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The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  أخبار وواقع القدس

  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٩ /  تشرين الثاني/٢٨
  
  
  

  

 

  

  :للمزيد من األخبار تابعونا على

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 

 

https://www.youtube.com/rcjajordan 

 

https://www.rcja.org.jo 

 

 



 
١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٢

  المحتوى
  

  شؤون سياسية

ال : "يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني" في  المتحدةاألمين العام لألمم •
  ٤  .لالستيطان ومعاناة غزة يجب أن تنتهي

  ٧  .ٕبوقف االستيطان وانهاء معاناة قطاع غزة" إسرائيل"األمم المتحدة تطالب  •
  ٧  .ال حل دون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية: المالكي •
  ٨  .في برنامجه االنتخابي" دولة فلسطين"حزب العمال البريطاني يدرج االعتراف بـ  •
  ٩  .تطالب بتدخل دولي لوقف جرائم االحتالل في العيسوية" الخارجية والمغتربين" •

  

  اعتداءات

  ١٠  .قصى ومصلى باب الرحمةشرطة االحتالل ومستوطنون يقتحمون األ •
  

  تقارير

  ١١  . ألف وحدة استيطانية شيدت خالل العقد الحالي٢٠: تقرير إسرائيلي •

نداءنا نوجهه للكنائس المسيحية في مشارق األرض : "سيادة المطران عطا اهللا حنا •
  ١١  ".ومغاربها بأن تبقى مدافعة عن أرض الميالد والتجسد والفداء

  

  كي ال ننسى

  ١٤  .لعالمي للتضامن مع الشعب الفلسطينياليوم ا •
 

  آراء عربية

  ١٥  .فخر العرب والمسلمين" رجل الدولة المثالي.. "مليكنا •

  ١٦  .انتفاضة الغضب والحرية والدولة الفلسطينية •
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٣

  

  آراء عبرية مترجمة

  ١٧  .؟"إسرائيل الكاملة"هل يضطر الفلسطينيون للتسليم بواقع  •
  

  يةاخبار باالنجليز

• Waging War Against the Rule of Law. ١٩  

• Jerusalem electricity to ask High Court to order Israeli 

company to stop power cuts. ٢٢  
  

  فعاليات

  ٢٢  .ية في مركز الحسين الثقافي رأس العينمقدس برنامج فعاليات أيام •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  شؤون سياسية

  ": يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني"األمين العام لألمم المتحدة في 

  ال لالستيطان ومعاناة غزة يجب أن تنتهي
 

اليوم الدولي "األمم المتحدة، األربعاء  أحيت –) األمم المتحدة( نيويورك – عبد الحميد صيام
هذا العام في قاعة مجلس الوصاية بالمقر الدائم في نيويورك، بحضور " للتضامن مع الشعب الفلسطيني

رئيس الجمعية العامة تيجاني محمد باندي، ورئيسة مجلس األمن لهذا الشهر كارين بيرس، ورئيسة 
نصور، ورئيس لجنة ديوان األمين العام لألمم المتحدة، ماريا لويزا ريبيرو، والسفير الفلسطيني رياض م

األمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، السفير السنغالي شيخ نيانغ، 
وغيرهم من القائمين على لجان تتعلق بالقضية الفلسطينية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات حكومية 

  .وقطاع خاص وعدد كبير من ممثلي الدول األعضاء في األمم المتحدة

وقد ألقى مراقب فلسطين الدائم لدى األمم المتحدة، السفير رياض منصور، كلمة نيابة عن 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، انتقد خاللها ممارسات اإلدارة األمريكية التي وصفها بأنها خرق 

ألم : "لمتهوتساءل الرئيس عباس في ك. غير مؤهلة لتكون وسيطا نزيها"للقانون الدولي وأنها أثبتت أنها 
  ."يحن الوقت إلنهاء أطول احتالل عسكري في عصرنا الحاضر؟

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره لجميع من يتضامن مع الشعب الفلسطيني ومن يرفض 
إن القانون الدولي هو حجر األساس : "االستيطان غير الشرعي، وقال في الكلمة التي تالها منصور

  ". الزدواجية والتحريفللمنظومة الدولية وال يحتمل ا

لهذا العدوان اإلسرائيلي "ّوأكد على أن األوان آن لكي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوضع حد 
وجدد في ختام كلمته التذكير بالتزامه بسالم مبني على قرارات الشرعية ." على أرضنا ووجودنا ومستقبلنا

 .١٩٦٧الدولية وحل الدولتين وفقا لحدود 

ّعية العامة، تيجاني محمد باندي، ذكر في كلمته العالم بالمسؤولية الجماعية التي تقع رئيس الجم
خالل عقود سبعة مضت، : "وأضاف قائال: على عاتق الجميع لحل المسألة الفلسطينية التي طالت كثيرا

ل ّظلت المسألة الفلسطينية بال حل، والمدنيون هم من يعانون أكثر من غيرهم بسبب العنف والقت
  ".والتحريض والهدم واالستيطان غير الشرعي، وغيرها

وقال رئيس الجمعية العامة إن هذا االحتفال بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني يتزامن مع 
تدهور الوضع األمني وغياب الحلول السياسية ما يساهم في انعدام االستقرار في الشرق األوسط، 

فلسطينيين، يجب أن نقف معا لتنفيذ القرارات المتعددة الخاصة من أجل التضامن الحقيقي مع ال: "وأضاف



 
٥

بالقضية الفلسطينية، ومهما اختلفت ميول الوفود، يجب أن نعمل معا من منطلق العدالة واإليمان بهذا 
ٕوشدد محمد باندي على أن الدول األعضاء، واسرائيل عضو مهم من ضمنهم، يجب أن تظهر ". األمر

سط حول اتفاق مشترك يقبل به جميع األطراف، داعيا إلى وقف العنف مهما كان حسن النوايا عند التو
 .مصدره

ورحب تيجاني محمد باندي بتجديد والية األونروا لثالثة أعوام أخرى، قائال إن ظروف الفلسطينيين 
  . من أبناء الشعب الفلسطيني الجئون% ٤٣اإلنسانية معقدة ألن 

 في هذا الوضع، وال يزال مواطنو غزة يعانون من الظروف معظم مواطني فلسطين كبروا: "وقال
  ".يجب وقف ذلك ألن النساء واألطفال هم أكثر المتضررين منه. الصعبة للغاية وحقوق اإلنسان المنتهكة

وأشار رئيس الجمعية العامة إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل إنهاء األوضاع اإلنسانية 
ّ التي تزيد من الغضب واليأس في صفوف الشعب الفلسطيني وتحرض واالقتصادية واالجتماعية الصعبة
  .على المزيد من العنف والتصعيد

: ممثلة األمين العام، ماريا لويزا ريبيرو، رئيسة ديوان األمين العام لألمم المتحدة، قالت في كلمتها
، وكان الهدف منها  عاما على توقيع اتفاقية أوسلو٢٦ّسبتمبر الماضي يكون قد مر  /في شهر أيلول"

  . ١٩٦٧الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وفقا لحدود 

ّوأضافت أنه ولألسف أمر لم يتحقق، مشيرة إلى أن حل الدولتين هو الحل الحيوي الوحيد، ولكنه 
  .يبدو بعيدا أكثر من أي وقت سابق

 الستئناف المفاوضات، ولكن ينبغي وأشارت ماريا لويزا ريبيرو إلى أن المجتمع الدولي يسعى
التطرق إلى معاناة المدنيين الكبيرة في غزة حيث يعيش مليونا فلسطيني في فقر وبطالة وقيود على 

  ". فحياتهم اليومية متأثرة باإلغالقات التي تفرضها إسرائيل"الرعاية الصحية والتعليم والخدمات األساسية 

مم المتحدة عن دعم جهود مصر في المصالحة الفلسطينية وأعربت رئيسة ديوان األمين العام لأل
  .كما دعت الدول األعضاء إلى تقديم الدعم المادي لوكالة األونروا

ّمن جهته، ذكر رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، 
 ١٨١ الفلسطينية، على رأسها القرار سفير السنغال، شيخ نيانغ، بالقرارات الدولية التي تخص القضية

 المعروف بقرار التقسيم وينص على إنهاء االنتداب ١٩٤٧نوفمبر  / تشرين ثاني٢٩الذي صدر بتاريخ 
ٕالبريطاني وتقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية وابقاء القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية، 

، وينص على انسحاب ١٩٦٧ بعد حرب ١٩٦٧نوفمبر  / تشرين ثاني٢٢ الذي صدر في ٢٤٢والقرار 
  . خالل النزاع األخير" أراض احتلتها"إسرائيل من 
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 فيتعلق باالستيطان ويدعو إسرائيل إلى وقف أنشطتها ٢٠١٦ الصادر عام ٢٣٣٤أما القرار 
  .االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية

 الذي ينص على السماح بعودة الالجئين الراغبين ١٩٤تفكير بشأن القرار وقال إنه من المهم ال
إنه في هذا اليوم نفكر في الالجئين الراغبين بالعودة إلى "في العودة إلى ديارهم والعيش بسالم مع جيرانهم 

 وطنهم، وهو حقهم المنصوص عليه في إعالن حقوق اإلنسان العالمي، وشدد عليه قرار الجمعية العامة
  ".  وغيره من القرارات الكثيرة١٩٤

  . وأضاف أن على المجتمع الدولي تقديم الدعم الواضح لألونروا كرمز للتضامن مع الالجئين

 مليون في األردن ولبنان وسوريا واألراضي ٥.٣ وأشار إلى أن الوكالة تقدم الخدمات لـ
  . الفلسطينية المحتلة

دية وعلى أن الحل الدائم والشامل هو حل الدولتين وشدد رئيس اللجنة على رفض الخطوات األحا
  . والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين واحترام حقوق وكرامة اإلنسان١٩٦٧وفقا لحدود 

ثم قام شيخ نيانغ، والمراقب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة، رياض منصور، بافتتاح 
 جانب وكيلة األمين العام للشؤون السياسية، معرض صور في قاعة الزوار في األمم المتحدة، إلى

، الذي تضمن صورا واقتباسات "قضية وطنية ذات بعد عالمي  أكثر– فلسطين"روزميري دي كارلو، بعنوان 
  .من شخصيات عامة وشهيرة ناصرت القضية الفلسطينية

ة، ومن وتشمل تلك الشخصيات مفكرين وعلماء وفنانين وممثلين وشخصيات دينية وسياسية بارز
بينهم الممثل ريتشارد غير، والبابا فرنسيس، واألمين العام الراحل كوفي عنان، ونيلسون مانديال والرئيس 
األمريكي األسبق جيمي كارتر واألب ديزموند توتو والمالكم العالمي الشهير محمد على كالي وغيرهم من 

 .الشخصيات التي أثرت في التاريخ

في : " قال السفير الفلسطيني مفسرا هذا المعرض النوعي" عربيالقدس ال" وفي تصريح خاص بـ
ٕالمرات السابقة كنا نقيم المعارض التي تتحدث عن الشعب الفلسطيني وابداعاته وتراثه ومفكريه الذي 
ساهموا في الحضارة اإلنسانية ومعاناته من جراء االحتالل والعنف الذي تمارسه إسرائيل باستمرار ضد 

  . الالجئين في مخيماتهمشعبنا ومعاناة 

فاخترنا هذه . في هذه المرة قلنا نريد أن يكون المعرض حول ما يتحدث به اآلخرون عنا
المجموعة المنتقاة من الزعماء السياسيين والروحيين ورموز العلم والفن والرياضة لتتناسب أقوالهم مع 

  ."ت أبعاد عالميةموضع هذا االحتفال كون القضية الفلسطينية، أكثر قضية وطنية ذا

  ٢٨/١١/٢٠١٩القدس العربي 

***** 
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  ٕبوقف االستيطان وانهاء معاناة قطاع غزة" إسرائيل"األمم المتحدة تطالب 
 

، بضرورة "إسرائيل" طالب أنطونيو غوتيريش األمين العام لألمم المتحدة، يوم األربعاء، –غزة 
طنات غير المشروعة في األراضي الفلسطينية إنهاء المعاناة واسعة النطاق في غزة، ووقف بناء المستو"

 ".المحتلة، والتوقف عن هدم المنازل الفلسطينية

جاء ذلك في رسالته تلتها بالنيابة عنه رئيسة مكتبه ماريا لويزا ريبيرو فيوتي، بمناسبة احتفال 
/ رين األول تش٢٩األمم المتحدة السنوي باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يوافق 

 .١٩٤٧نوفمبر من كل عام، وهو تاريخ قرار تقسيم فلسطين عام 

إنشاء المستوطنات في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، "وأكد غوتيريش أن 
ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، على نحو ما ورد في قرار مجلس 

  ".٢٣٣٤رقم األمن الدولي 

 ٢٧/١١/٢٠١٩ اآلن فلسطين

***** 

  ال حل دون القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطينية: المالكي
 

 أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أنه ال حل مع الجانب اإلسرائيلي – وفا –رام اهللا 
 .دون أن تكون هناك دولة فلسطينية والقدس الشرقية عاصمة لها

 خالل استقباله وفدا من مقاطعة اللوار اتالنتيك الفرنسية، في مقر الوزارة، اليوم واستعرض المالكي
األربعاء، االنتهاكات المتصاعدة ضد الوجود الفلسطيني في القدس، وما تتعرض له بلدة العيسوية خاصة 

ة من اقتحامات عسكرية يومية، واعتقال للشبان واألطفال، في محاولة لمنع السكان من العيش حيا
 .طبيعية

وأشار إلى استهداف قوات االحتالل لبلدة العيسوية واعتقال أبناء البلدة من أجل الضغط على 
 .السكان لتركها، إضافة إلى االنتهاكات اإلسرائيلية الممنهجة في بلدة سلوان أيضا

ا أن ووصف المالكي االنتهاكات اإلسرائيلية بأنها ترتقي إلى مستوى من العنصرية والفاشية، مؤكد
صمود الفلسطيني في القدس هو انتصار على االحتالل، واألماكن والمناطق في القدس تؤكد الهوية 

 .الفلسطينية للمدينة

وتطرق إلى المحاوالت اإلسرائيلية إلعاقة التنمية في أرض دولة فلسطين خاصة محافظة جنين 
اد مشاريع تنموية في المدن السلة الغذائية لدولة فلسطين، داعيا الوفد للعمل معا من أجل إيج

 .الفلسطينية



 
٨

وثمن المالكي زيارة الوفد على اعتبارها رسالة تضامن مع شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة 
 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى قرار البرلمان ١٩٦٧بإقامة دولته المستقلة على حدود حزيران 

ف بالدولة الفلسطينية، داعيا الوفد بالضغط أيضا على الفرنسي بدعوة الحكومة الفرنسية إلى االعترا
 .حكومة بالده لالعتراف بدولة فلسطين

وأشار الى قرار المحكمة األوربية بوسم منتجات المستوطنات، مؤكدا أن االستيطان بمنظومته كلها 
ت بحقهم، غير شرعي،  داعيا  الدول التي يحمل المستوطنون اإلسرائيليون جنسيتها إلى اتخاذ إجراءا

 .لمخالفتهم القانون الدولي ومحاسبة الشركات األجنبية التي تعمل في المستوطنات أيضا

وشدد المالكي على أهمية أن يقوم المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات صارمة تجاه إسرائيل، القوة 
 .القائمة باالحتالل، النتهاكها القانون الدولي في األرض الفلسطينية المحتلة

ه، أعرب رئيس إقليم اللورا اتالنتيك فيليب كروفالية عن شكره للمالكي على حسن من جانب
االستقبال، مشيرا إلى المشاريع القائمة بين إقليم اللورا اتالنتيك في محافظتي القدس وجنين، مؤكدا دعم 

 .الوفد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في دولة مستقلة وعاصمتها القدس

عرب الوفد عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في نضالهم المشروع بإنهاء االحتالل واالستقالل وأ
 .ٕواقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

يشار إلى أن الوفد يقوده رئيس إقليم اللورا أتالنتيك الذي يضم عددا كبيرا من رؤساء بلديات 
  .ع محافظة القدساإلقليم الذين وقعوا على ميثاق تضامن وتعاون سياسي م

 ٢٨/١١/٢٠١٩الحياة الجديدة 

***** 

 في برنامجه االنتخابي  " دولة فلسطين"حزب العمال البريطاني يدرج االعتراف بـ 
 

عمال البريطاني اليوم الجمعة عن إدراج االعتراف بدولة أعلن حزب ال -  وكاالت-بريطانيا 
  .فلسطين كبند من بنود برنامجه االنتخابي في الجزء المتعلق بالسياسية الخارجية

ًوجاء هذا اإلعالن على لسان زعيمه جيريمي كوربين اليوم في العاصمة البريطانية لندن التزاما بـ 
  .ي على حل الدولتينفي الشرق األوسط والمبن" السالم الشامل"

الحكومة "ًمضيفا أن " نهاية الحصار، االحتالل واالستيطان"إن هذا االلتزام يعني : وأضاف كوربين
  .ًالعمالية ستقوم باالعتراف بدولة فلسطين فورا



 
٩

وبدوره رحب حسام زملط سفير السلطة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة بإدراج حزب العمال 
ًن فورا كبند من بنود برنامجه االنتخابي والذي تم إعالنه على لسان زعيمه جيريمي االعتراف بدولة فلسطي

  .كوربين اليوم في العاصمة البريطانية لندن

نرحب بالتزام حزب العمال بالعدالة والقانون الدولي وعده االعتراف بدولة فلسطين، : " زملط وقال
  ".مزمع عقدهافي حال فوز حزب العمال بانتخابات حزب العمال التي 

." بدورنا ندعو كافة األحزاب البريطانية االقتداء بهذه الخطوة وعمل ما هو واجب" :زملط وأضاف 
 كانون ١٢وتزداد حمى الحمالت االنتخابية البريطانية بين االحزاب المختلفة حيث ستجرى االنتخابات يوم 

  .ديسمبر المقبل/ األول

مؤتمره   الحاكم مقابل حزب العمال الذي دعايتنافس فيها بشكل رئيسي حزب المحافظين
سبتمبر الماضي، إلى تطبيق حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي /  أيلول٢٤في  السنوي

  .١٩٤ً، تنفيذا للقرار األممي رقم ١٩٤٨ّهجروا منها عام 

ٍتجميد بيع األسلحة إلسرائيل، وفتح تحقيق حول االنتهاكات "ٍقرار يدعو لـّكما صوت الحزب لصالح 
ّاإلسرائيلية واستخدام القوة في قتل وقمع واصابة متظاهري مسيرات العودة الكبرى العزل، والرفع الكامل  ٕ

  .ة القادمةًمتعهدا بتنفيذ قراراته في حال فوزه في االنتخابات البريطانية العام". وغير المشروط لحصار غزة

وطالب الحزب، بزيادة مساهمة بريطانيا في ميزانية وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
، الذين ١٩٤٨إعادة كتابة تاريخ الشعب الفلسطيني وشطب ضحايا حرب عام "ً، مشيرا إلى خطورة "أونروا"

  ".ًهجروا قسرا من أراضيهم

  ٢٧/١١/٢٠١٩بوابة الالجئين الفلسطينيين 

***** 
  ُتطالب بتدخل دولي لوقف جرائم االحتالل في العيسوية" الخارجية والمغتربين"

 

وزارة الخارجية والمغتربين في رام اهللا، اليوم األربعاء، بتدخل دولي عاجل لوقف  طالبت – اهللا رام
 .تلةحمالت القمع والتنكيل التي تقوم بها قوات االحتالل اإلسرائيلي في بلدة العيسوية بالقدس المح

نسخة منه، أن شرطة االحتالل اإلسرائيلي تواصل " فلسطين اليوم"وأكدت الوزارة في بيان وصل 
ممارسة أبشع حمالت االقتحام، والقمع، والتنكيل، واالعتقال، واإلرهاب، بحق المواطنين الفلسطينيين في 

إن هذا العدوان يستهدف  ":وقالت ".عمليات تطبيق القانون"العيسوية للشهر السابع على التوالي، بحجة 
جميع مناحي حياة الفلسطيني في العيسوية بطريقة دموية وقمعية، ويستهدف الشجر والحجر والمنازل 
والمنشآت والممتلكات والمركبات، والنساء والشيوخ واألطفال وطلبة المدارس والمرضى، وكل ما من شأنه 

 . من كل ليلةترهيب المواطنين الفلسطينيين العزل في ساعات متأخرة



 
١٠

وأشارت الوزارة أن شرطة االحتالل تقتحم البلدة المقدسية وسط إطالق كثيف للرصاص وقنابل 
 مواطنا من سكان العيسوية، ١٢الغاز والصوت، وتقوم يوميا بحمالت اعتقال جماعية كان آخرها اعتقال 

ة هذه الحملة المسعورة منهم عدد من القاصرين بذرائع وحجج مختلفة، ليصل عدد المعتقلين منذ بداي
  . حالة منها فقط تم فيها تقديم لوائح اتهام١٢ حالة اعتقال، ٦٠٠والشرسة أكثر من 

إن عددا من المنظمات الحقوقية واإلنسانية بما فيها اإلسرائيلية، وثقت يوميا ممارسة : "وأضافت
  .االحتالل اإلسرائيلي بحق أهالي بلدة العيسوية

أحد األطفال واالعتداء على شقيقه بالضرب المبرح، وغيرها الكثير من وأشارت أن عملية اعتقال 
صور التنكيل بأهالي العيسوية، تعبر في على مدى تفشي ثقافة الكراهية والعنصرية واالنحطاط األخالقي 

  .في دولة االحتالل ومؤسساته المختلفة

عليها، ومليء بمعاناة وآالم وأوضحت الوزارة أن المشهد في العيسوية مليء بمظاهر الظلم الواقع 
وجراحات الفلسطينيين، ومليء بأشكال مختلفة من العقوبات الجماعية الهمجية دون أي مبرر أو سبب 

  .يذكر

وأشارت إلى أن االحتالل وقواته يعيدون احتالل العيسوية ويتواجدون في شوارعها وأزقتها بشكل 
  .خنوع عليهم بالقوةيومي، في محاولة لتركيع أهلها وفرض االستسالم وال

وأكدت أن صمود وثبات مواطنيها وفعالياتها ومؤسساتها سيفشل عدوان االحتالل وأهدافه ونواياه 
ذلك ال يعفي المنظمات الحقوقية واإلنسانية المختلفة من أهمية االهتمام بما "وشددت على أن  .الخبيثة

حقها، وعدم المرور عليها مرور الكرام، يدور في العيسوية وتوثيق جميع انتهاكات وجرائم االحتالل ب
  ".والتعامل مع معاناة العيسوية كأمور باتت اعتيادية ال تستدعي أية مواقف أو وقفات جادة

 ٢٧/١١/٢٠١٩ فلسطين اليوم

***** 

  اعتداءات

 شرطة االحتالل ومستوطنون يقتحمون األقصى ومصلى باب الرحمة
  

لمسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة، فيما  مستوطنا، اليوم الخميس، باحات ا٤٨اقتحم 
  .اقتحم عناصر من شرطة االحتالل مصلى باب الرحمة

، بأن هؤالء المستوطنين اقتحموا "وفا"وأفادت مصادر في دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس لـ
 وسط حماية األقصى حتى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته،

  .مشددة من شرطة االحتالل الخاصة



 
١١

وأضافت المصادر، أن عناصر من شرطة االحتالل اقتحمت مصلى باب الرحمة، ونفذت جولة 
  .داخل باحاته، وسط تفتيش المكان، وتفحصه

 طالبا يهوديا قد اقتحموا األقصى يوم أمس، وسط تلقيهم شروحات ٢٥ مستوطنا بينهم ٧٥وكان 
  .زعومالم" الهيكل"عن 

  ٢٨/١١/٢٠١٩وفا 

***** 

  تقارير

  الحالي العقد خالل ُشيدت استيطانية وحدة ألف ٢٠ :إسرائيلي تقرير
 

ارتفع عدد الوحدات االستيطانية، التي تم تشييدها خالل العشر سنوات األخيرة في الضفة الغربية 
 . شيدت منذ بداية العام الجاري٨٢٧ وحدة، بينها ١٩,٦٣٤إلى 

من هذه الوحدات، شيدت في مستوطنات % ٦٠صاء اإلسرائيلي المركزي، أن نحو وذكر مكتب اإلح
 ).أرئيل وحي جفعات زئيف وموديعين عيليت(ُمعزولة وصغيرة، والباقي شيد في مستوطنات مثل 

 وحدة، وشهد ٣,٢١١ أعلى نسبة تشييد وحدات استيطانية بـ ٢٠١٦وخالل هذا العقد، شهد عام 
 .دة وح١,٦٩٧ تشييد ٢٠١٧عام 

 وحدة، تراجعت النسبة في ٢,٢٧٩وبينما بلغ عدد الوحدات االستيطانية المشيدة العام الماضي 
 . وحدة استيطانية٨٢٧، إلى %٢٧العام الحالي بنسبة 

 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة ٦٥٠وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 
  . بؤرة استيطانية١١٦مستوطنة، و ١٦٤الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 

 ٢٥/١١/٢٠١٩موقع البوصلة 

***** 

نداءنا نوجهه للكنائس المسيحية في مشارق االرض ومغاربها : "سيادة المطران عطا اهللا حنا
  " بأن تبقى مدافعة عن ارض الميالد والتجسد والفداء

  

 االرثوذكس اليوم بأن  قال سيادة المطران عطا اهللا حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم–القدس 
المسيحيين في مشارق االرض ومغاربها يستعدون في هذه االيام الستقبال الموسم الميالدي المبارك، 
فزينات وانوار واشجار مضاءة في كل مكان والعواصم العالمية مزدانة بأنوار الميالد ناهيك عن المحالت 

  . تجاريا بامتيازالتجارية والتي اضحى فيها هذا الموسم موسما اقتصاديا



 
١٢

رسالتنا كمسيحيين فلسطينيين الى الكنائس المسيحية في مشارق االرض ومغاربها والى كل اولئك 
الذين يستعدون لالحتفال بهذا العيد المجيد بأن تذكروا ان النور الحقيقي هو ذاك الذي سطع من مغارة 

ينات واالنوار واالشجار المزدانة لسنا من اولئك الذين يرفضون المظاهر االحتفالية والز .بيت لحم
والمضاءة ولكن ال يجوز اختزال العيد بهذه المظاهر التعييدية االحتفالية فما قيمة العيد بدون صاحبه 
وصاحب العيد هو من نحتفي بمولده اعني السيد المسيح وما قيمة هذه االنوار التي تتزين بها المدن 

لمحتفلون نور الميالد الحقيقي الذي بزغ من فلسطين وتحديدا من والعواصم العالمية اذا ما تجاهل هؤالء ا
  .مدينة بيت لحم ومغارتها المقدسة والمباركة

اتمنى من اولئك الذين يضيئون اشجارهم ويستعدون لتقديم هداياهم ويتفاخرون بزينتهم واضواءهم 
نا هي رسالة محبة واخوة ورحمة بأال ينسوا طفل المغارة واال ينسوا بأن رسالة ذاك الذي ولد من اجل خالص

وسالم، اقول اوال للرئاسات الكنسية المسيحية في عالمنا ومن كل الكنائس بأن تذكروا في هذا الموسم ان 
هنالك بقعة مقدسة من العالم اسمها فلسطين تتعطش للعدالة والسالم وابناءها يحرمون من الحرية 

جل خالصنا انحاز دوما للمظلومين والمعذبين والمهمشين ولم والكرامة االنسانية، تذكروا ان الذي ولد من ا
يكن في يوم من االيام الى جانب الظالمين على حساب المظلومين فقد كان دوما مع المرضى والفقراء 

  .والمهمشين والمعذبين والمظلومين والمحتاجين لكي يدخل االمل والرجاء الى نفوسهم وقلوبهم وحياتهم

والتجسد والفداء والقيامة البقعة المقدسة من العالم التي اسمها فلسطين والتي اليوم ارض الميالد 
اختارها اهللا لكي تكون مكان تجسد محبته نحو البشر فإن هذه االرض فيها شعب مظلوم وفيها شعب 

  .مكلوم ومتألم ومعذب

دوا حريتهم وما اكثر الشهداء الذين سفكت دمائهم على مذبح الحرية وما اكثر االسرى الذين فق
  .الشخصية من اجل ان يكون الوطن حرا ابيا وما اكثر اولئك الذين يظلمون في كافة مفاصل حياتهم 

وما بين القدس وبيت لحم هنالك اسوار عنصرية تفصل االنسان عن اخيه االنسان وتفصل 
  .مةالقيامة عن المهد وتقف حائال امام انتقال الفلسطينيين من مكان الى مكان بحرية وكرا

اوجه ندائي الحار الى رؤساء الكنائس المسيحية في العالم شرقا وغربا بأال ينسوا فلسطين في 
صلواتهم وفي مواعظهم وفي كلماتهم ، طالبوا بان تتحقق العدالة في ارض تجسدت فيها المحبة االلهية 

 كالغرباء في وطنهم نحو البشر، طالبوا بأن يسود السالم في بلد ابناءه محرومون من السالم ويعاملون
  .وفي ارض اباءهم واجدادهم

عندما تدافعون عن فلسطين وشعبها المظلوم انما تدافعون عن المسيحية في مهدها وتدافعون 
عن اعرق حضور مسيحي في هذا العالم ومع احترامنا للمرجعيات الروحية المسيحية شرقا وغربا تبقى 

  .صفها الدمشقي يوحنا بأم الكنائسولى كما وكنيسة بالدنا وارضنا المقدسة هي الكنيسة اال



 
١٣

ال يجوز ان تغيب القضية الفلسطينية من خطاباتكم ومن كلماتكم وال ترضخوا للضغوطات 
  .واالبتزازات االمريكية والصهيونية والتي ال تريد للمسيحيين ان يدافعوا عن فلسطين

يحية بأن تتدخل في شأن سياسي ان احد المتصهينين ادعى قبل ايام بأنه ال يجوز للكنائس المس
وهو يقصد بذلك القضية الفلسطينية ولذلك وجب ان نوضح له والمثاله ولكل المعنيين بأن القضية 
الفلسطينية التي ندافع عنها ليست شأنا سياسيا فحسب بل هي قضية لها ابعاد اخالقية وانسانية وروحية، 

ي عالمنا يجب ان يلتفتوا اوال الى الشعب الفلسطيني ان من يدافعون عن حقوق االنسان وقضايا العدالة ف
  .المظلوم وعدالة قضيته

سنبقى ندافع عن فلسطين واهلها وقضيتها العادلة وال يهمنا على االطالق التحريض الذي نسمعه 
في بعض االحيان واالساءات التي تطالنا في احيان اخرى في محاولة بائسة وفاشلة السكاتنا ونحن نقول 

  .سنبقى ندافع عن فلسطين حتى اخر يوم واخر دقيقة من حياتنا وما دام الدم ينبض في عروقنابأننا 

نداءنا نوجهه الى الكنائس المسيحية في العالم بأال تتجاهل القضية الفلسطينية واال ترضخ 
   .للتضليل والتزوير والتشويه الذي يمارسه الصهاينة وحلفائهم في هذا العالم

 عيد الميالد دعوة صادقة من اجل ان تتحقق العدالة في ارض سلبت منها فلتكن رسالتكم في
العدالة ، تذكروا فلسطين وجرحها النازف وتذكروا سوريا والعراق واليمن، تذكروا بأننا يجب ان نقف دوما 

  .الى جانب كل انسان مظلوم ومعذب في هذا العالم ايا كان لونه وايا كان عرقه او دينه او مذهبه

ن هي وطننا وحاضنة مقدساتنا، فلسطين هي عنوان كرامتنا وحريتنا وحاضنة تراثنا وعراقة فلسطي
  .جذورنا في هذه البقعة المقدسة من العالم

عندما ولد الطفل في المغارة اتى مجوس وقدموا له الذهب واللبان والمر ، أما نحن فما نريده منكم 
لرديء حيث المصالح واالجندات وحيث المشاريع هو كلمة الحق التي يجب ان تقال في هذا الزمن ا
  .المشبوهة والتي ال تريد الخير لبالدنا وشعبنا ومشرقنا

اوجه ندائي الى اصحاب القداسة والغبطة والنيافة رؤساء الكنائس المسيحية كافة في هذا العالم 
ه العادلة فهذه هي قضيتنا بأال تتنصلوا من مسؤولياتهم االخالقية واالنسانية والروحية تجاه شعبنا وقضيت

  .قضية كل انسان حر في هذا العالمكمسيحيين كما هي قضية المسلمين و

  .فدا من بعض الكنائس االمريكيةوقد جاءت كلمات سيادة المطران هذه اليوم لدى استقباله و

  ٢٧/١١/٢٠١٩مكتب المطران عطا اهللا حنا 

*****  

  



 
١٤

  كي ال ننسى

   الفلسطينياليوم العالمي للتضامن مع الشعب

م، وتدور ٢٠٠٣ عام  اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو مناسبة تبنتها األمم المتحدة

 ٢٩وعادة ما يتم االحتفال به في . فعالياتها في مقر األمم المتحدة في نيويورك وفي مكاتبها في جنيف وفيينا

السلطة " تقسيم فلسطين، الذي تجاوزت فيه اسرائيل  الخاص بقرار١٨١تشرين الثاني من كل عام للتذكير بالقرار 

  . الحدود التي نص عليها القرار المذكور" القائمة باالحتالل

 باحتالل باقي فلسطين بما فيها القدس الشرقية، وبدأت ١٩٦٧ولم تكتف اسرائيل بذلك حيث قامت عام 

وقد اعتبر الخبراء في القانون . ن الدوليببناء المستوطنات في كافة المناطق المحتلة في إجراء مخالف للقانو

الدولي أن عملية االستيطان المستمرة هي مخالفة التفاقية جنيف الرابعة الخاصة بكيفية تعامل المحتل لالرض 

ًأيضا على عدم شرعية المستوطنات التي تقيمها سلطات ) ٢٣٣٤(التي احتلها، وقد اكد قرار مجلس االمن رقم 
 ولم تأبه سلطات االحتالل بذلك ومما يزيد الطين بلة أن تأتي هذه الذكرى في هذا العام في .االحتالل االسرائيلي

  .غمرة رفض العالم للقرار االمريكي االخير الذي يعتبر وجود هذه المستوطنات امر قانوني

 االسرائيلي لم تأبه بالرأي العام العالمي وترفض االجماع الدولي، وتنكر  االعتراف ولكن سلطات االحتالل

بمسؤولياتها القانونية واالخالقية عما ارتكبته من مخالفات لقرارات الشرعية الدولية وما سببته من تشريد آلالف 

االونروا التي ترعى الالجئين في الفلسطينيين من ارضهم، ولم تكتف بذلك بل انها تعمل ما بوسعها النهاء منظمة 

  .خطوة منها النهاء قضيتهم

ان التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني يعني ضرورة تضافر كافة الجهود الدولية النهاء االحتالل 

والوصول الى حل نهائي يوفر للشعب الفلسطيني فرصة للعيش الكريم، وبسيادته على ترابه الوطني في دولة 

 القدس الشريف وفق حل الدولتين الذي ينادي به العالم اجمع ليتحقق االمن والسالم في مستقلة عاصمتها

 . المنطقة

انها مسؤولية قانونية واخالقية على العالم بأسره تتطلب منه قول كلمة حق ومتابعة تلك الكلمة باجبار 

طينيين من اقامة دولتهم المستقلة على اسرائيل  على إنهاء االحتالل واالحتكام إلى الشرعية الدولية، وتمكين الفلس

 .م١٩٦٧ترابه الوطني في حدود عام 

فرغم مرور عقود طويلة على اطول احتالل في العصر الحديث فال بد من العمل على دعم المطالب 

ًالفلسطينية العادلة والوقوف مع الشعب لفلسطيني الذي يتعرض يوميا للقتل واالعتقال وهدم المنازل ومصادرة 
راضي واالعتداء على مقدساته االسالمية والمسيحية ضمن خطة تهويدية ممنهجة، وال بد توفير الحماية للشعب اال

  .الفلسطيني ووضع خطة محكمة الستقالله حتى يتمكن من الحياة وحتى يتحقق االمن والسالم في المنطقة

  ٢٨/١١/٢٠١٩ عبد اهللا كنعان/ مين عام اللجنة الملكية لشؤون القدسأ

*****  



 
١٥

  آراء عربية

  فخر العرب والمسلمين" رجل الدولة المثالي.. "مليكنا
  

  محمد عبد الجبار الزبن

ّحينما يشرع اإلنسان في فعل الخير ويقدمه برهانا على أن الدنيا ما تزال بخير، فحينها نستشعر 
  ..عظمة ذلك اإلنسان وأنه على درجة تستحق احترام العالم، وهكذا كان

: م يتوان ساعة عن بذل الجهد في أسمى مراتبه لتقديم الخير بعناوينه المتعددةفمليكنا المفدى ل
ّما بين ابتسامة يصنعها على محيا اآلخرين، وما بين نشر المودة والوئام بين األمم، ولن ننسى رسالة 

حول ّاإلسالم السمحة التي يحملها على عاتقيه لينشر بين أقطاب الدنيا بأن رحى رسالة اإلسالم يدور 
  .السلم والسالم والرحمة للناس أجمعين

ّففي نيويورك كان الحفل لتكريم الرجال السياسيين حينما تسلم جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن 
، التي يمنحها معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، ٢٠١٩م » رجل الدولة الباحث«: الحسين جائزة

  .تقديرا للجهود السياسية الحكيمة

والتي . لته في تحقيق السالم واالستقرار والوئام والتسامح في منطقة الشرق األوسطوجهود جال
  .«رجل الدولة المثالي«: وصفه العديدون في حفل التكريم بكرائم الصفات، منها

ويمكننا من خالل كلمة المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشـرق األدنى روبرت ساتلوف أن 
ع الذي يمتد أمام األردنيين لينطلقوا من خالل قائدهم إلى تحقيق النجاحات وهم نقف على األفق الواس
  .فهكذا يصفه العالم وهكذا نحن على يقين من ذلك» رجل الدولة المميز«يلتفون خلف قائدهم 

أنه عندما يتحدث الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين ينصت إليه قادة «: ففي ثنايا كلمة روبرت
ينصت إليه شعبه الذين يتطلعون إليه ليمدهم بالعزيمة والحكمة، ويقودهم إلى األمام حول العالم، و

ففي ثنايا هذه الصفات للقائد األعلى نجد الفخر للعرب وللمسلمين، والعالم ينظر إلى رجل الدولة . »برؤيته
ّالمميز هذه النظرة الفائقة والتي يتوجب علينا كأردنيين أن تشكل فينا الشيء الكثي ر، وتعزز فينا االنتماء ّ

ِوالوالء والقرب من بعضنا بعضا لتحقيق ما ينفعنا ويسددنا ويزيد العالم نظرة إعجاب بالقائد وشعبه ٍ ً.  

وأما رئيس مجلس أمناء معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى جيمس شرايبر فقد خاطب الملك، 
ٍمام تتطلب صفات تحققت بالملك فهناك السياسة والقيادة إلى األ. »لقد قدتم بلدكم بقوة إلى األمام«: فقال ّ

الحكيمة والمعتدلة، والعزيمة على تحقيق األمثل واألفضل، والحرص األكيد على التواصل مع الشعب 
  .المخلص الواعي
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ّومما يلفت االنتباه ما تم خالل الحفل من عرض لفيديو سلط الضوء على منجزات الملك، وسبب 
لسعي لتحقيق السالم في المنطقة، وتعزيز الحوار والوئام بين األديان، ودور منحه الجائزة، ودوره في ا

ّفلم يفتهم أن الوصاية . الملك في الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس
ّالهاشمية على القدس هي حق مشروع من جهة وأنها سبب للسالم في المنطقة، وهذا الذي ينبغي على 

ّ االهتمام به وتعزيز موقف األردن وصاحب الوصاية لإلبقاء على السالم وحل القضايا كما ينبغي العالم ّ
  .لعقالء العالم والمخلصين والمحبين لإلنسانية

 ١٢ ص٢٨/١١/٢٠١٩الرأي 

***** 

 انتفاضة الغضب والحرية والدولة الفلسطينية

 *سري القدوة

إن مواقف القوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية والتي دعت من خاللها أبناء شعبنا الفلسطيني 
للمشاركة الواسعة في الفعاليات الجماهيرية والشعبية التي اطلقت موجة غضب فلسطينية عارمة في مراكز 

ً األراضي الفلسطينية المحتلة رفضا للسياسة األمريكية العدوانية ضد شعبنا وتصعيد االحتالل المدن في
ٕلجرائمه واطالق العنان لقطعان المستوطنين بحماية جيش االحتالل وان المواقف الجماهيرية المشرفة هي 

صمود الشعبي امتداد طبيعي لالنتفاضة الفلسطينية العارمة في وجه المحتل الغاصب وتعبير عن ال
والتمسك بالمقاومة ضد االحتالل ورفض كل المؤامرات التصفوية ومشاريع العار والخيانة التى تسوقها 
ادارة الرئيس ترامب التي حتما سوف تتحطم علي صخرة الصمود الفلسطيني ورفض السياسات العدوانية 

ٕاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة اإلجرامية والتأكيد والتمسك بحق عودة الالجئين وحق تقرير المصير و
  .كاملة السيادة وعاصمتها القدس

ان تمسك جماهير شعبنا بالقضية الوطنية وبالمشروع الوطني القائم على إنهاء االحتالل وقيام 
الدولة الفلسطينية وفي ظل هذا العدوان وهذه المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وقيادتنا يكون لزاما علينا 

ار الدولة الفلسطينية ومحاربة مشاريع التصفية التي يقودها بعض القيادات المتآمرة علي التمسك بخي
االسرائيلي األميركي الهادف لتصفية القضية الفلسطينية  الشعب الفلسطيني والتصدي للمشروع االستيطاني

ر بشأن المستوطنات واالستمرار في الفعاليات النضالية التي تعبر عن ادانة شعبنا للموقف األميركي األخي
  . والذي ينتهك الشرعية والقانون الدوليين

إن سياسية أمريكا باتت تقوم مقام االحتالل وتغطي على جرائمه بل تريد إلغاء حق العودة كما 
تريد شرعنه االحتالل وهذه السياسية مرفوضة وان الشعب الفلسطيني سوف يرفضها بكل قوة واليوم تقف 

التي تواجه السياسة األمريكية الخطيرة حيث تستهدف الوجود الفلسطيني وان الجماهير خلف القيادة 
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الدعوات لالنطالقة فعاليات التضامن الشعبي وثورة انتفاضة الغضب يجب ان تستمر وتتواصل أوسع 
ٕمشاركة جماهيرية إليصال رسالة واضحة برفض السياسية األمريكية واحباط مشاريع التصفية والتآمر على 

  .لفلسطينيالشعب ا

إن مواقف الشعب الفلسطيني دوما كانت في المقدمة وسباقة للجميع وان الكل يدرك حجم المؤامرة 
وضرورة تكاتف الكل الوطني في تصعيد المقاومة الشعبية ودعم حركة المقاطعة وفرض العقوبات على 

 لذلك فان شعبنا سيلبي االحتالل ومواجهة الهجمة االستيطانية األميركية الشرسة على شعبنا ومقدراته
الدعوات ويتحرك فورا للخروج بالشوارع والمشاركة الفاعلة بالحراك الجماهيري وأن هذه هي معركة وجود او 
ال وجود لذلك يجب على القوى والفصائل االنخراط الفاعل في هذه الفعاليات الشعبية والمستمرة في مواجهة 

  . االحتالل واالستيطان

ٕسيستمر ويتواصل بالتضحيات التي ستقود إلى تحقيق الحلم واقامة دولتنا إن مشروعنا الوطني 
المستقلة وعاصمتها القدس وتأمين حق العودة لالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفق القرارات الدولية 

 وان معركة الكفاح الوطني لن ولم تتوقف من أجل استرداد حقوقنا الوطنية وان هذا ١٩٤وخاصة قرار 
والتواصل يكون امتدادا طبيعيا للتضحيات الجسام التي قدمها شعبنا دفاعا عن ارضنا ومستقبل النضال 

ًاطفالنا حيث دفع شعبنا طوال السنوات الماضية ثمنا باهضا وغاليا لكنه ظل وفيا لشهدائه متمسكا بالثوابت  ً ً ً ً
ًال الذين سقطوا دفاعا عن الحق ًوالحقوق ال يساوم عليها ولن يساوم أبدا وأننا نحي أرواح الشهداء االبط

الفلسطيني والقضية الفلسطينية ونحيي اسرانا االبطال على صمودهم الذين تقدموا الصفوف ليحملوا راية 
الحرية ونحيي جماهير شعبنا وهى تتصدى لمؤامرات التصفية والخنوع واإلذالل التي فرضها االحتالل 

 شعبنا البطولي وتلك الملحمة البطولة والصمود في وجه الغاصب لحقوقنا الوطنية المشروعة ونحيي صمود
  .كل محاوالت تصفية شعبنا واغتصاب حقوقنا الوطنية العادلة

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

 ١٤ ص٢٨/١١/٢٠١٩الدستور 

*****  
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   مترجمةريةبآراء ع

  ؟”إسرائيل الكاملة“اقع هل يضطر الفلسطينيون للتسليم بو
  

 يديعوت  / الياهو–ايتان بن  :بقلم

ًفي هذه األيام التي تشهد فشال في االتصاالت االئتالفية، يمكن أن نجد وجه شبه كبير بين 
في الحالتين : مع الليكود وبين مفاوضات إسرائيل والفلسطينيين” أزرق أبيض“المفاوضات التي يخوضها 
ًمليا، حالتا المفاوضات هاتان تدالن على أنه يكفي أال يعنى أحد الطرفين ع. ال يصلون إلى أي مكان

بالمقابل، إذا كان الطرفان معنيين . ًبالصفقة كي ال تتحقق أبدا، فما بالك إذا كان الطرفان غير معنيين بها
  .بإنهاء الصفقة حينئذ ثمة سبيل للوصول إلى اتفاق

نذ عشرات السنين هو معرفة أنهم غير معنيين إن أساس فهم رفض الفلسطينيين لكل تسوية م
هكذا كان في الـ .. فهم يرون في كل بالد إسرائيل بالدهم ووطنهم. بدولة أراضيها غزة ويهودا والسامرة

بداية، اعتقدوا أنه يمكن تصفية اليهود، وبعد ذلك أملوا .  سنة األخيرة، وهكذا هي الحال اليوم١٥٠
وفي ظل انعدام البديل، تخلى الفلسطينيون عن الفكرة . ، ولكن هذا الوهم تبددبإعادتهم إلى بلدانهم األصلية

العكس هو . للتخلص منا، ولكنهم لم يتوقفوا بأي شكل عن اإليمان بأن بالد إسرائيل هي بالدهم وطنهم
 ًعمليا، أخذ. ًكلما ازدهرت إسرائيل، أخذت شهيتهم وطموحهم ألن يكونوا جزءا منها بالتعاظم: الصحيح

التي وضعها جابوتنسكي وتبناها بن غوريون، وبموجبها فإن دولة ” الحائط الحديدي“الفلسطينيون فكرة 
إسرائيل، رغم أنها ستواصل التعرض للضربات، إال أنها ستثبت قوتها وتردع أعداءها إلى أن يضطروا 

فلسطيني حتى تضطر نواصل ضرب الحائط الحديدي ال. للتسليم بوجود الدولة اليهودية، فجعلوها نهجهم
  .ًألن تستوعب بأنهم هم أيضا جزء ال يتجزأ من بالد إسرائيل الكاملة

كان في أوساط الفلسطينيين من أرادوا دولة مستقلة، وكان ميلهم ألن يوافقوا على دولة في حدود 
زيمة ال يقبلها غزة ويهودا والسامرة، ولكن أغلبية الفلسطينيين، وال سيما زعماؤهم، رأوا في هذه اإلمكانية ه

ٕواذ رأوا ما هو معنى الدولة الصغيرة، المحدودة، المجردة من السالح والمحاصرة، فقد فهموا أنه من . العقل
غير المعقول الموافقة على مثل هذه التسوية، وخاصة في ظل مطالبتهم بحق عودة الالجئين الذين يصل 

  . مليون نسمة٤.٥عددهم، حسب تقديراتهم، إلى نحو 

من . ، فالفلسطينيون غير معنيين بدولة في حدود غزة ويهودا والسامرة، بل بالحرية الوطنيةوعليه
اليوم الذي يئسوا فيه من إلحاق الهزيمة بنا، وسلموا بفكرة أنه ال يمكن طردنا من البالد، لم تتبق لهم 

ائيل، حين ال يبدو أن ًإرادتهم هي أن يكونوا جزءا من دولة إسر. التمثل في داخلنا: سوى إمكانية واحدة
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اإلسرائيليون يوسعون تواجدهم في يهودا والسامرة، والفلسطينيون يبقون في أماكنهم، وفي : ًشيئا يتغير
  .ًنهاية المطاف، يختلط السكان بعضهم ببعض، ومع السنين سيندمج بعضهم ببعض أيضا

ليوم بمكانة مواطنة كاملة يعيش في إسرائيل منذ ا. من ناحية الفلسطينيين، فإن التربة مهدت لذلك
 ٢ وفي غزة – ألف في القدس فقط ٣٠٠ مليون، ومنهم ٢.٥ مليون فلسطيني، وفي يهودا والسامرة ٢

كل الجماعات السكانية . عددهم الكامل يشبه عدد اليهود الذين يعيشون بين النهر والبحر. مليون آخرون
 المسيحيين، وقومية واحدة، وهم يرون أنفسهم الفلسطينية موحدة تحت دين واحد، باستثناء عدد قليل من

ًشعبا واحدا، تجمعا أهليا واحدا، بل وحتى عائلة واحدة ً ً ً فلماذا سيوافقون على مد خط يغلق عليهم في . ً
ً ألف كيلومتر مربع، بدال من أن يكونوا جزءا من دولة إسرائيل التي تبلغ مساحتها ٥.٨أرض حجمها  ً
تر مربع؟ المشكلة هي أننا، نحن اليهود في إسرائيل، نسرع ونقرب تحقق  ألف كيلوم٢٥اإلجمالية نحو 

نقترب من تجسد حلم بالد إسرائيل الكاملة من ناحية جغرافية، وهكذا نساعد الفلسطينيين على : هذا الحلم
  .تحقيق حلمهم في أن يكونوا مواطني كل البالد

وطالما ال تريد إسرائيل . ً معا في حكومةفإنهم لن يجلسوا.. والليكود” أزرق أبيض“طالما ال يريد 
غير أن تجميد الوضع يزيل عن الطريق . والفلسطينيون فلن تكون بينهم تسوية على أساس تقسيم البالد

ًرويدا رويدا كل عائق في الطريق إلى دولة واحدة إذا لم نسارع ونجري انعطافة سياسية حادة، فخوفي هو . ً
  .ًبعدها ال يعود تقسيم البالد واردامن الوصول إلى نقطة الالعودة، 

  ٢٧/١١/٢٠١٩القدس العربي 

***** 

  خبار باالنجليزيةأ
Waging War Against the Rule of Law 

There is no doubt about it: at our present moment in history it is 

embarrassingly hard to be a defender of the rule of law. This is particularly so 

when such laws seek to assert and protect human rights. It is embarrassing 

because being supportive of such regulations should be a “no-brainer.” 

Instead, it pits you against the U.S. government and its closest ally, Israel. 

Thus, there is the fact that while there are many countries that take no 

heed of international law in this regard, if you happen to be an outspoken 

humanitarian Jewish American, you are really going to have a tough time of 

it. You are assailed on one side by powerful American leaders who attack 

international law with manifestly faulty reasoning (see below). On the other 

side, one is confronted by Zionist Jews, both inside and outside of Israel, who 

would destroy not only the international law that stands in the way of their 

territorial greed, but the ethical and moral integrity of the Jewish people as 
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well. For all those Jewish Americans who see value in defending human rights 

and the rule of law, I truly commiserate: it is not easy being us! 

In its latest assault on the rule of law, the Trump administration has 

declared that the Israeli settlements in the Occupied Territories are 

legitimate. Secretary of State Mike Pompeo, a self-described advocate of 

“Christian diplomacy” has led the way in this. He stated that: “After carefully 

studying all sides of the legal debate, this administration agrees with President 

Reagan [who, back in 1980, expressed a similar sentiment]. The establishment 

of Israeli civilian settlements in the West Bank is not per se inconsistent with 

international law.” 

No details were given on the “careful study” Pompeo claims to have 

been made. And, frankly, it is hard to take this assertion seriously because the 

Trump folks are not known to be objective, or even attentive, when it comes to 

detail. No information was given on what basis Ronald Reagan came to his 

opinion. Nor is it known whether or not Reagan was senile at the time he 

spoke. And, no elaboration was made as to what “per se” means in the context 

of Pompeo’s declaration. 

The Secretary of State went on: “The hard truth is that there will never 

be a judicial resolution to the conflict, and arguments about who is right and 

who is wrong as a matter of international law will not bring peace. This is a 

complex political problem that can only be solved by negotiations between 

Israelis and Palestinians.” 

This bit of conjecture is dubious at best, and if such conclusions are the 

product of the Secretary’s “careful study,” we can conclude that Pompeo is 

either being disingenuous or is ignorant to the point of incompetence. Here is 

what I mean: 

+ The conclusion that “there will never be a judicial resolution to the 

conflict” is a contrived one. Pompeo should certainly know that there are 

readily discernible reasons, most of them coming from the U.S.-Israeli side, 

why attempts to apply international law as the basis of a settlement have so 

far failed. Actually, there are at least forty three reasons—that is the number 

of vetos the United States has cast in the UN Security Council to protect 

Israel, largely from international law, between 1972 and 2017. In addition, one 

should never say “never.” 

+ The assertion that “arguments about who is right and who is wrong as 

a matter of international law will not bring peace” is also contrived. Again, 

you cannot acquiesce    in seventy-one years of Israeli behavior, much of it in 

violation of international law, all the while protecting, as most U.S. 

governments have done, the criminal party, and then say “international law 

will not bring peace.” Obviously, the historical context means nothing to 

Pompeo. 
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+ Pompeo’s final conclusion that “this is a complex political problem 

that can only be solved by negotiations between Israelis and Palestinians” is 

simply a throwaway line that has no meaning given the history of those 

“negotiations” that have been attempted. 

Perhaps the most egregious assertion made by Secretary Pompeo was 

that all the U.S. is doing is “recognizing the reality on the ground.” This same 

excuse was used by the Trump administration when it blessed the occupation 

of the Golan Heights. Subsequently, some people assigned to the U.S. embassy 

in Jerusalem have claimed that all Trump was doing was recognizing the 

“truth.” 

These claims oversimplify and distort the current situation to the point 

of absurdity. Mr. Pompeo and those folks at the embassy are not dabbling in 

some field of physics here. They have not come along and discovered a new 

naturally occurring phenomenon. The fact is that in our social, economic and 

political worlds we humans do not discover reality, we create our own 

constantly fluctuating “reality.” And, as touched on above, today’s variation 

on fluctuating “reality” in places like Gaza, Jerusalem, the Golan Heights, 

and the West Bank are the result of Israeli actions that defy international law. 

That makes those acts and their consequences—their “reality”—by definition, 

criminal. At the same time, as we have seen, the folks in Washington gave the 

necessary assistance that allowed the Israelis to get away with their criminal 

behavior. That makes the people in Washington who provided this cover, 

criminals as well. 

So what we have here is the Secretary of State of a country that has 

acted as an accomplice to years of illicit behavior throwing up his hands and 

saying “the law has failed”—while not mentioning the fact that he and others 

before him, acting in their official government capacities, helped to arrange 

that outcome. 

This bit of sleight of hand was no doubt made easier for Mike Pompeo 

given that he has ridden the coattails of a boss who is himself lawless. That 

fast-and-loose attitude toward the rule of law is a main reason Donald Trump 

is going to be impeached. 

Despite all, the struggle of the Palestinians and their allies will go on. 

Applying the appropriate biblical comparisons, the BDS movement (the 

boycott of Israel) has become the “light unto the nations” that Israel itself was 

mythically supposed to be. And outspoken anti-Zionist Jews, like some of 

those Old Testament prophets, are now the last bastion against Israel’s racist 

idolatry. 

www.counterpunch.org  27/11/2019 

***** 
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Jerusalem electricity to ask High Court to order Israeli company to 

stop power cuts 
JERUSALEM – M.K. – The Jerusalem District Electricity Company 

(JEDCO) said today that it is going to petition the Israeli High Court to get 

the Israel Electricity Company (IEC) to stop cutting power to JEDCO 

customers as a punishment for not paying late debt. 

JDECO’s chairman of the board and its director general, Hisham 

Omari, stressed in a statement that the petition will be submitted to the Israeli 

High Court against IEC after all legal procedures with the Israeli company to 

stop its measures against the Palestinian company have failed. 

He warned about the repercussions of this blackout by the Israeli 

company, which cuts power for two hours a day on most areas within 

JEDCO’s operations and is planning to increase that to three hours, on life in 

general in the Palestinian areas, mainly affecting hospitals, clinics, schools and 

businesses. 

wafa 27/11/2019 

*****  

  فعاليات

  مقدسية في مركز الحسين الثقافي رأس العين  برنامج فعاليات أيام

 ١/١٢/٢٠١٩ – ٢٩/١١/٢٠١٩ خالل الفترة من

  ٢٩/١١/٢٠١٩ اليوم األول الجمعة
 

 الساعة اسم الفعالية الموقع الجهة المنظمة

أمانة استقبال الحضور وعرض فرقة  مركز الحسين الثقافي أمانة عمان الكبرى

 عمان الكبرى

 

 4:00 ياالفتتاح الرسم مركز الحسين الثقافي أمانة عمان الكبرى

  /المسرح الكبير أمانة عمان الكبرى

 مركز الحسين الثقافي

 السالم الملكي

 قراءة القران

٤:٠٠ – 

٤:١٠ 

  /المسرح الكبير أمانة عمان الكبرى

 مركز الحسين الثقافي

س عادة رئيس مجلكلمة راعي الحفل س

 المهندس عاطف الطراونة/ بالنوا

معالي / كلمة معالي أمين عمان الكبرى

 يوسف الشواربة

النائب / كلمة رئيس لجنة فلسطين

٤:١٠ – 

٤:٢٠ 



 
٢٣

 المحامي يحيى السعود

اللجنة الملكية 

 لشؤون القدس

مركز  /المسرح الكبير

 الحسين الثقافي

عرض فيلم قصير عن الوصاية الهاشمية 

 على القدس

٤:٢٠ – 

٤:٣٠ 

المؤسسات 

 والهيئات المشاركة

 مركز الحسين الثقافي

 جاليري راس العين

 – ٤:٣٥ افتتاح معرض ايام مقدسية

٥:٠٠ 

ندوة حول الدور االردني في الدفاع عن  مركز الحسين 

  القدس

  :مدير الجلسة

 وزارة الثقافة/ الدكتور احمد راشد 

 :نكوالمشار

رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب 

 محامي يحيى السعودال

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس 

 عبداهللا كنعان/ 

العميد الركن محمد عايد  /متقاعد عسكري

 عواد ابو

 المؤرخ الدكتور بكر خازر المجالي

الدكتور رأفت / جامعة العلوم التطبيقية 

  المصري

٥:١٥ – 

٧:٠٠ 
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 ٣٠/١١/٢٠١٩ اليوم الثاني  السبت

 الساعة اسم الفعالية الموقع منظمةالجهة ال

المؤسسات 

 والهيئات المشاركة
 جاليري رأس العين

 – ١٠:٠٠ معرض أيام مقدسية

٨:٠٠ 

 وزارة االوقاف

اللجنة الملكية 

 لشؤون القدس

مركز الحسين 

 الثقافي

 التحديات والمخاطر المحدقة :ندوة بعنوان

 بالقدس

  :مدير الجلسة

مين عام أ/ المهندس  عبداهللا العبادي

 وزارة االوقاف

 :نوالمشارك

معالي وزير االوقاف الدكتور محمد 

 الخاليلة

/ رئيس لجنة فلسطين في مجلس االعيان

 معالي حيا القرالة

 القس  سامر عازر من االردن

/ رئيس مجلس اوقاف القدس الشريف

 عبد العظيم سلهب

١١:٠٠ – 

١:٠٠ 

اللجنة الملكية 

 لشؤون القدس

 /المسرح الكبير

كز الحسين مر

 الثقافي

 مبادرة شبابية من اجل القدس

  :مدير الجلسة

 جمعية عون الثقافية/ قصي الزعبي

  : المشاركون

 رابطة شباب من اجل /عامر الطباخي

 القدس

 هيئة شباب كلنا األردن /امجد الكريمين

   صندوق الملك عبد اهللا الثاني للتنمية–

   لجنة القدس/جامعة العلوم االسالمية

٤:٠٠ – 

٦:٠٠ 

  

  

  



 
٢٥

  

  

  

 ١/١٢/٢٠١٩د األحاليوم الثالث 

 الساعة اسم الفعالية الموقع الجهة المنظمة

اللجنة الملكية لشؤون 

 القدس

محاضرة عن دور المرأة المقدسية  

  في الحفاظ على الهوية 

  : مدير الجلسة

 من وزارة /عبدالستار القضاة. د

 االوقاف

 :المشاركات

رئيسة حارسات  /زينات أبو صبيح

 لمسجد األقصىا

 المرابطة اعتدال االشهب

اللجنة الملكية / سوسن الكيالني

 لشؤون القدس

١:٠٠ – ١١:٠٠ 

 ٦:٠٠ – ٤:٠٠ مسرحية هيك حالنا المسرح نادي الطالبية

 مركز الحسن الثقافي

   فقرة الشعر 

  الجهة المنظمة وزارة الثقافة 

   :يديرها

 ين شاهيندسعد ال

 :الشعراء المشاركون

عضو  /ماعيل البستنجيالسيد اس

 مجلس امانة عمان الكبرى 

رابطة / الشاعر سعد الدين شاهين

 الكتاب االردنيين

 الشاعر محمود فضيل التل

 الشاعر ناصر شبانه

 الشاعرة عطاف غانم

 الشاعر نزار اللبدي

٦:٠٠ – ٥:٠٠ 



 
٢٦

 الشاعر عبداهللا ابو شميس

 الشاعر شفيق العطاونة

 رئيس اتحاد /الشاعر عليان العدوان

 ردنيينالكتاب اال

 ٨:٠٠ – ٧:٠٠ فرقة بيت الرواد  مركز الحسين الثقافي
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