
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  دساللجنة الملكية لشؤون الق
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  أخبار وواقع القدس

  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٩ / تشرين الثاني/ ٢٥
  
  
  

  

 

  

  :للمزيد من األخبار تابعونا على
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https://www.youtube.com/rcjajordan 
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  المحتوى

  والقدساالردن 
  

  السامي العرش خطاب على األمة مجلس لرد يستمع الملك •

 يمضي األردن بثبات على مواقفه تجاه أمتيه العربية واإلسالمية وعلى : الطراونة   

  ٤  رأسها قضية فلسطين

  ٦  عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدوليةالملك يدافع : وفود عربية •

  شؤون سياسية
  

الدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين تبحث في عمان اتخاذ موقف عربي موحد  •

  ٩  "األونروا"حيال 

  ١٠  ندعم الوصاية الهاشمية على المقدسات: السفير الكازاخستاني •

  ١١  نات للمستوط"القائمة السوداء"مخاوف إسرائيلية من نشر  •

  اعتداءات
  

  ١٢  والقدس بالضفة أطفال بينهم ًمواطنا ١٥ اعتقال •

  ١٢  االحتالل يحتجز مئات المركبات قرب قلنديا شمال القدس •

  ١٣  البدوي البابا جبل لتجمع الترابي المدخل ترميم يمنع االحتالل :القدس •

  ١٣  "باب العامود"االحتالل يشن حملة بحق بسطات الفالحات في  •

  ١٤  تدنيس من األقصى المسجد له يتعرض ما تستنكر األوقاف •

  ١٤   فلسطينيا بالضفة٦٠ واعتقال "اإلبراهيمي"ألف مستوطـن اقتحمـوا  ٣٠ •

  اعتداءات/ تقارير
  

االحتالل يشن حملة مسعورة ويغلق المؤسسات الفلسطينية : "الهيئات المقدسية" •

  ١٦  في القدس

  فعاليات

  

  ١٧  سيعرض بالمركز الثقافي.. قيفيلم وثائ".. القدس ليست بعيدة" •



 
٣

  آراء عربية
  

  ١٩  المستوطنات تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية •

  ٢٠  ...!!!"المستوطنات شرعية" •

  ٢٢  النكبة الخامسة •

  ٢٣  !الواليات المتحدة وشرعنة المستوطنات اإلسرائيلية •

  آراء عبرية مترجمة
  

  ٢٥  تشديد دخول الفلسطينيين ألراضيهم •
  

  االنجليزيةاخبار ب
  

Lawyers for Justice says deportation of HRW director Omar 

Shaker should not deter activists ٢٧  

‘No alternative to UNRWA’s efforts besides refugee return' ٢٧  

US settlement move: It's time for the world to hold Israel to 

account ٢٨  
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  القدسالردن ا

  السامي العرش خطاب على األمة مجلس لرد يستمع الملك

  يمضي األردن بثبات على مواقفه تجاه أمتيه العربية واإلسالمية وعلى رأسها قضية فلسطين: الطراونة

  

 الملـك جاللة تفضل الذي السامي العرش خطاب على رده األحد، أمس األمة، مجلس رفع - عمان
 األمـة لمجلـس الرابعـة العاديـة الـدورة بافتتـاح إيـذانا الحـالي، الـشهر مـن العاشـر فـي ئـهبإلقا الثاني عبداهللا
  .عشر الثامن

 ألقـاه الـذي العـرش خطـاب علـى المجلـس رد في الفايز، عاكف فيصل األعيان، مجلس رئيس وقال
 اقتـصادية إجـراءات اتخـاذ بـضرورة للحكومـة، جاللـتكم أوامـر إن ":العـامر رغدان قصر في العرش قاعة في

ــيم الــوطن يعانيهــا التــي الــصعبة الظــروف ظــل فــي المــواطن كاهــل عــن التخفيــف تــستهدف وماليــة،  واإلقل
 موقعنـا مـن وسـنتابع جميعـا، منـا الـدعم كـل اهللا بـإذن وسـتلقى فـورا، بهـا المباشرة يجب وأولوية، مسؤولية

 األردن خدمـــة فـــي جاللـــتكم، رؤيـــة تحقيـــق إلـــى وصـــوال بـــأول، أوال التنفيـــذ خطـــوات والرقـــابي، التـــشريعي
  ."واألردنيين

 ملتزمـون النـواب مجلـس فـي إننـا ":الطراونة عاطف المهندس النواب مجلس رئيس قال جانبه، من
 مــع متعــاونين ونزاهتــه، القــضاء هيبــة يحفــظ بمــا التــشريعات وتعــديل القــوانين لــسن الــسامية بتوجيهــاتكم

 وتـضطلع المـواطن، وحيـاة الـوطني االقتـصاد علـى يجابـاإ تنعكس جريئة لقرارات اتخاذها سبيل في الحكومة
 تنفيـذ لـضمان الرقـابي دورنـا هنـا نغفـل وال التنميـة، عملية في أساسي كشريك الخاص القطاع تجاه بدورها

  ."اإلجراءات تلك

  :السامي العرش خطاب على والنواب األعيان مجلسي ردي نص  جزء منيلي وفيما

  األعيان مجلس رد

 َصاحب األمين، الهاشمي العربي النبي محمد المرسلين سيد على والسالم والصالة الرحيم حمنالر اهللا بسم"
  ...الحمى وحامي الوطن قائد عليكم، السالم المعظم، الحسين ابن الثاني عبداهللا الملك الهاشمية الجاللة

 والتــضحيات الــشهادة جبــأري تزهــو التــي والــسؤدد، بــالعز المكللــة المعطــاءة، المباركــة المــسيرة علــى الــسالم
  ...الجسام

 علـى والـسالم...اهللا سـبيل فـي تحـرس باتـت عـين كـل وعلـى األمنيـة، وأجهزتنـا العربي جيشنا على والسالم
  ...وبعد هللا، إال تنحن لم التي الجباه وعلى األردنيين،

 حماة نهمأ الواثقة، بقيادتكم المصطفوي، العربي والجيش األردنيون أثبت لقد الجاللة، صاحب.... 
 الوصـي وجاللـتكم وأهلهـا، وقـضيتها الحبيبة، فلسطين عن دفاعا دائما، المقدمة في وأنهم ومنجزاته الوطن
  .كابر عن كابرا حملتموها أمانة الشريف القدس في والمسيحية، اإلسالمية المقدسات على



 
٥

 تقـوم حتـى ولـى،األ قـضيتنا خدمـة فـي التـاريخي بواجبـه القيام الشجاعة بقيادتكم األردن وسيواصل
 عـام حزيـران مـن الرابـع خطـوط على الفلسطيني الوطني التراب على المستقلة دولتهم الفلسطينيين ألشقائنا
 وجهود األردن دعم والمسيحيين للمسلمين جاللتكم دعوة على مؤكدين الشرقية، القدس وعاصمتها ١٩٦٧
  ....عليها والمحافظة والمسيحية إلسالميةا للمقدسات القانوني بالوضع المساس بعدم المباركة، جاللتكم

 عبــداهللا بــن الحــسين األميــر ســمو األمــين عهـدكم ولــي وحفــظ المــسيرة، قائــد يــا ورعــاكم اهللا حمـاكم
 قبلـه ومـن البـاني، الحـسين واسـم المؤسـس، عبـداهللا قبلـه ومـن المعـزز، عبـداهللا عهـد يحمـل الـذي الثاني،
  .النهضة وصاحب الثورة مفجر علي بن الحسين

  .لدنه من بنصر وأيدكم ملككم اهللا أعز

  ."وبركاته اهللا ورحمة عليكم والسالم

  

  النواب مجلس رد

 األنبيـاء سائر وعلى األمين، الهاشمي العربي النبي على والسالم والصالة الرحيم الرحمن اهللا بسم"
  :تعالى قال والمرسلين

َُولتكن( ُمنكم َ ٌُأمة ّ  َيدعون ُ ُويأمر َالخير َإلى َ ُ َ ُبالمعروف َونَ َوينهون َ َ َ َالمنكر َعن َ َوُأولئك ُ َ ُهم َ َالمفلحون ُ ُ ُ( 
  .العظيم اهللا صدق

  .ملكه وأعز اهللا حفظه المعظم الحسين ابن الثاني عبداهللا الملك الهاشمية الجاللة صاحب سيدي

  .وبركاته اهللا ورحمة عليكم السالم

 وعلـى واإلسـالمية العربية أمتيه تجاه همواقف على بثبات األردن يمضي الجاللة، صاحب موالي... 
 مـدافعا الدوليـة الـشرعية وقـرارات الـدولي القـانون بمبـادئ التزاما فلسطين، قضية - المركزية قضيتنا رأسها
 الـشريف، القـدس وعاصـمتها الـوطني، ترابهم على المستقلة دولتهم قيام في الفلسطينيين األشقاء حق عن
 اإلســالمية والمقدســات القدســي الحــرم واقــع علــى تغييــر بــأي شــجاع، كملــ يقــوده الــذي األردن يقبــل ولــن

 أجمـع العـالم عـن نيابـة والتـاريخي الشرعي بإرثكم متمسكين عليها الوصاية أمانة تحملون التي والمسيحية
 األحـالف وتبـدل الـضغوط تعـاظم رغـم والتـاريخي، القـانوني بواقعهـا عبـث أي من وحمايتها عنها الدفاع في
  ....بالصراعات يضج محيط في

 إلهــام مــصدر هــو وطاقــاتهم أبنائــه ٕوامكانــات بــالوطن جاللــتكم إيمــان إن الجاللــة، صــاحب مــوالي
 ثابتة، بخطى والعلياء المجد نحو أمامنا الطريق تضيء وتوجيهاتكم رؤاكم وستظل الواعد للمستقبل ومفتاح

 المـولى سـائلين كافـة، الـسلطات مـع نومتعـاوني مـساندين إلينـا الموكولـة بالمسؤوليات ننهض أن معاهدين
 وأن خطــاكم الخيــر طريــق علــى يــسدد وأن المظفــرة قيــادتكم ظــل فــي األردن يحفــظ أن وقدرتــه وعــزه بجاللــه
  .األمين عهدكم ولي الثاني عبداهللا بن الحسين األمير الملكي السمو وصاحب يحفظكم
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 المجـد رايـة حامـل يـا الفخـر يـقطر إلى بنا فامض موالي، يا خلفكم نسير والثبات الحق خطى على
  .بيد يدا معك كله وشعبك

  ."وبركاته اهللا ورحمة عليكم والسالم

  

 الوزراء، ورئيس األمراء، السمو أصحاب من عدد السامي العرش خطاب على الرد تالوة وحضر
 ومستشارو الهاشمي، الملكي الديوان ورئيس الدستورية، المحكمة ورئيس القضائي، المجلس ورئيس

 الملكي الديوان عام وأمين والبرلمانية، السياسية الشؤون ووزير الملكية، الخاصة وناظر الملك، لةجال
  ."بترا".الهاشمي

 ٣، ٢ صفحة ٢٥/١١/٢٠١٩الدستور 

***  

 الملك يدافع عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية: وفود عربية

 

الجئين الفلسطينيين، أن جاللة الملك عبداهللا  أكد رؤساء وفود الدول العربية المضيفة ل-عمان
الثاني يدافع بالمحافل الدولية كافة عن القضية الفلسطينية والمقدسات، خاصة وكالة غوث وتشغيل 
 .الالجئين الفلسطينيين لتستمر في القيام بواجباتها تجاه الالجئين بالتعليم والصحة وغيرها

ة وجامعة الدول العربية، نظمته دائرة الشؤون الفلسطينية وقالوا خالل اجتماع تنسيقي للدول المضيف
انه ال بديل عن وكالة الغوث إال بعودة الالجئين إلى أرضهم وديارهم، وتنفيذ القرار : بعمان امس األحد

الدولي الخاص بحق العودة، وال يجوز تشويه صورة الوكالة أمام الدول المانحة باتهام شخص فيها 
عن الدول المانحة نتيجة التحقيقات التي كشفت أنه ال يوجد فساد بالوكالة أو بأي دولة بالفساد، واإلغفال 

  .مضيفة لالجئين الفلسطينيين

إن األردن : وفي كلمة األردن، قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان
الدفاع عن قضايا أمته، وعلى رأسها بقيادة وتوجيهات من جاللة الملك عبداهللا الثاني، لم يتوان يوما عن 

  .قضيتنا األولى قضية فلسطين

وأضاف ان اجتماعنا اليوم يأتي تنفيذا لتوصية مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في 
الدول العربية المضيفة لالجئين الفلسطينيين، بدورته التاسعة والستين والتي عقدت في القاهرة في كانون 

 والتي تؤكد ضرورة عقد مثل هذه االجتماعات للبحث والخروج بموقف عربي موحد من ،٢٠٠٣الثاني لعام 
  .قضايا وتطورات األونروا

ٕأود أن اعبر باسمي واسم وفد األردن عن استنكارنا الشديد وادانتنا لما يمارسه االحتالل : وزاد
القدس المحتلة، وضد قطاع غزة اإلسرائيلي من انتهاكات وجرائم في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها 

 عاما، ما حوله إلى سجن حقيقي، باإلضافة إلى التصعيد ١٢الذي يفرض عليه حصارا منذ أكثر من 
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األخير الذي تضمن اغتيال قيادات فلسطينية، والقصف الهمجي لقطاع غزة األمر الذي أسفر عن استشهاد 
  .عشرات األبرياء

ونة األخيرة تحديات خطيرة وغير مسبوقة، مالية وسياسية، ولفت إلى أن وكالة الغوث تشهد في اآل
تعصف بها، وتهدد كيانها، فقد تم توجيه اتهامات ضد كبار مسؤوليها، وأظهرت نتائج التحقيقات فيها 

  .ّبعض المخالفات اإلدارية وعلى أثرها قدم بيير كرينبول استقالته كمفوض عام للوكالة

ت ال تتعلق بقضايا فساد مالي أو شبهات أخرى، وانما مخالفات وأشار خرفان إلى أن هذه المخالفا
ادارية نفى المفوض العام صحتها، موضحا انها جزء من محاوالت تسييس الوكالة التي تتعرض لها، الفتا 
إلى أن عدة دول اصدرت تلك االتهامات دون أن تنتظر حتى اظهار نتائج التحقيقات، حجة لها إليقاف أو 

  .لوكالةتجميد دعمها ل

وبين انه مع ذلك فقد تم التصويت لتجديدها في اللجنة الرابعة وبنتيجة فاقت التوقعات، ..>>
مؤكدا أنه ال يمكننا النظر لقضية الالجئين الفلسطينيين بمعزل عن الصراع العربي االسرائيلي، وان أي حل 

ر االستقرار والسالم اإلقليميين، له مرتبط بالمعالجة العادلة لهذه القضية التي تمثل تسويتها أحد عناص
  . وتطبيق هذا القرار١٩٤استنادا الى قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 

وأوضح ان األردن بقيادته الهاشمية لن يتنازل عن الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 
ناق الهاشميين على مر في القدس، وال عن حقوق الالجئين الفلسطينيين الذين وضعوها أمانة في أع

السنين، وبما أن األونروا هي الرمز والشاهد على قضية الالجئين الفلسطينيين فإن األردن لن يتنازل ولن 
  .يقبل بإنهاء عملها إال بعد حصولهم على كامل حقوقهم وفق قرارات الشرعية الدولية

ية غدا االثنين وبعد غد الثالثاء وأشار إلى أننا نجتمع هنا قبيل انعقاد اجتماعات اللجنة االستشار
لمناقشة تلك التحديات ولبلورة المواقف العربية إزاء المواضيع المطروحة على جدول أعمال هذه اللجنة، 

  .وأهمها الوضع المالي لألونروا، وتفويضها القادم

ذي جاء دليال بهذا علينا الترحيب بتصويت الدول لتجديد والية األونروا في اللجنة الرابعة وال: وتابع
على وقوفها بجانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية، والتأكيد أن الدعم المالي والسياسي الذي يقدمه 
المجتمع الدولي هو ايفاء بالتزاماته تجاه الالجئين الفلسطينيين وقضيتهم، لذا من غير المنصف ربطه 

 جمدت دعمها للوكالة بالعدول عن قرارها، وطالب الدول التي أوقفت أو. بعوامل وظروف ال دخل لهم بها
 مليون الجئ فلسطيني وليس ٥ر٥فهذا الدعم موجه للوكالة التي تقدم خدماتها األساسية لما يزيد على 

إلدارتها، والترحيب بالمبادرات التي تعهدت الوكالة باتخاذها، في ضوء المخالفات االدارية التي اظهرتها 
  .نتائج التحقيقات



 
٨

رئيس وفد دولة فلسطين الدكتور احمد ابو هولي دور جاللة الملك عبداهللا الثاني في وأكد ...>>
دعم القضية الفلسطينية وما تتعرض له وكالة الغوث، الفتا إلى أن الدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين 

  .التي منها األردن ليست وطنا بديال للفلسطينيين، بل ان الفلسطينيين مصرون على حق العودة

اننا مع المساءلة والتحقيق والمراقبة، وال يجوز توجيه تهم للدول المضيفة لالجئين : وقال
الفلسطينيين بسبب شبهة فساد غير مؤكدة، مطالبا الدول المانحة بدعم وكالة الغوث والتمديد لها لمدة 

  .ثالث سنوات قادمة لتقوم بدورها وعملها على أكمل وجه

عربية السورية علي مصطفى إلى أنه لجهود جاللة الملك عبداهللا ولفت رئيس وفد الجمهورية ال
الثاني المستمرة مكانة دولية، وأثمرت عن إنتصار القانون الدولي والحق الفلسطينيني ودعم وكالة الغوث 

  .لالجئين الفلسطينيين

لمين وأكد مصطفى ان الدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين وجامعة الدول العربية والعرب والمس
يرفضون بأن يكونوا بديال عن وكالة الغوث، والفلسطينيين يرفضون التوطين والوطن البديل، ومستمرون 

  .حتى تنفيذ قرار حق العودة

وأشار رئيس وفد جمهورية مصر العربية أكرم الجندي إلى أنه ال بديل عن وكالة الغوث لالجئين 
أرضهم وديارهم، وأخذ كافة حقوقهم، وعلينا كدول الفلسطينيين إال بعودة الالجئين الفلسطينيين إلى 

مستضيفة لالجئين الفلسطينيين االهتمام بكل االطروحات والمبادرات، وأن تكون رسالتنا موحدة للدول 
  .المانحة، لدعم مقترحات جاللة الملك عبداهللا الثاني

ساد في وكالة وقال رئيس وفد جمهورية لبنان جورج فاضل إن التحقيقات كشفت أنه ال يوجد ف
الغوث وفي الدول المستضيفة لالجئين الفلسطينيين، لذلك علينا أن يكون موقفنا موحدا وشركاء بالدفاع 
عن وكالة الغوث، ودعم جهود جاللة الملك عبداهللا الثاني بالدفاع عن القضية الفلسطينية والالجئين 

  )بترا.(الفلسطينيين ووكالة الغوث

  ٥ص/٢٥/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 

  

  

  

  

  

  

  



 
٩

  شؤون سياسية
  

  "األونروا"الدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين تبحث في عمان اتخاذ موقف عربي موحد حيال 
  

 عقدت الدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين، أمس، في مقر دائرة –عمان  – نادية سعد الدين
ًالشؤون الفلسطينية بعمان، اجتماعا تنسيقيا بحضور جامعة الدول العربي ة، لتنسيق المواقف العربية حيال ً

القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماع اللجنة االستشارية لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
، الذي يبدأ أعماله اليوم االثنين في البحر الميت، لبحث الوضع المالي للوكالة، وسبل سداد ”األونروا“

  .لعام الحالي مليون دوالر ل٨٩عجزها البالغ زهاء 

عادة االجتماع التنسيقي للدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين، ” استشارية األونروا“ويسبق لقاء 
وهي األردن وفلسطين وسورية ولبنان ومصر، إضافة إلى جامعة الدول العربية، من أجل اتخاذ موقف 

  .اليعربي موحد حيال مختلف الملفات الخاصة بوضع الوكالة، السيما الوضع الم

ً عضوا ٢٥ّ، كريستيان ساوندرز، خالل اجتماع اليوم، الذي يضم ”األونروا“ويتحدث القائم بأعمال 
وثالثة أعضاء مراقبين، عن آخر المستجدات المتعلقة بأحوال الوكالة، ووضعها المالي، وتجديد واليتها، 

خمسة، وهي األردن وسورية ًفضال عن تناول وضع الالجئين الفلسطينيين في أقاليم عمليات الوكالة ال
  .ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة

من جانبه؛ قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، إن 
” األونروا“اجتماعات اللجنة تستمر لمدة يومين لمناقشة قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة وبرامج عمل “

ن الفلسطينيين، وبرنامج إصالحاتها إضافة لمتابعة توصيات اللجنة والخدمات التي تقدمها لالجئي
  .”االستشارية السابقة ومدى استجابة الوكالة إليها

وتناقش اللجنة التقدم المنجز على صعيد تلبية االحتياجات التمويلية للعام الحالي والخطط لتنفيذ 
على مسار تمويلي مناسب ” األونروا“ لوضع استراتيجية حشد الموارد في العام المقبل، والجهود المستمرة

  .ومستدام وقابل للتنبؤ عالوة على مناقشة مسودة موازنة العام القادم

اجتماعات اللجنة االستشارية تعقد في مرحلة مفصلية تواجه فيها “وأوضح أبو هولي بأن 
ًعجزا ماليا بقيمة ” األونروا“ دمة لالجئين الفلسطينيين  مليون دوالر سيؤثر على طبيعة خدماتها المق٨٩ً

  .”ًوالذي يشكل تحديا لها وللدول المضيفة

وفد فلسطين سيؤكد على ضرورة أن تراعي ميزانية األونروا للعام القادم الزيادة الطبيعة “وأفاد بأن 
في أعداد الالجئين واالحتياجات المتزايدة لمجتمعهم دون اللجوء إلى تقليصها كما حدث في العامين 

٢٠١٩ -٢٠١٨”.  



 
١٠

” األونروا“وتكتسب مباحثات اللجنة أهميتها البالغة في ظل المأزق غير المحمود الذي تعاني منه 
ّجراء أزمتها المالية، ووسط المساعي األمريكية واإلسرائيلية الحثيثة للضغط على الدول األعضاء في األمم 

  .ثالث سنواتًالمتحدة لجهة تقليص مدة والية الوكالة إلى سنة واحدة فقط بدال من 

ً، مؤخرا، انتصارا أمميا ”األونروا“ّ اإلسرائيلي المضاد بعدما حققت –ويأتي التحرك األميركي  ً ً
؛ ٢٠٢٣) يونيو(حتى نهاية حزيران ” األونروا“ دولة في األمم المتحدة لصالح تمديد والية ١٧٠بتصويت 

  .دول عن التصويت ٧مقابل اعتراض االحتالل اإلسرائيلي والواليات المتحدة وامتناع 

 دولة، في جلستها العامة الشهر ١٩٣ومن المنتظر أن تقوم الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
” اللجنة الرابعة“ٕالمقبل بالتصويت على القرار الذي تبنته اللجنة الخاصة بالسياسة وانهاء االستعمار 

ً وازنا للقضية الفلسطينية وللجهود األردنية ًلثالثة أعوام مقبلة، والذي شكل انتصارا” األونروا“بتمديد والية  ّ
ًالعربية، ودعما إضافيا الستمرارية وجود الوكالة ً.  

ٍأمام تحد وازن بشأن التأكيد األممي على القرار، الذي تم اتخاذه بأغلبية ” األونروا“وتقف 
عملها وتقديم ساحقة، وتجسيده إلى دعم، سياسي ومعنوي ومالي، دولي للوكالة لجهة ضمان استمرارية 

خدماتها، التعليمية والصحية واإلغاثة االجتماعية، ألكثر من خمسة ماليين الجيء فلسطيني، منهم زهاء 
  .ّالمليونين بالمملكة

ويكفل هذا الدعم الدولي ضمان استمرارية التحاق أكثر من نصف مليون طالب وطالبة بالمدارس 
 عيادة منتشرة في ٢٢وة بعياداتها الصحية البالغ عددها ّ مدرسة، أس٧٠٩التابعة للوكالة، والبالغ عددها 

 . مليون زيارة مرضية٨.٥ حوالي ٢٠١٨أرجاء أقاليم العمليات الخمسة، والتي استقبلت في العام 

  ٧ ص٢٥/١١/٢٠١٩الغد 

***  

  ندعم الوصاية الهاشمية على المقدسات: السفير الكازاخستاني

 

الحقوق بجامعة الشرق األوسط محاضرة للسفير نظم مركز حقوق اإلنسان في كلية  -عمان
الكازاخستاني في األردن، حيدربك توماتوف، حضرها رئيس مجلس األمناء الدكتور يعقوب ناصر الدين، 

  .تناول فيها عمق العالقات التي تجمع األردن وكازاخستان

 التشاور ما بين وبين السفير الكازاخستاني خالل المحاضرة التي حضرها طلبة كلية الحقوق، آفاق
جاللة الملك عبد اهللا الثاني، والرئيس الكازاخي نزارباييف حول القضايا اإلقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق 

  .بإرساء األمن والسالم في المنطقة

وأكد السفير توماتوف دعم بالده للوصاية الهاشمية بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني على 
والمسيحية في فلسطين، مؤكدا أن مجاالت التعاون بين البلدين في كل االتجاهات المقدسات اإلسالمية 

  .متاحة وبناءة، خاصة ما يتعلق بقطاعات االعمال والزراعة والطاقة المتجددة



 
١١

وأجرى رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور يعقوب ناصر الدين ورئيسها الدكتور محمد الحيلة، 
ني سبقت المحاضرة، تناولت امكانيات تعزيزوتوثيق التعاون األكاديمي بين محادثات مع السفير الكازاخستا

جامعة الشرق األوسط ونظيراتها الكازاخستانية، فيما أكد الدكتور ناصر الدين أن هذه العالقات هي الكفيلة 
  .لتعريف المجتمع األردني بعراقة وأصالة الشعب الكازاخي

 ١ص/٢٥/١١/٢٠١٩الدستور 

***  

  للمستوطنات"القائمة السوداء"ئيلية من نشر مخاوف إسرا

 

للشركات » القائمة السوداء«أنه بعد عدة مرات من تأجيل نشر » واينت« أفاد موقع - فلسطين المحتلة 
 فان هناك مخاوف - اإلسرائيلية التي تعمل في المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية

ألمم المتحدة لحقوق االنسان ميشال باشليت بالقيام بهذه الخطوة وعدم إسرائيلية بان تقوم مفوضة ا
  .االنتظار حتى تشكيل الحكومة اإلسرائيلية القادمة

وذكر الموقع أن التقديرات في إسرائيل انه بعد نشر قرار محكمة العدل األوروبية في لوكسمبورغ، 
 فإن -عالمات على منتجات المستوطناتوالتي بموجبها يتعين على جميع دول االتحاد األوروبي وضع 

المفوضة باشليت تدفع نحو نشر القائمة السوداء في اقرب فرصة وانه على ما يبدو قبل نهاية العام 
نواب . وفي الوقت نفسه فان الكونغرس األمريكي يدرس خطوات شديدة ضد نشر القائمة. الحالي

مرون بممارسة ضغوطات عليها من أجل تأجيل ديموقراطيون وجمهوريون توجهوا الى باشليت وانهم يست
  .وتوجه جزء منهم الى األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. نشر القائمة

وذكر التقرير أن االمريكيون يمررون الى باشليت رسائل قاسية بموجبها أن الواليات المتحدة 
في حال قامت بنشر القائمة السوداء، ستتخذ خطوات قاسية ضد مفوضية األمم المتحدة لحقوق االنسان 

  .وبالتأكيد أن قامت بالحاق الضرر بالشركات االمريكية

، »القائمة السوداء«وفي آذار الماضي أعلنت باشليت في آخر لحظة عن تأجيلها عدة أشهر نشر 
يت المفوضة باشل. ٕووفقا لتقديرات فان ذلك كان جراء ضغوطات شديدة من الواليات المتحدة واسرائيل

أعلنت في حينه برسالة رسمية للمجلس انه بسبب التعقيدات العملية للموضوع فان االمر يتطلب دراسة 
  )وكاالت. (إضافية قبل االستعداد لعرض القرار امام المجلس

  ٢٠ص/٢٥/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 

  

  



 
١٢

  اعتداءات

  والقدس بالضفة أطفال بينهم ًمواطنا ١٥ اعتقال

 

ــ دوت "القــدس" – اهللا رام ــت – ومك ــوم فجــر االحــتالل، قــوات اعتقل ــين الي ــا ١٥ ،االثن ــنهم ًمواطن  بي
 .والقدس بالضفة متفرقة مناطق من أطفال

 عنبتـا بلـدة في منزله من ذوابة هشام أسيد الشاب اعتقلت االحتالل قوات إن محلية مصادر وقالت
 طوبـاس شـرق جنـوب طمـون بلـدة فـي منزلـه مـن عـودة بنـي العزيـز عبد إسماعيل والشاب طولكرم، شرق

 .ًجنوبا الفارعة مخيم في منزله من صبح عمر أحمد والشاب

 .اهللا رام شمال كوبر بلدة من البرغوثي وليد أصيل الشاب القوات واعتقلت

 غـرب جنوب جبر عقبة مخيم في منزله من )عاما ١١( الخطيب يوسف الطفل االحتالل اعتقل كما
 .أريحا

 شـمال ُّأمـر بيـت بلـدة في منزله من )ًعاما ١٦ (ماريا أبو محمد قيس الفتى االحتالل جنود واعتقل
 .لحم بيت شمال العزة مخيم في منزله من شعيرة أبو صبحي عمر والشاب الخليل

 درباس، وصائب محمود، عبد ومحمود ريالة، أبو وعماد هيثم، محمد :من كل اعتقل القدس، ومن
  .محمود مجد والطفل عبيد غاصب وسالمة عبيد، وأكرم عطية، جمال وأحمد

  ٢٥/١١/٢٠١٩القدس 

*** 

  االحتالل يحتجز مئات المركبات قرب قلنديا شمال القدس

 

أقامتـه علـى   مئات المركبـات علـى حـاجز متنقـلاإلسرائيليقوات االحتالل  احتجزت – وفا – القدس
 .الطريق المؤدية إلى قرى شمال غرب القدس قرب قرية قلنديا

إلـى قـرى شـمال   االحتالل يحتجزون مئـات المركبـات العائـدة مـن رام اهللاشهود عيان أن جنود وأفاد
 .المواطنين بشكل كبير غرب القدس وبالعكس، ويقومون بتفتيش دقيق للمركبات ويستفزون

الطريـق  الشهود إلى أن طوابير السيارات وصلت عدة كيلو مترات بـسبب الحـاجز الـذي يغلـق وأشار
  .دقيق ن المركبات بالعبور بعد تفتيشها بشكلوال يسمح إال لعدد قليل جدا م

  ٢٥/١١/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*** 

  

  



 
١٣

  البدوي البابا جبل لتجمع الترابي المدخل ترميم يمنع االحتالل :القدس

 

 مزارعـة اهللا عطـا المحتلـة القـدس شـرق جنـوب العيزريـة ببلـدة البـدوي البابـا جبـل تجمـع ممثل قال
 أسـبوع قبـل جرفتـه الـذي الترابي المدخل ترميم من البدوي التجمع في لعمالا منعت االحتالل قوات ان اليوم
 .لالحتالل تابعة آليات

 تـرميم من والعمال هو ومنعته التجمع داهمت االحتالل قوات إن صحفي، بيان في مزارعة، وأضاف
 .لساعات العمال واحتجازها المعدات، على استيالئها عقب الترابي، المدخل

 البابـا، لجبـل الترابـي الطريـق مـن متـر ٥٠٠ نحو الماضي األسبوع جرفت قد حتاللاال قوات وكانت
 .للتجمع الواصل الرئيسي المياه خط بتدمير وتسببت

 إلقامـة سـكانه تهجيـر إلـى االحـتالل ويـسعى القـدس، محـيط فـي البدوية التجمعات أحد البابا وجبل
 الــذي ،"E1"بــ المعـروف المخطــط وتنفيـذ القـدس،ب "أدومــيم معاليـه" مـستوطنة وربــط االسـتيطانية مـشاريعه

 اسـتيطانية مـشاريع بواسـطة الفلـسطيني امتـدادها عـن كامـل وبـشكل نهائيـا القـدس مدينـة فصل إلى يهدف
  .المنطقة في ضخمة

  ٢٤/١١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  "باب العامود"االحتالل يشن حملة بحق بسطات الفالحات في 
 

ّقوة عسكرية معززة، اليوم األحد، حملة ضد  ة االحتالل في القدس، تحرسهاشنت طواقم تابعة لبلدي ّ
 ).أشهر أبواب القدس القديمة" (العامود باب"بسطات الفالحات في منطقة 

ّوحـررت لعـدد مـنهن  وقال مراسلنا فـي القـدس ان طـواقم البلديـة العبريـة صـادرت بـسطات الفالحـات
 .ت المكانمخالفات مالية وسط حالة من التوتر ساد

المنطقـة منـذ  ُيـشار أن فالحـات اعتـدن علـى بيـع محاصـيل أراضـيهن مـن خـضار وحبـوب فـي هـذه
  .بلدية االحتالل عشرات السنين، ويتعرضن بين فترة وأخرى لحمالت مشابهة من طواقم

  ٢٤/١١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  

  

  

  



 
١٤

  تدنيس من األقصى المسجد له يتعرض ما تستنكر األوقاف

 

 المبـارك األقـصى المـسجد لـه تعـرض مـا الدينيـة والـشؤون األوقاف وزارة استنكرت – وفا – هللا رام
 المــستوطنين عــشرات قبــل مــن تلموديــة طقــوس أداء ومحاولــة لــساحاته، واســع تــدنيس مــن األحــد صــباح
 .اإلسرائيلي االحتالل شرطة من بحراسة

 أن األحـد، الـوزارة، عـن صـدر بيـان فـي الـرب أبـو حـسام الدينية والشؤون األوقاف وزارة وكيل وأكد
 تتجـاوز أصـبحت ممارسـات ظـل فـي خاصـة األقـصى، المـسجد استقاللية تستهدف اليومية االقتحامات هذه

 .وتهويده عليه، السيطرة بغية ومدروسة ممنهجة، انتهاكات إلى االستفزازية، اليومية االنتهاكات

 األمــر سياســة وفــرض الحقــائق تزويــر علــى لقائمــةا الجديــدة، القديمــة اإلســرائيلية الحملــة إن وقــال
 .المقدسات على المستوطنون يمارسها التي البغيضة العنصرية على لشاهد الواقع

ــا دورا يتطلــب اإلســالمية والمواقــع المقدســات تجــاه اآلن يجــري مــا أن علــى الــرب أبــو وشــدد  عربي
  .المقدسات وباقي ىاألقص المسجد حماية أجل من العاجل للتحرك استثنائيا ٕواسالميا

  ٢٥/١١/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*** 

  فلسطينيا بالضفة٦٠ واعتقال "اإلبراهيمي"ألف مستوطـن اقتحمـوا   ٣٠

 

 فرض االحتالل اإلسرائيلي قيودا جديدة على دخول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية -فلسطين المحتلة 
وكانت . »الخط األخضر« العنصري وما يسمى ، الواقعة بين جدار الفصل»منطقة التماس«في منطقة 

لالحتالل تصدر تصاريح تسمح بدخول الفلسطينيين إلى األراضي التي يملكونها في هذه » اإلدارة المدنية«
نشرت مؤخرا تعليمات تقضي » اإلدارة المدنية«، لكن »الحفاظ على االرتباط باألراضي«المنطقة من أجل 

ريح الجديدة عدد المرات التي يدخل فيها الفلسطينيون إلى أراضيهم، بتقليص ذلك، وأصبحت تحدد التصا
  .أمس األحد» هآرتس«حسبما ذكرت صحيفة 

 ألف دونم، وغالبيتها ١٤٠تبلغ » منطقة التماس«وأشارت الصحيفة إلى أن مساحة األراضي في 
 دولة االحتالل تعهدت وكانت. أراض زراعية، وال تتوفر لدى أصحابها إمكانية الوصول إليها بشكل متواصل

، بأنها ستسمح للفلسطينيين بالوصول إلى أراضيهم في ٢٠٠٢لدى بناء جدار الفصل العنصري، في العام 
لكن من أجل دخول الفلسطينيين . هذه المنطقة، وأقامت بوابات لهذا الغرض ويتم فتحها في أوقات محددة

. ك في حال أرادوا إدخال عمال زراعيين إليهاإلى أراضيهم فإنهم بحاجة إلى الحصول على تصاريح، وكذل
  .وتصاريح العمال تكون مقيدة بعدد أيام العمل المطلوبة



 
١٥

تسمح «لالحتالل هدف تصاريح دخول الفلسطينيين إلى أراضيهم بأنها » اإلدارة المدنية«ووصفت 
لمزروعات، ومن بالعناية باألرض الزراعية، بموجب الحاجة الزراعية النابعة من مساحة األرض ونوع ا

  .«خالل الحفاظ على ارتباط بهذه األراضي

وفي حال انتهاء عدد مرات الدخول المخصصة لصاحب األرض، يتعين عليه تقديم طلب آخر لهذا 
ويتم التدقيق في الطلب وفقا لقدرة صاحب األرض على إثبات أنه لم ينه عمله الزراعي في إطار . الغرض

  . الذي يزيد الصعوبات التي يواجهها أصحاب األراضيالفترة الزمنية المحددة، األمر

منطقة «من طلبات الفلسطينيين بالدخول إلى أراضيهم في % ٧٢وكانت سلطات االحتالل رفضت 
، وذلك وفقا لمعطيات زودتها ٢٠١٤في العام % ٢٤، بينما كانت هذه النسبة ٢٠١٨، في العام »التماس

. ، بموجب قانون حرية المعلومات»مركز الدفاع عن الفرد«سرائيلية للجمعية الحقوقية اإل» اإلدارة المدنية«
يحتاج إلى » منطقة التماس«وفي إطار سياسة االحتالل للتنكيل بالفلسطينيين، فإن صاحب األرض في 

  .«احتياجات شخصية«تصاريح أخرى إضافة إلى تصريح للدخول إلى أرضه، وبينها تصريح من أجل 

منطقة « بوابة في جدار الفصل العنصري تقود إلى ٨٤أنه توجد » لفردمركز الدفاع عن ا«وذكر 
 بوابة تفتح بصورة ٦٥، بينها تسع بوابات مفتوحة يوميا، وعشر بوابات تفتح مرة في األسبوع و»التماس
إسرائيل لم تعدد تحاول «، جسيكا مونتل، إن »مركز الدفاع عن الفرد» وقالت المديرة العام لـ  .موسمية
. ر بأنها تحترك حق أصحاب األراضي الفلسطينيين بالوصول إلى أراضيهم المحتجزة خلف الجدارالتظاه

وتنفذ البيروقراطية العسكرية في هذه . من أراضي الضفة الغربية% ٩والحديث يدور عن أكثر من 
  .«المناطق، باسم األمن، عملية نهب أراضي بشكل فعلي

لحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل، فيما اعتقلت  ألف مستوطن مساء السبت، ا٣٠اقتحم نحو 
 فلسطينيا بمداهمات في مناطق مختلف بالضفة الغربية، في الوقت الذي صعدت ٦٠قوات االحتالل 

  .مجموعات من المستوطنين من االعتداءات على الفلسطينيين

مين احتفاالت وأغلقت سلطات االحتالل المسجد اإلبراهيمي أمام المصلين الفلسطينيين، بحجة تأ
وقال مدير المسجد اإلبراهيمي رئيس السدنة، حفظي أبو سنينة، في بيان إن سلطات . المستوطنين

االحتالل أغلقت المسجد بجميع أروقته وساحاته، أمام المصلين المسلمين من الساعة الرابعة بعد عصر 
  .الجمعة وواصلت إغالقه حتى الساعة التاسعة من مساء السبت

ال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم إن قواته شنت حملة مداهمات واقتحامات إلى ذلك، ق
 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى ٦٠واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال 

  .األجهزة األمنية، وذلك بحجة ضلوعهم في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود االحتالل



 
١٦

م جيش االحتالل ضبط أسلحة ووسائل قتالية خالل تفتيش بعض المنازل والمحال كما زع
 قطع من األسلحة وكميات كبيرة من الذخيرة، فيما تم مصادرة مبالغ مالية ٩التجارية، حيث عثر على 

  .، على حد زعم االحتالل»اإلرهابية«بقيمة عشرات آالف الشواقل بزعم أنها وظفت للنشاطات 

تواصلت اعتداءات المستوطنين على سكان المدينة، حيث أصيب، مساء السبت، وفي الخليل، 
  )وكاالت. (مواطن ونجله جراء اعتداء مستوطنين عليهم في حارة جابر شرق مدينة الخليل

  ٢٠ص/٢٥/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 

  اعتداءات/ تقارير 

 طينية في القدساالحتالل يشن حملة مسعورة ويغلق المؤسسات الفلس: "الهيئات المقدسية"
 

ثمن تجمع الهيئات المقدسية في االردن مواقف أبناء القدس البطولية للمحافظة  -كمال زكارنة-عمان  
على مؤسساتهم الوطنية، مطالبا السلطة الوطنية الفلسطينية القيام بواجبها تجاه هذه المؤسسات لتقف 

ًسدا منيعا امام التهويد ً.  

ة المسعورة التي يشنها االحتالل االسرائيلي في االيام االخيرة ضد وقال التجمع في بيان حول الحمل
المؤسسات الوطنية الفلسطينية في القدس، ان قوات االحتالل الصهيوني صعدت من خطواتها التهويدية 
في مدينة القدس المحتلة، حيث شهد األسبوع الماضي حملة شرسة من االعتداءات على المؤسسات 

، بهدف ضرب هوية المدينة العربية الفلسطينية وفرض سيطرة يهودية أمنية ثقافية الفلسطينية في القدس
ووفق البيان، فان سلطات االحتالل اغلقت األربعاء الماضي، مؤسسات فلسطينية في مدينة .على المدينة

بية  أشهر، وذلك بقرار من وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، واعتقلت مدير التر٦القدس المحتلة، لمدة 
واغلقت مديرية التربية والتعليم لمدة ستة أشهر، ما يعني تعطيل كافة ، والتعليم في القدس سمير جبريل

الموظفين والعاملين عن العمل طول هذه المدة، مثلما اغلقت المسجد الرصاصي في البلدة القديمة 
  . داخل المسجدواستولت على مفاتيحه، واحتجزت موظفي مدرسة األيتام اإلسالمية لعدة ساعات

كما اعتقلت محافظ القدس عدنان غيث، بعد مداهمة منزله الكائن في بلدة سلوان جنوب المسجد 
واقتحمت قوات االحتالل مكتب تلفزيون فلسطين الذي يتبع لهيئة اإلذاعة والتلفزيون . األقصى المبارك

مت مراسلته كريستين ريناوي  أشهر وسل٦ّالفلسطينية، وعلقت على أبوابها قرارا يقضي بإغالقها مدة 
ًواقتحمت أيضا قوات االحتالل اإلسرائيلي مقر المركز الصحي العربي في شارع السلطان .استدعاء للتحقيق

سليمان بمدينة القدس، وصادرت بعض ملفاته وكاميرات المراقبة واعتقلت مديره أحمد سرور، كما اعتقلت 
  .أيمن أبو رموزمدير مكتب األرز لإلنتاج التلفزيوني المصور 



 
١٧

وجاء في البيان إن حملة إغالق المؤسسات الفلسطينية بالقدس جاءت بعد يومين فقط من قرار 
ًوزير الخارجية األمريكية المتعلق باالستيطان في فلسطين المحتلة، والذي أعطى مزيدا من الدعم والغطاء 

وكانت سلطات االحتالل .  الغربيةلالحتالل اإلسرائيلي لمواصلة مشاريعه التهويدية في القدس والضفة
اغلقت ثالث مؤسسات خدمية تعمل في مجاالت التعليم والصحة واإلعالم، قي سياق السياسة المتسارعة 

تأتي هذه الهجمة االحتاللية ضد المؤسسات الوطنية : وقال البيان .لتهويد المدينة ومقدساتها ومؤسساتها
طابع العام للقدس، ومن جهة أخرى يريد أن يربط اإلنسان المقدسية في إطار سعي االحتالل لتغيير ال

ًالفلسطيني بمؤسسات االحتالل كجزء من تهويد الوعي، وبالمؤسسات الخدمية اإلسرائيلية بعيدا عن 
يسطر اهل القدس في مواجهة هذه الهجمة االحتاللية المتجددة صمودا كبيرا، : واضاف .الفلسطينية

 على عدة جبهات في هذه الثكنة العسكرية الصهيونية المليئة بالحواجز ويقاتل أبناء القدس الصامدين
االسمنتية والحديدية وجنود االحتالل الذين يخافون من أي حركة تبدر من الشباب فيطلقون الرصاص 
ويقتلون بدم بارد ولكن أبناء القدس صامدون يقاتلون على جبهة اقتحامات المسجد األقصى المبارك، في 

  .در صوت عربي أو اسالمي شامل باستنكار هذا المخططحين لم يص

واكد البيان إن أبناء القدس يحاربون على جبهات أخرى أهمها المحافظة على المؤسسات الوطنية 
القائمة في القدس التي تعاني من شح في الموارد وزيادة النفقات وأهمها مستشفى جمعية المقاصد 

  .فى المطلع نفس األزمةالخيرية االسالمية وكذلك يواجه مستش

  ٧ص/٢٥/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 

  فعاليات

  سيعرض بالمركز الثقافي.. فيلم وثائقي".. القدس ليست بعيدة"

  

بمناسبة االحتفال بكل عام بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، وعن  -  حسام عطية- عمان
عروبة وتاريخ مدينة القدس وأهمية الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات االسالمية والمسيحية 
بالقدس الشريف، تطلق مؤسسة فجرنا لالنتاج والتوزيع الفني السبت القادم فيلما وثائقيا أنتجته مؤخرا، 

قام بإعداده رامز ابو يوسف وأخرجه محمد دراج، والمشرف العام » القدس ليست بعيدة«لفيلم بعنوان فيما ا
على العمل الفنانة عايدة االمريكاني التي ستقدم عملين غنائيين ، فيما العمل سيقام على مسرح المركز 

  .الثقافي الملكي

احات المسجد االقصى وكنيسة القيامة وتم تصوير الفيلم في مناطق عديدة من س مجموعة من اللقاءات
وبعض أحياء القدس القديمة باإلضافة الى عرض تصريحات ووثائق تاريخية تؤكد على البعد التاريخي 

  .وأهمية مكانتها لدى كافة األديان السماوية



 
١٨

وستقيم فجرنا لالنتاج الفني بهذه المناسلة حفال كبيرا في مساء السبت القادم إلطالق فيلمها 
على مسرح المركز الثقافي الملكي ، من االعمال الفنية لفنانة عايدة االمريكاني ... قدس ليست بعيدةال..

ويتضمن الفيلم مجموعة من اللقاءات الهامة التي أجريت لهذا الشأن مع شخصيات مقدسية وباحثين 
تتحدث عن  باالضافة الى العديد من الفقرات التي ١٩٦٧وضباط متقاعدين ممن شاركوا بحرب عام 

اإلرهاب الصهيوني بالمقدسيين ونضاالت المرأة المقدسية ودور االعالم في تأكيد عروبة المدينة المقدسة 
وتم تصوير الفيلم في مناطق عديدة من ساحات المسجد االقصى وكنيسة القيامة وبعض أحياء القدس .

التاريخي وأهمية مكانتها لدى القديمة باإلضافة الى عرض تصريحات ووثائق تاريخية تؤكد على البعد 
  .كافة األديان السماوية

  أعمال للفنانة

يذكر أن عايدة األميركاني معروفة بأغنياتها الوطنية والعروبية، ولها عدة ألبومات، منها عن 
القضية الفلسطينية، ومعاناة المعتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، وقد غنت قصائد للشعراء محمود 

در محمود، وسميح القاسم، وفدوى طوقان، وغيرهم، كما أن لها أغنيات ومساهمات فنية درويش، وحي
ٕتبرز القضايا المتعلقة بحقوق اإلنسان، وتدعم مرضى السرطان، واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، وازالة 

ها، وقد األلغام، فيما تقول إن الموضوعات الخيرية هي الرسالة التي تسعى إلى إيصالها عبر أغنيات
ّساهمت بالغناء في حفل افتتاح أول دورة عربية لرياضة المعوقين، وقد نظمت في عمان عام  ّ١٩٩٩ ،

ًوغنت في وقتها لدعم أصحاب اإلعاقات الجسدية والذهنية، إلعطائهم أمال في الحياة، وتكريس نهج 
» عنبــــر ج«مل عنوان  األميركاني كانت قد كتبت نص مسلسل تلفزيوني ح العطاء لديهم، وأن الفنانة

بلغـة دراميـة جـديــدة وهو من فكرة و إخراج ناجي سالمة، وتأليف و سيناريو األمريكاني، فيما األنتاج جاء 
لفجرنا لإلنتاج و التوزيع الفني، ويتحدث المسلسل عن قضايا السجون وحكاياتها، ويتناول االحداث 

اقشة أبعادها االنسانية واالجتماعية والقانونية، وتجسد والقضايا االنسانية التي تحدث في المجتمع ومن
الشخصيات داخل السجن مختلف القضايا في اطار تشويقي، باإلضافة لحياتهم االجتماعية من مختلف 

وهو أول فيلم سينما دراما آكشن أردني » صباح الليل«النواحي، كما قدمت سناريو وقصة فيلمها الجديد 
عة الخير والشر لدى البشر، فيما أخرج الفيلم المخرج ناجي سالمة وأنتجته طويل، والذي يتحدث عن نز

 .فجرنا لإلنتاج والتوزيع الفني وتقديم العديد من االعمال الفنية والغنائية والتي نالت اعجاب المتابعين

 ٣٠ ص٢٤/١١/٢٠١٩الدستور 

***  
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  آراء عربية

  المستوطنات تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية

  

  *ري القدوةس

ميثاق جنيف (ان إقامة المستوطنات تعد مناقضة لكل المبادئ الدولية، وميثاق األمم المتحدة 
ويفصل الميثاق سلسلة طويلة من المحظورات المفروضة على ) ١٩٤٩الرابع حول قوانين الحرب في عام 

 في األراضي المحتلة يحظر على المحتل توطين سكانه) في هذه الحالة(قوة االحتالل، وجوهر الميثاق 
وهو ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية سواء قرارات مجلس األمن الدولي أو 

  . ًالجمعية العمومية وبالتالي فإن خلق األمر الواقع بالقوة ال يمكن أن يكسب حقا

نون الدولي فيما إن بناء المستوطنات ينتهك حقوق الشعوب المحتلة، المنصوص عليها في القا
يخص حقوق اإلنسان ومن بين الحقوق المنتهكة حق تقرير المصير، حق المساواة، حق الملكية، الحق 
ٕلمستوى الئق للحياة، وحق حرية التنقل وان ما تقوم به دولة االحتالل من بناء وتوسيع المستوطنات 

ًشعب العربي وأراضيه وانتهاكا للقوانين ً يعتبر تعديا على حقوق ال اليهودية في األراضي العربية المحتلة
  .الدولية

ان القيادة والشعب الفلسطيني يرفضون وبشدة تصريحات وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو 
الذي اعتبر من خاللها االستيطان ال يخرق القانون الدولي، حيث تعد استهزاء بالقانون الدولي والقرارات 

ٕبشكل واضح، وتحرم نقل السكان إلى األرض المحتلة وان انحياز إدارة ترامب الدولية التي تجرم االستيطان 
ألشد التيارات تطرفا في دولة االحتالل يجعلها شريكة لالحتالل ويكرس هيمنتها ومخالفتها الواضحة 
للمبادئ األساسية للقانون الدولي ناهيك عن توجيه ضربة قوية لإلجماع الدولي الذي يرفض االستيطان 

يمه ويعد ذلك محاولة لدعم نتنياهو في اللحظات األخيرة من المنافسة على منصب رئيس الوزراء، ويجر
وأن المستوطنات غير قانونية وتشكل جرائم حرب بحق األرض والبشر وتشكل عائقا إلقامة دولة فلسطين 

القضاء على أي ٕوهذا القرار يعني منح واعطاء الضوء األخضر لدولة االحتالل لضم أراضي المستوطنات و
على أساس حل الدولتين، وسيضع هذا القرار ) الصراع الفلسطيني االسرائيلي(أمل في تحقيق تسوية 

الواليات المتحدة في االتهام المباشر ويعزز من خالفها مع الدول األخرى التي تعمل على إنهاء الصراع 
تي بيان وزير الخارجية األمريكية بعد أقل اإلسرائيلي الفلسطيني والتي تعتبر المستوطنات غير قانونية ويأ

  . من أسبوع من قرار المحكمة األوروبية بشأن االلتزام بتمييز منتجات مستوطنات في أوروبا

إن هيمنة القوة االمريكية والعربدة التي تمارسها امريكا باتت تشكل خطورة علي القانون والشرعية 
دى تورط ادارة ترامب في دعم االحتالل ومساندة العمل  مفهوما خطيرا ومرفوضا يكشف م الدولية ويعد

 باتت تسيطر عليها ادوات اليمين االسرائيلي   المجرم وأن مواقف اإلدارة األميركية على مدار ادارة ترامب



 
٢٠

 وال اي استقرار  المتطرف وأن دعم الواليات المتحدة لمثل هذا النهج لن يجلب لالحتالل اي امن او سالم
ٕيعد ظاهرة غريبة على الواقع العربي الراهن، وان المجتمع الدولي متمثل في الدول األطراف في المنطقة و

في اتفاقيات جنيف األربع تقع عليه مسؤولية كبيرة في الفترة القادمة من أجل الحفاظ على احترام جميع 
احتواء آثارها الدول لتعهداتها ورفض أية مواقف تناقض المباديء القانونية المستقرة، والعمل على 

  . السلبية الخطيرة على االستقرار في الشرق األوسط

ٕان الشعب الفلسطيني لن يرضخ إلدارة ترامب الصهيونية وارهابها السياسي وسيواصل كفاحه حتى 
يكنس االحتالل واالستيطان، ويحقق هدفه بالحرية واالستقالل، وان االستيطان كان وسيبقى غير شرعي 

ً يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وشعبنا الفلسطيني الصامد وغير قانوني ووجوده
  . على ارضه سيفشل إعالن بومبيو كما أفشل صفقة القرن

 رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية -  سفير النوايا الحسنة في فلسطين* 

 ١٤ ص٢٤/١١/٢٠١٩الدستور 

***  

  ...!!!"المستوطنات شرعية"

  

  سنرشيد ح

تصريحات وزير خارجية القرصان باعتبار المستوطنات او باالحرى المستعمرات الصهيونية 
شرعية، هو أكبر من جريمة حرب، فلم يكتف بانتهاك القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، وخاصة قرار 

لضم .. »اهونتني«، بل أشعل الضوء االخضر لحليفه ، وحليف رئيسه االرهابي »٢٣٣٤«مجلس االمن رقم 
  .منطقة االغوار الى الكيان الصهيوني الغاصب، وهو ما أعلنه الفاسد نتنياهو

يشكل انقالبا على سياسة االدارة االميركية، والتي ومنذ اكثر من اربعة عقود » بومبيدو«قرار  
عن في حينه المستوطنات غير شرعية، وأسقط القناع » كارتر« اذ اعتبر الرئيس ١٩٧٨وبالتحديد عام 

وجه اميركا االمبريالي المتوحش، البشع، فاذا بها العدو االول لفلسطين وللشعب الفلسطيني، بل لالمة 
بكل حماقة وعنجهية باغتيال القدس العربية المحتلة، واهدائها الى » ترامب«كلها، وقد قام القرصان 

رة االميركية، والضغط على حليفه، وكأنها متاع من امتعته، يتصرف بها كما يريد، ثم قام بنقل السفا
  ..لنقل سفاراتهم الى القدس المحتلة..حلفائه، او باالحرى اتباعه 

هذا العدوان االميركي الجديد يدفعنا الى التذكير بدور اميركا في غرس الخنجر الصهيوني في قلب 
طائرات، وجسرا االمة، ودورها في اقامة الكيان الصهيوني، ومده بكافة اسباب القوة، ليصبح بحق حاملة 

   وقاعدة لالمبريالية، لتحقيق اهدافها في المنطقة
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أعمدة االستراتجية االميركية في المنطقة مبكرا، ومنذ اواخر » نرومان«لقد رسخ الرئيس 
.. االربعينيات من القرن الماضي، والتي تتلخص بالحفاظ على اسرائيل قوية، والسيطرة على النفط العربي

  ..اراانتاجا وتسويقا واسع

يمكن لنا ان نعرف، ونفسر أسباب المواقف االميركية الداعمة لالحتالل واالستيطان، .. ومن هنا
بعد أن أصبحت اسرائيل في عرف الكونجرس االميركي واالدارات المتعاقبة، وعلى مدى اكثر من سبعة 

  الخ..مثلها مثل نيوجرسي،وفرجينيا واوهايو..» ٥١«عقود، الوالية 

فعنا الى االشارة، ال بل الى التأكيد بان الخطاب العربي القائم على التنديد وهذا بدوره يد
واالستنكار، فقد صالحيته منذ زمن بعيد، ال بل أصبح حافزا للعدو، بان يستمر في عدوانه، بعد أن 

 ال أصبحت االمة كلها من الماء الى الماء أسيرة للقوة االميركية، وبعد أن أصبحت االنظمة تعتبرها قدرا
  .هروب، وال فكاك منه

لقد أصبح الرد العربي معروفا قياسا على المواقف العربية السابقة من العدوان على القدس وعلى 
ومزيدا من .. ما يعني مزيدا من االحباط ..  التنديد واالستنكار-- حق العودة، ولن يتجاوز مع االسف

  !.. اليأس ومزيدا من الضياع

  ...باختصار

» اوسلو»لفلسطينية الى قلب الطاولة في وجه اميركا والعدو الصهيوني، الى الغاءندعو القيادة ا
 كسبيل وحيد للجم العدوان االميركي... العدو والعودة الى المقاومة » دولة»والى تمزيق ورقة االعتراف ب

  .  االسرائيلي ووقف التطبيع-

ورافعة . شكل رافعة لقراراتهموي..الموقف الفلسطيني يجب ان يكون متقدماعلى مواقف االشقاء 
  .للخروج من مربع التنديد واالستنكار

  .وسوى ذلك تشجيع للعدو لالستمرار في العدوان االثم

  ١٥ ص٢٤/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  النكبة الخامسة

  

  عزت جرادات

  ....توطئة* 

، )١٩٤٨ (عن حركة استعمار يهودي في فلسطين قبل) االستيطان اإلسرائيلي(يعبر مصطلح  -
حيث كان يطلق على تلك المستوطنات الصغيرة بالمستعمرات في طبيعة إنشائها وتحصينها، وبعد احتالل 

وجدت إسرائيل المجال أمهامها لنشر المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية ) ١٩٦٧(فلسطين 
في ( مستوطن من مساحة الضفة، وتستوعب ما يقارب المليون %) ٤٢(المحتلة حتى بلغت حوالي 

ً، ويمثل المستوطنون حقيقة الصهيونية، تطرفا دينيا، وحركة سياسية، ونشاطا )ْالضفة والقدس المحتلتين ً ً ّ
ًاقتصاديا؛ وأصبحت العالقة تبادلية بين اليمين اإلسرائيلي والمستوطنين، ولهم تأثيرهم الفاعل والقوة كقوة 

، فالغرو أذن، أن تكون المستوطنات والمستوطنون، انتخابية، وقوة ضاغطة في رسم السياسة الليكودية
باإلبعاد الدينية والسياسية واالقتصادية، من ركائز السياسة اإلسرائيلية، ولذا، فقد جاءت المستوطنات 
أحدى القضايا الخمس الكبرى التي أجلت للمرحلة النهائية في عملية السالم الفاشلة، جاءت مع قضايا 

  . والحدودالقدس والالجئين واألمن

  :النكبة الخامسة* 

–هجرة اليهود (، و)١٩٦٧ونكبة ) (١٩٤٨نكبة : (بعد النكبات األربع للقضية الفلسطينية

نكبة صفقة القرن التي بدأت بالقدس، عاصمة إلسرائيل، (، جاءت )قومية الدولة العبرية(، و)السوفيت
ووصلت إلى قضية ... م الجوالنوتأييد إسرائيل في االحتفاظ بمنطقة األغوار لدواعي أمنية، وض

لم تعد تعتبر المستوطنات ) أن بالده الواليات المتحدة األمريكية) مايك بومبيو(، ليعلن )المستوطنات
ّاإلسرائيلية غير متسقة مع القانون الدولي، وهو تحول حاد وخطير في السياسة األمريكية وموقفها من 

ًفا وكيال صهيونيا فيهاوأصبحت طر) التي كانت ترعاها(عملية السالم  ً ً.  

  :ردود الفعل* 

الوضع في الشرق األوسط، بما فيها القضية (عقدت الجلسة الشهرية لمجلس األمن لمناقشة  -
رقم ) إي المجلس(ً، وكانت المستوطنات والقرار األمريكي تجاهها، جوهر الحوار، مستذكرا قراره )الفلسطينية

ة، وكان التصويت بإجماع األعضاء، باستثناء الصوت بأن المستوطنات غير شرعي) ٢٣٣٤/٢٠١٦(
، والمعروف أن المجلس قد )عدم شرعية استيطان االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية(األمريكي، على 

الذي يدعو إلى تحقيق سالم عادل وشامل وانسحاب ) ٢٢/١١/٦٧(بتاريخ ) ٢٤٢(اتخذ باإلجماع القرار 
  ).١٩٦٧(احتلتها في حرب التي ) األراضي(إسرائيل من 
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بريطانيا، : وأعربت المجموعة األوروبية في مجلس األمن، وهي من أقوى الدول حيث تضم -
وفرنسا، وألمانيا، وبلجيكا وبولندا، أعربت عن موقفها بعدم شرعية االستيطان، وأنه انتهاك للقانون 

  .ْ الدولتينوحل ..الدولي، وأن استمراره يشكل عقبة حقيقية للتسوية السياسية

ّوثمة مواقف أخرى كانت رافضة للسياسة األمريكية، فكندا تصوت ألول مرة لدعم حق   -
  .الفلسطينيين في تقرير المصير

ًاالتحاد األوروبي لالعتراف بدولة فلسطين ردا على ) لوكسمبورغ(ويدعو وزير خارجية   - ّ
  .الموقف األمريكي الجديد

حل (ية، على أن القرار األمريكي تقويض لعملية السالم، وأن ٕوأعربت عدة جهات دولية واقليم  -
  ).  اإلسرائيلي- النزاع الفلسطيني(هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل كامل لقضية ) ْالدولتين

  ....المخاوف* 

األمريكي، في اتخاذ إجراءاتها للتوسع في عمليات ) ، معتدة بالغطاء)إسرائيل(إذا ما تمادت  -
ًلتمهيد لضم المستوطنات، أو اعتباره إمرا واقعا، فأي سياسات سوف تتبعها الستيالب المزيد االستيطان، وا ً

) بؤرات(ّمن أراضي الضفة الغربية، ستؤدي إلى واقع جغرافي وسكاني بحول المجتمع الفلسطيني إلى 
 من الحواجز محاصرة، والتي تؤدي بدورها إلى أزمة اقتصادية ومعيشية، إضافة لما يعانيه الفلسطينيون

  .والجدار

  ...المنتظر* 

اقتصادي يعزز : أن المنتظر أن توضع إستراتيجية عربية للرد على القرار األمريكي ذات بعدين
صمود الفلسطينيين بمشاريع تمكينيه تنموية؛ وسياسي لكسب المزيد من دعم الدول المؤثرة في السياسة 

 .ع عملي على أرضه المحتلةالدولية لتحويل الحق الفلسطيني المشروع إلى واق

  ١٤ ص٢٤/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 

 !الواليات المتحدة وشرعنة المستوطنات اإلسرائيلية

 عوض الصقر

جية األمريكي مايك بومبيو مؤخرا والتي اعتبر فيها التصريحات الصحفية التي أدلى بها وزير الخار
أن المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة، ليست مخالفة للقانون الدولي، تعد بمثابة 
جريمة حرب حقيقية بحق الشعب الفلسطيني، فاالحتالل الصهيوني الغاشم طرد أصحاب األرض الشرعيين، 

طنات اليواء اللقطاء وشذاذ اآلفاق من أصقاع المعمورة وكل هذ الجرائم المنكرة وأقام على أرضهم المستو
  .ليست مخالفة للقانون الدولي برأي بومبيو ورئيسه دونالد ترمب
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لقد انكشفت أمريكا في عهد ترمب على حقيقتها وزال القناع عن وجهها القبيح فقد كانت اإلدارات 
د الماضية أسلوب التمويه والتضليل في مسرحية الوسيط المحايد  طيلة العقو األمريكية السابقة تمارس

لحل القضية الفلسطينية وها هي اآلن تتعدى بشكل صارخ وفاضح على الحقوق المشروعة للشعب 
ويأتي اإلعالن األمريكي في سياق التنازالت التي قدمها الرئيس األمريكي دونالد ترمب لدولة . الفلسطيني

 مقدمتها نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس ودعم قانون يهودية الدولة الكيان الصهيوني وفي
وزيادة الضغط على فلسطينيي الداخل وضم الجوالن ومناطق األغوار في حال تشكيل نتنياهو الحكومة 
 القادمة، كل ذلك لكسب ود اللوبي الصهيوني صاحب النفوذ القوي في االنتخابات الرئاسية األمريكية

  .القادمة

ولم تقتصر إدانة هذا القرار ورفضه على الدول العربية بل أدانته أغلبية دول العالم فروسيا أكدت 
 أن المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي وأن تصريح بومبيو يقوض  على لسان وزارة خارجيتها على

  .األساس القانوني لتسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

 أن النشاط  تحاد األوروبي حيث أكدت مسؤولة السياسة الخارجية باالتحادكما أدانه اال
 . في األراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويقلل فرص التوصل إلى سالم دائم االستيطاني

وأكدت الحكومة النرويجية على عدم قانونية المستوطنات اإلسرائيلية، وأنها تشكل عقبة أمام حل الدولتين، 
 أن اإلدراة األمريكية مخطئة، وأنه ال يمكن تغيير القانون  د أمين عام المجلس النرويجي لالجئينكما أك

  .ٕالدولي بحسب الرغبات السياسية فالمستوطنات غير قانونية وهي للضغط على الفلسطينيين وافقارهم

أدانت كما اعتبرت تركيا أن التصريحات ليس لها أية صالحية في نظر القانون الدولي، كما 
منظمة العفو الدولية إضفاء الشرعية على المستوطنات اإلسرائيلية، مؤكدة أن بناء المستوطنات في 

  .األراضي الفلسطينية المحتلة يرقى إلى جرائم الحرب

 التأكيدعلى موقفه الثابت تجاه المستوطنات في  وكما أعاد مكتب األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
 تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي المتعلق بالتوصل للحل السلمي للصراع في األراضي الفلسطينية وأنها

كما أكد عضو مجلس الشيوخ األمريكي وأحد المرشحين البارزين لالنتخابات الرئاسية المقبلة، . المنطقة
واليات بيرني ساندرز، أن المستوطنات في األراضي المحتلة غير قانونية، وأن ترمب بهذا القرار، يعزل ال

المتحدة عن العالم وأنه يسعى لتقويض الدبلوماسية األمريكية من خالل محاوالته إلرضاء قواعده 
  .االنتخابية

الملفت للنظر أن رئيس وزراء الكيان اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الجهة الوحيدة التي رحبت 
يست التي ربما ستجري خالل الفترة بإعالن بومبيو، لالستقواء على خصومة السياسيين في انتخابات الكن

وفي هذه األثناء قال حزب العمال البريطاني بزعامة جيريمي كوربين، إنه سيعترف بدولة . القادمة
فلسطينية في حال وصوله إلى رئاسة الحكومة البريطانية بعد االنتخابات العامة المبكرة التي ستجري في 
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 الحزب أدرج في بيانه االنتخابي التزامه بتسوية الصراع على ديسمبر المقبل، مبينا أن/ شهر كانون األول
  .دولة إسرائيلية آمنة إلى جانب دولة فلسطينية آمنة وقابلة للحياة: أساس حل الدولتين

وبعد فهل إلى من سبيل لتغيير حالة االنكسار العربي لمواجهة االستقواء والغطرسة االسرائيلية، وال 
ولكن ال حياة لمن تنادي، وال حول وال قوة إال باهللا ....لقد أسمعت لو ناديت حيا: أقول إال كما قال الشاعر

  .العلي العظيم

  ١٤ص/٢٥/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

  تشديد دخول الفلسطينيين ألراضيهم

  

 ٢٤/١١/٢٠١٩ هجار شيزاف -  هآرتس

ول الفلسطينيين الى اراضيهم التي االدارة المدنية نشرت تعليمات جديدة فيها تشدد القيود على دخ
حتى اآلن حصل . تقع في مجال التماس، وهي المنطقة التي تقع بين جدار الفصل والخط االخضر

، لكن في هذه االثناء ”الحفاظ على الصلة بأراضيهم“الفلسطينيون على تصاريح دخول زراعية من اجل 
  .يحهذه االغراض تقلصت وتم تقييد عدد مرات الدخول لكل تصر

 تقرر عدد مرات دخول صاحب االرض الى ارضه حسب نوع ٢٠١٩هكذا فإنه في التعليمات للعام 
.  مرة في السنة كحد اقصى٤٠مزارعو الزيتون أو البصل يمكنهم الدخول الى اراضيهم : المزروعات فيها

 مرة في ٢٢٠خول  مرة، في حين أن مزارعي البندورة والتوت يمكنهم الد٥٠ومزارعو التين يمكنهم الدخول 
في هذه التعليمات اشير ايضا الى أن مساحة االرض تؤخذ في الحسبان في تحديد . السنة الى اراضيهم

 ألف دونم، معظمها اراض زراعية ال توجد ١٤٠منطقة مجال التماس تمتد على . عدد مرات الدخول اليها
 وعدت اسرائيل بأنها ٢٠٠٢ر في عند بناء الجدا. الصحابها الفلسطينيين طريق سالكة للوصول اليها

. ستسمح الصحاب االراضي بالوصول الى اراضيهم، ومن اجل ذلك اقامت بوابات تفتح في اوقات محددة
من اجل الدخول الى اراضيهم يحتاجون الى تصريح دخول؛ واذا رغبوا في ادخال العمال لفالحة االرض 

  . العملفان عليهم طلب تصاريح من اجلهم، الذي هو مقيد بايام

التمكين من فالحة االرض حسب الحاجة “: الغرض الجديد للتصريح معرف اآلن على النحو التالي
واذا انتهى عدد . ”الزراعية التي تحددها مساحة االرض ونوع المزروعات، مع الحفاظ على العالقة باالرض
لب يفحص حسب مرات الدخول الخصصة لصاحب االرض عندها يجب عليه تقديم طلب آخر، وهذا الط

قدرته على االثبات بأنه لم يكمل عمله الزراعي في اطار الوقت الذي خصص له، وهو امر يخلق صعوبات 
  .بيروقراطية امام اصحاب االراضي في مجال التماس
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من قرية طورة الغربية في شمال الضفة الغربية حصل مؤخرا على )  سنة٥٤(احمد العابدي 
 دونم منها توجد ١٥ دونم، ٤٢العابدي لديه ارض تبلغ مساحتها . مهالتصريح المحدد، لكنه رفض تسل

، قال للصحيفة ”هم يتعاملون مع اراضينا وكأنها مصالح تجارية نعمل فيها حتى اآلن“. في مجال التماس
هذه ليست . وكل ذكريات طفولتي توجد هناك. لقد جلست تحت شجرة في هذه االرض مع أبي وجدي“

  .”وع ربحي، هذه عالقتنا باالرضمصلحة تجارية أو مشر

واضاف أنه في السابق كان يدخل الى االرض بين الفينة واالخرى حتى من اجل يقضي فيها وقت 
اآلن يقولون لي أنت يمكنك الدخول فقط عدة “. فراغه ويحافظ على عالقتها بها رغم أنها معبر للجدار

  .، أكد”لى ذلكفليصادروا هذه االرض، أنا غير مستعد للموافقة ع. مرات

 ارتفعت نسبة رفض طلبات تصاريح ٢٠١٨أنه في العام ” هآرتس“في بداية السنة نشر في 
هذا ما ظهر . ٢٠١٤في العام % ٢٤مقابل % ٧٢الدخول الزراعية للفلسطينيين في مجال التماس الى 

  .ية المعلوماتفي معطيات االدارة المدنية التي قدمتها لمركز الدفاع عن حقوق الفرد، حسب قانون حر

في . القيود على دخول الفلسطينيين الى اراضيهم في مجال التماس زادت صرامة مع مرور السنين
عن حاالت رفضت فيها طلبات للحصول على التصاريح بذريعة أن االمر يتعلق ” هآرتس“السابق نشر في 

لتصريح عن باقي قطعة ألن االدارة تقوم بفصل القسيمة الخاصة بمن يطلب ا. ”قطعة ارض صغيرة“بـ 
االرض استنادا الى حصته النسبية في ارض العائلة، خالفا للتقليد الفلسطيني وبصورة تنشئ قسائم 

  .صغيرة

اسرائيل لم تعد تحاول التظاهر بأنها “جيسيكا مونتل، المديرة العامة لموكيد، قالت للصحيفة بأن 
الحديث يدور .  اراضيهم التي تقع وراء الجدارتحترم حقوق اصحاب االراضي الفلسطينيين في الوصول الى

في هذه المناطق وباسم االمن فان البيروقراطية العسكرية تستخدم . من اراضي الضفة الغربية% ٩عن 
  .”سياسة سرق االراضي بالفعل

مؤخرا تم تحديث تعليمات منح التصاريح الزراعية لمناطق “وجاء من االدارة المدنية ردا على ذلك 
في هذا .  من اجل التأكد من أن استخدام التصريح يستغل الغراض الزراعة فقط ووفقا للمعايير.التماس

وفي المقابل حدد فيه الحد االقصى . االطار تم تمديد سريان مدة التصريح من سنتين الى ثالث سنوات
ونحن نشير . لعدد مرات الدخول في السنة، وفقا للحاجة التي تنبع من نوع المزروعات ومساحة االرض
 .”الى أن تعليمات مجال التماس نشرت للجمهور في موقع منسق اعمال الحكومة في المناطق

 ٢٥ ص٢٥/١١/٢٠١٩الغد 

***  
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  اخبار باالنجليزية
  

Lawyers for Justice says deportation of HRW director Omar 

Shaker should not deter activists 
  

RAMALLAH, Saturday, 23 November 2019 (WAFA) – As the deportation date for Human 

Right Watch (HRW) director in Palestine/Israel, Omar Shakir, approaches, the Ramallah-

based Lawyers for Justice called on human rights defenders and activists not to be deterred 

by the Israeli measure. 

Shakir is supposed to leave the country in two days after the Israeli High Court denied him 

a stay pending a hearing by a panel of seven judges after a panel of three High Court 

judges upheld in early November an April Jerusalem District Court ruling in favor of his 

deportation at the request of the Israeli Interior Minister due to his alleged support for 

boycott of Israel activity. 

“This is an integral part of the policy of deportation practiced by the Israeli occupation 

authorities against anyone who carries a humanitarian and moral message towards the 

reality of which Palestinians are subjected to continuously by the ongoing occupation that 

has lasted for more than seventy years,” said Lawyers for Justice in a statement. 

It said it considers this act “a continuation of a long-existing policy of legalization and 

legitimization of the occupation as well as authorization to the Israeli army to wipe out any 

humanitarian message or anti-occupation human rights speech, and eradicate any call to 

end the occupation which has long been and continues to be a burden on the people of the 

free world.” 

Lawyers for Justice called on “all activists, human rights defenders and freedom activists 

to continue to carry out their humanitarian mission and their human rights activities to 

end the occupation and achieve freedom.” 

It urged them “to intensify messages of solidarity and provide moral support to the activist 

Omar Shaker and all defenders, liberals, and activists for freedom and for the respect for 

human rights.” 

WAFA 23 November 2019   

*** 

‘No alternative to UNRWA’s efforts besides refugee return' 
 

AMMAN — Heads of delegations of Arab countries hosting Palestinian refugees on 

Sunday highlighted His Majesty King Abdullah’s continual defence of the Palestinian cause 

and holy sites at all international events and his support to UNRWA to continue its duties 

towards refugees in the education and health sectors, among others.   

During an Amman-held coordination meeting for host countries and the Arab League 

organised by the Jordanian Department of Palestinian Affairs, the delegates stressed that 

there is “no alternative” for UNRWA besides the return of refugees to their occupied 

homeland through implementing the relevant international resolutions on the return of 

refugees. 

Delivering the Kingdom's speech, Director General of the Jordanian Department of 

Palestinian Affairs RafiqKherfan said that Amman has never spared any effort in 

defending national causes, at the top of which is the Palestinian cause, the Jordan News 

Agency, Petra, reported.  

Kherfan also expressed the Kingdom's condemnation of the Israeli occupation’s practices 

and crimes in the occupied Palestinian territories and Jerusalem, as well as its attacks 
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against Gaza and the siege that has been imposed on the enclave for more than 12 years, 

which has turned it into a prison.  

For his part, head of the Arab League delegation HaidarJbouri said that King Abdullah 

spares no international effort to defend the Palestinian cause and UNRWA, noting that the 

UN agency has gone through difficult financial conditions, which call for joint efforts and 

the support of donors.  

Head of the Palestinian delegation Ahmad Abu Houli stressed that host countries, 

including Jordan, are “not alternative countries for Palestinians”, who insist on their right 

to return. 

Jordan Times Nov 24,2019  

*** 

US settlement move: It's time for the world to hold Israel to account 
 

Gina Dowding 

Pro-settlement shift in US policy threatens any chance of reaching a peaceful resolution 

with Palestinians 

An illegal Israeli settlement in the occupied West Bank is pictured on 19 November (AFP) 

The US decision to reverse its stance on Israeli settlements after more than 40 years of 

policymaking consensus flies in the face of the international community’s condemnation of 

the illegal occupation of Palestine, and of its efforts to resolve the most intractable conflict 

of our time.  

Having visited the region as an 18-year-old, I spent some time on a kibbutz in the Negev 

desert - an amazing, affirming experience. It was not until several years later that I learned 

of the wider, more insidious implications of the Israeli nation state.  

Turning a blind eye 

This summer, I joined a delegation to the region, arranged by Danish and Norwegian 

church groups, with a focus on the occupied West Bank. It provided broad insights into the 

increasing daily hardships and widespread oppression faced by Palestinians living there.  

Our delegation was given brief, but informative access to a variety of organisations and 

perspectives. These ranged from international agencies, such as the humanitarian branch 

of the United Nations; to local non-governmental organisations and civil society 

movements, such as Breaking the Silence; to Israeli political groups, including a politician 

from the Blue and White alliance and a representative of the Palestine Liberation 

Organization.  

Most importantly, we met members of communities severely impacted by the Israeli 

occupation, including urban Palestinian families facing forced eviction from their homes in 

occupied East Jerusalem, and the Bedouin community of Khan al-Ahmar, whose members 

continue to fight relentless attempts to demolish their village.  

There is no clear or straightforward path to even begin mapping out a credible peace 

process. But we, the international community, cannot continue to turn a blind eye to the 

illegal, dehumanising and worsening occupation of the West Bank and the blockade of 

Gaza, a perennial obstacle to peace.  

Flagrant violation 

So, when US Secretary of State Mike Pompeo announced this week that the establishment 

of Israeli settlements in the occupied territories is not “inconsistent with international law”, 

the peace process came under even greater threat. 

Any credibility the US had left in the region as an arbiter - which took a massive hit after 

President Donald Trump unilaterally declared Jerusalem, half of which remains illegally 

occupied, as the new capital of Israel - continues to rapidly disintegrate.  
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Settlements are a flagrant violation of international law and have been repeatedly 

condemned by the UN, as well as by a host of local, regional and international actors, 

including the European Union. Decades of UN resolutions have aimed to address the 

conflict, with Israel facing more condemnation at the UN in 2018 than every other country 

in the world combined.  

Those resolutions should be implemented, yet they are continuously ignored by Israel, 

making multilateral efforts for progression towards a two-state solution nearly impossible. 

Pervasive settlement-building on Palestinian land has allowed entire villages to be 

surrounded by Israeli outposts, preventing access to land and water, depleting resources, 

and denying freedom of movement to Palestinian communities whose everyday existence is 

controlled by Israel. 

In 2016, the UN Security Council reaffirmed that Israel’s settlements had no legal standing, 

“constituting a flagrant violation under international law”. It recognised that the rapid 

development of settlements jeopardised the chances of two states living side by side in 

peace, as further encroachments onto Palestinian land damaged the viability of an 

independent Palestinian state.  

The abyss of conflict 

The latest decision by the Trump administration will only further fuel tensions in the 

region, and undermine efforts by the international community to bring Israel to the 

negotiating table to foster a fair and lasting settlement for the Palestinian people.  

This shift in US policy threatens the human rights of Palestinians. They have been besieged 

in Gaza for years, face institutional discrimination throughout Israel and the occupied 

territories, continue to suffer mass displacement, and lack any control over their own lives 

and futures under Israeli rule. 

Peace in the region feels very far away, yet we must double-down on our efforts to take 

negotiations to the next level. 

The decades-long Israeli occupation of Palestine is fuelling a humanitarian crisis that 

continues to threaten millions of people, pushing the region ever further into the abyss of 

conflict. Now is the time for the international community to hold Israel to account, instead 

of further emboldening its lawlessness.  

Middle east eye 20 November 2019    

  

*** 
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