
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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  :للمزيد من األخبار تابعونا على
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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 
  

  ٤  يشيد بمواقف الملك تجاه القضية الفلسطينية" ائتالف الجمعيات المقدسية" •

  ٤  الدفاع المدني يوفر متطلبات السالمة العامة داخل األقصى •

  شؤون سياسية
  

  ٥  سارات التسوية السلميةشرعنة االستيطان ضربة لم: النواب •

  ٦  االحتالل جرائم القتل البطيءتستنكر ارتكاب الجامعة العربية  •

  ٧  خارجية النواب تستنكر التصريحات األميركية حول المستوطنات •

  ٧  االستيطان شرعنة بشأن األميركي القرار ضد الدولية للجنائية توجهنا :إشتية •

  اعتداءات
  

  ٨  دساالحتالل يعتقل فتيين من الق •

  ٨  ًجرافات االحتالل تهدم منزال شمال القدس •

  اعتداءات/ تقارير
  

وجريمة االحتالل بحق الشهيد ..  المستوطنات"شرعنة" ضد "يوم غضب فلسطيني" •

  ٩  أبو دياك

  فعاليات
  

  ١١  الجمعة المقبل" ايام مقدسية"السعود يعلن عن بدء فعاليات  •

 ان في عم بيان صادر عن تجمع الهيئات المقدسية •

  ١٢  االحتالل يشن حملة مسعورة ويغلق المؤسسات الفلسطينية في المدينة       

  شؤون مقدسية
  

  ١٤  األقصى المسجد أسفل مخبأة حكاية ..األرواح مغارة •

  



 
٣

  عنصرية
  

  ١٦  إسرائيل فشلت في إثبات تهمة حقيقية للشيخ صالح : "الغد"زبارقة لـ  •
  

  

  آراء عبرية مترجمة
  

  ١٨  العيسوية مستمرةالحملة الشرطية ضد  •

  اخبار باالنجليزية
  

King Abdullah: Mounting accomplishments and 

 more distinguished awards ٢٠  

Israel’s next move: Real danger in US decision to normalise illegal 

settlements ٢٢  

Thousands of Palestinians protest US move on Israeli settlements ٢٤  

  

  

  
  



 
٤

  القدساالردن 

  يشيد بمواقف الملك تجاه القضية الفلسطينية" ائتالف الجمعيات المقدسية"
  

ًإن األردنيين جميعا مستمرون في الدفاع : قال رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود - عمان
  .حتالل اإلسرائيليًعن القضية الفلسطينية والقدس، مشيدا بصمود المقدسيين في مواجهة قوات اال

وأضاف، خالل استقبال اللجنة امس ائتالف الجمعيات المقدسية، أن اللجنة بصدد إطالق فعاليات 
 وتسلط الضوء على القدس والمقدسات، باإلضافة إلى كشف  ، يوم الجمعة المقبل»أيام مقدسية«

  .الممارسات واالنتهاكات التي تقوم بها قوات االحتالل بحق المقدسيين

بع السعود، أن الواليات المتحدة األميركية أصبحت منحازة لمعسكر الظالم بقراراتها األحادية، وتا
ولفت إلى أن لجنة فلسطين النيابية ستطلق كذلك حملة لجمع مليون . وعدم احترامها للشرعية الدولية

قة شرف بحق ، بالتعاون مع نادي العودة الفلسطيني في لندن، وهي بمثابة وثي»حقي وقراري«توقيع 
من جهته، أشاد االئتالف بمواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني تجاه القضية . العودة لالجئين الفلسطينيين

الفلسطينية، ودور الوصاية الهاشمية في المحافظة على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، 
 .بي واإلسالميمطالبين بتعميم تجربة حملة جمع مليون توقيع على العالمين العر

  ١ ص٢٧/١١/٢٠١٩الدستور 

***  

 الدفاع المدني يوفر متطلبات السالمة العامة داخل األقصى

  الرأي-عمان 

أكد مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعه على أن توفير شروط السالمة العامة داخل 
ٕا الجهاز من أنظمة إطفاء وانذار المسجد األقصى المبارك مستمر من خالل المشاريع التي يقوم بتنفيذه

ًبالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية تنفيذا لوصاية ورعاية جاللة الملك عبد اهللا 
ًالثاني ابن الحسين المعظم على المقدسات اإلسالمية مشيرا إلى أنه تم عقد ثالث دورات متتالية لموظفي 

وبين اللواء البزايعه أن هذه الدورات المتخصصة لتأهيل  لمباركأقسام اإلطفاء في المسجد األقصى ا
العاملين في المسجد األقصى تهدف إلى تعزيز خبراتهم ورفع مستواهم الميداني في التعامل مع الحوادث 

وأثنى اللواء البزايعه على  والحرائق على وجه التحديد التي قد تقع داخل حرم المسجد األقصى المبارك
ي تبذلها دائرة أوقاف القدس في المسجد األقصى ووزارة األوقاف والشؤون والمقدسات الجهود الت

اإلسالمية األردنية على دورهما في تسهيل مهمة جهاز الدفاع المدني األردني في تركيب أنظمة اإلطفاء 
  . واإلنذار وتدريب موظفي أقسام اإلطفاء على هذه األنظمة

  ٢٠ص/٢٧/١١/٢٠١٩الرأي 



 
٥

  ةشؤون سياسي

  شرعنة االستيطان ضربة لمسارات التسوية السلمية: النواب
 

اعتبر مجلس النواب االعتراف األميركي األخير بشرعنة وجود المستوطنات على األراضي   -عمان
الفلسطينية المحتلة، ضربة لمسارات التسوية السلمية العادلة التي ما زلنا نطالب بها كمرجعية ثابتة 

  .اإلسرائيلي بإعالن قيام الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني وعاصمتها القدسإلنهاء الصراع العربي 

وفي بيان للمجلس تاله رئيسه المهندس عاطف الطراونة في مستهل جلسة النواب أمس الثالثاء، 
، ودعا الى تعميمه على البرلمانات العربية والدولية، اشار الى تمسك األردن بقيادة مليكه الهاشمي المفدى

» ُدولة االحتالل«وبالمرجعيات األممية لرعاية وتنفيذ قرارات القانون الدولي، قائال ان على الجانب اآلخر، 
تنفرد في القرارات بإعالنها العزم بضم أراضي غور األردن، وشمال البحر الميت، وهو القرار الذي يضاعف 

َ نهاية لهذا الظلم الكبير الذي لحق الخطر، ويذهب بنا جميعا نحو المجهول حيث ال آفاق للسالم وال
  .بفلسطين على مدى سنوات وعقود ماضية

ًوقال الطراونة، إن القرار االميركي، والنوايا اإلسرائيلية، يمثالن ضربة مزدوجة لدعوات السالم  ً
ًواالستقرار في منطقتنا، وهما خطر محدق يشكل نهاية مؤسفة لكل الجهود الداعية إلنهاء معاناة  ً

 حد لما عايشته أجيال وأجيال، من مصادرة الحقوق، ومشاهداتهم لنصرة الظالم على  طينيين ووضعالفلس
ولفت الى ان مجلس النواب، وهو يرصد كل انتهاكات اإلسرائيليين  .حساب حقهم المشروع بالدولة واألمان

وني للخارطة بحق أهلنا في فلسطين، فانه ينظر بعين الحذر والتحذير، من المساس بالواقع القان
، فضم غور األردن لدولة اسرائيل واالعتراف ١٩٦٧الفلسطينية وحدودها على الرابع من حزيران العام 

بشرعية المستوطنات، ينبع من ذات عقلية الشر التي أصدرت وعد بلفور وسايكس بيكو، بعد منح إسرائيل 
للظالم كمكافأة على ظلمه وقتله وتشريده أراضي جديدة الحتاللها، وكأن الواليات المتحدة تمنح االمتيازات 

ُواوضح الطراونة في البيان الذي تاله، ان القضية الفلسطينية تمر اليوم بأخطر تحدياتها،  .لشعب بأكمله ُ
ُوهي قضية األردن األولى، وقضية العرب المركزية، وهي عقدة الصراع مع إسرائيل التي ما زالت ترمي  ُ

الدولية وتتجاوز في احتاللها القانون كما تتجاوز في ممارساتها القيم وراء ظهرها بقرارات الشرعية 
  .اإلنسانية

واضاف، نقف اليوم أمام منعطف خطير في هذا الملف، وعلينا التحلي بروح المسؤولية الوطنية 
في التعامل مع هذا التحدي الخطير، والتاريخ الجديد من مظلمة ومعاناة الشقيق الفلسطيني، وعلينا أن 

 قائدنا المفدى جاللة الملك عبد اهللا الثاني الذي يرفع شعار العدل الدولي على مساحات األمم  قتدي بنهجن
ًكافة، وينادي بإنهاء أقدم احتالل على األراضي العربية كمدخل ألمن واستقرار المنطقة بأسرها، وتحقيق 

ُ صاحب الرؤية والصدارة جاللة وقال، لقد أصاب .آمال األجيال وأحالمهم في واقع آمن ومستقبل مشرق



 
٦

الملك، في ربط مسارات جهود الحرب على اإلرهاب، بمستقبل حل القضية الفلسطينية، حيث ال استقرار في 
المنطقة وال مجال إلنهاء التطرف، إال بوقف االعتداءات اإلسرائيلية وقتلها اليومي ألحالم وتطلعات شعب 

ٕالنواب بروح المسؤولية الوطنية، وادراكه لحجم التحدي، ينطلق وأكد ان تعامل مجلس  .أعزل خذله العالم
من تقدير دقيق، لمصالح المملكة العليا، ورسم خارطة مواقفنا في مواجهة التطورات الخطيرة األخيرة، 

ًاستنادا على جهود جاللة الملك ولنكون عونا له وللعدالة وسندا لألشقاء الفلسطينيين واضاف، ان  .ً
ًن القوى الدولية، تحتم علينا اإلمعان جيدا في البحث عن إسناد الموقف األردني بتحشيد َمعادلة موازي

ًعربي، للتعامل مع المتغيرات في مواجهة التطرف الذي يدعم بعضه، وذلك بتوحيد الجهود هدفا ومقصدا  ً
رابهم الوطني ًفي دعم األشقاء الفلسطينيين وصوال إلعالن قيام دولتهم كاملة السيادة والكرامة على ت

  .وعاصمتها القدس المحتلة، وبما ينهي الصراع العربي اإلسرائيلي على ُأسس السالم العادل والشامل

  ٢٧/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 

  االحتالل جرائم القتل البطيءتستنكر ارتكاب الجامعة العربية 

 

التـي " اإلسـرائيلية"ريمـة جامعة الدول العربية، اليـوم الثالثـاء، الج استنكرت – وكالة القدس لألنباء
 دياك داخل سجون االحتالل التـي أدت إلـى وفاتـه جـراء اإلهمـال أبواقترفها بحق األسير الفلسطيني سامي 

وقـال أمـين عـام مـساعد الجامعـة لـشؤون  .الطبي، داعية المجتمع الدولي إلى حماية األسـرى الفلـسطينيين
في تصريحات للصحافيين، إن أبو دياك كان يعاني مـن فلسطين واألراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، 

ًاســتفحال إصــابته بالــسرطان، مبينــا أن االحــتالل أصــر علــى أن يبقيــه مكــبال بــأغالل األســر فــي زنزانتــه  ً
ًوأضـاف أن الـشهيد أبـو ديـاك هـو الـشهيد الخـامس هـذا العـام، متهمـا سـلطات االحـتالل بارتكـاب  .المظلمة

 علــي مــن أن اســتمرار صــمت أبــووحــذر  .د لألســرى الفلــسطينيين فــي ســجونهاجــرائم القتــل البطــيء المتعمــ
ًالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية يشجع إسـرائيل علـى مواصـلة هـذا الـنهج اإلجرامـي، مـشيرا إلـى 

  .أمام مؤسسات العدالة الدولية الناجزة" إسرائيل"أن هذه الجرائم تقتضى مساءلة 

  ٢٦/١١/٢٠١٩ وكالة القدس لألنباء

*** 

  

  

  

  



 
٧

 خارجية النواب تستنكر التصريحات األميركية حول المستوطنات
 

استنكرت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، التصريحات األميركية حول شرعنة وجود -عمان
 .المستوطنات اإلسرائيلية على األراضي الفلسطينية المحتلة

ها النائب رائد الخزاعلة، التصريحات كما استنكرت في بيان اليوم الثالثاء على لسان رئيس
 .اإلسرائيلية حول ضم أراضي غور األردن وشمال البحر الميت

إن مثل تلك التصريحات واالعترافات هي بمثابة عرقلة وخرق صارخ لعملية السالم، : وقالت
 .وتأجيج للصراع العربي اإلسرائيلي

افل الدولية المطالبة بوقف االعتداءات اإلسرائيلية وأكدت اللجنة جهود جاللة الملك عبداهللا الثاني في المح
على الشعب الفلسطيني، والمحافظة على عروبة القدس، والوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، مشددة 

  )بترا .)في الوقت ذاته على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

  ٢٧/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 

  االستيطان شرعنة بشأن األميركي القرار ضد الدولية للجنائية توجهنا :إشتية

 

 استـشهاد مـسؤولية اإلسـرائيلي االحتالل حكومة إشتية، محمد الوزراء رئيس حمل – وفا – اهللا رام
 تتعمدها التي الطبي اإلهمال سياسة جراء خطير صحي وضع من يعاني كان الذي دياك، أبو سامي األسير
  .أسرانا بحق لاالحتال سلطات

ـــب ـــصليب إشـــتية وطال ـــر ال ـــوق ومؤســـسات األحم ـــسان حق ـــدولي والمجتمـــع اإلن ـــوا أن ال ـــا يعمل  م
 تتكـرر ال لكـي مـنهم، المرضـى خاصـة االحـتالل، سـجون فـي أسـرانا بقيـة عـن اإلفـراج اجـل من يستطيعون

  .أهله بين دفنه يتم لكي فورا جثمانه عن باإلفراج مطالبا دياك، أبو سامي الشهيد األسير ومأساة معاناة

 االستيطان حول اإلسرائيلي األميركي للقرار الرافضة الجماهيرية الوقفة في مشاركته خالل ذلك جاء
 .اهللا رام مدينة وسط المنارة دوار على الثالثاء، اليوم القدس، في والتعليم التربية مديرية ٕواغالق

 إال هـي مـا الـوطن، طـول علـى الممتدة سميةوالر الشعبية والحالة الوقفة هذه" :الوزراء رئيس وقال
 كـل ومؤسـساتيا ورسـميا شـعبيا ونـرفض يدعمونه، الذين وكل ومركباته االحتالل مكونات لكل ورفض تعبير

  ".االستيطان أم القدس بحق ذلك أكان سواء األميركية اإلدارة من التصريحات الرفض،

 المتحـدة والواليـات القـرار، لهـذا ال قالـت األمـن مجلـس فـي دولة ١٥ أصل من ١٤ :اشتية وأضاف
 إلــى توجهنــا وقــد وشــعبنا، أرضــنا بحــق القــانوني وغيــر الــشرعي غيــر القــرار هــذا فــي معزولــة وحــدها تقــف

 واالسـتيطان، الجـدار رفـض الدوليـة العـدل محكمـة مـن قرار وهناك القرار، هذا ضد الدولية الجنايات محكمة
 .ذلك تفعيل على نعمل وسوف



 
٨

 كـل مـدني، ومجتمـع شـعبية ومؤسـسات ديـن، ورجـال مـسؤولين صـوت، بـأعلى ليـوما نحن: "وتابع
 مكوناتها وكل القرن صفقة يرفض الذي عباس، محمود الرئيس السيد خلف واحدا موقفا نقف شعبنا، أبناء
 يكون أن يمكن ال أنه الثابت، الوطني موقفنا نؤكد اليوم :اشتية واستدرك".يذكر شيء أي فيها يبق لم التي

  .االحتالل ينته لم ما األرض، هذه على سالم ناكه

  ٢٧/١١/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*** 

  اعتداءات

  االحتالل يعتقل فتيين من القدس

 اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، فتيين من بلدة سلوان جنوب -وفا -القدس    
 قوات االحتالل اعتقلت فجر اليوم عمران مفيد ، بأن"وفا"وأفادت مصادر محلية لـ.المسجد األقصى المبارك

بعد مداهمة منزل )  عاما١٦(من حي بئر أيوب، وعالء محمد محمود العباسي )  عاما١٨(خضور 
ذويهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتها وسط إطالق طائرة مراقبة في سماء الحي أثناء عملية 

)  عاما١٧(امود في سلوان واعتقلت مؤمن العباسي وكانت قوات االحتالل قد داهمت حي رأس الع.االعتقال
  ). عاما١٧(وحاتم جبر العباسي )  عاما١٦(ومصعب محمود العباسي 

  ٢٧/١١/٢٠١٩وفا 

*** 

  ًجرافات االحتالل تهدم منزال شمال القدس

 

هدمت بلدية االحتالل، الثالثاء، منزال في المنطقـة الـصناعية بـالقرب مـن بلـدة قلنـديا شـمال مدينـة 
  .دس المحتلةالق

آليــات االحــتالل،  وأفــادت مــصادر محليــة، بــأن طــواقم تابعــة لبلديــة االحــتالل فــي القــدس ترافقهــا
  .وشرعت الجرافات بهدمه بحجة عدم الترخيص حاصرت منزال يعود لعائلة البازيان في المنطقة الصناعية

  .لتواجد في المكانوأضافت المصادر، أن قوات االحتالل أخلت المنزل من قاطنيه ومنعتهم من ا

 ١٤٠االحـتالل هـدمت  فـإن سـلطات" بتـسيلم"وبحسب مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنـسان 
  .الماضي منشأة في محافظة القدس منذ مطلع العام الجاري وحتى أيلول

  ٢٧/١١/٢٠١٩األيام 

***  
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  اعتداءات/ تقارير 

 حتالل بحق الشهيد أبو دياكوجريمة اال..  المستوطنات"شرعنة" ضد "يوم غضب فلسطيني"

 نادية سعد الدين 

 عمت األراضي الفلسطينية المحتلة، أمس، حالة عاتية من الغليان والغضب الشديدين ضد -عمان
المستوطنات، ” شرعنة“ًعدوان االحتالل اإلسرائيلي واالنحياز األميركي السافر له، ما تجسد مؤخرا في قرار 

  .لعنيفة ووقوع اإلصابات واالعتقاالت بين صفوف المواطنين الفلسطينيينمما أدى إلى اندالع المواجهات ا

وخرجت الجماهير الفلسطينية العارمة في أنحاء مختلفة من الوطن المحتل، عبر المسيرات 
الذي دعت إليه القوى والفصائل الفلسطينية، لتأكيد ” يوم الغضب الفلسطيني“والتظاهرات االحتجاجية، في 

  .المستوطنات” بقانونية“الشعبي لجريمة االحتالل بحق األسرى، وللقرار األميركي األخير الرفض الرسمي و

وندد الفلسطينيون بالجريمة اإلسرائيلية الجديدة المرتكبة بحق األسير الفلسطيني في سجون 
ة ، الذي استشهد أمس بسبب اإلهمال الطبي المتعمد من قبل إدار)ً عاما٣٧(االحتالل، سامي أبو دياك 

ً شهيدا فلسطينيا٢٢٢السجون، ليرتفع بذلك عدد شهداء الحركة األسيرة في سجون االحتالل إلى  ً.  

األسير أبو دياك، المريض بالسرطان، استشهد داخل سجون “وأفاد نادي األسير الفلسطيني بأن 
  .”االحتالل جراء اإلهمال وعدم تقديم الرعاية الطبية الالزمة له

 والمحكوم بالسجن المؤبد ثالث مرات، ٢٠٠٢ دياك، المعتقل منذ العام األسير أبو“وأوضح بأن 
ً عاما، أصيب بمرض السرطان في األمعاء نتيجة اإلهمال الطبي في سجون االحتالل، فيما ٣٠إضافة إلى 

  .”تعرض خالل سنوات اعتقاله إلى التعذيب وسياسة القتل الممنهجة

ل قتلت، خالل العام الجاري، خمسة أسرى، من سلطات االحتال“إن ” األسير الفلسطيني“وقال 
ً أسيرا داخل سجون االحتالل ٦٧بينهم أبو دياك، فيما استشهد نتيجة اإلهمال الطبي اإلسرائيلي المتعمد 

  .”١٩٦٧منذ العام 

 يعانون من حالة ٢٠٠ أسير مريض داخل سجون االحتالل، منهم ٧٠٠“واشار إلى وجود زهاء 
، وذلك من ”متابعة طبية حثيثة، عدا عشر حاالت على األقل مصابين بالسرطانمرضية مزمنة ويحتاجون ل

  . آالف أسير فلسطيني في السجون اإلسرائيلية٦إجمالي قرابة 

وانطلقت في بلدة سيلة الظهر، جنوب جنين، مسقط رأس الشهيد أبو دياك، مسيرات حاشدة 
قوى الشعبية في البلدة وقراها المجاورة، وغاضبة، بمشاركة طلبة المدارس والمؤسسات والفعاليات وال

للتنديد بالجريمة أإلسرائيلية البشعة، والمطالبة من المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف جرائم االحتالل 
  .التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والحركة األسيرة خاصة

شعل الشبان الغاضبون اإلطارات، وأغلقت المحالت أبوابها وعم اإلضراب التجاري الشامل، فيما أ
” حوميش“وأغلقوا الشارع الرئيس الذي يربط محافظتي جنين بنابلس، كما وضعوا الحواجز أمام مستوطنة 
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اإلسرائيلية المخالة جنوب جنين، المقامة فوق أراضي سيلة الظهر، رافعين االعالم الفلسطينية وصور 
  .بجريمة إعدامه، وفق األنباء الفلسطينيةالشهيد أبو دياك، ومرددين الشعارات المنددة 

ونددت القوى الرسمية والشعبية بجريمة استشهاد أبو دياك؛ إذ حذرت الرئاسة الفلسطينية من 
حكومة االحتالل مسؤولية “، محملة ”استمرار مسلسل القتل البطيء لألسرى في سجون االحتالل“

  .”عمداستشهاد األسير أبو دياك، نتيجة اإلهمال الطبي المت

استشهاد “فيما أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، أن 
  .”ًاألسير أبو دياك، يعد جريمة إسرائيلية جديدة، ودليال آخر على خطورة األوضاع في سجون االحتالل

سرى، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، والضغط لضمان إطالق سراح األ“وطالبت عشراوي 
ًووقف منظومة القمع والتعذيب واالعتقال اإلسرائيلية، التي تشكل عمادا رئيسا من أعمدة منظومة االحتالل  ً

  .”واالستعمار في فلسطين

بتدخل دولي “من جانبها، طالبت الحكومة الفلسطينية، على لسان المتحدث باسمها إبراهيم ملحم، 
حكومة االحتالل بحق األسرى في مخالفة للشرائع عاجل لوقف سياسة الموت البطيء التي تنتهجها 

  . ”والقوانين الدولية

التحرك لدى كل الجهات القانونية والحقوقية والدولية إلنقاذ األسرى في سجون “وأشار ملحم، إلى 
  ”.االحتالل، خاصة المرضى، في أعقاب هذه الجريمة

ة حرب ارتكبتها وتتحمل الجريمة ترتقي إلى كونها جريم“أن ” فتح“بدورها، قالت حركة 
  ....”مسؤوليتها مصلحة السجون باعتبارها المسؤولة مباشرة عن حياة األسرى

انتفاضة “انتفاضة شعبية عارمة غاضبة “فيما دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى ... >>
ً، تنديدا بجريمة اإلعدام بحق أبو دياك، ودعما واسنادا للحركة األسيرة ضد ا”الحرية ً لهجمة اإلسرائيلية ًٕ

األمم المتحدة والمؤسسات الدولية مسئولية صمتها إزاء جرائم االحتالل المتواصلة “، محملة ”المسعورة
  .”بحق الحركة األسيرة

، ”يوم الغضب الفلسطيني“عمت األراضي المحتلة في  تزامن ذلك مع حالة الغضب العارمة التي
المستوطنات، ورفض ” شرعنة“واجهة القرار األمريكي بشأن الذي دعت إليه القوى والفصائل الوطنية، لم

  .اإلنحياز األمريكي لعدوان االحتالل بحق الشعب الفلسطيني، وسط حالة تأهب إسرائيلي غير مسبوق

وانطلقت الفعاليات والمسيرات االحتجاجية الشعبية الحاشدة في مختلف أنحاء األراضي المحتلة، 
... << 

  ٢٣ص/٢٧/١١/٢٠١٩الغد 

*** 
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  فعاليات

 الجمعة المقبل " ايام مقدسية"السعود يعلن عن بدء فعاليات 

   شادي الزيناتي-جفرا نيوز 

" أيام مقدسية"اعلن رئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي يحيى السعود عن اطالق فعاليات   
طقة رأس العين  بمن والذي ستبدأ فعالياته تمام الرابعة عصر الجمعة المقبل في مركز الحسين الثقافي

ولمدة ثالثة ايام وبرعاية رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وبشراكة مع امانة عمان ووزارات الثقافة 
 القدس والشباب واالوقاف واللجنة الملكية لشؤون

يوم الثالثاء ان االيام ستشهد فعاليات عديدة من صناعات وبين السعود خالل مؤتمر صحفي   
  ر ثالث اياموبازار وندوات على مدا

واكد السعود رفض لجنة فلسطين القاطع لكل قرارات االحتالل الرامية لتغيير الوضع الديني   
والتاريخي للقدس ، مشيرا الى ان جهود لجنة فلسطين هي امتداد للجهود والمواقف التي يعبر عنها جاللة 

 الملك في كل المحافل الدلولية نصرة للقضية والشعب الفلسطيني

 السعود الواليات المتحدة االمريكية باالنحياز للشرعية الدولية ومعسكر السالم حيث انها وطالب  
  اصبحت من خالل قراراتها االخيرة شريكا لالحتالل وتنحاز لمعسكر الظالم

، % ٨٠واشار السعود ان امانة عمان قدمت التجهيزات والمرافق الالزمة التمام الفعاليات بنسبة   
جد اي تكاليف مالية تترتب على اي جهة جراء هذه الفعاليات الداعمة للقدس والقضية مؤكدا انه ال يو

  الفلسطينية

معارض مقدسية تراثية  :ستعدادات للفعالية التي تشمل واعلنت اللجنة انه تم استكمال اال  
ت ، ،مأكوالة وشعرية، ندوات ثقافية وسياسيةوفلكلورية، تحفيات وصناعات تقليدية، أمسيات أدبي

، ومطبوعات ودالالت حيه للمرأة ور ولوحات للجيش العربي في القدسومشروبات مقدسية ومعرض ص
 .والطفولة

 مساءا ندوة بعنوان ٧ الى الساعة ٥وبعد افتتاح المعرض في اليوم األول ستقام من الساعة   
س عبد اهللا كنعان سيتحدث خاللها اللجنة الملكية لشؤون القد" الدور األردني في الدفاع عن القدس "

والعميد المتقاعد الركن محمد عايد أبو عواد والدكتور بكر خازر المجالي من جمعية عون الثقافية 
 والدكتور رافت المصري من جامعة العلوم التطبيقية ، ورئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي يحيى السعود

 سيكون ١/١٢/٢٠١٩الثالث الموافق  واليوم ٣٠/١١/٢٠١٩وفي اليوم الثاني للفعالية الموافق   
 .  مساءا٨ صباحا ولغاية الساعة ١٠المعرض مستمرا من الساعة 
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بعنوان ( ستعقد ندوة ٣٠/١١/٢٠١٩وعلى هامش الفعالية في اليوم الثاني يوم السبت الموافق   
 ظهرا ومن ضمن ١.٠٠ ولغاية الساعة ١١من الساعة ) التحديات والمخاطر المحدقة في القدس

شاركين في الندوة معالي وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية الدكتور محمد الخاليلة ومعالي الم
فضيلة رئيس مجلس اوقاف القدس عبد العظيم وحيا القراله رئيس لجنة فلسطين في مجلس االعيان 

 . سلهب والقس سامر عازر

مبادرات شبابية بمشاركة رابطه  مساء محاضرة بعنوان ٦ الى الساعة ٤كما سيعقد من الساعة   
صندوق الملك وشباب من اجل القدس ولجنة القدس في جامعة العلوم اإلسالمية وهيئة شباب كلنا األردن 

 .عبد اهللا للتنمية

  ستكون النشاطات على النحو التالي١/١٢/٢٠١٩االحد الموافق / اما اليوم الثالث للفعالية 

 ظهرا جلسة حوارية تتحدث عن دور المرأة المقدسية في ١.٠٠ صباحا لغاية الساعة ١١الساعة ()١(
  الحفاظ على الهوية بمشاركة رئيسة حارسات المسجد األقصى زينات أبو صبيح والمرابطة اعتدال االشهب

  مسرحية٦ الى الساعة ٤من الساعة )٢(

  فقرات شعرية٦ الى الساعة ٥من الساعة )٣(

 . يت الرواد فرقة ب٨ الى الساعة ٧من الساعة )٤(

  ٢٦/١١/٢٠١٩جفرا نيوز 

*** 

  في عمان بيان صادر عن تجمع الهيئات المقدسية

  االحتالل يشن حملة مسعورة ويغلق المؤسسات الفلسطينية في المدينة
    

اصدر تجمع الهيئات المقدسـية فـي عمـان بيانـا حـول الحملـة المـسعورة التـي يـشنها االحـتالل فـي 
  :الوطنية الفلسطينية في القدس فيما يلي نصه ضد المؤسسات األخيرة األيام

ّصعدت قوات االحتالل الـصهيوني مـن خطواتهـا التهويديـة فـي مدينـة القـدس المحتلـة، حيـث شـهد 
األسبوع الماضي حملة شرسة من االعتداءات الـصهيونية ضـد المؤسـسات الفلـسطينية فـي مدينـة القـدس، 

حيــث . ض ســيطرة يهوديــة أمنيــة ثقافيــة علــى المدينــةبهــدف ضــرب هويــة المدينــة العربيــة الفلــسطينية وفــر
 ٦أغلقت سـلطات االحـتالل يـوم األربعـاء الماضـي، مؤسـسات فلـسطينية فـي مدينـة القـدس المحتلـة، لمـدة 

واعتقـل االحـتالل مـدير التربيـة والتعلـيم فـي القـدس . أشهر، وذلك بقرار من وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي
 مديرية التربية والتعلـيم لمـدة سـتة أشـهر ممـا يعنـي تعطيـل بإغالقًحتالل قرارا كما اصدر اال، سمير جبريل

ــدة القديمــة  كافــة المــوظفين والعــاملين عــن العمــل طــول هــذه المــدة، وأغلقــت المــسجد الرصاصــي فــي البل
كمــا . واســتولت علــى مفاتيحــه، واحتجــزت مــوظفي مدرســة األيتــام اإلســالمية لعــدة ســاعات داخــل المــسجد

حــافظ القــدس عـدنان غيــث، بعــد مداهمـة منزلــه الكــائن فـي بلــدة ســلوان جنـوب المــسجد األقــصى اعتقلـت م
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واقتحمت قوات االحتالل مكتب تلفزيون فلسطين الذي يتبع لهيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلـسطينية، . المبارك
ــرارا يقــضي بإغالقهــا لمــدة  ــى أبوابهــا ق ــاوي٦ّوعلقــت عل  اســتدعاء  أشــهر وســلمت مراســلته كريــستين رين

ًواقتحمت أيضا قوات االحتالل اإلسرائيلي مقر المركز الصحي العربي في شـارع الـسلطان سـليمان . للتحقيق
بمدينة القدس، وصادرت بعض ملفاته وكـاميرات المراقبـة واعتقلـت مـديره أحمـد سـرور، كمـا اعتقلـت مـدير 

  .مكتب األرز لإلنتاج التلفزيوني المصور أيمن أبو رموز

غالق المؤسسات الفلـسطينية بالقـدس جـاءت بعـد يـومين فقـط مـن قـرار وزيـر الخارجيـة إن حملة إ
ًاألمريكيــة المتعلقــة باالســتيطان فــي فلــسطين المحتلــة، والتــي أعطــت مزيــدا مــن الــدعم والغطــاء لالحــتالل 

ثـالث وقيـام سـلطات االحـتالل بـإغالق . اإلسرائيلي لمواصلة مشاريعه التهويدية في القدس والضفة الغربيـة
مؤســسات خدميــة تعمــل فــي مجــاالت التعلــيم والــصحة واإلعــالم، هــو جــزء مــن الــسياسة المتــسارعة لتهويــد 

  .المدينة ومقدساتها ومؤسساتها

وتأتي هذه الهجمة االحتاللية ضد المؤسـسات الوطنيـة المقدسـية فـي إطـار سـعي االحـتالل لتغييـر 
نــسان الفلـسطيني بمؤســسات االحــتالل كجــزء مــن الطـابع العــام للقــدس، ومــن جهـة أخــرى يريــد أن يــربط اإل

  .ًتهويد الوعي، وربط اإلنسان الفلسطيني بالمؤسسات الخدماتية اإلسرائيلية بعيدا عن الفلسطينية

 القدس في مواجهة هذه الهجمة االحتاللية المتجددة صمودا كبيرا، ويقاتل أبناء القـدس أهليسطر 
 والحديديـة اإلسـمنتيةلعـسكرية الـصهيونية المليئـة بـالحواجز الصامدين على عـدة جبهـات فـي هـذه الثكنـة ا

وجنود االحتالل الذين يخافون من أي حركة تبدر من الـشباب فيطلقـون الرصـاص ويقتلـون بـدم بـارد ولكـن 
أبناء القدس صامدون يقاتلون على جبهة اقتحامات المـسجد األقـصى المبـارك، فـي حـين لـم يـصدر صـوت 

  .تنكار هذا المخطط شامل باسإسالميعربي أو 

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

  .وكذلك يواجه مستشفى المطلع نفس األزمة

ــات المق ــى إن تجمــع الهيئ ــة للمحافظــة عل ــاء القــدس البطولي ــون مواقــف أبن ــي األردن يثمن دســية ف
ًمؤسساتهم الوطنية وهي تطالب السلطة الوطنية القيام بواجبها تجاه هذه المؤسسات لتقف سدا منيعا   أمـامً

  .التهويد

  والــشفاء العاجــل لجرحانــالألســرىالمجــد والخلــود لــشهدائنا األبــرار والمقــاومين الــصامدين والحريــة 
  .ومعاقينا
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  . لفلسطين العربيةأبديةعاش نضال أبناء امتنا العربية لتبقى القدس عاصمة 

  

  ٢٤/١١/٢٠١٩عمان في 

  :تجمع الهيئات المقدسية

       جمعية يوم القدس-

 ـ منتدى بيت المقدس

   جمعية حماية القدس الشريف-

  جمعية نساء من أجل القدس-

     الجمعية األرثوذكسية -

  القدس مركز دراسات-

   لبيت المقدساإلسالمي المؤتمر -

 العقبة/ جمعية أصدقاء بيت المقدس-

***  

  شؤون مقدسية

  األقصى المسجد أسفل مخبأة حكاية ..األرواح مغارة

 

 المـسجد فـي الصخرة قبة غرب شمال ٍبخ ٍبخ قبة دخلت إذا – القدس – عرفة أبو جمان –الجزيرة 
 تقــع القبـة غرفــة بحجـم مغــارة أن تتوقـع لــن المـضيئة، الثمانيــة هاونوافـذ البــديع محرابهـا وتأملــت األقـصى،

 وسـتندهش األقـصى، المـسجد إعمـار لجنـة مكتـب يعلوهـا خـشبية، ألـواح بـستة بإحكام أغلقت قدميك أسفل
 !شيئا عنه تعلم ال األرض أسفل بالصخر محفورا أثريا معلما أن األقصى رواد من الكثيرون ُدهش كما

 علـى البحـث محركـات فـي صـورها تتـوفر وال المـصلين، أنظـار عـن ٍبخ ٍبخ أو احاألرو مغارة تتوارى
 أمـام تغلقهـا األقـصى المـسجد إعمـار لجنـة أن كمـا مقتـضب، شحيح الكتب في ذكرها اإلنترنت،وحتى شبكة

 .الجميع

ــرة الحــالق بــسام المهنــدس اللجنــة مــدير ويعلــل  بــسبب إليهــا والوصــول فتحهــا صــعوبة نــت للجزي
 المقيم، المهندس وأثاث الغرفة إخالء يستوجب وفتحها اإلعمار، للجنة مكتبا أعالها المقامة قبةال استعمال

 ".السفلية المغارة فتح يلغي العلوية المنطقة استغالل" أن كما

 إلـى ونزلـوا الحـظ حـالفهم الـذين أحـد بكيـرات نـاجح األقـصى المـسجد فـي واإلرشاد الوعظ مدير كان
 فـي الـشرعية المحكمـة سـجالت تملؤهـا ّمخربـة مهملـة أعالهـا القبـة كانت وقت ،١٩٨١ عام األرواح مغارة
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 للحـديث دار إلـى البدايـة فـي ّوحولتها بخ بخ قبة رممت األوقاف دائرة إن نت للجزيرة بكيرات يقول القدس،
  .اإلعمار للجنة مكتب إلى ثم الشريف

  فريد روحاني ّجو

 الــشبان، مــن مجموعــة برفقــة لتنظيفهــا تطوعــه ءأثنــا األرض تحــت المغــارة إلــى نــزل أنــه ويــضيف
 الـسقف، فـي ّكـوة أو "منـور" مـن رويـدا يتـسلل بـدأ نـورا لكـن البدايـة، فـي جـدا مظلمة كانت" بأنها ويصفها
 تخيلـت الخـارجي، العـالم عـن المـرء يقطع دخولها وصفها، يمكن ال جمة إيمانية ٕوايحاءات بالسكينة شعرت
 ".فيه وصلوا األقصى لىع ّمروا الذين األنبياء حينها

 يحـيط الشمال إلى الجنوب من حجرية درجة ١٢ إلى تقود فتحة عبر يتم األرواح مغارة إلى النزول
 عثمـاني محـراب علـى فقـط المغارة تحتوي ِلحام، دون من يدويا صنعت حديد من قوائم أو "درابزين" بيمينها

 الـسطح علـى ظـاهرة وهـي الـشمال باتجـاه واحـدة ،)فتحتين( ّكوتين إلى باإلضافة الجنوبي، جزئها طرف في
  .القبة محيط تبليط بعد أغلقت جنوبية وأخرى اليوم، حتى

 غــدت حتــى بالــصخر بكاملهــا حفــرت فقــد مالمحهــا، ّتغيــر عــدم فــي وروحانيتهــا القبــة فــرادة تكمــن
 بعـض وتـسرب واإلضـاءة التهويـة لقلـة الرطوبـة مـن تعـاني اليـوم لكنها .بالكامل صخرية وأرضيتها جدرانها

 بمئـة المغـارة مـساحة تقـدر كمـا .والـشرقية الـشمالية الجهـة مـن لهـا المجاورة المسجد آبار من إليها الماء
  .وسطها في أمتار ثالثة إلى يصل المغارة زوايا استواء لعدم مختلف بطول مربع متر

  ومعكتف خلوة

 والــي ببنائهــا أمــر التــي القبــة بنــاء ســبقت أنهــا الثابــت لكــن المغــارة، حفــر تــاريخ تحديــدا ُيعــرف ال
 قبـاب بـين مـساحة األكبـر – القبـة ّوسـميت .المغـارة مـساحة فوق م١٧٠٠ عام بك محمد العثماني القدس

 فعـل اسـم( ٍبـخ ٍوبـخ المحمديـة، والزاويـة النبـي، ومـسجد الخـضر، مـصلى قبة :منها عدة بأسماء -األقصى
 ).للمبالغة ّويكرر بشيء، والرضا واإلعجاب للمدح

 فــي القــدس ومفتـي المتــصوف العــالم إلـى نــسبة "الخليلــي الـشيخ قبــة" هــي القبـة أســماء أبــرز دأحـ
 مغــارة اتخــذ كمــا ،١٧٢٦ عــام عليهــا أمالكــه وأوقــف القبــة فــي ّدرس الــذي الخليلــي محمــد العثمــاني العهــد

ــوة أســفلها األرواح ــا خل ــه، ومعتكف ــوان مخطوطــة عنهــا وكتــب ل ــام عــن الظــالم كــشف" بعن ــي مق ــهعل النب  ي
  .حاليا تحقيقها على األقصى المسجد في المخطوطات ترميم مركز يعكف التي ،"السالم

 الخليلي الشيخ زار أنه "ّالسنية النصيحة" كتابه في الصديقي البكري مصطفى الشيخ ذكر ذلك وعن
 وفي .صالته في وتكميل قراءة وحسن الصفات جميل من به يتمتع لما خلفه وصلى بخ بخ بقبة خلوته في

 بلــغ أنــه الخليلــي محمــد شــيخنا حــدثني" قــال ،"القدســية الرحلــة فــي ّالحــسية الخمــرة" اآلخــر الــصديقي كتــاب
  ".المعراج قبة وشمال يمين على التي بخلوته المرام

  المغارة الستصالح دعوات
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 اهللا صـلى محمـد النبـي عـروج مكـان أنها العتقادهم الحالي موقعها في بخ بخ قبة العثمانيون بنى
 ّمــر علــى المــسلمين اخــتالف وبــسبب إنــه بكيــرات ويقــول والمعــراج، اإلســراء ليلــة الــسماء إلــى وســلم عليــه

 مـا فـوق الـصخرة قبـة األمويـون فبنـى الـصخرة، قبـة حـول عديـدة قبـاب ُبنيـت المعراج، موقع على العصور
 أن العتقـادهم والبوائـك رساالمـد المماليـك وبنـى المعـراج، قبة األيوبيون وبنى المعراج، صخرة أنها اعتقدوا
  .والخلوات العبادة أو للتدريس القباب استخدمت والحقا بأكمله، األقصى المسجد هو المعراج

 مـع مهملـة، تركهـا وعدم اإلعمار لجنة قبل من واستصالحها األرواح مغارة ترميم إلى بكيرات يدعو
 يتجـزأ ال مهـم جـزء ألنهـا بهـا تعريـفال ضـرورة إلـى ودعـا القبة، في المغارة أعلى اللجنة عمل على الحفاظ

 .وفوقه أرضه تحت بما األقصى المسجد من

  ٢٥/١١/٢٠١٩ الجزيرة

***  

  عنصرية

 إسرائيل فشلت في إثبات تهمة حقيقية للشيخ صالح : "الغد"زبارقة لـ 

 هديل غبون 

 قال عضو هيئة الدفاع عن الشيخ رائد صالح في الداخل الفلسطيني، المحامي خالد –ّعمان 
، لدوره المؤثر في ”عزل الشيخ صالح عن محيطه الجماهيري“زبارقة، إن سلطات االحتالل تسعى إلى 

دعم الصمود الفلسطيني سواء في الداخل الفلسطيني أو حيال المسجد األقصى المبارك والمقدسيين، مؤكدا 
 أن تثبت أي دور دون” مختلقة“أن قرار اإلدانة الذي أصدرته محكمة صلح حيفا بحقه استند إلى تهم 

  .”صورية“تحريضي له، وواصفا المحاكمة بأنها 

أمس الثالثاء، على هامش زيارة له إلى ” الغد“وشرح المحامي الزبارقة خالل مقابلة مع جريدة 
 ٢٠١٧ّعمان، حيثيات قضية الشيخ صالح وسلسلة الممارسات االسرائيلية بحقه، منذ اعتقاله عام 

 شهرا، تبعه فرض العزل المنزلي عليه حتى اليوم، وبعد صدور قرار ١١وحبسه في سجن انفرادي لمدة 
  .اإلدانة مؤخرا

 خطب معروفة له، ٣للشيخ صالح في ” أقوال“وبين زبارقة أن الئحة االتهام استندت إلى 
 .عند ترجمتها إلى اللغة العبرية التي عرضتها المحكمة االسرائيلية” لعبث ممنهج“تعرضت 

 على ٢٠١٧) أغسطس( آب ١٥ضية الشيخ صالح بدأت منذ اعتقاله للتحقيق في وقال زبارقة، إن ق
تزامنت مع هبة باب األسباط أو ما عرف بقضية البوابات “ خطب ألقاها وما قال االحتالل إنها ٣خلفية 

، ” التي فرضت في محيط مداخل المسجد األقصى في القدس المحتلة٢٠١٧) يوليو(االلكترونية في تموز 
 االحتالل في فرض سلطته عبر هذه البوابات، مشيرا الى أن االحتالل عمل منذ ذلك الوقت على حيث فشل

  .”االنتقام من الشيخ صالح وتصفية دوره وحضوره المؤثر وعزله عن محيطه الجماهيري“
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وبين أن هذه الحملة بدأت عبر تصريحات لوزراء في حكومة االحتالل، وأعضاء في الكنيست 
دأت وتيرتها تزداد والتعامل مع صالح بشكل انتقامي إلى أن تم اعتقال الشيخ صالح في االسرائيلي، وب

من منزل في أم الفحم، الفتا إلى أن تصريحات الوزراء االسرائيليين كانت تدور حول ) أغسطس( آب ١٥
كيفية تقييد الشيخ صالح، في حين تحدث أحد الوزراء عن االعتقال االداري وتم مناقشة موضوع “

  .”االعتقال في أحد جلسات الحكومة االسرائيلية

تداوله دائما في أوساط الحكومة االسرائيلية قبل االعتقال “وأضاف، حضور الشيخ صالح كان يتم 
تعبير عن “، موضحا أن الملف بالعموم هو ”،وكان هناك تحريض قوي ضده.وقبل قضية باب االسباط

هام بشكل صريح تهمة التحريض على العنف أو الدعوة إلى لم يوجه ضمن الئحة االت“واالحتالل ” الرأي
العنف ألن للتحريض معايير، وله نوعان إما بالدعوة المباشرة للعنف وهنا المعايير القانونية واضحة عندما 
تشكل مخالفة، لذلك لم توجه للشيخ صالح تهمة التحريض بشكل مباشر وهذا واضح في الئحة االتهام 

  ....”لدعوة للعنفالتي خلت من تهمة ا

واستطاعت هيئة الدفاع عن الشيخ صالح، استصدار قرار من المحكمة باإلفراج عن الشيخ .. >>
ٕبشروط مقيدة جدا، وابعاده إلى قرية كفر كنا في الجليل الفلسطيني، وبقي الشيخ تحت الحبس “صالح 

  .”المنزلي المقيد حتى يومنا هذا

الناس باستثناء اقارب الدرجة االولى، ومنع االتصال مع وتتضمن الشروط المقيدة، منع استقبال 
العالم الخارجي أو النشر أو الحديث أو استعمال الهاتف أو االنترنت أو التعامل مع الصحافة بأدوات 

  .الكترونية

دعم للعنف ودعم “ّوادعت النيابة العامة االسرائيلية، بحسب زبارقة، أن هذا الخطاب هو .. >>
  .وأن الحديث عنهم هو دعم له” ٕعنف وارهاب“اعتبرت أن وجود المرابطين جزء من حالة ، حيث ”لإلرهاب

وعملت هيئة الدفاع على تفنيد هذه التهم أمام القضاء االسرائيلي، عبر التأكيد أن هذه مفاهيم 
من المتعارف عليه أن القضاء ال يتدخل في المفاهيم “مستندة إلى مفاهيم عقائدية إسالمية، وقال، 

لعقائدية والدينية وتفسيرها أو إعطاء مضامين محددة لمفهوم ديني أو صبغه بصبغة محددة كما فعلوا ا
  .”بأنها صبغة إرهاب وعنف

هنا تكمن الخطورة أن القاضي االسرائيلي أصبح يفسر المفاهيم الدينية العقائدية االسالمية “وقال، 
، وأشار زبارقة إلى ”تعد سابقة على عدة مستوياتبتفسير إسرائيلي ويصبغها بالتجريم الذي يريده وهذه 

  .أن الشيخ صالح تطرق إلى هذا الكتاب في خطب سابقة، مبينا أن قرار االدانة ال

نرى أنه ال . ال نثق بالجهاز القضائي االسرائيلي ونقولها بالفم المآلن“وأضاف، نحن كطاقم دفاع 
االسرائيلية التي تكرس مالحقة العرب وسحب حقوقهم يحقق العدالة وأثبت أنه جزء من المنظومة األمنية 

واالعتداء على حقوقهم الدينية والوطنية والقومية، وحسب المعايير الدولية أثبتت المحكمة أنها لم تتعامل 
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بموضوعية وبال نزاهة وال حياد ولم تطبق المعايير االسرائيلية نفسها والتي هي معايير ظالمة لنا، حتى 
  .”م تطبقهاهذه المعايير ل

، والهدف ليس الئحة االتهام المباشرة بل أبعد من ذلك، نعتقد أن ”أمام محكمة صورية“وأكد أننا 
الهدف هو عزل الشيخ عن الفعل الجماهيري والحيز العام والتأثير في الحيز الجماهيري الشعبي وفي 

  .”قضية القدس والمسجد األقصى المبارك

  ٥ص/٢٧/١١/٢٠١٩الغد 

*** 

  رية مترجمةآراء عب

 الحملة الشرطية ضد العيسوية مستمرة

  

 ٢٦/١١/٢٠١٩ نير حسون: بقلم - هآرتس

شخصا من سكان العيسوية شرقي القدس ومنهم عدد من القاصرين اعتقلوا أول من أمس   ١٢
ل وقد تم تمديد مدة اعتقا. على أيدي رجال الشرطة، الذين جاؤوا الى القرية في الساعة الثانية فجرا تقريبا

بنود االتهام التي وجهت . وثالثة اشخاص تم اطالق سراحهم.  ثالثة ايام–اغلبية المشبوهين يومين 
حسب . للمعتقلين هي رشق الحجارة، تعريض حياة الناس للخطر في خط مواصالت واطالق االلعاب النارية

طة قبل نصف سنة تقريبا، المعطيات التي جمعها السكان فإنه منذ بداية عملية تطبيق القانون الزائد للشر
في احد النقاشات لتمديد مدة االعتقال أمس قال المحامي .  اعتقال٦٠٠وصل عدد االعتقاالت الى نحو 

لقد سئمنا من االعتقاالت على “: محمد محمود، الذي يمثل معظم سكان العيسوية الذين تم اعتقالهم
ر من االشخاص واطلق سراحهم، هذا هو في االسبوع الماضي اعتقل الكثي. اساس معلومات استخبارية

وقد تم اطالق سراحهم .  شخصا بصورة مشابهة١٥االربعاء الماضي اعتقلت الشرطة . ”اسلوب اليانصيب
 الئحة اتهام على رشق حجارة ٢٠خالل مئات االعتقاالت في االشهر االخيرة قدمت الشرطة حوالي . جميعا

عاء السكان في القرية فان الشرطة تستخدم االعتقاالت حسب اد. أو مخالفات اخرى تجاه رجال الشرطة
  .كوسيلة عقاب جماعية

الماضي، ومنذ ذلك ) يونيو(عملية تطبيق القانون المتزايدة في العيسوية بدأت في شهر حزيران 
العملية تشمل تواجد شرطي متزايد في الحي تقريبا في كل يوم، وضع . الحين تستمر بصورة متواصلة

في معظم الحاالت أدى النشاط الشرطي الى مصادمة عنيفة مع شباب . م بدوريات وكمائنحواجز والقيا
حسب اقوال سكان العيسوية، فانه في االسبوع االخير بالتحديد تم استشعار هدوء معين في . الحي

مع ذلك، الجمعة كانت مواجهات . نشاطات الشرطة، القوات دخلت مرات اقل وتقوم بعمليات دورية اقصر
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السكان القوا الزجاجات الحارقة على سيارة شرطة واطلقوا االلعاب النارية نحو رجال الشرطة الذين : يدةشد
  .ردوا بوسائل تفريق المظاهرات

االحد الماضي بعد الظهر جاءت مرة اخرى قوات شرطة كثيرة الى وسط القرية عند خروج الطالب 
ابيع توصلوا الى اتفاق مع ضباط في الشرطة حسب اقوال السكان هناك، قبل ثالثة اس. من المدارس

يقضي بأن يمتنع رجال الشرطة من الوحدة الخاصة عن القيام بنشاطات حول المدارس في القرية اثناء 
ولكن بعد اقل من يومين من التوصل الى االتفاق، الشرطة عادت للعمل قرب . دخول وخروج الطالب

  .المدارس وتنكرت لوجود االتفاق

 ناشط، معظمهم اسرائيليون، واقلية منهم كانوا من الفلسطينيين من ١٠٠ضي تظاهر السبت الما
في . العيسوية، امام منزل رئيس بلدية القدس، موشيه ليئون، احتجاجا على عدم تدخله فيما يجري

االسبوع الماضي توجه لرئيس البلدية عدد من اعضاء المجلس من االئتالف والمعارضة البلدية، مطالبين 
  . يتدخل فيما يجري في القريةأن

، ”رئيس بلدية جميع سكان القدس“كرئيس بلدية وبشكل خاص كمن اعلن عند انتخابه بأنه “
يبدو أن النشاطات “. ، قالت العضو في المعارضة عليزا آرنس”ينتظر منك أن تتدخل وتهتم براحة السكان

  .”ى العيسويةالمتخذة، هذا اذا اتخذت، غير كافية من اجل اعادة الهدوء ال

عضو مجلس البلدية لورا فيرتون ويوسي حفيليو كتبا لقائد شرطة القدس، المفتش دورون يديد، 
الشكاوى التي نتلقاها يبدو أن الشرطة تتعقب سكان العيسوية وتقوم بعمليات تطبيق للقانون عنيفة “بأن 

  .”تتجاوز الحاجات الضرورية المطلوبة

ات الشرطة في الحي تتسبب بزيادة االحتكاك بين الشرطة الشكوى هي أن دوري“واضافا بأن 
هذه االمور تؤدي الى نشاطات اضافية للشرطة، االمر الذي يؤدي الى اذكاء آخر للمشاعر . والسكان

  .”سيتكرر ال سمح اهللا

  ٢٢ص/٢٧/١١/٢٠١٩الغد 

*** 
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  اخبار باالنجليزية
 

King Abdullah: Mounting accomplishments and 

 more distinguished awards 
Hasan Abu Nimah  

Last Sunday the president of the Jordanian Senate, accompanied by the entire Senate 

membership, appeared in front of His Majesty King Abdullah at the Royal Palace to 

deliver the Senate reply to the King’s Speech from the Throne. The same procedure was 

immediately followed by the Speaker of Parliament with all Parliament members. Both 

National Assembly chambers’ replies expressed unlimited loyalty and support to the 

Hashemite leader, along with firm commitment to abide by His Majesty’s guidelines in his 

National Assembly speech two weeks earlier. 

The 10th of November marked the inauguration of the 18th Parliament’s Fourth Ordinary 

Session. His Majesty addressed both chambers — the Lower House and the Senate — that 

convened as National Assembly; in the presence of the Executive Authority, the 

government, the judiciary, members of the Royal family, top rank representatives of the 

army and the security departments, religious leaders, the diplomatic community, the media 

as well as Jordanian civil society representatives and many other guests. 

The Speech from the Throne (which traditionally takes place at the inauguration of every 

annual ordinary session of Parliament) on this landmark occasion is the Head of State’s 

policy statement to all the three authorities combined. 

By any and all standards, His Majesty’s Speech this year was historic, because, as he 

plainly put it, the “ordinary session is taking place in extraordinary times, which require 

transparency and courage, and hard work and achievement in equal measure”. Clearly, 

King Abdullah was addressing all Jordanians. 

“I salute every Jordanian man and woman who have contributed to the nation’s progress 

and development, each from their post,” he said. King Abdullah also saluted his “brothers 

and sisters in arms, who carry the badge we all hold dear at the Jordan Armed Forces-

Arab Army and security agencies, active and retired", expressing to them “full 

appreciation and pride”. 

Reminding the grand audience that it was from the same podium that he “vowed 20 years 

ago, to preserve the Constitution and to remain loyal to the nation”, and that his late father 

Al Hussein pledged him for this nation, he went on to proudly announce “and I have only 

ever been its loyal servant”. 

The power of the King’s words has touched the heart of every Jordanian, particularly 

when emphasising his “responsibility for the entire nation”; but very specifically when 

sharing “the concern in the eyes of a father who wants to put bread on the table, the 

unemployed young man worried about his future and military and civilian pensioners”. 

There is no doubt that all the Jordanians do see their King as their hope and their saviour 

and their promise. And it is that bond between the leader and the people that enables the 

country to cope with repeated crises, although not without difficulties. But with evident 

understanding that most of our problems, economic problems in particular, are the direct 

outcome of external factors: The crises all around and the impact of such crises on the 

Jordanian scene. Not just during the 20 years of King Abdullah’s reign, but actually since 

the country gained independence 100 years ago. 

Being located right at the centre of a turbulent region, Jordan has had to cope with 

successive waves of refugees and displaced, share with them the little the country could 

afford and provide them with all their needs and services. On top of all that, there are the 
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political pressures which the country has been subjected to submit to sinister schemes 

designed to impose illegal solutions to the just Palestinian Arab cause at the expense of 

legitimate Palestinian and Arab rights. 

“We have paid a heavy price because of our historical positions.” said the King, adding: 

“We have undertaken bold reforms, even in the most difficult of circumstances, and have 

demonstrated to the world, time and again, that Jordan, whatever the challenges, does not 

know the impossible.” 

Very truly so. 

While the Jordanian leader’s efforts to bring stability to our region through political 

reconciliation and application of international law, particularly the chronic Arab Israeli 

conflict, have been relentless, King Abdullah never compromised on the principles or even 

considered ideas outside the perimeters of internationally recognised Palestinian and Arab 

rights. Jordan continues to pay for its “historical positions”, such as: The rejection of the 

leaked ideas of the so-called Deal of the Century; the US decisions regarding the status of 

Jerusalem; the conspiracy against UNRWA and the Right of  Return; the decision on the 

annexation of the Golan Heights; and recently the US’ scandalous decision to legitimise the 

Jewish settlements built illegally on occupied Palestinian territories in flagrant violation of 

international law, which instantly the King also rejected. 

Jordan also pays for its firm position on the need to resolve the Palestinian conflict on the 

basis of the relevant UN resolutions that demand an end to the occupation and the rise of a 

Palestinian state with East Jerusalem as its capital. This position was reconfirmed in the 

November 10 Royal Speech, that equally rejected any “compromise on safeguarding 

Islamic and Christian holy sites in Jerusalem, despite increasing dangers and threats”. And 

it was in the same speech that the King delighted every Jordanian by announcing on that 

very day “the expiration of the Peace Treaty annexes on Al Ghamr and Baqura and the 

imposition of our full sovereignty over every inch of those lands”. 

Under the King’s wise and resolute leadership Jordan sticks firmly to its principles, 

exercising as much political will as needed to protect its rights to the very last grain of sand. 

That is why the King enjoys so much appreciation at home as well as worldwide. That is 

why he remains a respected voice of wisdom, peace, justice and reason. And that is why 

King Abdullah continues to be regularly honoured with highly prestigious awards such as 

the most recent “Scholar-Statesman Award”  from The Washington Institute. The King 

received warm congratulations for this great honour from both chambers — the Senate 

and the Lower House. 

Within two decades, through clarity of vision, dedication, extremely hard work, courage 

and wisdom, King Abdullah’s accomplishments have been enormous. They have not only 

contribute to Jordanian stability, but have been instrumental in helping regional stability 

as well. 
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Israel’s next move: Real danger in US decision to normalise illegal 

settlements 
Ramzy Baroud  

It is hardly shocking that the United States government has finally decreed that illegal 

Jewish settlements, which have been built in defiance of international law, are, somehow, 

“consistent” with international law.  

 US foreign policy has been edging closer towards this conclusion for some time. Since his 

advent to the White House in January 2017, President Donald Trump has unleashed a total 

and complete reversal of his country’s foreign policy regarding Palestine and Israel.  

 Let us not have any illusion regarding the American approach to the so-called “Israeli-

Palestinian conflict” prior to Trump’s Presidency. The US has never, not even once, stood 

up for Palestinians or Arabs since the establishment of the State of Israel over the ruins of 

historic Palestine in 1948. Moreover, Washington has bankrolled the Israeli occupation of 

Palestine in every possible way, including the subsidising of the illegal Jewish settlements.  

 However, US Secretary of State Mike Pompeo’s statement at a State Department press 

conference on November 18 that “the establishment of Israeli civilian settlements is not, per 

se, inconsistent with international law,” is still very dangerous and does, in fact, constitute 

a political departure from previous US policies. How? 

 Historically, the US has struggled in its understanding of international law, not because of 

its lack of legal savvy but because, quite often, US interests clashed with the will of the 

international community. A recurring case in point is the Israeli occupation of Palestine, 

where the US has vetoed or voted against numerous United Nations Security Council and 

General Assembly resolutions that either criticised Israel or supported the rights of the 

Palestinians.  

 Only in 1978 did an American administration dare describe Israeli settlements as 

“inconsistent with international law”. That declaration took place during Jimmy Carter’s 

Presidency, when Washington began earnestly fiddling with the “peace process” political 

model, which eventually led to the signing of the Egypt-Israel Peace Treaty at Camp David 

in 1979. 

 “Since then,” Joseph Hincks wrote in Time Magazine online, “Republican and Democratic 

Presidents have referred to settlements as ‘illegitimate’ but declined to call them illegal — a 

designation that would make them subject to international sanctions.” 

 That said, it was Reagan himself — although objecting to the principle of illegality of the 

settlements — who deemed them to be an “obstacle to peace”, demanding a freeze on all 

settlement construction. 

 Pompeo’s statement is, in fact, compatible with Washington’s self-contradictions 

regarding the construction of Israel’s illegal settlements in occupied Palestine. 

 In December 2016, the Barack Obama administration declined to veto a UN Security 

Council resolution that described the settlements as a “flagrant violation” of international 

law, adding that they have “no legal validity”. 

 Although Obama chose to abstain from the vote, that very decision was itself seen as a 

historical departure from traditional US foreign policy-making, further highlighting the 

US unconditional and, often, blind support for Israel.  

 While, in some way, the Trump administration’s support for Israel is a continuation of the 

dismal trajectory of American bias, it is also particularly unique and disturbing.  

 Previous US administrations attempted to maintain a degree of balance between their own 

interests and those of Israel. Trump, on the other hand, seems to have aligned his country’s 

foreign policy regarding Palestine and Israel entirely with that of Israeli Prime Minister, 

Benjamin Netanyahu, and his right-wing camp. 



 
٢٣

 Indeed, for over two years, the State Department has been giving Israel political carte 

blanche, agreeing to all of Israel’s demands and expectations and asking for nothing in 

return. As a result, Washington has accepted Israel’s designation of Jerusalem, including 

occupied East Jerusalem, as Israel’s “eternal and undivided capital”; agreed to Israel’s 

sovereignty over the occupied Golan Heights; and actively plotted to dismiss the issue of 

Palestinian refugees altogether. The latest announcement by Pompeo was but one of many 

such steps. 

 One theory regarding the ongoing surrender of US foreign policy to Israel is that 

Washington is slowly, but permanently, withdrawing from the Middle East, a process that 

began in the later years of George W. Bush’s presidency and continued unabated 

throughout the two terms of the Obama administration as well. The current succumbing to 

Israel’s wishes is like America’s departing gift to its most faithful ally in the Middle East. 

 Another explanation is concerned with the apparently defunct “deal of the century”, a 

vaguely defined political doctrine that seeks to normalise Israel, regionally and 

internationally, while keeping the status quo of occupation and Apartheid untouched.  

 For that deal to be resurrected after months of inertia, Washington is keen to prolong 

Netanyahu’s premiership, especially as the long-serving Israeli prime minister is facing his 

greatest political challenge and even a possible jail time for various corruption charges. 

 Currently, Israel is undergoing a political crisis — two general elections within six months, 

with the possibility of a third election, coupled with a historic socio-economic and political 

polarisation among the people. To keep Netanyahu politically alive, his allies in 

Washington have thrown him some major lifelines, all in the hope of winning him more 

support among Israel’s dominant right-wing political camp.  

 By rendering the illegal settlements “consistent” with international law, Washington is 

paving the road for Israel to annex all major settlement blocs in the occupied West Bank.  

 Israel, which was never truly concerned with international law in the first place, urgently 

required this American nod to move forward with annexing at least 60 per cent of the West 

Bank. 

 With the haemorrhaging of US concessions to Israel, Netanyahu is eager for more. 

Desperate to strengthen his faltering grip on power, the Israeli leader agreed on November 

20 to advance a bill that calls for the annexation of the Jordan Valley. 

 The bill was drafted by a member of the Israeli Likud — Netanyahu’s party — Sharren 

Haskel, who tweeted following Netanyahu’s decision, that the US announcement was “an 

opportunity to promote my law for sovereignty in the [Jordan] Valley”. 

 The US decision to defy international law on settlements is not dangerous because it 

violates international law, for the latter has hardly been a concern for Washington. The 

danger lies in the fact that the US foreign policy regarding the Israeli occupation has 

become a mere rubber stamp that allows Israel’s extreme right-wing government to single-

handedly determine the fate of the Palestinian people and sow the seed of instability and 

war in the Middle East for many years to come. 
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Thousands of Palestinians protest US move on Israeli settlements 
Pompeo says US will no longer consider settlements illegal 

  

RAMALLAH, Palestinian Territories — Palestinians burned effigies of US President 

Donald Trump, Secretary of State Mike Pompeo and Israeli premier Benjamin Netanyahu 

Tuesday, as thousands protested against a shift in US policy on Israeli settlements. 

Breaking with decades of international consensus, Pompeo on November 18 said the US 

would no longer consider Israeli settlements in the occupied Palestinian territories illegal. 

Netanyahu hailed the decision, but Palestinians were outraged and on Tuesday thousands 

gathered in the occupied territories to protest against the decision. 

Palestinian Prime Minister Mohammed Shtayyeh led the protests in Ramallah in the 

central occupied West Bank, telling the crowds they would never accept the US position. 

"We are here to say with a loud and clear voice that we want to end the [Israeli] 

occupation," he said. 

"These strangers in settlements have no place on our land." 

Ziad Barakat, a school teacher, told AFP in Ramallah "I have not taken part in a protest 

for a long time, but our situation has become unbearable". 

A young woman, head wrapped in a traditional Palestinian keffiyeh (headscarf), was 

carrying a tyre to block the road. 

"They are confiscating our lands and killing our prisoners," she said, identifying herself as 

Wahida. 

In Nablus in the northern West Bank, Palestinians set fire to life-size cutouts of Trump, 

Pompeo and Netanyahu. 

Major protests also took place in Hebron and other cities. 

Protesters in multiple locations held aloft signs depicting Sami Abu Diyak, a 36-year-old 

Palestinian prisoner who died of cancer Tuesday morning in Israeli custody. 

He had been jailed since 2002 and was convicted of killing three people, according to the 

prison authority. 

Palestinian leaders accused Israel of neglecting his medical needs. 

In several locations confrontations erupted between youths and the Israeli forces, which 

fired tear gas and rubber bullets, AFP correspondents said. 

In total 63 Palestinians were wounded in clashes, according to the Palestinian Red 

Crescent, although none were reported to be in a life-threatening condition. 

Israel occupied East Jerusalem and the West Bank in 1967, in moves never recognised by 

the international community. 

More than 600,000 settlers live in the two territories in communities considered illegal by 

the international community, alongside more than 3 million Palestinians. 

Since Pompeo’s announcement, the European Union, United Nations and others have 

stressed that they continue to consider settlements illegal. 
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