2-state solution. Jordan’s 

position in condemning them is unwavering. We warn against dangerous 

consequences of US change of position on settlements on MEPP,” Safadi 

tweeted. 

“The occupation’s… abuse and breach of international legitimacy will 

not achieve peace or ensure security and stability,” Safadi said in the 

statement.  

The foreign minister reaffirmed the need for urgent and effective 

international action to safeguard what remains of peace prospects on the basis 
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of the two-state solution, before Israeli violations and illegal measures make it 

“impossible”. 
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The cycle of death continues 
 

James J. Zogby 

One evening, almost two decades ago, I was on CNN's "Crossfire" 

sitting opposite a Democratic congressman, who is no longer in office, having 

repeatedly disgraced himself in "sexting" scandals. We were there to debate 

Israel's botched assassination of a Hamas leader in Gaza. They did kill him, 

but in their "precision bombing" of a densely crowded area, Israel also killed 

a dozen others, whose only crime was to be both Palestinian and in the wrong 

place, at the wrong time. 

When asked what he thought about the Israeli attack, the Congressman 

began by saying that it was regrettable, but then added that, "sometimes we 

have to do things like this". I know it was off-topic, but I could not resist 

asking him what he meant by "we?" I reminded him that he was a US 

Congressman, not a spokesperson for the Israeli government. 

Back on topic, I made two points, one related to "precision bombings", 

and the other to the stupidity and immorality of the entire cycle of violence. 

Because we were on stage before a live audience, I pointed to an 

individual in the middle of the theatre and observed that if I targeted that 

person with the kind of massive bomb Israel had used in the attack, everyone 

around that person would also die. Since Israel did this repeatedly, such acts 

of murder could not be dismissed as "accidental" or sloughed off as mere 

"collateral damage". When you know what will happen and you do it anyway, 

it's murder, plain and simple. 

In that sense, what the Israeli air force did was no different than what 

the terrorist does. Both kill innocent bystanders who happen to be in the 

wrong place, at the wrong time. And both use lethal force with the mistaken 

belief that they are "teaching the enemy a lesson", which is the classical 

definition of terrorism, the use of force against innocents to create fear in 

order to advance a political agenda. 

I went on to say that I wished I could have been a fly on the wall when 

the Hamas leader sent his young charges out on their deadly mission or when 

the Israeli officer ordered his pilots to theirs’. Did Hamas really believe that 

the suicide bomber would hasten the end of the occupation? And did the 

Israeli commander believe that the killings he was ordering would hasten the 

end of the resistance to the occupation? After decades of an insane cycle of 

violence, could they have been that ignorant of reality? 
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I recall this debate, because two decades later, we are witnessing the 

same deadly stupidity still playing out in the Israeli-Palestinian conflict. Israel 

still apparently believes that because they possess overwhelming power, they 

can wield it with impunity and achieve their desired result, to squash the 

resistance to their occupation. Their murder of an Islamic Jihad leader, illegal 

by any standard of international law, only served to bring a hail of retaliatory 

rocket fire from Gaza. As could be expected, Israel then responded with 

massive bombardments of Gaza, killing dozens, including a Palestinian family 

with a number of little children blown to bits. 

If history provides any lesson, this will not be the end of it. Islamic Jihad 

is, no doubt, plotting its revenge and the cycle will continue. But, and it is 

necessary to ask, "To what end?" Revenge or anger born of desperation is not 

a political strategy and it will not end oppressive Israeli rule, any more than 

Israel's disproportionate use of violence will force the Palestinians to 

acquiesce to their brutal policies. 

What is equally disheartening is the American and Arab reactions to 

this Israeli and Palestinian "dance until death". In response to the tragedy 

that played out this week, the US press and political leadership immediately 

responded with familiar expressions of support for "Israel's right to defend 

itself", ignoring the reality that this round of violence, like so many others, 

began with an Israeli assassination and ultimately involved bombings that 

took the lives of Palestinian innocents. This is not self-defence. It is terrorism 

and murder. 

Equally distressing were the comments from some in the Arab media 

who continue to refer to Islamic Jihad and Hamas as "the resistance". The 

suicide bombings of old were not resistance, they were terrorism and murder. 

Today's rockets blindly fired across the border also cannot be classified as 

resistance. The only purposes they serve is to cause fear among civilians and 

provide Israel with the opportunity for a lethal response, in that sense, these 

rockets are also suicidal and weapons of terror. 

Here I recall the lesson taught by the late TawfiqZayyed, the Palestinian 

mayor of Nazareth and member of the Israeli Knesset. He was in the midst of 

a US speaking tour when he was challenged by a young man in the audience 

who criticisedTawfiq's condemnation of terror tactics used by some 

Palestinian groups. The man said, "You have denied our right to armed 

struggle, a right recognised by the United Nations." Tawfiq responded, "You 

do have the right to armed struggle, but when you use it as badly as you have 

and in the way you have used it, you forfeit that right." He went on to counsel 

them to find a better and more effective way to resist. 

Both the Israelis and some Palestinian groups, and their supporters, can 

seek to justify or even glorify the stupidity, but cold hard reality tells us 
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otherwise. It is not "self-defence" to murder people from the air. And it is not 

"resistance" to blindly hurl useless missiles across the border, especially 

when, because of the immorality of your enemy, it only provokes them to 

bring more death and destruction to your own people. 

After decades of this, it is time for a new vision and new strategy of real 

mass resistance to challenge and end oppressive Israeli rule and end the cycle 

of violence. 

BDS is one component of such a new strategy, as is the move toward 

Ghandian "self-reliance" that is working to wean Palestinians away from the 

Israeli economy. The March to Return had great promise but did not deliver 

for several reasons: Israel's unconscionable violent response to the marchers 

was met with a change in Palestinian tactics, and the division within the 

Palestinian polity meant that the March was not joined by the Palestinians in 

the West Bank and those in exile. 

I recall the vision of the late Abdul Jawad Saleh, the legendary mayor of 

Al Bireh who, after Israel cruelly deported him, sought to organise a massive 

march from exile, with tens of thousands of Palestinian refugees from 

Lebanon and Jordan storming the borders saying, "Let my people in." When 

his plan was criticised by those who said, "But they'll shoot us," he said, 

"They're shooting at us anyway, but if we maintain our discipline and have all 

of our people united, we can provoke the conscience of the world." He was 

right then. And he is still right now. 

Imagine for a moment, if the Gaza marches had been joined by tens of 

thousands of Palestinians marching towards Jerusalem saying "Let our 

people in." And thousands more marching to both sides of the Wall and 

closing roads and checkpoints; and Palestinians in Jordan and Lebanon 

marching peacefully to the borders. If they sustained this and maintained a 

peaceful discipline, it would, I believe, hasten the end of Israel's oppressive 

rule. 

For this, or any new visionary strategy, to happen, all of the Palestinian 

factions will have to come to their senses and realise that what they have been 

doing is a dead end, with emphasis on both words "dead" and "end". Until 

they do, the tragic and pointless cycle of violence will continue, including the 

foundational violence inherent in Israel’s brutal occupation. 

The write is president of the Washington-based Arab American 

Institute 
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