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  المحتوى

  شؤون سياسية

  ٣  المستوطنات ال شرعية وخرق فاضح للقانون الدولي: الصفدي •

  ٥  الشرعية المستوطنات حقيقة يجمع عليها المجتمع الدولي: الصفدي •

  ٥  إجماع عربي على رفض القرار األميركي حول المستوطنات •

 االحتالل لمحاسبة جنيف باتفاقية األطراف للدول اجتماع عقد سنطلب :لكيالما •

  ٦  اإلسرائيلي

  ٨  المطالبة بحماية المرأة الفلسطينية من انتهاكات االحتالل •

  اعتداءات/ تقارير 

  ٨  القدس في االحتالل مشاريع أخطر من "التلفريك" •

  ١٠  )هيومن رايتس(إسرائيل تطرد  •

  فعاليات

  ١٢  فضون االحتالل وشرعنة االستيطاناإلنجيليون ير •

  آراء عربية

  ١٣  ال شرعية للمستوطنات في فلسطين المحتلة •

  ١٤  حرب أمريكية إسرائيلية شرسة ضد القيادة الفلسطينية •

  ١٥  !البحث عن السالم في إقليم ملتهب •

  ١٧  تحديات في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني •

سطينيون يتعرضون للتآمر على قضيتهم منذ وعد بلفور وحتى وعد ترامب والفل •

  ١٨  "ومصير كل هذه المشاريع المشبوهة الفشل الذريع

  آراء عبرية مترجمة

  ٢٠  ٕحقائق ديمغرافية وجغرافية لهذا ستفشل مخططات بومبيو واسرائيل في ضم الضفة •

  اخبار باالنجليزية

The King’s clarity ٢٤  
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  شؤون سياسية

   وخرق فاضح للقانون الدوليالمستوطنات ال شرعية: الصفدي

 

 قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي امس إن ال شيء يغير - القاهرة 
  .حقيقة أن المستوطنات ال شرعية، وال قرار يلغي أن المستوطنات خرق فاضح للقانون الدولي

عربية دعت وحذر الصفدي في كلمة في الجلسة غير العادية لمجلس وزراء خارجية الجامعة ال
  .إليها دولة فلسطين من خطورة تغيير الواليات المتحدة موقفها إزاء المستوطنات

شرعية المستوطنات االسرائيلية في دولة  ال يحتاج اجتماعنا اليوم أن يؤكد ال«وقال الصفدي 
فتلك حقيقة واضحة تتكسر أي محاولة للتشكيك فيها أمام ما ثبته قرار مجلس . فلسطين المحتلة

 ، والموقف القانوني الراسخ المتجسد في المادة تسعة وأربعين من اتفاقيات جنيف ٢٣٣٤من األ
  .الرابعة، وغيرها من القرارات واالتفاقيات الدولية

ً عضوا في مجلس األمن قبل أيام، وأكدتها ردود ١٤شرعية المستوطنات حقيقة أكدها  وزاد أن ال
  .ًة أن المستوطنات ال تشكل خرقا للقانون الدوليالفعل الدولية على قرار الواليات المتحد

ًنجتمع اليوم لنحذر مجددا من التداعيات الدمارية للمستوطنات على جهود تحقيق «وقال الصفدي 
السالم الشامل والدائم، فالمستوطنات تكريس الحتالل غير قانوني ال شرعي ال إنساني يشكل بقاؤه 

ًوليين، واستمرارية لشر بشع باطل ال سالم شامال وال أمن تهديدا لألمن والسلم اإلقليميين والد
  .ًإقليميا من دون زواله

ّلكنها ترتكب كل ما يقوضه، تدعي أنها تريد . تدعي إسرائيل أنها تريد السالم«وقال الصفدي 
  .األمن، بينما تؤجج إجراءاتها األحادية الالشرعية والالإنسانية الصراع

س بقهر الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم وسرقة أملهم بالحياة لي«وحذر وزير الخارجية أنه 
الحرة يتوفر األمن، وليس ببناء المستوطنات وتوسعتها وهدم البيوت ومحاصرة المدارس والمزارع 

حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة «وشدد الصفدي على أن » .والمصانع يتحقق السالم
هو ١٩٦٧محتلة على خطوط الرابع من حزيران للعامالفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ال

سبيل تحقيق السالم واألمن الوحيد، هو الحل الذي يرى إليه أكثر دول المجتمع الدولي، وليس 
  .العرب فقط، طريق السالم الوحيد، لكن هو الحل الذي تقتله إسرائيل

وهو (ها هذا العام  وحدة استيطانية جديدة أعلنت إسرائيل خططها لبنائ٨٣٣٧«وقال الصفدي 
ضعف العدد الذي قررته العام الماضي، في الوقت الذي وصل فيه عدد المستوطنين في الضفة 

 ألف ٢١٥ بالمئة من سكانها، وبلغ عدد المستوطنين في القدس المحتلة حوالي ١٤الغربية 
  .ًلن يجعل حل الدولتين ممكنا) مستوطن



 
٤

لسالم وحل الصراع إن مضت بخطواتها ستقتل إسرائيل كل فرص تحقيق ا«وقال الصفدي 
إسرائيل بذلك ال تنتهك حق «وزاد » .ضم وادي األردن وشمال البحر الميت في فلسطين المحتلة

ِالفلسطينيين في وطنهم وفي الحرية فقط، هي تهدد أمن المنطقة وتتحدى المجتمع الدولي وتهدد 
  .ًاألمن والسلم الدوليين أيضا

ًلى المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا حاسما في التصدي لهذا لذلك يجب ع«وأضاف الصفدي 
ِالعدوان اإلسرائيلي، وفي التمسك بالشرعية المستوطنات وعبثية االحتالل، حماية لسلمه ودفاعا 

  .عن قوانينه ومبادئه

السالم خيار استراتيجي عربي دولي، وحق لشعوب المنطقة، إسرائيل تمعن في «وقال الصفدي 
ًشرعية التي تحرم الشعوب هذا الحق، ولذلك ايضا يجب أن يتحرك المجتمع الدولي  ممارساتها الال

  .ًعمليا وبفاعلية لكبح العدوانية اإلسرائيلية

لن تنعم المنطقة باألمن والسالم ما لم ينته االحتالل ويحصل «وأضاف وزير الخارجية 
 يغير حقيقة أن المستوطنات ال شيء«وقال الصفدي ».الفلسطينيون على حقهم في الحرية والدولة

الشرعية، وال قرار يلغي أن المستوطنات خرق فاضح للقانون الدولي، نحذر من خطورة تغيير 
  .الواليات المتحدة موقفها إزاء المستوطنات، وندعوها إلى العودة عنه

 دت التثمن المملكة األردنية الهاشمية مواقف الدول والمنظمات الدولية التي أك« وأضاف الصفدي 
ًشرعية االستيطان ودانته خرقا للقانون الدولي، وتدعوها إلى ترجمة هذه المواقف فعال يجعل  ً
إسرائيل تدفع ثمن استهتارها بالقانون الدولي وبحقوق الفلسطينيين المشروعة، وبحق شعوب 

  .المنطقة العيش بسالم

ل ما تملك من إمكانات، ّستبقى المملكة تبذل كل ما تستطيع من جهد، وتكرس ك«وأكد الصفدي 
ًإلسناد األشقاء ورفع الظلم والقهر عنهم، ليعيشوا بكرامة وحرية، شرطا لتحقيق السالم الذي نريده 

ًجميعا على األسس التي تجعله دائما وشامال ً السالم الذي يلبي الحقوق المشروعة كاملة للشعب : ً
السالم العربية، التي تمثل إجماعنا الفلسطيني الشقيق، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة 

  .العربي

ورحب الصفدي بسمو األمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة 
ًفي حضوره األول لمجلس الجامعة الوزاري، متمنيا له التوفيق، ومؤكدا التطلع للعمل معه على  ً

لمملكتين الشقيقتين وعلى خدمة القضايا تعزيز العالقات التاريخية االستراتيجية بين ا
 ).بترا.(العربية

  ٥ ص٢٦/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 



 
٥

  شرعية المستوطنات حقيقة يجمع عليها المجتمع الدولي ال: الصفدي

 

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الخارجية  - الراي–عمان  
هرة اليوم، سبل االرتقاء بالعالقات الثنائية بين البلدين المصري سامح شكري، خالل لقائهما في القا

الشقيقين التي تسير نحو آفاق أوسع من التعاون والتنسيق إزاء جميع القضايا اإلقليمية تنفيذا لتوجيهات 
  .جاللة الملك عبداهللا الثاني وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

ع الطارىء لوزراء الخارجية العرب في إطار مسيرة واكد الوزيران خالل لقائهما قبيل االجتما
التشاور المستمرة بين البلدين الشقيقين المضي في اتخاذ الخطوات العملية الملموسة لزيادة التعاون في 

  .جميع المجاالت

ًواستعرض الصفدي وشكري التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وخصوصا تبعات القرار 
  .ان االستيطان ال يخالف القانون الدولياألمريكي الذي اعتبر 

ٕوأكد الصفدي أن الشرعية المستوطنات حقيقة يجمع عليها المجتمع الدولي واجراء أحادي مرفوض 
  .مدان يقوض حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السالم الشامل

  .ق السالموحذر من خطورة تداعيات القرار األميركي على كل جهود حل الصراع وتحقي

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول االزمات في ليبيا واليمن وسوريا، وآليات تفعيل العمل العربي 
  .المشترك في مواجهة التحديات التي تهدد االمن واالستقرار اإلقليميين

  .وأكدا استمرار العمل المشترك في مواجهة هذه التحديات وخدمة القضايا العربية

  ٣ص/٢٦/١١/٢٠١٩الرأي 

*** 

  إجماع عربي على رفض القرار األميركي حول المستوطنات

  

حذر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من استغالل الغطاء غير القانوني 
الذي توفره الواليات المتحدة األميركية األحادي؛ لتشجيع الحكومة اإلسرائيلية على سن تشريعات باطلة 

وطالب وزراء الخارجية .  إلى ضم غور األردن، وأجزاء من الضفة الغربية المحتلةوغير قانونية تهدف
 االثنين، بمشاركة األردن ورئاسة العراق،  العادية للمجلس التي عقدت،العرب في ختام الدورة غير

ها قرارات المجتمع الدولي بتنفيذ جميع القرارات القاضية بعدم شرعية وقانونية االستيطان اإلسرائيلي، بما في
ودعوا إلى حشد الجهود العربية على مستوى الحكومات والبرلمانات ومنظمات . مجلس األمن ذات الصلة

المجتمع المدني للعمل مع الشركاء الدوليين، وحث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على فتح 
عرب أن القرار األميركي القاضي باالعتراف واعتبر الوزراء ال". جريمة االستيطان المتكاملة األركان"تحقيق بـ

ًيمثل تهديدا حقيقيا لألمن والسالم واالستقرار في منطقة "بشرعية المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة  ً



 
٦

ًالشرق األوسط والعالم، واستهتارا غير مسبوق بالمنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي وااللتزام 
". ًة ودعم االستيطان اإلسرائيلي من شأنها أن تجحف فعال بمبادرة السالم العربيةبه، ومحاولة مبيتة لشرعن

 تشرين الثاني، وراح ١٢األخير على قطاع غزة الذي بدأ في " الهمجي"ودان الوزراء، العدوان اإلسرائيلي 
المحاكم ضحيته عشرات الشهداء والجرحى، وطالب بتقديم المسؤولين اإلسرائيليين عن هذه الجرائم إلى 

ًوأعرب وزراء الخارجية في البيان الختامي عن الشكر للدول والمنظمات التي اتخذت موقفا رافضا . الدولية ً
اتخاذ "للقرار األميركي وتأكيد عدم شرعية وقانونية االستيطان اإلسرائيلي، مؤكدين عزم الدول العربية 

ومتعدد األطراف للدفاع عن القضية المركزية مواقف سياسية واقتصادية ودبلوماسية على المستوى الثنائي 
وكلف الوزراء المجموعة العربية في ". لألمة العربية وعن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف

نيويورك والعضو العربي في مجلس األمن، الكويت، لبدء الجهود والمشاورات الالزمة لمواجهة القرار 
كما كلف الوزراء مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة . ئيلياألميركي بخصوص االستيطان اإلسرا

العربية بالتحرك لدى العواصم المؤثرة حول العالم لنقل مضامين وأهداف هذا القرار، كما كلف أيضا االمين 
ذا ٕالعام للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ هذا القرار وارسال الرسائل والتوجيهات الالزمة لذلك وتقديم تقرير به

الشأن للدورة القادمة لمجلس الجامعة مع إبقاء المجلس قيد االنعقاد الدائم لمتابعة التطورات المتعلقة 
   .بالقرار

  ٢٦/١١/٢٠١٩األنباط 

***  

   جنيف باتفاقية األطراف للدول اجتماع عقد سنطلب :المالكي

  اإلسرائيلي االحتالل لمحاسبة
 

 عربـي بـدعم سـتطلب فلـسطين أن المـالكي، ريـاض ربينوالمغتـ الخارجيـة وزير أعلن -وفا -القاهرة
 الـشعب تجـاه ممارسـته علـى اإلسـرائيلي االحـتالل لمحاسـبة جنيـف اتفاقيـة فـي األطراف للدول اجتماع عقد

 الغيط، أبو أحمد العربية الدول لجامعة العام األمين مع مشترك صحفي مؤتمر في المالكي وقال.الفلسطيني
 ملزمــة باالتفاقيــة المتعاقــدة الــدول فــإن جنيــف التفاقيــة وفقــا إنــه الحكــيم، محمــد العراقــي الخارجيــة ووزيــر

 محاسـبة فـي بدورها تقم لم ولكنها االحتالل، تحت الواقع الشعب بحق تمارس التي االنتهاكات مع بالتعامل
 اصالخـ االجتمـاع هـذا عقـد في صعوبات هناك أن وأكد.إسرائيل على عقوبات فرض بل ومساءلتها إسرائيل
 وجـود إلـى مـشيرا المتوقـع، األمريكـي والـرفض الـدول بعض قبل من التملل إمكانية ظل  في جنيف باتفاقية

 بـشرعنة األمريكـي األخيـر القرار أن مضيفا الجامعة، لمجلس العراقية الرئاسة تحت التوجه لهذا عربي دعم
 بحـق األمريكية القرارات سلسلة من جزء هو المحتلة العربية األراضي في القانوني الشرعي غير االستيطان

 .بالكامل اإلسرائيلي الموقف تبنت الفلسطيني الشعب



 
٧

 الــشعب علــى ترامــب إدارة أعلنتهــا حــرب إعــالن مــن كجــزء الخطــوة هــذه نــرى إننــا المــالكي، وقــال
 ألن النقطة، هذه عند ترامب إدارة تتوقف أن نتوقع ال إننا مضيفا للتصرف، القابلة غير وحقوقه الفلسطيني

 وقـضيته الفلـسطيني الـشعب مـع الوقـوف ودولهـا العربيـة الجامعـة مـن يـستلزم ممـا لهـا التاسع اإلجراء هذا
 ونتائجهــا الخطــوة هــذه لتبعــات ننظــر إننــا وقــال،.المحتملــة المخــاطر لــدرء اســتباقية خطــوات واتخــاذ ودولــه
 التزامـات أي مـن تحـرر نتنيـاهو، اإلسـرائيلي الـوزراء رئـيس أن إلـى مـشيرا الفلسطيني، الشعب على وآثارها
 الـضفة األراضـي مـن أجـزء بـضم لـي يـسمح األمريكـي القـرار إن"  قـال حيـث الـدولي، المجتمـع تجـاه سابقة
 المـسؤولية مـستوى إلـى يرتقـي العربيـة الجامعـة عـن اليـوم صدر الذي القرار أن المالكي، وأضاف. "الغربية

 بـشكل وهزيمتـه وعزلـه األمريكـي القرار لمواجهة العربية ةللجامع العام األمين يقوده جماعي لعمل ويؤسس
 دولــة ١٤ هنـاك أن إلـى مــشيرا يتزايـد، بـل يـنخفض لــم الفلـسطينية للقـضية الــدولي الـدعم إن مؤكـدا كامـل،
 فالـسياسة األمريكـي، للقرار الدولي المجتمع قبل من إدانة وهناك األمن، مجلس في االستيطان ضد تتحدث

 .الــدولي للمجتمــع الناظمــة الدوليــة االتفاقيــات علــى المبنــي النظــام تهــدد ألنهــا عزولــةم أصــبحت األمريكيــة
 تجديـد بـشأن الـدول كـل تـصويت شـهدت المتحـدة لألمـم الرابعـة اللجنة في األخيرة التصويتات أن إلى ولفت
 دولـة أي إقنـاع فـي تنجحـا لـم أنهمـا أي المتحدة، والواليات إسرائيل، هما دولتين ضد "األونروا" وكالة والية
 أمريكيـا طرحـا هنـاك إن الغيط أبو أحمد العربية الدول لجامعة العام األمين قال جانبه، من .بموقفهما أخرى

 فــي األمــر هــذا ورفــضت اجتمعــت العربيــة الــدول ولكــن الــدولي للقــانون منــاقض غيــر االســتيطان باعتبــار
 العـام واألمـين األمـن، مجلـس لـدى يودعسـ الـذي الـصادر القـرار فـي وواضـح حـاد رفـض وهو اليوم اجتماع

 .المتحدة لألمم

 غالبيـة هنـاك أي األمريكـي الطـرح رفـضوا األمـن مجلس أعضاء من دولة ١٤ أن الغيط، أبو ولفت
 الـدولي والقـانون االسـتيطان رفـض مـن والموقف االحتالل من بالموقف تتمسك الدولي المجتمع في عظمى

 قبـل مـن نـاجح عمـل ذاتـه حـد فـي وهـذا الـدول بقيـة علـى تفرضـه أن دةالمتح الواليات تستطيع ال وبالتالي
 لألمــم العامــة الجمعيــة إلــى إضــافة الــدوليين، واألمــن بالــسلم المعنــي األمــن مجلــس إن وقــال.العربيــة الــدول

 تـصميما أن علـى مـشددا الـدولي، والمجتمـع العـالم عليـه توافـق الـذي اإلطار هذا في نسير ونحن المتحدة،
 .القرار هذا رفض على عربيا

 أهميـة يبـرز اليـوم العربيـة الجامعـة عـن الـصادر القـرار أن العراقـي الخارجيـة وزيـر أكـد جهته، من
 شـرعية تجـاه األمريكيـة للتـصريحات قـاطع بشكل العربي والرفض الفلسطيني للشعب المشترك العربي الدعم

  .فلسطين في المحتلة العربية األراضي في االستيطان

  ٢٦/١١/٢٠١٩يدة الحياة الجد

*** 
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  المطالبة بحماية المرأة الفلسطينية من انتهاكات االحتالل

 

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية الالزمة للمرأة الفلسطينية، -رام اهللا  
ء ًوضمان احترام أحكام القانون الدولي، واحترام مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، وتحديدا النسا

ًوالفتيات الفلسطينيات األكثر تضررا من انتهاكات االحتالل االسرائيلي، وضرورة مساءلته على انتهاكاته 
 .المستمرة ألحكام القانون الدولي

وأكدت الخارجية في بيان اليوم االثنين، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة   
ى العاشر من كانون األول المقبل، حق النساء والفتيات الذي ترافقه الحملة الوطنية الممتدة حت

 .ّالفلسطينيات في العيش بأمان وسالم كغيرهن من نساء العالم

 شهيدات خالل ١٠وأوضحت الوزارة أنه قد بلغ عدد الشهيدات الفلسطينيات حتى تاريخ اليوم   
 تشرين ١٢لى قطاع غزة بتاريخ ، بما يشمل ثالث شهيدات خالل العدوان االسرائيلي األخير ع٢٠١٩العام 

وأكدت الوزارة أن دولة فلسطين تسعى . ، في حين تجاوز عدد الجريحات في الضفة الغربية٢٠١٩الثاني 
. ّجاهدة إلزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات الفلسطينيات والقضاء على أشكال العنف ضدهن

ام التحويل الوطني للنساء ضحايا العنف، إضافة إلى يشار إلى أن فلسطين تبنت خطة وطنية لتفعيل نظ
إعفاء جميع ضحايا العنف من رسوم العالج في أقسام الطوارئ في جميع مراكز وزارة الصحة 

 ).بترا(.الفلسطينية

  ٤٠ ص٢٦/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 

  اعتداءات/ تقارير

 القدس في االحتالل مشاريع أخطر من "التلفريك"
  

 األقصى المسجد خطيب القدس، في العليا اإلسالمية الهيئة رئيس وصف – هرظا عزيزة - اهللا رام
 تـسمى مـا عليـه صـادقت الـذي ،"التلفريـك "المعلـق الهـوائي القطـار مـشروع صبري، عكرمة الشيخ المبارك،

 أخطـر مـن بأنـه الجـاري، نـوفمبر من الرابع في اإلسرائيلي لالحتالل التابعة" السكن لشؤون الوزارية الهيئة"
 مـن المزيـد لتنفيـذ الـزمن بالقـدس االحـتالل بلدية تسابق وقت في القدس، مدينة تواجهها التي المشروعات

 مـن ًوأرضـا، ًجـوا القـدس علـى الكاملـة سـيطرتها لفـرض منهـا مـسعى فـي والتهويدية االستيطانية المشاريع
 ضـاربة القديمـة، البلـدة نـوبج سـلوان ومدينة اإلسالمية والمعالم األقصى المسجد أسفل األنفاق حفر خالل

ــسياحة وزارة ورصــدت" التلفريــك "مــشروع بــشأن إليهــا قــدمت التــي االعتراضــات عــشرات الحــائط بعــرض  ال
 .أمريكي دوالر ألف ٢٦٥ بقيمة أولية ميزانية اإلسرائيلية
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 لبجبـ ًمـرورا بشرقها اإلسرائيلية السيطرة تحت الواقع القدس لمدينة الغربي الجزء المشروع وسيربط
" الجـرس حديقـة "بـين يمـر القطـار فـإن المخطـط ووفـق األقـصى، المـسجد على ليطل البراق وحائط الزيتون
 وتخطـط األقـصى، المـسجد جنـوب سـلوان بلـدة عمـق فـي ليتوقـف حلوة وادي وحي الطالبية، لحي المحاذية

 الهـوائي للقطـار يكونسـ المحطتـين هـاتين وبـين .هنـاك للـزوار كبيـر مركـز لبناء االستيطانية" إلعاد "جمعية
 متــر ١٤٠٠ طولــه البــالغ الهــوائي القطــار ينقــل أن المتوقــع ومــن .الزيتــون جبــل موقــف فــي أخــرى محطــة
 اتجــاه، كــل فــي الــساعة فــي مــسافر آالف ٣ نحــو ركــاب ١٠ اســتيعاب علــى قــادرة عربــة ٧٠ علــى موزعــة

 .الدقيقة ونصف دقائق أربع نحو السفر ويستغرق

 القديمـة البلـدة لتهويد المتواصل االستيطاني المخطط سياق في الهوائي القطار عمشرو يأتي وترهيب تهويد
 المــشروع هـذا القــى وقـد واإلسـالمية، العربيــة التاريخيـة وحــضارتها بحيزهـا والمـساس المحتلــة، القـدس فـي

 مـشروع نإ" البيـان "لــ األقـصى المسجد خطيب صبري عكرمة الشيخ وقال ًواسعا، ًواستنكارا ًفلسطينيا ًرفضا
ــة علــى المــشاريع أخطــر مــن الهــوائي القطــار ــر القــدس، مدين  اإلســالمية للمقدســات قاضــية ضــربة ويعتب

 األمويـة، القـصور معـالم علـى أقـيم المشروع ألن األقصى، المسجد على مباشر بشكل وسيؤثر والمسيحية،
 تـضم التـي األسـباط بـاب ومقبـرة الرحمـة مقبـرة فـي والـصحابة الـشهداء جثث وعلى األقصى المسجد جنوب
 أن إلــى ًمـشيرا العـصور، عبــر المدينـة عليـه حافظـت الــذي التـاريخي المـشهد تغييــر بهـدف الـصحابة رفـات

 بـاهر وصـور المكبـر جبـل مثـل وأحيائهـا وحاراتهـا المدينة معالم أهم عن الرؤية حجب إلى يهدف المشروع
 للـسياح ًانطباعـا سـيعطي الـذي األمـر المحتلة، القدس لمدينة واإلسالمية العربية الهوية تؤكد التي وسلوان

ـــة هـــي المدينـــة هـــذه أن ـــة الـــصبغة إضـــفاء خـــالل مـــن يهوديـــة مدين  التوجهـــات بمختلـــف عليهـــا اليهودي
 القـدس، مقدسات لحماية والمسيحية اإلسالمية الهيئة عام أمين عيسى حنا اعتبر جهته، من .واالتجاهات

 ومعالمهـا القـدس تهويـد علـى واضـح إصـرار الهـوائي القطـار عمـشرو على اإلسرائيلية الحكومة مصادقة أن
 الهويـة وطمس للقدس، والحضارية التاريخية المشاهد وتشويه والمسيحي، اإلسالمي العربي واقعها وتغيير
 مـن الـدولي، القـدس مركـز رئـيس خـاطر حـسن حـذر الـسياق، وفـي تسهيالت .وترهيبهم للمقدسيين العربية
 جلب إلى ويهدف كامل بشكل بالغربية الشرقية القدس دمج إلى يهدف الذي هوائيال القطار مشروع خطورة

 والتـي البـراق سـاحة إلـى مباشر بشكل وصولهم وتسهيل تيسير خالل من المستوطنين من ممكن عدد أكبر
 المــرور إلــى الحاجــة دون األقــصى المــسجد إلــى ًوصــوال المغاربــة بــاب إلــى ومنهــا المبكــى حــائط يــسمونها

 تـصدي أن علـى وشـدد ًيوميـا، األقصى للمسجد المقتحمين عدد سيزداد وبالتالي بالعرب، المكتظة رعبالشوا
ــي، ال االحــتالل لمخططــات وحــدهم المقدســيين ــاج فــاألمر يكف ــة يحت ــة لوقف ــة ٕواســالمية عربي  جــادة، ودولي

 لليهـود ارتبـاط أي يوجـد وال مقـدس إسـالمي مكـان القـدس بأن األخير قرارها اليونسكو إصدار بعد ًخصوصا
  .فيه

  ٢٥/١١/٢٠١٩البيان 
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  )هيومن رايتس(إسرائيل تطرد 
 

هيومن «يدخل قرار إسرائيل طرد المدير التنفيذي لمنظمة  - كامل إبراهيم وكاالت-عواصم   
في إسرائيل واألراضي الفلسطينية حيز التنفيذ امس، بعد معركة قضائية طويلة اتهم فيها » رايتس ووتش

  .بدعم مقاطعة الدولة العبرية

كومة اإلسرائيلية بالسعي إلى قمع وينفي األميركي عمر شاكر االتهامات ويتهم بدوره الح
  .المعارضة

 ٢٠١٧وشاكر هو أول شخص يتم طرده من داخل البالد بموجب قانون مثير للجدل صدر عام 
  .يحظر دخول أنصار مقاطعة إسرائيل الى البالد

ووصل عمر شاكر المولود ألبوين عراقيين، إلى مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب بعد ظهر 
  .ي استقباله نحو عشرين من مؤيديهامس، وكان ف

  .وفق ما أفاد مصور فرانس برس» ال تستطيع إخفاء االحتالل«وحمل مؤيدوه الفتات كتب عليها 

يتوج اليوم جهد استغرق عامين لترحيلي بسبب دفاعي عن حقوق «وصرح شاكر من المطار 
  .«اإلنسان

آمل أن يأتي اليوم «ة القدس وقال شاكر في وقت سابق امس خالل مؤتمر صحافي عقد في مدين
  .«الذي تستقبلوني فيه ويكون يوما أفضل تحترم فيه حقوق اإلنسان لإلسرائيليين والفلسطينيين

  .وأعلنت هيومن رايتس ووتش أن شاكر سيبقى في منصبه على الرغم من طرده

 قرارها، بينما وانتقدت األمم المتحدة واالتحاد األوروبي قرار الطرد وطالبا إسرائيل بالتراجع عن
  .في إسرائيل واألراضي الفلسطينية» تقويض عمل المدافعين عن حقوق اإلنسان«حذرت األمم المتحدة من 

وأعلنت الواليات المتحدة، الحليف األقرب إلسرائيل، رفضها الشديد لحركة مقاطعة إسرائيل، لكنها 
  .قالت األحد إنها مع حرية التعبير

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي القرار بـ من جهتها، وصفت عضو اللجنة 
  .«اإلجراء اليائس إلخفاء جرائم الحرب وانتهاكاتها

أظهرت إسرائيل مع ترحيل عمر شاكر وبشكل ال لبس فيه خضوع «وأضافت عشراوي في بيان 
  .«جميع األذرع الرسمية للحكومة لنظام القمع السياسي والقوة والعقلية العنصرية

االستهداف المنهجي للسكان الفلسطينيين العزل والتصعيد المتعمد بدوافع «وحذرت عشراوي من 
  .«سياسية إلرهاب الفلسطينيين المستضعفين وتنفيذ الخطط التوسعية في فلسطين التاريخية

، استئنافا ضد القرار، لكن المحكمة العليا في إسرائيل ٢٠١٧وقدم شاكر الذي شغل منصبه في 
  .قرار الحكومة في وقت سابق من هذا الشهرأيدت 
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وتستند القضية المرفوعة ضد شاكر إلى تصريحات منسوبة إليه تدعم المقاطعة كان أدلى بها قبل 
  .توليه منصبه، وتبرز الحكومة اإلسرائيلية انتقاده المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

ال أتذكر أن اي ديمقراطية أخرى تمكنت من منع «وث كين ر» هيومان رايتس ووتش«وقال مدير 
ّهذا يدل على القيود التي تزداد على الديموقراطية «، مضيفا »باحث في هيومان رايتس ووتش من دخولها

  .«اإلسرائيلية

وأضاف أن إسرائيل تقول إن المشكلة القائمة هي مع شاكر، لكن الصحيح هو أن مشكلتها تكمن 
  .الضوء على المستوطنات التي ال يعترف بها القانون الدولي» تس ووتشهيومن راي«في تسليط 

 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي ضمتها ٦٠٠ويعيش حوالي 
  . مليون فلسطيني٢,٩إسرائيل، وسط نحو 

ائيل وبحسب المدير التنفيذي للمنظمة، فإن دعم الرئيس األميركي دونالد ترمب لحكومة إسر
من الصعب تخيل ترحيل عمر إذا لم تقدم «وقال . اليمينية شجعها على قمع منظمات حقوق اإلنسان

  .«الحكومة األميركية ضوء أخضر بشكل ضمني

في «وأضافت .»حرية التعبير«وقالت السفارة األميركية إنها أثارت قضية شاكر مع إسرائيل وتؤيد 
  .«عة ولمعاقبة دولة إسرائيل معروفة جيداالوقت ذاته، فإن معارضتنا القوية للمقاط

، ٢٠١٧تشير وزارة األمن واالستراتيجية اإلسرائيلية التي تحقق في انتهاكات محتملة لقانون عام 
إلى أن نشاط شاكر ال سيما في ما يتعلق باحتالل إسرائيل للضفة الغربية، وصل إلى درجة الدعوات إلى 

  .المقاطعة

نرحب بتعيين هيومن رايتس ووتش لمنسق آخر «اتيجية اإلسرائيلية وقالت وزارة الشؤون االستر
مكان السيد شاكر ليعمل على حماية حقوق اإلنسان بدال من التركيز على الترويج للسياسات التي تضر 

  .«بالمواطنين اإلسرائيليين

العمل اسرائيل مثل أي بلد آخر لها الحق في تقرير من يسمح له بالدخول و«وأضافت الوزارة أن 
عمر شاكر ناشط في حملة المقاطعة ويروج بحماس لمقاطعة إسرائيل، «، موضحة أن »داخل حدودها

  .«وواصل دعمه لمقاطعتها وعزلها قبل أيام فقط من صدور الحكم النهائي في قضيته

غير الحكومية جيرالد شتاينبرغ الذي تنتقد منظمته ما تعتبره » مونيتور«واعتبر رئيس منظمة 
هيومن رايتس «غير متناسب على إسرائيل والفلسطينيين من جانب المنظمات الدولية، إن سجل تركيزا 
  .معاد إلسرائيل» ووتش

نحن نختلف مع السياسة اإلسرائيلية +هم ال يقولون (...) إنه التفرد الذي نختلف معه «وأضاف 
الدولة اليهودية في نحن ال نؤمن بحق +بل + ولكننا نؤمن بحق الشعب اليهودي في تقرير المصير

  .«+الوجود
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  .هذه االتهامات» هيومن رايتش ووتش«وتنفي 

  .أدلة على قضية الحكومة ضد شاكر» مونيتور«وقدمت منظمة 

  .في الدول الديموقراطية» ممارسة معتادة«ويقول شتاينبرغ إن مسألة عدم تجديد التأشيرة 

  .ّلكنه يقر بأن الخطوة اإلسرائيلية خلقت دعاية سلبية

يتفق كين روث مع أن القرار اإلسرائيلي سلط الضوء على احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية، و
  .«ال يمكن خداع العالم«قائال 

عندما تحاول ممارسة الرقابة على شيء، عليك أوال أن تقول وبشكل واضح ما الذي «ويضيف 
  .«تحاول ممارسة الرقابة عليه

  ٨ص/٢٦/١١/٢٠١٩الرأي 

*** 

  فعاليات

  إلنجيليون يرفضون االحتالل وشرعنة االستيطانا

 

عبر رئيس اتحاد المجامع اإلنجيلية في األردن واألراضي المقدسة عماد المعايعة  -  بترا–عمان  
عن استغرابه لمحاولة زج الطائفة اإلنجيلية في تصريحات وزير الخارجية األمريكي التي شرعنت 

  .ةاالستيطان في األراضي الفلسطينية المحتل

وقال المعايعة في بيان اصدره امس أن اإلنجيليين في األردن وفلسطين كانوا قد توجهوا برسالة 
طالبت اإلدارة األمريكية الحالية بعدم نقل السفارة وبضرورة االستماع لحكمة جاللة الملك عبد اهللا الثاني 

  .ريف عاصمة دولة فلسطينصاحب الوصاية الهاشمية على األماكن المسيحية واإلسالمية في القدس الش

واكد أن اإلنجيليين في المشرق يرفضون بشدة محاوالت تبرير االحتالل وشرعنة االستيطان من 
  .خالل ادعاء مرفوض أن الكتاب المقدس وعقيدتهم تبرر ذلك

وكان الصهيوني مايكل إيفانز المقيم في القدس المحتلة صرح بأن تصريحات وزير الخارجية 
  .المسيحيين» إستجابة لصالة« االستيطان جاءت االمريكي بشرعنة

  ٣ص/٢٦/١١/٢٠١٩الرأي 

*** 
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  آراء عربية

 ال شرعية للمستوطنات في فلسطين المحتلة

 رأي الدستور

 غير مستغرب تواصل اإلدارة األمريكية انحيازها لحكومة االحتالل، على حساب أهل في موقف  
 .األرض والحق والعدالة، لتدير ظهرها لكل قرارات الشرعية الدولية التي ال تعترف بالمستوطنات

إن إعالن اإلدارة األمريكية باعتبار االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة عام   
ً ال يخالف القانون الدولي، قرار باطل وال يحمل أي أثر قانوني، وعلى العكس يبرهن يوما عن يوم ١٩٦٧

تخلي اإلدارة األمريكية عن دورها كوسيط في عملية السالم، ويضعها أمام اختبار الضمير والعدل ومبادئ 
  .القانون الدولي

 المغتربين أيمن الصفدي في كلمته ونؤكد في األردن كما جاء على لسان وزير الخارجية وشؤون  
بالجلسة غير العادية لمجلس وزراء خارجية الجامعة العربية، بأن ال شيء يغير حقيقة أن المستوطنات ال 

  .شرعية، وال قرار يلغي أن المستوطنات خرق فاضح للقانون الدولي

اخن، وتعني استمرار ونحذر من مغبة الخطوة األمريكية والتي من شأنها بقاء المنطقة على صفيح س
الصراع والتوتر، كما أن خطوات حكومة االحتالل في ضم وادي األردن وشمال البحر الميت، من شأنها 

  .اإلجهاز على فرص السالم

ّإن ما أقدمت عليه الواليات المتحدة وما ردت به قوى العالم المختلفة من رفض لهذا القرار،   
 أحالم األجيال في المنطقة واالنحياز للمحتل، من شـأنه إدامة ٕيستوجب مراجعة واعادة نظر، حيث إن قتل

التوتر وتغذية التطرف، وال بد اليوم من الدفع بمسارات آمنة تسدل الستار على سنوات من القتل والدمار، 
ًعبر الدفع بحل الدولتين مخرجا لكل أزمات المنطقة ونضمن معه حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته 

  .باقي شعوب العالم بأمن واستقراروالعيش ك

ّونجدد التأكيد في األردن تمسكنا ودعمنا لكل ما يدفع بالعملية السلمية إلى مربعات متقدمة، غير   
أن استمرار االحتالل في إجراءاته األحادية غير الشرعية تنسف كل الجهود وتعود بها إلى مربعات خلفية، 

ه الضغط على حكومة االحتالل كي تنصاع لقرارات الشرعية ما يستوجب من قوى العالم ومراكز تأثير
 .الدولية

  ١٥ ص٢٦/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 
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 حرب أمريكية إسرائيلية شرسة ضد القيادة الفلسطينية

 سري القدوة

ٕان حكومة االحتالل تسعى إلى تحقيق أهدافها العدوانية وتحاول بث الفتنة واضعاف السلطة   
الوطنية الفلسطينية تزامنا مع ما حققه النظام السياسي الفلسطيني من نجاحات دولية وفي مقدمتها 

لسعي الي الحصول علي االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وااللتحاق بكافة المؤسسات الدولية وا
 تعمل   ومن خالل ماكنتها االعالمية محاكمة االحتالل عبر محكمة الجنايات الدولية، وان حكومة االحتالل

على تقديم الصورة المعكوسة للعالم بأنها هي الضحية والشعب الفلسطيني هو المجرم وكل ذلك يتناغم مع 
ة عن الشرعية الفلسطينية التي مسلسل اسقاط السلطة الفلسطينية والسعي الي فرض شخصيات بديل

اكتسبت بالدم وبمحصلة االنتصارات التي صنعتها الثورة الفلسطينية من خالل الشهداء والجرحى 
  .  ٕوالمعتقلين في محاولة فاشلة إلحباط المشروع السياسي الفلسطيني واسقاط منظمة التحرير الفلسطينية

ٕوفى ظل ذلك يستمر المسلسل االمريكي واعالن وزير الخارجية األمريكي، مايك بومبيو، اعتبار   
محاولة يائسة إلنقاذ نتنياهو صديق ترامب «المستوطنات االسرائيلية في الضفة الغربية شرعية يمثل 

 أن المستوطنات  وان هذا اإلعالن ال يغير حقيقة للرئيس األمريكي» ًوأيضا لتوسيع القاعدة االنتخابية
  في الضفة الغربية هي غير شرعية بنظر القانون الدولي، وأنها تشكل عقبة أمام عملية السالم االسرائيلية

وتستمرأعمال القمع والقتل والتدمير التي يمارسها جيش االحتالل بالمناطق الفلسطينية وهي أعمال تعبر 
لمتحدة وعبرت المنظمات والهيئات والجمعيات عن وحشية االحتالل وهمجية جيشه وقد رفضتها األمم ا

  .  الحقوقية الدولية عن إدانتها لهذه الممارسات

إن هذا اإلعالن يشكل اعتداء جديدا على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واستمرارا   
ات للعدوان الذي تقوده إدارة ترامب منذ حولي سنتين على حقوق الشعب لفلسطيني وأن المستوطن

اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة غير مخالفة للقانون الدولي، داعيا إلى متابعة الشكوى التي 
  .تقدمت بها دولة فلسطين إلى هذه المحكمة، بعد نقل السفارة األمريكية إلى مدينة القدس المحتلة

وقرارات األمم المتحدة وخاصة ان أركان إدارة ترامب شركاء لالحتالل في انتهاكاته للقانون الدولي   
، فضال عن انتهاكها التفاقية جنيف الرابعة، ومخالفتها للرأي االستشاري ٢٣٣٤قرار مجلس األمن رقم 

لمحكمة العدل الدولية، والتي اعتبرت كل أشكال االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة باطلة وغير 
 يجب محاسبة من يدعم ويعترف ١٩٩٨روما لعام شرعية، ويشكل أيضا جريمة حرب بموجب بميثاق 

  .بشرعيته

ان المجتمع الدولي وبرلمانات العالم مطلوب منهم التدخل للجم هذا االنفالت األمريكي واالستخفاف   
بالقانون الدولي والقرارات الدولية، واإلدانة الصريحة لهذا السلوك غير المسبوق، واتخاذ مواقف حازمة 

مطالبا األمين العام لألمم المتحدة بالنظر بعضوية أمريكا في الهيئة األممية كونها ال تجاه هذه السياسة، 
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تحترم وال تلتزم بميثاقها وقرارات مؤسساتها وأنه ال شرعية قانونية وال سياسية لمثل هكذا إعالنات، وأن 
بضرورة االلتزام بالقانون إدارة ترامب ووزير خارجيته لن يشكال بديال عن الشرعية الدولية والتوافق الدولي 

  .ٕالدولي وقرارات األمم المتحدة، حيث تقف أمريكا واسرائيل معزولتين من جديد في مواجهة العالم

وبالرغم من اإلدانة الدولية والمطالبة األوروبية المتكررة بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني   
 اإلسرائيلي من المدن والقرى والمخيمات ووقف المجازر ودعوة الحكومة اإلسرائيلية إلى سحب الجيش

ًالمحتلة ، إال أن االحتالل يستمر في فرض واقع احتاللي جديد على األراضي الفلسطيني ضاربا بعرض 
  .الحائط كل اتفاقيات السالم

يجب أن يتم التدخل الدولي لحماية الشعب الفلسطيني وال معنى الستمرار انفراد نيتنياهو وحكومته   
قتل سوى االنحياز والتواطؤ األمريكي مع حكومة االحتالل في تنفيذ أوسع مخطط لها لتصفية بأعمال ال

  .ٕالشعب الفلسطيني وتركيعه واذالله

  سفير النوايا الحسنة في فلسطين 

 رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

 ١٥ ص٢٦/١١/٢٠١٩الدستور 

***  

 !البحث عن السالم في إقليم ملتهب

 ناديا هاشم العالول 

ما فتئ جاللة الملك عبد اهللا الثاني يسعى للملمة اشالء السالم بالرغم من التحديات بالمنطقة 
 فعل الصواب ألن يكون راعيا منميا للسالم باحثا عن جذوره ناثرا بذوره متصديا فجاللته يصر على

  ..لالحتالل اإلسرائيلي المتضخم شكال ومضمونا

 لوقتنا الحاضر وأطماعها الشبيهة بكرة الثلج المتدحرجة آخذة بالتضخم ١٩٤٨فمنذ قيام اسرائيل بـ
اته العنصرية التي شقت طريقها زرافات ووحدانا حتى غدت جبال جليديا مارقا جارفا حقوق العرب بتشريع

َمنذ قيام اسرائيل لوقتنا الحاضر حتى اوصلتنا محصلتها النهائية الى هذا الوضع الذي ال نحسد عليه منذ  ُ
ضاربة بعرض الحائط كل وقرارات مجلس .. ١٩٦٧سقوط الضفة الغربية والقدس وغزة والجوالن بحزيران 

لخ التي باتت كلها بخبر كان، مع ممارستها المزيد من القمع والقتل  ا١٩٤ و٣٣٨ و٢٤٢االمن مثل 
والدمار ومصادرة األرض وبناء المستوطنات والجدار العازل واضعة يدها على القدس بأكملها لتضم 
الجوالن السوري وها هو نتانياهو يضم غور الضفة الغربية وشمال البحر الميت ويشرعن المستوطنات 

فة الغربية بعد اعالنه يهودية الدولة وتجميد األنروا بدون حسيب او رقيب بل بمباركة االسرائيلية بالض
ّوهل ظل لصفقة قرن غير مقروء؟ فالقرن نطحنا واللي كان .. ترمب وجماعته الخ قبل اعالن صفقة القرن ْ

  !كان
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ًة شعارا تشريعات إسرائيلية عنصرية جائرة تقونن كل الممنوعات لمصلحتها جاعلة من قانون القو
  !واستراتيحية لها

  :أسباب عدة دعتني لكتابة هذه المقالة

 .ّتسلم الملك جائزة رجل الدولة الباحث نتيجة جهوده الحثيثة لتحقيق السالم بإقليم ملتهب - ١

 

حتى كندا التي كانت تسير على الخطى األميركية عارضت قانون شرعنة المستوطنات حيث لعب 
ًجاللة الملك دورا كبيرا إلح   .داث هذا التغيير اثناء زيارته األخيرة لكنداً

ًانسحاب طالب جامعة هارفرد من المدرج اعتراضا على كلمة القنصل اإلسرائيلي بخصوص شرعنة   - ٢ ّ
 .١٩٦٧المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أراض عربية بالضفة الغربية المحتلة بعام 

 ون الجائر؟ يرفضون هذا القان٢٠١٩فاذا كان طالب هارفرد بعام 

 بداية بالمستوطنات بالقدس ثم بسائر ١٩٦٧أين كنا نحن العرب عند بناية اول مستوطنة بعد احتالل 
 التي تمنع احتالل األرض بالقوة وتغيير ١٩٤٩الضفة الغربية؟ ولماذا لم نجير اتفاقية جنيف 

  ديموغرافيتها

  اين دورنا كمواطنين وطالب ودبلوماسيين وسياسيين؟

ية لها دور وكذلك السوشال ميديا لها دور فلنتعلم درسنا من الملك الباحث عن السالم فالدبلوماس
  .العادل

 وما تبعها ١٩٤٨لماذا الننشر اليكترونيا سلسلة التشريعات العنصرية اإلسرائيلية ضد عرب الداخل  - ٣
 تجتث كل جذور وذلك لتعرية اسرائيل التي تنادي يالسالم بينما.. ضد األهل الصامدين بالضفة الغربية

السالم بتشريعاتها وممارساتها وبخاصة بحق سكان غزة واألراضي المحتلة فاخطبوط التوسع 
 !ًاإلسرائيلي يلعب بالمياه العربية معربدا بال حسيب او رقيب

على مدار الساعة لشرح » السوشال ميديا«أين رجال القانون وبخاصة القانون الدولي لماذا النجير 
ًا وأين شبابنا المنغمس باالنترنت حتى النخاع لماذا ال يجيرون شغفهم بالسوشال ميديا مثال قضايانا قانوني

  والسير على خطاهم؟ وأين؟ وأين؟.. للثناء على طالب جامعة هارفرد وشكرهم

ِفالعيار الذي ال يصيب بدوش(ّصدقونا  ِ( hashem.nadia@gmail  

  ١٠ص/٢٦/١١/٢٠١٩رأي ال

  

  

*** 
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 تحديات في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

    سويدان محمد 

بعد ثالثة أيام يحتفل العالم باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني حيث حددت األمم   
 في العام ١٨٠اليوم الذي أقر فيه مجلس االمن الدولي قرار التقسيم رقم ( تشرين ثاني ٢٩المتحدة يوم 

يوما عالميا لدعم حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف بالعودة وزوال االحتالل واقامة الدولة ) ١٩٤٧
  .المستقلة

ويأتي هذا اليوم، والقضية الفلسطينية تواجه ظروفا معقدة وخطيرة، فرضتها بالدرجة األولى اإلدارة   
قضية، وفرض واقعا جديدا لصالح كيان األميركية برئاسة دونالد ترامب الذي لم يدخر أي جهود لتصفية ال

  .االحتالل

ويأتي هذا اليوم، والواقع العربي في أصعب أحواله، وهناك اهتمام عربي أكبر في الظروف   
الداخلية، ما جعل االهتمام الرسمي العربي بالقضية الفلسطينية في المرتبة الثانية وفي بعض االحيان 

  .بالمرتبة الثالثة أو الرابعة

تي هذا اليوم، وهناك انفتاح لبعض الدول العربية بشكل معلن، مع كيان االحتالل، ما دفع كما يأ  
رئيس هذا الكيان بنيامين نتنياهو للتفاخر بعدد العالقات التي اقامها االحتالل في عهده مع دول عربية، 

  . دول عربية، متوقعا توسعها في المستقبل القريب٦حيث تبجح بنسج عالقات ممتازة مع 

يأتي هذا اليوم، والخالفات بين الفصائل الفلسطينية تفرض نفسها على المشهد الداخلي   
الفلسطيني، فتضعفه ألقصى حد، ما يسهل من تطبيق وتنفيذ المؤامرات الخطيرة لكيان االحتالل والراعي 

  .األميركي

قدساته، فيوميا يأتي هذا اليوم، واالحتالل يواصل عدوانه على الشعب الفلسطيني وعلى أرضه وم  
هناك انتهاكات لحرمة المسجد االقصى والحرم القدسي تمهيدا للتقسيم المكاني والزماني، وهناك توسع في 
االستيطان، وقرارات لضم وقضم المزيد من األراضي الفلسطينية، حيث تتجه سلطات االحتالل لضم غور 

  .وليةاألردن، لتقتل بذلك حل الدولتين المعترف به من الشرعية الد

هناك أيضا الكثير من التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 
 .الفلسطيني، وهي كثيرة لتؤكد أن القضية الفلسطينية تعيش في أخطر مراحلها التاريخية

نية مع كيان ظروف القضية الفلسطينية الحالية، تفرض تحديات اضافية على األردن، فالعالقات األرد
  .االحتالل في أدنى مستوياتها، جراء السياسات العدوانية التي تتبعها سلطات االحتالل

فاألردن الذي يرعى المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، حيث تقع هذه المقدسات تحت الوصاية 
ى الذي تسعى الهاشمية، يواجه انتهاكات إسرائيلية متواصلة ضد المقدسات وخصوصا المسجد األقص
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سلطات االحتالل إلى فرض واقع جديد عليه، يبدأ بالتقسيم الزماني والمكاني تمهيدا لفرض سيادة االحتالل 
  .عليه

كما، أن محاولة االحتالل لضم غور األردن، واالعتراف األميركي بشرعية المستوطنات، و محاولة   
تفرض تحديات اضافية ” مفاوضات السالم” تصفية وكالة الغوث، واجهاض االحتالل ألي تحرك من اجل 

على األردن، وهذا ما يفهمه جيدا األردن، الذي يتحرك على كافة االصعدة لتقليص االخطار والسلبيات، 
ٕودفع األمور باتجاه المفاوضات واحياء حل الدولتين الذي يعتقد األردن، أنه الحل الوحيد القادر على انقاذ 

  .سات االحتاللالمنطقة من عنف تقود اليه سيا

ومع ذلك يأتي هذه اليوم، والمقاومة الشعبية الفلسطينية والعربية لمخططات االحتالل تتواصل، والتتوقف، 
وتزداد يوما بعد يوم حركة مقاومة التطبيع في الوطن العربي، فيما تتوسع حركة مقاطعة كيان االحتالل 

  .على المستوى العالمي

باستثناء أميركا وبعض الدول الدائرة في فلكها للقضية الفلسطينية كما أن الدعم والتأييد الدولي   
يتواصل، حيث تمكنت هذا الدول بجهود اردنية وفلسطينية من افشال المخطط االميركي إلنهاء وكالة االمم 

، اذ أيدت غالبية دول العالم التمديد للوكالة ) األونروا(المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
  .ممية، رافضة الضغوط االميركية واإلسرائيلية على هذا الصعيداال

بالرغم من الحالة القاتمة التي تمر بها القضية الفلسطينية في هذه المرحلة، إال أن الشعب الفلسطيني 
 .وبفضل الدعم العربي والدولي الذي مايزال قائما بالحد األدنى سيواصل كفاحه من أجل قضيته

  ٩ ص٢٦/١١/٢٠١٩الغد 

*** 

منذ وعد بلفور وحتى وعد ترامب والفلسطينيون يتعرضون للتآمر على قضيتهم ومصير كل 

 "هذه المشاريع المشبوهة الفشل الذريع
  

 اليــوم بــأن األرثــوذكس سبـسطية للــروم أســاقفة قــال ســيادة المطــران عطـا اهللا حنــا رئــيس –القـدس 
المتعلقــة بالقــدس واالســتيطان مؤكــدا بــأن القــدس  واألمريكيــةية ســرائيلشــعبنا الفلــسطيني يــرفض المــزاعم اإل

واالســتيطان ، يســالم وتاريخهــا وتراثهــا المــسيحي واإلوأوقافهــاكانــت وســتبقى مدينــة فلــسطينية بمقدســاتها 
  . الفلسطينيةاألراضيباطل وال شرعية له على كامل 

الـذين يـستهدفون  فأولئـكوندد سيادته بالممارسات االحتاللية الظالمة التي تستهدف مدينة القدس 
 المــسيحية ناهيــك عــن اســتهداف المؤســسات أوقافنــا باقتحامــاتهم هــم ذاتهــم الــذين يــستهدفون قــصىاأل

الفلـسطينية فــي القـدس ومــا حـدث مــؤخرا خيـر شــاهد علــى ذلـك حيــث تـم اســتهداف مكتـب التربيــة والتعلــيم 
  .والمركز الصحي العربي والتلفزيون الفلسطيني
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 إفـالس تدل على حالة إنماتهاكات وعنجهية القوة التي مارسها االحتالل وقال سيادته بأن هذه االن
 بأن الهجمة االحتاللية وأضاف، يةنسان اإلواألعرافالضرب بعرض الحائط بكل القوانين الدولية  إلى إضافة

 مـا وان، واألخالقيـةية نـسان الحق والعدل والقـيم اإلمبادئالمسعورة على القدس ستفشل النها تجاوز لكافة 
 قــد ســقطت وهــوت كمــا هــو حــال كافــة المــؤامرات التــي تــستهدفنا كفلــسطينيين إنمــايــسمى بــصفقة القــرن 

  .وتستهدف حقوقنا وثوابتنا ومقدساتنا

وقال بأن شـعبنا بكافـة فئاتـه ومكوناتـه مـصمم علـى اسـتعادة حقوقـه كاملـة ولـن ترهبـه االنتهاكـات 
  . ومؤسساتناناوأوقافالخطيرة التي ترتكب بحق شعبنا ومقدساتنا 

ات االحـتالل وجرائمـه ازداد الفلـسطينيون تــشبثا وانتمـاء بـوطنهم ورفــضا ٕاجــراءوكلمـا اشـتد الـبالء و
  .لكافة المحاوالت التعسفية التي تستهدف المقدسات والمؤسسات الفلسطينية في القدس

 صـوت ٕواسكات نستنكر استهداف المؤسسات الصحفية والصحفيين في محاولة لحجب الحقيقة إننا
 إنمــا والعلميــة والرســمية والــشعبية األكاديميــة بــأن االقتحامــات واالعتقــاالت للشخــصيات وأضــاففلــسطين 

ولكــن كــل هــذا لــن يــنجح ولــن يــتمكن ، هــدفها هــو الــدفع بعمليــات التهويــد للمدينــة ومؤســساتها ومقدســاتها
عنـصرية الهمجيـة مـع شـعب المحتلون المستعمرون من تغيير الحقيقة الراسخة ولن تفلح هذه السياسات ال

  . الرباط والصمود والتمسك بالحقوق والثوابتأتقن

ــسطيني الــصابر والمــرابط كمــا والهجمــة المــستمرة  ــشعب الفل ــسطينية وال ان اســتهداف القــضية الفل
 تشتد والمؤامرات تزداد ولكن مقابل هذا فشعبنا يزداد صـمودا وثباتـا وتـشبثا بكـل حبـة تـراب إنماوالمتواصلة 

  . هذه البقعة المقدسة من العالم من ثرى

 صــبرا وثباتــا ورباطــا وتــصميما حتــى تحقيــق كافــة حقوقــه إالات االحــتالل لــن تزيــد شــعبنا إجــراءان 
  . المقدسةأرضه الدولة والعيش بكرامة وحرية وسالم في ٕواقامةبالحرية واالستقالل 

محبته نحـو البـشر فهـي ارض ان اهللا اختار هذه البقعة المقدسة من العالم لكي تكون مكان تجسد 
ــة ــراث والعراق ــاريخ والت ــة ، المقدســات والت ــديانات التوحيدي ــي ال ــة المقدســة ف ــةانهــا المدين ــثالث اإلبراهيمي  ال

  .يةسالم المقدسات المسيحية واإلأهموحاضنة 

 معروفــة ومكــشوفة بهــدف طمــس معــالم القــدس وتزويــر أصــبحتان االحــتالل يعمــل وفــق منهجيــة 
  .ن مكانتهاتاريخها والنيل م

 ومغاربها وفيها األرضمشارق  إلى  ستبقى فلسطينية منها انطلقت الرسالة المسيحيةاألرضوهذه 
 في تصفية القضية الفلسطينية وخاصة واألمريكيةية سرائيلُية ولن تفلح المؤامرات اإلسالم المقدسات اإلأهم

  .فيما يتعلق بالقدس واالستيطان والمقدسات
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 إلـى  المقدسة تتعرض للمؤامرات التي لم تتوقف منذ وعد بلفور المشؤومناوأرض من قرن أكثرمنذ 
 وان هــذه الوعــود والقــرارات لــن تغيــر مــن أبيــهت ترامــب المتطرفــة الــذي خــرج علينــا وكأنــه يــوزع تركــة اقــرار

  .الحقيقة شيئا

ان فلــسطين هــي ارض مقدســة هكــذا كانــت وهكــذا ســتبقى وهــي ليــست ملكــا لترامــب لكــي يقــدمها 
  .تالللالح

وان ، ان بالدنا هي ارض فلسطينية بامتياز وهي لشعبنا الفلسطيني رغم وعود بلفور وقرارات ترامب
قرار ترامب حول االستيطان لن يغير شيئا من واقع مدينتنا كمـا ان نقـل سـفارة بـالده للقـدس لـم يغيـر شـيئا 

  . بعد نقلهامن هوية القدس التي كانت عربية فلسطينية قبل نقل السفارة وبقيت هكذا

فالقــدس لنــا والمقدســات لنــا ومحــاوالت تهويــد المدينــة مــن خــالل تهويــد المنــاهج مــصيرها الفــشل 
  .كمصير كل المحاوالت السابقة لطمس حقوق هذا الشعب ومعتقداته وتاريخه ومقدساته

 مـن أمـام االختالفـات واالنقـسامات ليبقـوا صـفا واحـدا ٕوانهاءرص الصفوف  إلى ندعو الفلسطينيين
  . ومقدساتهمأرضهميستهدف 

 أيــةفــي فلــسطين هنالــك شــعب واحــد وطائفــة واحــدة اســمها الــشعب العربــي الفلــسطيني ولــن تــنجح 
 وتـضامننا وتالقينـا فـي سـاحات النـضال والكفـاح دفاعـا عـن اعـدل وأخوتنـامحاولة هادفة للنيل مـن وحـدتنا 

  .ي الحديثنسان قضية عرفها التاريخ اإلوأنبل

  . فلسطينياإعالمياادة المطران هذه لدى استقباله صباح اليوم وفدا وقد جاءت كلمات سي

  ٢٤/١١/٢٠١٩مكتب سيادة المطران 

*** 

  آراء عبرية مترجمة
 

  ٕحقائق ديمغرافية وجغرافية لهذا ستفشل مخططات بومبيو واسرائيل في ضم الضفة

 

  )٢٢/١١/٢٠١٩ هآرتس (اريئيلي شاؤول: بقلم

 والـسامرة يهـودا فـي المـستوطنات إن فيـه قال الذي بومبيو، مايك األمريكي الخارجية وزير تصريح
 اقتراحـات مثـل بالـضبط– األمـن مجلس وقرارات الدولي القانون ينص مثلما ،"قانونية غير" بالضرورة ليست
 إعطـاء أجـل مـن للـشفقة مثيـرة محاولـة يعتبـر –ووزراء كنيـست أعـضاء اقترحهـا التـي الغربيـة الـضفة ضم

  .المستوطنات لضم منطق أي فيه يوجد ال وجغرافي يديموغراف واقع في انونيةوق سياسية أهمية

 يهـودا منـاطق فـي المـستوطنات وضـع حقيقـة ويكشف لإلحصاء المركزي المكتب يعود سنة كل في
 كبيـر الـضم يؤيـدون مـن انكـسار فـإن ًدائمـا، كان مما أكثر السنة، هذه. القدس شرقي أحياء وفي والسامرة

 والـدعم إسـرائيل تـاريخ فـي مـسيحانية – متطرفـة قوميـة األكثـر الحكومـة وجـود أثارها التي التوقعات بسبب
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 إسـرائيل فـي الـديمقراطي بالنظام سيضر ضم أي أن على وتدل تعود المعطيات. ترامب لنظام المسبوق غير
 الـتحفظ، لينـاع هـذا،. الـدولتين حـل منـع يمكنـه ما المستوطنات وجود في يوجد ال وأنه. اليهودية وبهويتها
  .األمريكية اإلدارة وفي الطرفين في لتطبيقه ومسؤولة صادقة سياسية إرادة وجود شريطة

 أصـولية، – دينيـة – متطرفـة قومية حكومات رئاسة في نتنياهو وجود على سنوات عشر بعد حتى
 الوضـع فـإن ن،االسـتيطا بمـشروع ًقـدما الـدفع بإمكانهم وكان الدولتين، حل يرفضون وزراء فيها عمل التي
 مــن يــساعد لــم إذ تطورهــا، أســطورة وينــاقض الــسابقة الــسنوات فــي مثلمــا بالــضبط بــائس األرض علــى

 المـسؤولين الـدفاع ووزراء والتطـوير، البنـاء خطـط عـن المـسؤولين اإلسـكان وزراء: الـدائم الحل يعارضون
 المـسؤولين العـدل وزراء أو القانونيـة، غيـر االسـتيطانية البـؤر إخـالء عـدم وعـن البنـاء رخـص إعطاء عن
 أي إن يقــول الــذي للتــشريع الوزاريــة اللجنــة وقــرار االســتقواء، وفقــرة التــسوية وقــانون القوميــة قــانون عــن

ــانون ــضمن أن يجــب ق ــيم ووزراء للمــستوطنات، التطــرق يت ــاد عــن المــسؤولين التعل  الــسالم مــضامين إبع
 غيــر ميزانيــة تقــديم عــن المــسؤولين الماليــة ووزراء بالتهويــد، المليئــة التعليميــة المنــاهج مــن والــصهيونية

  .للمستوطنات مسبوقة

ــدأ ــرة لنب ــي "الموحــدة القــدس" بفك ــف الت ــى تق ــاك. ســعادتنا رأس عل ــين وهن ــراف أن يتب ــرئيس اعت  ال
 معطيـات حـسب موحـدة، مدينـة إلـى القـدس تحـول لـم إليهـا الـسفارة ونقـل إلسرائيل كعاصمة بالقدس ترامب
 وأخرى عربية مدينة إلى مقسمة القدس بقيت لقد ،)٢٠١٧ األول كانون حتى صحيح( القدس معهد نشرها

. اليهـود مـن هـم القـدس غربـي سـكان مـن ًألفـا ٣٤٧ من المئة في ٩٧. سكانها انتشار ناحية من يهودية
 ٤٢٠٠و يهودي، آالف ٢٠٩ فيها ويعيش الغرب إلى تنضم القدس شرقي في الموجودة اليهودية واألحياء

  .زئيف بسغات في ًتقريبا والباقون شبيرا، تل في نصفهم. عربي

 عربـي، ألـف ٣٣٨ فيهـا يعـيش التـي العربيـة والقـرى األحيـاء ففـي ًأيـضا؛ نفـسها هـي المرآة صورة
 األغلبيـة حيـث المدينـة، تقسيم إمكانية ويؤكد يعود الواقع هذا). المئة في ٠.٥ (ًيهوديا ١٧٧٠ فقط يسكن

 المقيـاس إلى ًاستنادا وذلك المئة، في ٦٢ إلى المئة في ٧٤ من ،١٩٦٧ لعاما منذ تقلصت فيها اليهودية
 المفاوضات أساسه على جرت الذي ،٢٠٠٠ األول كانون في كلينتون بيل الرئيس وضعه الذي الديمغرافي

 ســيادة تحــت ســتكون ًيهوديــا ًحيــا ١٢ الـــ أن أي ؛٢٠٠٨ فــي أنــابوليس وفــي ٢٠٠١ العــام فــي طابــا فــي
  .فلسطينية سيادة تحت ستكون ًعربيا ًوحيا قرية ٢٨ ـوال إسرائيل

 اليهــود. اليهــود مــن المئــة فــي ١١ فقــط مــنهم شــخص، ألــف ٣٤ اآلن يعــيش القديمــة البلــدة فــي
 المقدسـة األماكن. األرمن حي سكان من المئة في ٤٩و اليهودي، الحي سكان من المئة في ٥٩ يشكلون
 التقـسيم إمكانيـة تنفـي الحـرم، منطقـة وباألسـاس القديمـة، بلـدةال فـي زاويـة كـل تـنقط التـي الديانات لجميع
ــي ــات وتمل ــة مــشتركة – خاصــة ترتيب ــدة إلدارة – ودولي ــر دون القديمــة، البل ــراهن الوضــع تغيي ــي ال  إدارة ف
  .٢٠٠٨ العام في أولمرت إيهود اقترح مثلما المقدسة، األماكن
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 إلـى ًإسـرائيليا ١٤.٣٩٥ إضـافة تـم سنةالـ هـذه ًأيـضا والـسامرة؟ يهـودا منـاطق فـي يحدث الذي ما
 سـكان عـدد إجمـالي مـن المئـة فـي ٥ مـن أقـل أي ًألفـا، ٤٢٧ ،٢٠١٨ نهايـة فـي كـان الـذي الـسكان عدد

 والــسامرة يهــودا فــي الــسكان إجمــالي أوســاط فــي الفلــسطينيين نــسبة ارتفعــت ًأيــضا الــسنة هــذه. إســرائيل
. واجتمـاعي واقتـصادي أمني كابوس إلى للضم لةمحاو أي ستحول نسبة وهي المئة، في ٨٧ إلى ووصلت

 إسـرائيل، دولـة فـي هـي ممـا أعلى والسامرة يهودا مناطق في لليهود السنوية الزيادة نسبة تعد السنة وهذه
 الديمغرافيــة الهيمنــة علــى تــأثير لــذلك يوجــد ال أنــه نكتــشف ســنوات، لبــضع التوجهــات إلــى نظرنــا إذا لكــن

  .)بملكيتهم والسامرة يهودا في الخاصة األراضي من المئة في ٩٨ (للفلسطينيين والجغرافية

 يـشكل هذا. المئة في ٣.٤٨ إلى المئة في ٣.٥٢ من انخفضت لليهود السنوية الزيادة نسبة ًأوال،
 كانـت حينـه فـي. أوسـلو اتفـاق على التوقيع منذ األخيرة، سنة ٢٥ الـ ميز الذي االنخفاض لمنحى ًاستمرارا
 الــسكان زيــادة ،١٩٩٠ منــذ ًدائمــا هــو فكمــا الزيــادة؛ عــن ًثانيــا،. المئــة فــي ١٤ مــن بــةقري الزيــادة نــسبة

 األكبـر الدينيـة المـدن فـي يعيـشون مـنهم المئـة في ٨٥ ًوتقريبا المئة، في ٤٢.٨ بـ تساهم التي المتدينين
 عيليـــت وبيتـــار) نــسمة ٧٣.٠٨٠ (عيليـــت مـــوديعين: األخــضر الخـــط علـــى المقامــة والـــسامرة يهـــودا فــي

 مـسجل الـذي اإلقلـيم، هـذا فـي اإلسـرائيليين ثلـث مـن أكثر يعيش المدينتين هاتين ففي ،)نسمة ٥٦.٧٤٦(
 فـي ًفقـرا األكثـر اليهوديتـان المحليتـان السطلتان" المشجعة غير الصفة تحمالن وهما مستوطنة، ١٢٨ فيه

 اقتـراح كـل فـي). ١ عنقـودال في التوالي على ١٠و ٧ المكان في محلية، سلطة ٢٥٥ الـ بين من ("إسرائيل
  .الـــدائم الحـــل إطـــار فـــي إســـرائيل إلـــى ضـــمهما ســـيتم المـــدينتين هـــاتين فـــإن والفلـــسطينيين، إلســـرائيل

 ٣٨.١٩٣ (ادومــيم معاليــه: أصــغر همــا اللتــين والــسامرة يهــودا فــي العلمــانيتين المــدينتين بــين مــن ًثالثــا،
 المـسجلين عربـي ٦٤ الــ فـيهم بمـن (المئة في ١ من أقل بنسبة النمو ًتقريبا عقد منذ تواصل التي) نسمة
 ومثلمـا. والـسامرة يهـودا فـي األربـع المـدن بين من األصغر بقيت التي) نسمة ٢٠.٤٥٦ (اريئيل ثم ،)فيها
 ٥٩٠ اليـوم سـكانها عـدد شـمل لـو حتـى (سـكانها عـدد فـي مهم تغيير أي يحدث لم األخيرين، العقدين في

  .)ًعربيا

 وهو عنه، العودة يمكن ال واقع خلق لمحاولتها تنسبه أن نتنياهو لحكومة يمكن واحد إنجاز" هناك
 االسـتيطانية الكتـل خـارج العـام هـذا تحقـق والـسامرة يهودا في السنوية الزيادة من المئة في ٥٧ أن حقيقة

 هذا ،)األخضر الخط عن كم ٢٠ بعد على تقع التي وكدوميم اريئيل تشمل ال التي (األخضر للخط المحاذية
 غـوش لمـستوطنات الـسكان إضـافة مـصدره التغييـر هـذا. عقـد قبل ما إلى األكثر على المئة في ٢٥ مقابل

  .االستيطانية الكتل خارج متعمدة بصورة يسكنون الذين أجيالها، مر على ايمونيم

 مــستوطنة ١٢٤ الـــ وفــي األربــع، المــدن خــارج ألنــه العامــة، الــصورة يغيــر ال التوجــه هــذا ًعمليــا،
 نـصفها، فـي ًتقريبـا. المئـة فـي ٥٥ ،)والـسامرة يهـودا (اإلقليم هذا سكان نصف من أقل فقط يسكن ىاألخر
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. مـواطن آالف ٥ مـن أكثـر يوجـد مـستوطنات ١٠ فـي وفقط. مواطن ١٠٠٠ من أقل يسكن المئة، في ٤٧
  .األخضر الخط من ًقريبا يسكنون اإلسرائيليين معظم

 األراضـي مـن المئـة فـي ٤ يبلـغ أراض تبـادل علـى يقـوم ذيالـ الـدائم الحـل إمكانيـة ذلك، على بناء
 مــن المئــة فــي ٨٠ إســرائيل ســيادة تحــت ســيبقي. العــام هــذا ًأيــضا تتــضرر لــم األخــضر، للخــط المحاذيــة

 الجغرافـــي بالتواصـــل ًجـــدا قـــاس بـــشكل اإلضـــرار دون األخـــضر الخـــط خلـــف يـــسكنون الـــذين اإلســـرائيليين
 والتـي األخـضر الخـط داخـل تقـع التـي اإلسـرائيلية المستوطنات تلك تضر ولن. حياتهم ونسيج للفلسطينيين

  .األراضي تبادل إطار في أراضيها من جزء تسليم إلى ستضطر

 الــضفة فــي اليهــودي االســتيطان وتــرك باألرجــل، وصــوت "إســرائيل شــعب" عــاد ًأيــضا الــسنة وهــذه
 يهـودا إلـى األخـضر الخـط حـدود مـن الهجـرة مـصدرها الـسنوية الزيادة من فقط المئة في ٢٠ نحو. الغربية

  .والسامرة

 األسـطورة قيـود مـن تحريرنـا أجـل مـن أعـاله الموصـوفة الجهـود تكفـي ال الشديد، لألسف ذلك، مع
 حـل يؤيـدون ممـن الكثيرون. الدولتين حل ويمنع تغييره، يمكن ال ًوضعا خلقت المستوطنات بأن تقول التي

ــدولتين ــر أنــه يعتقــدون لــشعبين ال  وتموقعهــا انتــشارها طبيعــة يــدركون وال المــستوطنات، بــسبب ممكــن غي
  .وحجمها

 موضـوع فـي بالتـصريحات ًوشـبيها بـل سياسـي، بحـل ًقـدما الـدفع فـي يـساهم ال األمريكي التصريح
ــدولي المجتمــع معظــم بــدعم مفاوضــات عــن والعــرب الفلــسطينيين يبعــد فإنــه الجــوالن، وهــضبة القــدس   .ال

 أسـرى هـم "االسـتيطانية الكتـل" وفـي األخضر الخط داخل يسكنون الذين ئيلإسرا مواطني من المئة في ٩٧
 ال وهــم والحكومــة، الكنيــست فــي كبيــر نفــوذ ولهــا عــال، صــوتها منظمــة عــسكرية حفنــة أيــدي فــي بــإرادتهم

 والعنـف والعنـصرية المتطرفـة القوميـة مواقـع إلـى إسـرائيل كـل لجـر كفـى لقـول والقوة الشجاعة يستجمعون
 قطـاع فـي مجديـة غيـر عنف جوالت نحو والتدهور القانون بسلطة المستمر والمس الميزانية في واالختالل

  .العالم في هستيرية دولة ومكانة الغربية والضفة غزة

  ٢٣/١١/٢٠١٩ القدس العربي
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  اخبار باالنجليزية

The King’s clarity 
 

Addressing a New York audience, King Abdullah made it perfectly clear that Israeli-

Jordanian relations are at an all-time low. At an event in New York city organised and 

hosted by The Washington Institute for Near East Policy — a think tank known for its pro-

Israel leanings — King Abdullah blamed Israeli domestic issues for the current Israeli-

Jordanian bilateral relations. 

To be sure, King Abdullah is seen in the United States as a moderate leader whose quest 

for comprehensive and lasting peace is beyond doubt. He has worked so hard to bring 

about peace. Like his late father, he never missed an opportunity to express his sincere 

desire to peacefully resolve the Palestinians issue. Jordan has long supported a two-state 

solution, because other alternatives would be worse for all. Besides, the King never left a 

stone unturned to help produce a conducive environment for peace. Therefore, when he 

pointed finger at Israel as the cause for the current stalemate, no one in the United States 

could accuse him of being anti-Israel. On the contrary, the audience — mainly American 

Jews — gave him a standing ovation.  

Obviously, the King was sending clear messages that time is ticking on a two-state solution. 

He implicitly blamed the United States for not doing enough to resolve the long-standing 

conflict. Of course, it takes leadership and courage to speak clearly and openly against 

current American policy in the region as a whole. The King was right when he stressed that 

only the United States could help resolve the Palestinian issue.  

Unfortunately, the incumbent American president has opted for a policy that has almost 

killed the peace process. With the latest American decision on settlements, it is clear that 

the United States is not only committed to the security of Israel but also to its expansion! It 

seems that the American right is no longer interested in helping resolve the conflict. 

Needless to say, Washington has become part of the problem rather than part of the 

solution. 

The other night, I was on Al Jazeera debating the issue of settlements with an American 

adviser to the Republican Party. Shockingly, he said that for President Trump to do 

something against international law with regard to Israeli settlements is leadership! He said 

that his country stands with Israel against its enemies and that Israel is surrounded by 

foes! This proves that the narrative inside the United States is identical to the one held by 

the Israeli right. I personally lived and worked in the United States and noticed the 

dominance of this kind of narrative. 

This reminds me of the late Edward Said’s insistence that there is a repertoire of negative 

images about Arabs and serotypes to justify injustice done to the Palestinians. So, it is of 

paramount importance for the King to shock these convictions held by many Americans 

with regard to Arabs and Israelis, and tell them directly that Israel is to blame and that 

their country has to rethink its ill-advised strategy towards the region as a whole and the 

Palestinian cause in particular. 

Jordan Times Nov 25,2019  
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