
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  أخبار وواقع القدس

  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٩ / تشرين ثاني/ ٤
  
  
  

  

 

  

  :للمزيد من األخبار تابعونا على

 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 

 

https://www.youtube.com/rcjajordan 

 

https://www.rcja.org.jo 
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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٤  مؤتمـرون يؤكـدون أهميــة الوصايــة الهاشميـة على المقدسات اإلسالمية في القدس •

  شؤون سياسية

  ٥  الفايز يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية •

  ٥  ًردن سيبقى متمسكا بثوابته تجاه القضية الفلسطينية والقدساأل: الطراونة •

  ٦  السعود يدعو المجتمع الدولي لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني •

• "BDS٧  تدعو لمقاطعة مؤتمر تشارك فيه إسرائيل"  المغرب  

  ٨  لن تـقـود إلقـامـة دولـة فـلسطينـيـة متـكـاملـة" صفـقــة القــرن: "الفــروف •

  ٩  ف أمريكي جديد حول إسرائيلخال •
  

  اعتداءات

  ١٠  قوات االحتالل تطلق قنابل الغاز على مدرسة بالعيسوية •

  ١٠   دونم شرق القدس٥٠٠استمرار اقتحامات األقصى واالحتالل بصدد االستيالء على  •

  ١٣  االحتالل يقتحم بلدة الرام: القدس •

  ١٣  مخابرات االحتالل تعتقل وزير القدس •

  ١٤  القدس شرق دونما ١٩٠ على تيالءباالس قرار •
  

  اعتداءات/ تقارير 

  ١٤  إضافة آالف المستوطنين الجدد للمستوطنات هذا العام: السالم اآلن  •

  ١٥  زيادة في وتيرة انتهاكات االحتالل بالقدس بأكتوبر •

  ١٦  زيادة مطردة بأعداد المستوطنين اليهود المقتحمين للحرم القدسي •

  ١٧  شرطي يطلق النار على شاب فلسطيني وهو رافع اليدين: فضيحة جديدة لالحتالل •
  

  

  

  



 
٣

  آراء عربية
  

  ١٨  المقدسيون وجوازات السفر األردنية •

  ١٩  وللصهاينة بلفور وترامب.. حسرة على األسرى •
  

  كي ال ننسى
  

  ٢١  الحقوق ال تسقط بالتقادم.. في ذكرى وعد بلفور المشؤوم •

  ٢٢  !!فلسطين بدون مقاومة.. في ذكرى بلفور •

  ٢٣  يسقط وعد بلفور المشؤوم •

  ٢٤  ..وعد بلفور المشؤوم ولعنة التاريخ •

  ٢٦  !وعد بلفور من أين أبتدي وأين أنتهي؟ •
  

  القدس في التاريخ
  

  ٢٨  القدس في التاريخ •
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  القدساالردن 

  مؤتمـرون يؤكـدون أهميــة الوصايــة الهاشميـة 

  على المقدسات اإلسالمية في القدس

 

الواقع، التحديات وآفاق المستقبل، ضرورة ... أكد مشاركون في مؤتمر المجتمع األردني–مان ع  
إبقاء الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية في القدس الشريف، حفاظا عليها من االنتهاكات 

  .الصهيونية ومحاولة تهويدها، وطمس هويتها العربية واإلسالمية

مؤتمر العلمي الذي نظمته رابطة علماء األردن بالتعاون مع الجامعة وشددوا في ختام أعمال ال  
األردنية في نسخته الثالثة، على الوقوف بحزم ضد مؤامرة الوطن البديل ما يقتضي وحدة الصف العربي 

  .لمنع ذلك

وخلص المؤتمر إلى بلورة خطاب إعالمي يلبي طموحات المجتمع، يستند في رسالته اإلعالمية   
التشخيص التي تحدد طبيعة المشكلة، وتضمن أفضل الحلول ضمن أرقى معايير النقد الذي على دقة 

  .يوطن كل عوامل القوة

ٕوأوصى المؤتمرون من علماء وأكاديميين وباحثين وسياسيين وقانونيين واعالميين وقضاة   
 الدينية والتربوية شرعيين، بإقامة يوم وفاء لتكريم علماء األردن الذين أسهموا في بناء شتى المؤسسات

  .وحملة شهادات الدكتوراه الجدد في مختلف التخصصات الشرعية

وانتهى المؤتمر الذي استمر يومين، إلى إيالء منظومة التعليم الجامعي العناية الكافية، ليأخذ دوره 
ات لخدمة ، واالهتمام بالبحث العلمي والمشروعات المقترحة من الجامع)دولة اإلنتاج(المأمول في منظومة 

  .ٕخطط التنمية المجتمعية وايجاد حلول مستدامة، لمشكالت المجتمع األردني المتعددة

واكدوا ضرورة تفعيل دور األئمة والخطباء وتأهيلهم التأهيل الشرعي والمهني المناسب، بما يتوافق   
عالمية في ربط مع واقع المجتمع وما يواجهه من تحديات، إلى جانب تفعيل دور المؤسسات التربوية واإل

  .المجتمع األردني بعلمائه

وطالبوا بتقوية الشراكة المجتمعية بين المدرسة القيمية ومؤسسات المجتمع المختلفة، لتقدم إلى   
الشباب أنشطة غير منهجية هدفها نشر القيم في حياتهم، وترسيخها وبيان دورها، والحد من كل ما يؤثر 

 سواء أكان فكرا منحرفا أو متشددا أو غيره، مع التأكد من محتوى على فكر الشباب ويؤدي إلى االنحراف
  ).بترا.(كل ما يطرح على شباب المجتمع، واستغالل طاقاتهم وتشغيلهم بما يتالءم مع حاجاتهم وتطلعاتهم

  ٢ص/٤/١١/٢٠١٩الدستور 

***  

  



 
٥

  شؤون سياسية

  نيةالفايز يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطي
 

دعا رئيس مجلس االعيان فيصل الفايز المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته  -  الرأي–عمان  
القانونية واالخالقية، لتمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته الفلسطينية على التراب الوطني 

 .الفلسطيني، ذات السيادة ومتصلة وعاصمتها القدس

 لوعد بلفور ١٠٢م مجلس االعيان، بمناسبة الذكرى وقال الفايز في بيان اصدره أمس باس
المشؤوم، ان صمت المجتمع الدولي امام جرائم الحرب التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، هي وصمة 
عار في جبينه، فاالحتالل االسرائيلي لفلسطين الذي يعد اطول احتالل في العالم، لم يعد مقبوال، وعلى 

مل بكل قوة من اجل فضح الممارسات االسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني العالم الحر بكل مؤسساته الع
االعزل، وان يمارس كافة الضغوطات المتاحة والممكنة لدفع اسرائيل للقبول بقيام الدولة الفلسطينية، 

 .وتطبيق كافة القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية

دها ويبذلها جاللة الملك عبداهللا الثاني على كافة الصعد، وأشار الفايز الى الجهود الكبيرة التي يقو
دفاعا عن الحق الفلسطيني، والحفاظ على هوية القدس ومنع تهوديها، ورعاية جاللته للمقدسات 

 .االسالمية والمسيحية فيها وتعميرها وصيانتها، انطالقا من الوصاية الهاشمية عليها

ة الى توحيد صفوفها وتجاوز حالة الفرقة والهوان التي ودعا الفايز االمتين العربية واالسالمي
  .تعيشها، من اجل العمل على استعادة لحمتها وتجاوز تحدياتها، وتمكينها الشعب الفلسطيني من حقوقه

  ٣ص/٤/١١/٢٠١٩الرأي 

***  

  ًاألردن سيبقى متمسكا بثوابته : الطراونة

  تجاه القضية الفلسطينية والقدس

 

 النواب المهندس عاطف الطراونة لدى استقباله بدار المجلس امس وزير بحث رئيس مجلس -عمان
الخارجية وتنمية التجارة المالطي كارميلو أبيال والوفد المرافق له، تطوير آليات التعاون المشترك، وزيادة 

  .ًحجم التجارة بين البلدين الصديقين انطالقا من اتفاقيات الشراكة األردنية األوروبية المختلفة

وأكد الطراونة أهمية إدامة التنسيق والتعاون البرلماني األردني المالطي ومع األصدقاء في   
ُالمجموعة األوروبية، بما يمكن من تحقيق األهداف المشتركة في مختلف المجاالت السيما التجارية 

  .واالقتصادية منها



 
٦

إلنساني المتعاقبة، وأن وعرض لألعباء التي يتحملها األردن جراء استقباله موجات اللجوء ا  
  .ًالمجتمع الدولي ما زال مقصرا مع الدول المستضيفة لالجئين بهذا الشأن

ًوبين أن األردن سيبقى متمسكا بثوابته تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس ومدافعا صلبا بقيادة  ً ً
ً مدخال   عادل حلها على أساسُجاللة الملك عبد اهللا الثاني عن عدالة القضية الفلسطينية التي يشكل 

  .لحل كل أزمات المنطقة

ًإن األردن تصدى باكرا لإلرهاب، وقدم للمجتمع الدولي خدمات كبيرة، انطالقا من : وقال الطراونة   ً
إيمانه بمبادئ القانون الدولي وتحقيق األمن والسلم الدوليين، ومن أهمية إدامة التنسيق والتعاون الدولي 

  .لمتطرف بطريقة شاملةلمواجهة الفكر ا

من جهته، ثمن وزير خارجية مالطا، الجهود األردنية بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني في   
  .ًالمنطقة الرامية دوما إلى إحالل األمن واالستقرار وتغليب لغة الحوار

ًيا المجتمع ًنقدر عاليا حجم األعباء التي يتكبدها األردن والسيما ملف اللجوء السوري، داع: وقال  
  .الدولي إلى إسناد األردن والدول المستضيفة لالجئين حتى يتسنى لهم االستمرار بهذا الدور

وأكد في ختام اللقاء حرص بالده على تعزيز التعاون مع األردن في مختلف المجاالت االقتصادية   
 .والعمل المشترك لزيادة حجم التجارة المتبادلة

  ٥ص/٤/١١/٢٠١٩الدستور 

***  

  لسعود يدعو المجتمع الدولي لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطينيا

 

دعا رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود، كل الهيئات اإلقليمية والدولية الى مواصلة دعمها  -عمان
 تعزيز صمود الفلسطينيين من أجل إحقاق  لنضال الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشيرا الى أهمية

  . الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسحقه بإقامة

 لوعد بلفور المشؤوم، التي ١٠٢وأكد السعود في تصريح صحفي أمس األحد تزامنا مع الذكرى   
صادفت أمس االول، ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف معاناة الشعب الفلسطيني، والعمل 

ية غير المقبولة وفق المواثيق واألعراف الدولية التي يقوم بها الجاد لوقف االنتهاكات والممارسات اليوم
  .االحتالل اإلسرائيلي الغاشم بحق شعب أعزل وتهيئة األرضية الناجعة التي من شأنها إنهاء االحتالل

واضاف، لقد مكن هذا الوعد المشؤوم العصابات الصهيونية من ممارسة أبشع جرائم التطهير   
برغم مرور كل تلك األعوام الطويلة، ما تزال مأساة «ل والتدمير، مشيرا الى أنه العرقي والتهجير والقت

الشعب الفلسطيني تتجدد كل يوم وتتفاقم بصورة مستمرة جراء استمرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي 



 
٧

بعمليات االستيطان والتهجير والقتل وفرض مخططات التهويد التي تطال مدينة القدس، وما فيها من 
  .سات إسالمية ومسيحيةمقد

وأضاف، ان السياسات اإلرهابية التي يقوم بها االحتالل تجاه الشعب واألرض الفلسطينية من   
شأنها خلق واقع إسرائيلي جديد على كامل األراضي الفلسطينية المحتلة، ما يعد تحديا صارخا لقيم 

األعراف الدولية وانتهاكا جسيما ألبسط اإلنسانية والعالم الحر وتناقضا كامال مع المواثيق والقوانين و
  .حقوق اإلنسان

  ٥ص/٤/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 

"BDS إسرائيل فيه تشارك مؤتمر لمقاطعة تدعو "المغرب  
  

 مقاطعـة إلـى األحد، مساء "إسرائيل لمقاطعة المغربية الحملة" دعت – كوم دوت "القدس" – اهللا رام
 .فعالياته يف إسرائيل مشاركة الحتمالية شبابي، مؤتمر

ــة وقالــت ــي الحمل ــان ف ــدورة إن بي ــدى الخامــسة ال ــادة لمنت ــشباب الق ــي تنظيمــه المزمــع ال ــة ف  مدين
 الفرنــسية الــسفارة ّوجهــت أن بعــد إســرائيلية، مــشاركة تــشهد أن ُيحتمــل الجــاري، الــشهر منتــصف الــصويرة،

 أن "المغــرب BDS" باســم ًاختــصارا تعــرف التــي الجمعيــة واعتبــرت .المنتــدى فــي إلشــراكها إلســرائيل دعــوة
 االسـتيطاني واالسـتعمار االحـتالل دولـة إلظهـار ومحاولـة ًواضـحا ًتطبيعـا يـشكل المنتـدى هذا في المشاركة"

 ".األناضول" أوردته ما وفق ،"بالمغرب يعقد منتدى في طبيعي شريك وكأنها اإلسرائيلي

 الجمعيـة وانتقـدت ".مطلـق لبـشك إسـرائيل مـع التطبيـع يـرفض المغربي الشعب غالبية" أن وأضافت
 لـشبان" الـسفارة دعـوة اسـتنكرت كمـا ".بالمنتـدى للمشاركة إسرائيل دعوة حق نفسها الفرنسية السفارة منح"

 الـــشعب بحـــق حـــرب جـــرائم ّيوميـــا يمـــارس احـــتالل جـــيش ضـــمن العـــسكرية الخدمـــة ســـن فـــي إســـرائيليين
 ما أعمارهم يتراوح ّممن اإلسرائيلي الشباب ائيلبإسر فرنسا سفارة ودعت.المغربية األراضي إلى ،"الفلسطيني

 الـشباب، القـادة لمنتـدى الخامـسة الدورة في المشاركة أجل من ّترشحاتهم تقديم إلى )ًعاما ٢٥و ١٨( بين
 الفرنـسية الـسفارة سـتنظمه الـشباب القـادة ومنتـدى.المغـرب لـدى الفرنـسية للـسفارة اإللكترونـي الموقع وفق

 فـي التوالي على الخامس للعام الجاري، الثاني تشرين /نوفمبر ١٧-١٥ بين ما غرببالم الفرنسي والمعهد
 وفـتح المـسؤولية، تحمـل في الشباب إشراك إلى المنتدى ويهدف .المغربية المملكة شمالي الصويرة، مدينة
  .السياسي الشأن في ومشاركتهم التنمية في الشباب دور حول نقاش

  ٤/١١/٢٠١٩القدس 

***  



 
٨

  لن تـقـود إلقـامـة دولـة فـلسطينـيـة متـكـاملـة"صفـقــة القــرن" :الفــروف
 

 اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف، أن الخطة األمريكية للسالم في الشرق –موسكو   
 .«ال تفترض إقامة دولة فلسطينية متكاملة«، »صفقة القرن»األوسط، أو ما يسمى بـ

، إلى إقامة دولة »٢٤روسيا «على قناة » استعراض األوضاع الدولية«ج وأشار الفروف، في حديث لبرنام
  .، فيما لم تتم إقامة دولة فلسطينية حتى اآلن١٩٤٨إسرائيل فورا بعد تبني قرار أممي بهذا الصدد عام 

على ما يبدو، ال يريد الكثير من شركائنا، وقبل كل شيء الواليات المتحدة، إقامتها «: وأضاف  
  .فلسطينيةالدولة ال(

 كما –بدال من تنفيذ القرارات الدولية، تعد الواليات المتحدة الجميع بصفقة القرن التي «: وتابع  
  . لن تفترض إقامة دولة فلسطينية متكاملة–أدرك الجميع 

أبو بكر البغدادي، قال الفروف إن األخير » داعش«وفي معرض تعليقه على مقتل زعيم تنظيم   
. »روسيا تريد الحصول على مزيد من المعلومات حول مقتله«وأشار إلى أن . »تحدةصنيعة الواليات الم«

. ونريد الحصول على مزيد من المعلومات.. أصدرت وزارة الدفاع الروسية تعليقا بشأن البغدادي«: وأردف
وتم اإلعالن عن ذلك في أجواء من االحتفال واالبتهاج، لكن عسكريينا ال يزالون يدرسون الحقائق 

  .اإلضافية، وحتى اآلن ال يمكنهم تأكيد الكثير مما قالته الواليات المتحدة

تصفية اإلرهابيين، حال حدوث ذلك حقا، خاصة أن البغدادي أعلن قتيال مرات عديدة، «ولفت إلى   
: ومضى يقول. »تعتبر خطوة إيجابية، نظرا لدوره التخريبي في تشكيل داعش ومحاولة إقامة دولة الخالفة

  .صنيعة الواليات المتحدة) أو اعتبر، حال ثبت قتله(ف جيدا مع ذلك أنه يعتبر نعر«

داعش ظهر بعد الغزو غير القانوني للعراق من قبل الواليات المتحدة، وتفكيك الدولة، «وذكر أن   
لهذا السبب قامت واشنطن بدرجة كبيرة بتصفية من صنعته، في .. ٕواطالق سراح المتطرفين من السجون

  )األناضول. (»دث ذلك حقاحال ح
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٩

  خالف أمريكي جديد حول إسرائيل

 

  . دب خالف جديد بين السياسيين األمريكيين، يتعلق بالمساعدات العسكرية إلسرائيل–واشنطن   

 أي وقال نائب الرئيس األمريكي السابق، ومرشح الحزب الديمقراطي األول، جو بايدن، إنه يعارض  
خطأ «انتهاكات للمساعدات العسكرية األمريكية إلسرائيل، واصفا مقترحات قطع أموال المساعدات بأنها 

ًوتأتي أقوال بايدن ردا على مقترحات خصومه،  .«i24NEWS» وذلك بحسب الموقع اإللكتروني. »كبير
  .على القضية الفلسطينية» رافعة ضغط»قائال إن استخدام المساعدة األمريكية المقدمة إلسرائيل تعتبر كـ

لم أنضم إلى المواقف التي عبر عنها ساندرز والمرشحون الديمقراطيون اآلخرون، : وقال بايدن  
وأضاف بايدن . »بشأن المساعدات إلسرائيل، ولكن أعارض بناء المستوطنات منذ بداية مسيرتي السياسية

التي نقدمها إلسرائيل شريطة تغيير سياسة لكن فكرة قطع المساعدات العسكرية . أعتقد أنهم على خطأ«
  .محددة، هو أمر شائن، أعتقد أنه خطأ فادح

وجاء الخالف األمريكي حينما صرح بيرني ساندرز، الذي أصبح في السنوات األخيرة أبرز ممثل   
ا ًلليسار في الحزب الديمقراطي، أنه إذا انتخب رئيسا فإنه سيستخدم المساعدات العسكرية التي تتلقاه

وقال ساندرز خالل المؤتمر السنوي الذي عقدته . »حملها على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي«إسرائيل لـ 
هذا .  مليار دوالر كل عام٣.٨نعطي إسرائيل : األمريكية الداعمة لحل الدولتين» جي ستريت«منظمة 

ات األمريكية، فأنت بحاجة مبلغ كبير من المال، أقول إلسرائيل إذا كنت ترغبين في مواصلة تلقي المساعد
نقل جزء من المساعدات العسكرية الممنوحة إلسرائيل إلعادة تأهيل «واقترح ساندرز . إلى تغيير سياستك

  .قطاع غزة

ّوفي عهد الرئيس األمريكي السابق، باراك أوباما، الذي كان بايدن نائبه، وقعت الحكومة األمريكية   
 مليار دوالر على مدى عشر سنوات، وتباهى ٣٨منحت إسرائيل على حزمة المساعدات الحالية، والتي 

، قدمت »إدارة أوباما بايدن«ًبايدن بحزمة المساعدات هذه منذ دخوله السباق الرئاسي، مشيرا إلى أن 
  )وكاالت.(إلسرائيل مساعدة عسكرية أكبر من أي حكومة أخرى في التاريخ األمريكي

  ٢٠ص/٣/١١/٢٠١٩الدستور 
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١٠

  اءاتاعتد

  قوات االحتالل تطلق قنابل الغاز على مدرسة بالعيسوية

 

اختنـاق، خـالل اقتحــام  اليـوم الـسبت، طالبـا، وأصـابت عــددا آخـر بحـاالت، اعتقلـت قـوات االحـتالل
  .مدرسة في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة

ل مدرسة العيسوية وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل اعتقلت الطالب صالح الطويل من داخ
  .الثانوية للبنين

ــدموع خــالل  وأضــافت المــصادر، أن قــوات االحــتالل أطلقــت وابــال مــن القنابــل الغازيــة المــسيلة لل
الهيئة التدريسية بحاالت اختنـاق، وجـرى   عشرات الطلبة وأعضاءإصابةانسحابها من المكان، ما أدى إلى 

  .معالجتهم ميدانيا

اإلضـراب المفتـوح فـي  ء أمـور الطلبـة المركزيـة فـي بلـدة العيـسويةمـن جهتهـا، أعلنـت لجنـة أوليـا
 مدارســهم صــباحا، إلــىالطلبــة خــالل تــوجههم  المــدارس، رفــضا علــى اقتحامــات شــارع المــدارس واســتفزاز

  .وخالل انتهاء دوامهم المدرسي

سـة، آمنـة للدرا وأوضحت اللجنة، في بيان، نرفض ونستنكر هذه االقتحامات التـي تخلـق بيئـة غيـر
  ".التركيز ناهيك عن الحالة النفسية للطلبة، حيث التوتر والخوف وقلة

مع اللجان المختـصة،  وأشارت إلى أن شرطة االحتالل لم تلتزم باالتفاق الذي أبرم منذ عدة أسابيع
  .بخصوص عدم اقتحام المدارس، ولم تلتزم به

  ٢/١١/٢٠١٩االيام 

***  

  دد االستيالء استمرار اقتحامات األقصى واالحتالل بص

  دونم شرق القدس٥٠٠على 

 اقتحم عشرات المستوطنين والطلبة اليهود أمس األحد، ساحات المسجد –فلسطين المحتلة   
 طالب يهود اقتحموا ٧ مستوطنا و٥٥ّوأفادت مصادر محلية، أن . األقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة

ّوأشارت، إلى أن قوات االحتالل .  االحتالل اإلسرائيليساحات المسجد األقصى وتجولوا فيها، بحماية شرطة
  .أغلقت باب المغاربة بعد اقتحام المستوطنين

 دونم من أراضي الفلسطينيين في ٥٠٠وأخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي باالستيالء على نحو   
الحتالل سلمت وقال رئيس بلدية حزما، مسلم أبو حلو، إن سلطات ا. بلدة حزما شرقي القدس المحتلة

» آدم« دونم من األراضي الواقعة بمحاذاة مستوطنة ٥٠٠ًاالرتباط المدني قرارا يقضي باالستيالء على نحو 
  .ٍالمقامة على أراض فلسطينية



 
١١

ُوأوضح أبو حلو، أن األراضي المستهدفة تقع ضمن أحواض البلدة المجاورة لقرية جبع وشرق   
. »تالل باالستيالء على األراضي هو فقط من أجل التمدد االستيطانيقرار االح«: ًجنوب بلدة الرام، مؤكدا

 مستوطنات، وتعتبر الشريان الرئيسي الرابط بين شمال الضفة الغربية ٤يشار إلى أن بلدة حزما يحيطها 
  .ٕوجنوبها، واحدى البوابات الرئيسية لمدينة القدس

ية إلى االستيالء على مساحات شاسعة ًوصعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي مؤخرا سياستها الرام  
  .من أراضي الفلسطينيين، في الضفة الغربية والقدس المحتلة

وشرعت قوات االحتالل، صباح أمس، بعمليات تجريف واسعة ألراضي مواطنين من بلدة بيت امر   
على الشارع ، »بيت البركة«شمال الخليل لصالح شق طريق استيطانية، بجوار البؤرة االستيطانية الجديدة 

  .الرئيسي الواصل بين مدينتي القدس والخليل

وشنت قوات االحتالل فجر أمس األحد، حملة دهم في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها   
وقال جيش . اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت ببعض المناطق مواجهات بين شبان وجنود االحتالل

 شابا من الضفة، جرى تحويلهم للتحقيق لدى ١٤عالم إن جنوده اعتقلوا االحتالل في بيانه لوسائل اإل
  .األجهزة األمنية بحجة الضلوع في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين

واعتقل االحتالل وزير شؤون القدس فادي الهدمي، بعد مداهمة منزله في حي الصوانة بالقدس   
االحتالل منزل الهدمي وقامت بتفتيش المنزل واالعتداء وداهمت قوة كبيرة من مخابرات وشرطة . المحتلة

وهذه هي المرة الثالثة التي يتم اعتقال الوزير . عليه وتوجيه الكدمات ودفعة أمام عائلته ومن ثم اعتقاله
  .الهدمي ومداهمة منزله، عدا عن إخضاعه للتحقيق عدة مرات، منذ توليه منصب وزير القدس

 الزيتون من أراضي قرية الساوية جنوب نابلس بالضفة الغربية، فيما وقام مستوطنون بسرقة ثمار  
تواصل مجموعات من المستوطنين االعتداء على قاطفي الزيتون ومنع المزارعين من دخول أراضيهم، 

  .علما أن االعتداءات تتم بحضور جنود االحتالل الذين ال يحركون ساكنا لمنع هجمات المستوطنين

 فيديو جريمة ارتكبها جنود إسرائيليون بحق طالب فلسطيني، بعد مرور عام إلى ذلك، فضح مقطع  
ويظهر الفيديو الجنود اإلسرائيليين وهم يجادلون الطالب الفلسطيني قرب . ونصف العام على وقوعها

في شمال شرق القدس، وهو يحاول المرور عبر الحاجز العسكري ويداه مرفوعتان لألعلى » حاجز الزعيم«
  . تم إطالق النار عليه من الخلفومع ذلك

هذه الجريمة «وتعقيبا على هذا الحادث أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أن   
وأوضح ملحم في حديث إلذاعة . »هي بمثابة ملف جنائي كامل ودليل سيقدم للمحكمة الجنائية الدولية

 الجريمة تعكس عقيدة قادة المؤسسة العسكرية أن هذه«الرسمية صباح أمس األحد، » صوت فلسطين«
مطالبا دعاة حقوق اإلنسان » اإلسرائيلية واالستهتار والوحشية التي ينفذها الجنود بتعليمات من قادتهم

  .إبرازها وتقديمها كدليل جنائي على سياسة القتل اإلسرائيلية»بـ



 
١٢

، عمار »ديوان المظالم«اإلنسان بدوره قال المدير العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق   
ما أظهره الفيديو من جريمة قتل الشاب يكشف تعاظم العقلية العنصرية التي تنظر إلى «الدويك، إن 

الفلسطيني وكأنه كائن يجوز استباحته بكل األشكال، ويكشف أيضا تواطؤ القضاء اإلسرائيلي الذي ال يأخذ 
  .أي إجراء بحق الجنود مرتكبي الجرائم

 أما، وجريحات، ومعتقالت إداريا، حسب هيئة ١٦ معتقلة في سجون االحتالل، بينهن ٣٩بع وتق  
وذكر تقرير للهيئة، وصل األناضول، ). تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية(شؤون األسرى والمحررين 

 يوما ٤١ذ أمس األحد، أن من بين المعتقالت، الفلسطينية األردنية هبة اللبدي، المضربة عن الطعام من
كما تقبع المعتقلة . بسبب تردي وضعها الصحي» عيادة الرملة«ضد اعتقالها اإلداري، حيث تقبع في 

، لتلقى العالج نتيجة إصابتها برصاص الجيش اإلسرائيلي »شعاري تصيدك«سهير اسليمية في مستشفى 
 المعتقالت، في سجن  فيما تقبع باقي .األربعاء الماضي) جنوبي الضفة(قبل اعتقالها في الخليل 

  .الدامون، حسب الهيئة

 ١٦ معتقلة محكومة بأحكام متفاوتة، يصل أعالها ٢٨وأشارت الهيئة إلى أن من بين المعتقالت   
هبة اللبدي، واألسيرة آالء بشير من قلقيلية، وشروق :  قيد االعتقال اإلداري، وهن٣عاما، فيما ال تزال 
  .البدن من بيت لحم

الت من تعاني ظروفا صحية صعبة، أخطرهن حاالت األسيرات إسراء جعابيص، ومن بين المعتق  
وسهير اسليمية، وهبة اللبدي، وشروق دويات، ومرح باكير، وأمل طقاطقة، حيث يعانين من أمراض 

  .ٕواصابات بالرصاص والحروق، دون أن يتلقين العالجات والرعاية الطبية الالزمة، وفق البيان

 ابنا وابنة، ومنهن من تعتبر جدة كالمعتقلة ٥٤ أما، لـ ١٦ بين المعتقالت ولفت التقرير أن من  
وفاء نعالوة، والدة الشهيد أشرف نعالوة، ومنهن من اعتقلها االحتالل اإلسرائيلي وزوجها وتركوا األبناء بال 

  .ٍراع، كحالة المعتقلة ايناس العصافرة

كاما جنونية بحق عدد من المعتقالت، سواء أح«وأضافت الهيئة أن المحاكم اإلسرائيلية أصدرت   
، حيث حكم على بعضهن بالسجن »على صعيد سنوات األسر أو ما رافق األحكام من غرامات مالية باهظة

  . عاما إضافة لغرامات مالية باهظة١٦لمدة 

وعادة ما تعتقل إسرائيل فلسطينيات بدعوى تنفيذ أو التخطيط أو المشاركة في عمليات ضد   
  )وكاالت. (اإلسرائيلي، أو ممارسات نشاطات بدعوى أنها تشكل خطرا على أمنهاالجيش 
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١٣

  االحتالل يقتحم بلدة الرام: القدس

 

 مواجهـات النـدالع أدى مـا المحتلـة، القدس شمال الرام بلدة الماضية الليلة االحتالل قوات اقتحمت
 .الشبان مع

 الرئيــسي الــرام مــدخل جهــة مــن الــرام بلــدة اقتحمــت االحــتالل قــوات بــأن القــدس فــي مراســلنا وقــال
 الفارغــة، والزجاجــات بالحجــارة رشـقوهم الــذين الــشبان، صــوب والغازيـة الــصوتية القنابــل وأطلقــت الـشمالي،
  .الليل من متأخرة ساعة حتى المواجهات واستمرت

  ٣/١١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  ير القدسمخابرات االحتالل تعتقل وز

 

صباح اليوم األحد، اعتقاالت في صـفوف " اإلسرائيلي"قوات االحتالل   شنت–  غزة–فلسطين اليوم 
 . مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة٤طالت  المواطنين،

بعـد اقتحـام منزلـه فـي حـي الـصوانة فـي " فـادي الهدمـه"وزيـر القـدس  واعتقلت مخابرات االحـتالل،
   .، وفتشته، وقامت باالعتداء عليه أمام عائلته، قبل ان يتم اعتقالهمدينة القدس فجرا

ويــشار إلــى ان هــذا االعتقــال هــو الثالــث لــه منــذ توليــه منــصب وزيــر القــدس، عــدا عــن عــشرات 
 .االستدعاءات

ًوقالت مصادر فلسطينية ان االعتقاالت طالت صـحفيا الليلـة الماضـية بعـد ان قمعـت مـشاركين فـي 
  .ع األسرى المضربين عن الطعام في القدس المحتلةوقفة تضامنية م

وداهمت قوات االحتالل منزل الشاب داود زكري موسى من منزله في بلدة الخضر جنوب بيـت لحـم 
علـى حـاجز الجيـب خـالل عودتـه مـن عملـه ) ً عامـا٢٦(باإلضافة العتقال المهنـدس وديـع فـراج  واعتقاله،

  .وهو نجل األسير عبد الرازق فراج

  ٣/١١/٢٠١٩ن اليوم فلسطي

***  

  

  

  

  

  



 
١٤

  القدس شرق دونما ١٩٠ على باالستيالء قرار

 

 أخطارهــــا األحــــد، اليــــوم اإلســــرائيلي، االحــــتالل ســــلطات مــــددت – كــــوم دوت "القــــدس" – اهللا رام
 وذلـك المحتلـة، القـدس مدينـة شرق عناتا بلدة في المواطنين أراضي من دونما ١٩٠ نحو على باالستيالء

 .عسكرية ألغراض

ــة االحــتالل ســلطات وســلمت ــشؤون العامــة الهيئ ــة لل ــد بوضــع" إخطــار المدني ــى "الي ــدونمات عل  ال
 وذلـك والعيـسوية، حزما وبلدتي عناتا ألهالي ملكيتها تتبع حيث عناتا، بلدة أراضي سجالت ضمن المسجلة

  ".٢٠٢٢ عام حتى

  ٤/١١/٢٠١٩القدس المقدسية 

***  

  اعتداءات/ تقارير 

 ة آالف المستوطنين الجدد للمستوطنات هذا العامإضاف:  السالم اآلن
 

أن آالف المستوطنين الجدد تمت إضافتهم إلى المستوطنات » السالم اآلن« أكدت حركة –القدس   
ًإن هذا االتجاه هو الذي يمكن أن يلحق ضررا : ًهذا العام، دون أي اهتمام للنقاش الدائر حاليا، وقالت

  .لصراع وتكريس واقع الفصل العنصريًكبيرا بإسرائيل فيما يتعلق با

وأشارت، في بيانها، إلى أن ما يثير القلق أن معظم المستوطنين أضيفوا إلى المستوطنات التي ربما يتعين 
على إسرائيل إخالؤها للتوصل إلى اتفاق سالم، موضحة أنه من أجل إنقاذ وجودها، يتعين على إسرائيل 

كن أي منزل يبنى في المستوطنات يجعل عملية اإلخالء صعبة في نهاية المطاف إنهاء االحتالل، ول
وأشارت الحركة احدث البيانات السكانية لجهاز اإلحصاء المركزي اإلسرائيل من نهاية العام . ومؤلمة
فقط من السكان % ٤.٧٧، يشكلون ٤٢٧٨٠٠عدد المستوطنين هو :  وهي٢٠١٩ أوائل العام – ٢٠١٨

في % ١.٩، وصل ٢٠١٨ النمو السكاني في إسرائيل، في العام في حين أن معدل. اإلسرائيليين
، زاد عدد المستوطنين بمقدار ٢٠١٨وفي العام .%٣.٥: ًالمستوطنات، كان معدل النمو تقريبا الضعف

ُانتقلوا أو ولدوا في المستوطنات التي ربما على %) ٥٦( منهم يشكلون ٨٠٥٠.  مستوطن١٤٤٠٠
 ماليين شخص ٣ووفق البيانات، يعيش حوالى .سالم قائم على دولتينإسرائيل أن تخليها بموجب اتفاق 

ًووفقا لمكتب اإلحصاء المركزي الفلسطيني، يعيش . منهم من المستوطنين% ١٤في الضفة الغربية، 
  ).وكاالت.(ً فلسطينيا في القدس الشرقية٢٨٤,٩٢٦ً فلسطينيا في الضفة الغربية و٢,٦٣٦,٢٤٤

  ١٥ص/٤/١١/٢٠١٩الدستور 

***  



 
١٥

  زيادة في وتيرة انتهاكات االحتالل بالقدس بأكتوبر

 

تـشرين / والمقدسـات أن أكتـوبر الهيئة اإلسـالمية المـسيحية لنـصرة القـدس أكدت –  صفا–رام اهللا 
واالنتهاكــات اإلســرائيلية للمــسجد األقــصى المبــارك ومدينــة   شــهد زيــادة فــي حــدة االقتحامــات٢٠١٩أول 

 .ألعياد اليهوديةًوتحديدا خالل ا القدس المحتلة،

الخمــيس أن هـذا الـشهر تخللـه زيـادة فـي حـدة االقتحامــات  وأوضـحت الهيئـة فـي تقريرهـا الـشهري
 ًاليهـودي، حيـث أقامـت عـصابات المـستوطنين احتفـاال فـي" عيـد العـرش"يـسمى  واالنتهاكـات بمناسـبة مـا

 .ٍقصات استفزازيةور ٍالقصور األموية المالصقة لجدار األقصى، وتضمنت هذه االحتفاالت أغان

تمثلـت فـي إغـالق شـرطة االحـتالل طـريقين فـي  ورصـدت انتهاكـات االحـتالل خـالل أكتـوبر، والتـي
، وكذلك سـقوط غـصن شـجرة ضـخمة "ُعيد العرش"جنوب األقصى، بسبب  منطقة باب األسباط وبلدة سلوان

 .ّاألقصى، ما أثار حفيظة المصلين الذين يؤمون المسجد في المسجد

الـشيخ  قوات ومخابرات االحتالل نائـب مـدير عـام دائـرة األوقـاف اإلسـالمية فـي القـدس تكما اعتقل
بحـي الـشيخ " الـدار"اقتحـام فنـدق  ناجح بكيرات، ورئيس اللجنة الثقافية بنادي الموظفين عزيز العـصا، بعـد

 ".المشهد الثقافي المقدسي“ :جراح وسط القدس، خالل عقد ندوة بعنوان

التقريـر عـن مخططـات اسـتيطانية تتـضمن بنـاء نحـو  يـد فـي المدينـة، كـشفوحـول إجـراءات التهو
ُأراضــي بيــت لحــم، وتــأتي هــذه الوحــدات فــي ســياق توســيع مــا يعــرف   وحــدة اســتيطانية جديــدة علــى٢٥٠

 ".الكبرى القدس"بمشروع 

ــة فــي عــدة أحيــاء ــوبر حمل ــسكان  كمــا شــنت شــرطة االحــتالل خــالل أكت ــدة ســلوان للتنكيــل بال ببل
وتحرير مخالفات مالية ألصحابها، وتوزيع مخالفـات علـى  يق عليهم، وشملت تحرير توقيف مركباتوالتضي

 .جانبي الطرق الرئيسة والفرعية السيارات الواقفة على

ًهدمت مبنى مكونـا مـن طـابقين سـكنيين فـي محـيط الحـاجز  وبحسب التقرير، فإن جرافات االحتالل
 م المواطن سلطان بشير على هدم منزله بيـده، بعـد قـرار مـن بلديـةالقدس، كما أقد شمال" قلنديا"العسكري 

  .االحتالل

  ٣١/١٠/٢٠١٩وكالة الصحافة الفلسطينية 

***  
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  زيادة مطردة بأعداد المستوطنين اليهود المقتحمين للحرم القدسي

 

 الـــذين اليهـــود المـــستوطنين عـــدد أن إســـرائيلي كاتـــب كـــشف – عـــامر أبـــو عـــدنان – ٢١ عربـــي
  شــهر فــي الــذروة وصــل حتــى األخيــرة، اآلونــة فــي ًتــدريجيا تزايــدا يــشهد بــات األقــصى المــسجد نيقتحمــو
 اليهـود عـدد ارتفـع كـامال المنـصرم العقـد خـالل أنه مع يهودي، آالف ستة بلغ حين أكتوبر، /األول تشرين
 كانــت فيمــا اليهوديــة، الدينيــة الطائفــة أوســاط فــي خاصــة الــضعف، إلــى األقــصى المــسجد يقتحمــون الــذين

  ".كامل عام أعداد يعادل بما اليهودية، األعياد مواسم في مضاعفة زيادة تشهد األعداد

 المقدسـي المعهـد موقـع علـى مقاله في القدس شؤون في اإلسرائيلي الخبير شرغاي نداف وأضاف
 وفق لقدسيا الحرم اقتحموا الذين اليهود عدد بلغ ٢٠٠٩ عام في" أنه "٢١عربي" ترجمته العامة، للشئون
 األرقام هذه نشرت وقد آالف، ٦ عددهم بلغ لوحده أكتوبر شهر في وفقط يهوديا، ٥٦٥٨ الشرطة معطيات
 هـذه علـى اإلسـرائيلي األمـن وصـادق القدسـي، للحـرم اليهود اقتحامات لتشجيع تسعى التي "عرض "منظمة
  ".األرقام

ــذين اليهــود معظــم" أن وأوضــح ــدون القدســي موالحــر األقــصى المــسجد يقتحمــون ال ــد فــي يتزاي  عي
 للحــرم المقتحمــين بأعــداد مقارنــة ،%٤٢ بنــسبة زيــادة يعنــي ممــا آالف، أربعــة عــددهم بلــغ حيــث العــرش،
 أعــداد فــي متزايــدا ارتفاعــا شــهدت التــي األخيــرة، الــسنوات فــي الماضــية الــسنة العــرش عيــد فــي القدســي

 جميـع في اليهود المقتحمين عدد يصل أن المتوقع من ٢٠١٩ عام وفي القدسي، للحرم اليهود المقتحمين
  ".يهودي ألف ٣٦ إلى شهورها

 أولهـا أسـباب، عـدة لهـا القدسي الحرم يقتحمون الذين اليهود أعداد في المطردة الزيادة" أن وأشار
ــر ــة الــشرعية الفتــوى تغي ــع كانــت التــي اليهودي  الحــالي عهــدنا فــي القدســي الحــرم اقتحــام مــن اليهــود تمن
 القدسـي للحـرم اليهود دخول على يوافقون باتوا يهودي حاخام ٦٠٠ من أكثر يوجد اليوم دينية، راتالعتبا

 ويعكـوب دروري تـسافانيا الحاخام وبينهم الدينية، الصهيونية في المركزي التيار من خاصة الجيل، هذا في
  ".ميلماد واليعازر ميدان

 المتـدينين اليهـود عـدد زاد فقـد الدينيـة، اوىالفتـ هـذه تغييـر نتيجـة األسـباب هـذه ثاني" أن وأضاف
 وزير خاصة السياسي المستوى قرارات األسباب هذه ثالث متصاعدة، بصورة القدسي الحرم يقتحمون الذين
 األخيـرة الـسنوات فـي قرروا الذين اإلسرائيلية بالشرطة ممثال المهني والمستوى أردان، غلعاد الداخلي األمن

  ".غفيرة بأعداد القدسي الحرم باقتحام لهم بالسماح المتدينين اليهود لطالب االستجابة

 وتراجـع بالـضعف تـشعر باتـت القـدس مدينـة فـي المقدسـة األمـاكن على األردنية الوصاية" أن وأكد
 يــضر قــد ممــا ذلــك، تخفــي ال وهــي القدســي، الحــرم يقتحمــون الــذين اليهوديــة األعــداد زيــادة مــع مكانتهــا



 
١٧

ــي بمكانتهــا ــالم ف ــسطينيين، ســالمياإل الع ــل فــي سياســية أوســاطا لكــن والفل ــب ت  المــزاعم هــذه دحــضوا أبي
  ".القدسي الحرم في إسرائيل من إنجازات لتحصيل محاولة واعتبروها األردنية،

 بحريـة للـدخول لليهـود المجـال بإفـساح الواقع األمر سياسة تعتمد اإلسرائيلية السياسة" أن وأوضح
 وعـدم اإلسـالمي، العـالم تجـاه األمـر حـساسية مـن انطالقا اآلن، حتى يهاف الصالة دون القدسي، الحرم في
  ".الجانبين بين الدينية زاويته من الصراع بوابة فتح

 فــي القائمــة التعليمــات يحترمــون الــذين اليهــود أن يعقــل ال" أنــه إســرائيلية أمنيــة أوســاط عــن ونقــل
 إخـراج فيهـا تـم التـي اللحظـة فـي ألنـه حـرة، صورةبـ القدسي للحرم الدورية الزيارة يمكنهم ال القدسي الحرم

 علـى عملنـا وقـد القدسـي، الحـرم إلـى اليهـود مـن المزيد القتحام مفتوحا بات الباب فإن ،"المرابطون تنظيم"
  ".االحتكاك لمنع القدسي الحرم إلى اليهود اقتحامات عن اإلسالمي الوقف رجال إبعاد

 االقتحامـات هـذه شـجع ألـشيخ رونـي السابق العام لمفتشا برئاسة اإلسرائيلية الشرطة" أن وأضاف
 باالقتحامـات الـسائدة المعـايير حـدد الـسابق الحـرب وزيـر ديـان موشـيه فإن للصلوات وبالنسبة اليهود، من

  ".١٩٦٧ العام منذ الصلوات دون

 الو عنهـا، الخـروج وعـدم الـسياسة، هـذه إتبـاع علـى دأبـت اإلسـرائيلية الحكومـات" أن بـالقول وختم
 موافقـة هنـاك تكـون لـن أنه كما عنها، وتشذ السياسة، هذه عن تخرج قد إسرائيلية حكومة القريب في أرى

 ممـا خطيـرة، بـصورة القـائم بـاألمر بـالمس إسـرائيل اتهـام سـيتم الحالـة هـذه وفـي التغييـر، هـذا علـى عربية
  ".كبيرة عنيفة مواجهة اندالع إلى سيؤدي

  ٢/١١/٢٠١٩- ٢١موقع عربي 

***  

  شرطي يطلق النار على شاب فلسطيني وهو رافع اليدين: ضيحة جديدة لالحتاللف

 

 علـى النـار بـإطالق إسـرائيلي حـدود حـرس جنـدي قيـام قـصير فيـديو شريط أظهر ":األيام" -القدس
  .اليدين رافع وهو غادر أن وبعد خطر يشكل أن دون فلسطيني عامل

 عناصـر من يقترب وهو ًفلسطينيا ًعامال يظهر لذيا الفيديو شريط )١٣( اإلسرائيلية القناة ونشرت
 الـشرطي أن إال يديـه، رافـع وهـو سـار فإنـه العـودة منـه طلبوا أن وبعد المرور، بهدف الحدود حرس شرطة

  .إصابته بعد األرض على فسقط ظهره على النار أطلق اإلسرائيلي

 علــى يتــضح ولــم". ســبب دون ظهــره فــي الفلــسطيني أصــيب لقــد "الثالثــة اإلســرائيلية القنــاة وقالــت
  .بارد بدم النار إلطالق تعرض الذي الفلسطيني اسم الفور

 علـــى أســـفنجية رصاصـــة أطلـــق الـــشرطي بـــأن الـــزعم حاولـــت اإلســـرائيلي االحـــتالل شـــرطة ولكـــن
  .الفلسطيني



 
١٨

 ونـصف عـام قبـل وقعت التي الحادثة إلى بالغة بخطورة ننظر" قولها اإلسرائيلية القناة عنها ونقلت
  ".الشرطة في التحقيق وحدة في التحقيق قيد تزال وال ًيباتقر

ــم وحالمــا الماضــي، العــام فــي" وأضــافت ــم الحــادث، عــن الكــشف ت ــق أن بعــد الــشرطي طــرد ت  أطل
  ".الفور على السلك في خدمته إنهاء وتم األسفنجية الرصاصة

 ســلطات أن يــذكر". اآلخــر الــبعض نقــل وتــم آخــرين شــرطة عناصــر طــرد تــم إنــه الــشرطة وتابعــت
 الفلسطينيين على النار يطلقون الذين عناصرها ضد مالئمة عقوبات إصدار عن تمتنع اإلسرائيلي االحتالل
  .المحتلة األراضي في الفلسطينيين حياة على ًخطرا ويشكلون

  ٤/١١/٢٠١٩االيام 

***  

  آراء عربية

 المقدسيون وجوازات السفر األردنية
 

 رمضان الرواشدة

يدرك األردن بشكل كبير أهمية دعم الفلسطينيين وبقائهم على ارضهم وبالذات سكان القدس 
 على سكان المدينة المقدسة مرة المهددين دوما من قبل سلطات االحتالل التي ال تألو جهدا في التضييق

  .بمنعهم من البناء ومرة بسحب هوياتهم وغيرها من الوسائل الشيطانية التي يقوم بها االحتالل اإلسرائيلي

وقد جاءت الوصاية األردنية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس لتدعم من 
ن المسجد االقصى وكنيسة القيامة وغيرها من مقدسات صمود اإلخوة المقدسيين على الواقع ولتدافع ع

اسالمية ومسيحية وهو األمر الذي يقبله الفلسطينيون ويتجاوبون معه بشكل كبير ويدركون اهمية الدور 
  .الكبير الذي يقوم به األردن في هذا المجال

قصى من خالل وزارة األوقاف األردنية تقوم بدور كبير في حماية المقدسات وبالذات المسجد األ
تبعية األوقاف في القدس لها، وتعيينها مئات األشخاص من حراس ومرابطين وعمال في األماكن المقدسة، 
وفي كل سنة تقوم بزيادة عددهم ورواتبهم وهو يقومون بدورهم الكبير، إضافة إلخوانهم الفلسطينيين 

ون اليهود أو محاوالت العبث التي تقوم وبالذات المقدسيين، بالتصدي لالقتحامات التي يقوم بها المتطرف
  .بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي

مؤخرا وبناء على توجيهات جاللة الملك عبداهللا الثاني جرى التخفيف على المقدسيين الراغبين 
ّبتجديد جوازات سفرهم أو إصدار جوازات سفر ألول مرة للقصر وذلك من خالل المحكمة الشرعية في  ُ

ولة من األردن لدعم صمود المقدسيين حيث يوفر لهم الجواز األردني بديال عن ذهابهم القدس، في محا
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إلى اقتناء الجواز اإلسرائيلي ألنهم ال يستطيعون الحصول على الجواز الفلسطيني المقترن فقط بسكان 
  .الضفة الغربية الواقعين تحت السلطة الوطنية الفلسطينية

 األردنية فهد العموش بزيارة مع وفد من الدائرة إلى القدس وقد قام مدير عام دائرة الجوازات
لترتيب واإلشراف على تنفيذ التوجيهات الملكية فيما يتعلق بتجديد جوازات سفر المقدسيين واستمع الى 
مطالبات المقدسيين بضرورة قيام المسؤولين األردنيين بزيارة المدينة المقدسة كنوع من الدعم النفسي 

  .والمعنوي لهم

يقول العموش إنه بناء على التوجيهات الملكية فقد جرى تخفيض المبالغ المستوفاة من 
 دينارا بدل خدمات حيث اصبحت ٧٠ دينار لكل جواز سفر يجدد إضافة إلى ٢٠٠المقدسيين حيث كانت 

يصال  اخرى بدل خدمات البريد حيث يقوم البريد األردني بإ٥٠ دينارا فقط و٥٠الرسوم مثل االردني وهي 
  .جواز السفر للمقدسيين إلى بيوتهم بعد ارسالها من قبل المحكمة الشرعية المعترف بها أردنيا

هذه الخطوة تعتبر من الخطوات الكثيرة التي يقوم بها األردن تبعا من دوره في الوصاية على 
م سواء المقدسات وذلك من أجل دعم المقدسيين والتخفيف عليهم وتسهيل سفرهم الى كل دول العال

  .للدراسة او للسياحة أو للحج

األردن يدرك جيدا المعانة اليومية التي يعيشها المقدسيون وهو ال يترك جهدا إال ويقوم به من 
اجلهم ومن أجل المقدسات التي يحمونها ويحافظون عليها من االحتالل ومن المتطرفين الذين يقومون 

  .باستفزازاتهم اليومية باقتحام المسجد األقصى

  ١٠ص/٤/١١/٢٠٩١الرأي 

*** 

 وللصهاينة بلفور وترامب.. حسرة على األسرى

    جهاد المنسي 

لوعد وزير الخارجية البريطاني أرثر بلفور مرت قبل يومين الذكرى السنوية الثانية بعد المائة 
لليهود بإقامة كيان ووطن قومي لهم في فلسطين، وبالتزامن مع سنوية هذا الوعد الباطل الذي جاء ممن 
ال يملك لمن ال يستحق، يواصل هذا الكيان الصهيوني أسر األردنية هبة اللبدي التي يدخل إضرابها عن 

دالرحمن مرعي والعشرات من األسرى األردنيين، إضافة آلالف األسرى الطعام يومه األربعين، وكذلك عب
الفلسطينيين، كما يواصل القتل والتنكيل واستعمار األرض بالقوة، فضال عن انتهاك المقدسات بشكل 

  .يومي

العصابة الصهيونية اعتقلوا هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي إداريا دون وجه حق، وقد تم اعتقال 
دخولهما األراضي الفلسطينية المستعمرة من قبل نازيين جدد، ضربوا عرض الحائط بكل كليهما فور 

المواعيد والمواثيق والشرائع الدولية، واتخذوا ألنفسهم دون اآلخرين حق ممارسة ما يحلو لهم من عدوان 
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 الجهود بأمل وفاشية قل نظيرها، وحتى اليوم تواصل الحكومة االردنية ممثلة بوزارة الخارجية بذل مختلف
  .االفراج عن اللبدي ومرعي دون ان تحقق تلك الجهود نتائج تذكر

ال وقت للعتب أو اللوم، ولكن هناك دوما وقت طويل ألخذ العبر ومعرفة الطريقة التي يفكر بها 
أولئك الفاشيون الجدد، واكتشاف مدى خرقهم للمواثيق والعهود، فهم مارسوا بحق األسيرين وغيرهما أفعال 

ٕصوص وقطاع طرق، واال ماذا يمكن أن نسمي قيامهم باعتقال مواطنين عزل قبل دخولهم لفلسطين ل
  .المحتلة

األصعب أن العالم يغض النظر عن سياسات وأفعال هذا الكيان االستعماري، ويشيح الوجه عن 
طوا بإرهابهم ممارساته التي فاقت في وحشيتها أفعال إرهابيين مروا عبر التاريخ القديم والحديث، وتخ

  .المحرقة المزعومة التي كانت مدخلهم على العالم الستدرار العطف، وهو األمر الذي بتنا نراه يوميا

ليس أدل على بشاعة ما يقوم به الكيان الصهيوني أن نعرف ويعرف العالم أن عصابات الصهاينة 
أكتوبر / رين األول أسرى خالل شهر تش٤١٠للدراسات قامت باعتقال ” أسرى فلسطين“وفق مركز 

الماضي فقط، في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأفاد المركز الحقوقي في بيان له أول من أمس بأن 
ّ سيدة؛ بينهن النائب في البرلمان الفلسطيني المناضلة خالدة جرار، ١٦ً طفال و٦٥قوات االحتالل اعتقلت 

 حالة اعتقال كانت بحق فلسطينيين من قطاع ١١ن وفتاة بعد إطالق النار عليها، وأشار المركز إلى أ
ممارسات هذا الكيان االستعماري المحتل ال تختلف عن ممارسات القراصنة وقطاع الطرق ولم يعد .غزة

مفيدا أن يبقى العالم الغربي وبعض دول العرب التي اعترفت بوعد بلفور وآمنت به تواصل إيمانها بهذا 
 غرب النهر بأرضهم ال حد له، وتمسك أولئك المتواجدين في الناصرة الوعد الباطل، فتمسك القاطنين

والقدس وحيفا وعكا وبئر السبع ال يتضعضع، فهم الذين يحق لهم القول صامدون هنا قرب هذا الدمار 
صامدون هنا باتجاه .. صامدون هنا .. ِالعظيم، وفي يدنا يلمع الرعب، في القلب غصن الوفاء النضير

حقيقة التاريخ ال يصنعها بلفور، ولن يصنعها الرئيس األميركي دونالد ترامب المنحاز للكيان .الجدار األخير
ََالصهيوني، فلو اعترف ترامب مليون مرة بالقدس عاصمة للكيان فإن ذاك لن يغير التاريخ وال الحقيقة 

  .ولن يجعل أصحاب األرض يتهاونون في الدفاع عن حقهم

اللبدي ومرعي ومن حقنا في ظل مواصلة الكيان سياسته التحرشية باختصار من حقنا أن نطالب ب
بنا أن نطالب بإلغاء وادي عربة وطرد سفير الكيان من رابية عمان وقطع العالقات معه، ومن حقنا أن 
نحاكم المتسلل الصهيوني ألرضنا في محكمة أمن الدولة، فهناك فرق بين من يتسلل ومن يعتقل على 

  .لشرعية، وعلينا أن نقرن القول بالفعل ال نقبل أن يبقى أوالدنا أسرى لدى هذا الكيانالمعابر الحدودية ا

  ١٢ص/٤/١١/٢٠١٩الغد 

*** 
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 رأي الدستور

  الحقوق ال تسقط بالتقادم.. مفي ذكرى وعد بلفور المشؤو

 

لوعد بلفور المشؤوم، ونحن في األمتين العربية واإلسالمية أحوج ما نكون ) ١٠٢(تمر الذكرى   
ًلوحدة الصف وتوحيد المواقف، دعما لنضال األشقاء في فلسطين المحتلة، بوجه آلة االحتالل الغاشمة 

  .المتوحشة

وق المشروعة وسرقة األوطان والنيل من الشعوب وفي ذكرى الوعد المشؤوم، نؤكد أن الحق  
والتنكيل بها، ال تسقط بالتقادم، وسيعود الحق ألهله، واألرض ألهلها، ولن تلين قناة المقاومين المرابطين 
على أرض فلسطين، فهم من علموا األمة كلها درس البطولة، وهم خط الدفاع األول عن شرف األمة 

  .وكرامتها

تمسكنا وثباتنا خلف قيادتنا في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس، فاألردن ونؤكد في األردن   
الذي يحمل ملكه أمانة الوصاية على مقدسات القدس اإلسالمية والمسيحية، سيبقى الوفي األمين ألمته 

  .وألرض األنبياء ومهبط الرساالت السماوية

ُواذ يمعن المحتل في وحشيته بحق أهلنا في فلسطين، ف   إننا نؤكد على أهمية وحدة الصف العربي ٕ
واإلسالمي، كي تعود القضية الفلسطينية كأولوية على أجندة القرار العربي اإلسالمي، مثلما ندعو العالم 
ٕوقواه المؤثرة إلى االنحياز لصوت الحق وأهله، فما عانى منه األشقاء الفلسطينيون من ظلم واجرام، 

 .لى المحتل واالنحياز للضمير اإلنساني وعدالة القضيةيستوجب من العالم اليوم الضغط ع

ًلم يعد مقبوال اليوم من المجتمع الدولي السكوت على جرائم االحتالل، فلم يسلم من بطشه ال شجر   
ُوال بشر وال حجر، وأصبح كل ما يتحرك على األرض عرضة للرصاص، أفال يستيقظ العالم، وينحاز لمبادئ 

  .ت الشرعية الدولية، التي ما زال االحتالل يضرب بها عرض الحائطالقانون الدولي وقرارا

ٕواذ نجدد دعمنا لألشقاء الفلسطينيين حتى ينالوا حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني، فإننا   
نؤكد بأنه ما من سبيل اليوم لمواجهة المحتل سوى بالمصالحة الفلسطينية وتوحيد الصف، مؤكدين 

ُقيادته الحكيمة سيبقى الوفي األمين ألمته، الوصي القوي على مقدساتنا، ولن تثنيه باستمرار أن األردن ب
 .عن مواصلة دوره أي ضغوطات مهما عظمت

  ١٥ ص٣/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 
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 !!فلسطين بدون مقاومة.. في ذكرى بلفور

 فارس الحباشنة

كان هناك تنافس بين . منذ والدة الكيان الصهيوني فقد كان هناك مشروع مقاوم فلسطيني وعربي 
الفصائل الفلسطينية والدول العربية الراعية للمقاومة بالتعبير عن التأييد للقضية الفلسطينية بقوة السالح 

والقضية الفلسطينية تزداد تهميشا . اليوم، وقد مر قرن وعامان على وعد بلفور.ومة الشعبيةوالمقا
والحالة الفلسطينية في المنفى والداخل تعاني من االنقسام والتمزق والتشتت في انعدام الرؤية . وضعفا

 .نحدارولم يسبق للحالة الفلسطينية أن واجهت هذه الحالة من التردي واال. الوطنية الجامعة

كثيرون ال يتحدثون اليوم عن القضية الفلسطينية من زوايا المقاومة والنضال والثورة، واالخيرة شعار الذي 
في مراحل من القضية فإن الثورة انخرط تحت رايتها قوى فلسطينية وعربية . تم وأده من ادبيات القضية

ضربات كانت قاصمة للثورة، ولربما أن . ليةوقد اصاب الثورة نكبات متتا.واممية قاومت بالسالح االحتالل
من كامب ديفيد .بعض القيادات الفلسطينية مع تكرار الخطيئة ارتكبوا جرما وطنيا موجعا في حق القضية

بدأ التبشير بعقيدة السالم، وتم عزل مصر الحاضنة العربية الكبرى، ومن بعد كامب ديفيد بدأ البحث عن 
الثورة الفلسطينية أجهضت عندما البوصلة قد  يكي الناعم الراعي للسالممسالك للوصول الى الحضن االمر

انحرفت، والفكرة من التحرير والمقاومة خرجت عن مسارها التاريخي الوطني، ولتدخل في مجال سياقات 
مشروع المقاومة كان من الممكن أن يبدأ من الداخل الفلسطيني، .البحث عن استبداالت وتسوية للقضية

 الثورات الشعبية، والطرق الكالسيكية للمقاومة السلمية والمسلحة، وما كان يمكن أن يحدث وعن طريق
نوعا من عدم االستقرار، وضرب االمن االسرائيلي، ويبني عوامل موضوعية الضعاف اسرائيل من 

ليات في إطار مراجعة القضية الفلسطينية فالبد من االشارة الى أن الفلسطينيين أدخلوا في عم.الداخل
تدجين واسترضاء، وعبر قوى كثيرة استطاعت أن تدخله الى بيت الطاعة، وفي المقابل فان الجماهير 

وفيما انتجت المقاومة الفلسطينية في غزة  .العربية أيضا انشغلت في الفن والرياضة موجات االستهالك
م، ومن خالل معارك أجبرت صمودا تاريخيا والمقاومة الوطنية في جنوب لبنان تفوقا عسكريا أدهش العال

في اطار .الكيان الصهيوني على مراجعة استراتيجيته العسكرية والحقت به خسائر قتالية غير مسبوقة
الحديث عن الثورة والمقاومة، فانه لم يمر على القضية الفلسطينية بكل مراحلها محنة العزلة واليتم 

ة، ولوال بعض االشطاط في السياسة واالعالم فانه ذكرى وعد بلفور مرت ثقيل. واالنكفاء كما يجري اليوم
الدرس والعبرة في ذكرى بلفور أن الثورة مازالت ممكنة، والشعب الفلسطيني .لن يجري الحديث عنها بتاتا

خالق ومقاوم، وفي كل محنة يجترح أساليب وان كانت مشتتة في الدفاع عن حقوقه، والعبرة من هنا تبقى 
 .ل السبل السلمية والمسلحة دفاعا عن وطن يسمى فلسطينفي الصمود والمقاومة بك

  ١٥ ص٣/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 
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 يسقط وعد بلفور المشؤوم

 سري القدوة
 

الذي تمثل في وعد بلفور حيث سجل التاريخ ممارسة الظلم إن التاريخ سيسجل مجددا هذا الظلم   
بحق فلسطين ارضا وشعبا وهوية وعنوان وان شعب فلسطين لن ولم ينسى هذا الظلم مهما طال الزمن 
ونحن نقولها ال يمكن للتاريخ ان يمحو فلسطين من وجدان وذاكرة كل فلسطيني والعالم كل العالم يعترف 

  .زمن فان الشعار الذي يرفعه الفلسطيني اينما كان يسقط وعد بلفور المشؤومبفلسطين برغم من مرور ال

يسقط وعد بلفور هذا التاريخ االسود سيبقي شاهدا على مدار التاريخ ولن ينساه الفلسطيني اينما   
تواجد مطلقا كونه حلقة االجرام االولى التي قسمت فلسطين ومن خاللها تم منح ومساعدة اليهود ودعمهم 

 قيام دولة االحتالل وها هو آرثر جيمس بلفور صاحب الوعد المشئوم وزير خارجية بريطانيا يمارس في
بظلمه التاريخي للشعب فلسطين الذي تجاهل الحقوق الشرعية الفلسطينية وتعهد بمنح االحتالل الغطاء 

لعالم وتوطينهم القانوني باحتالله فلسطين من دون وجه حق حيث تم تجميع اليهود من مختلف أنحاء ا
في فلسطين ومنحهم شرعية استمرار االحتالل وفرض وممارسة القوة والغطرسة فى ظل استمرار هذا الظلم 
ٕواصدار القرارات الدولية المنحازة لالحتالل والتى تمنحه باستمرار التغطية على العدوان واعمال القمع  ٕ

الفلسطيني وبالرغم من النكبات والتضحيات ٕاالسرائيلية بحق شعب يطالب بحقوقه واقامة دولته فالشعب 
والعذابات اليومية لن ينسى وعد بلفور وكان دائما حاضرا في التفكير والوعي الجمعي والذاكرة الوطنية 

  . الفلسطينية باعتباره أساس النكبة وضياع الحقوق الفلسطينية

ني وجردهم من حقوقهم إن هذا الوعد كان سببا في الظلم الذي وقع على ابناء الشعب الفلسطي  
وكان الركيزة األساسية التي قامت على أساسها دولة االحتالل وفى ظل استمرار سياسة وعد بلفور بات 
من المهم ان يعمل مجلس األمن الدولي وحكومات وبرلمانات العالم ومؤسسات االتحاد األوروبي خاصة 

طيني وكانت السبب المباشر لالستمرار الصراع بمعالجة نتائج الخطيئة التاريخية التي آلمت بالشعب الفلس
مع االحتالل وعلى الرغم من نص قرار التقسيم الصادر عن األمم المتحدة إلى دولتين مناصفة، فإن 

من أرض فلسطين التاريخية وتسيطرعلى البقية  % ٧٠حكومة االحتالل تقوم اليوم على أكثر من 
  . ي التدميري يطمع بنهب وسرقة االرض الفلسطينيةباالحتالل كذلك، وما زال المشروع االستيطان

إن استمرار ممارسة الضغط الدولي يعد الحد األدنى من أجل االعتراف بدولة فلسطين وال بد من   
القيادة الفلسطينية العمل على التوجه الفعلي لمحكمة الجنائية الدولية لمساءلة حكومة االحتالل عن 

خطوات عملية في هذا الشأن وان الشعب الفلسطيني ال بد من استمراره فى جرائمها، وعدم االكتفاء واتخاذ 
ممارسة المقاومة الشعبية إلجبار حكومة االحتالل على التراجع عن احتاللها والعمل على تدويل القضية 
الفلسطينية في مختلف البرلمانات الدولية والعمل على تدعيم الحق الفلسطيني وتمكين الشعب الفلسطيني 

    اقامة الدولة الفلسطينية وانتزاع حقوقه الشرعيةمن



 
٢٤

وفى ظل استمرار العدوان واحتالل االرض الفلسطينية بات المطلوب فلسطينيا وعربيا ودوليا العمل على 
 إلعادة االهتمام  تشكيل اكبر فريق حقوقي دولي موحد للدفاع عن فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني

وجعلها القضية االولي عالميا وفلسطينيا ال بد من الوحدة والحرص ومزيد من العالمي بالقضية الفلسطينية 
التالحم ورص الصفوف والسعي الحقيقي الى انهاء حالة االنقسام وتجسيد وحدة شعبنا بكل مجاالت 
ٕالقضية والوجود الفلسطيني واعادة الشرعية والحيوية للنظام السياسي الفلسطيني عبر االلتفاف حول 

  .الفلسطينية والمشاركة الفاعلة فى بناء مؤسسات الدولة الفلسطينيةالشرعية 

  سفير النوايا الحسنة في فلسطين*

 رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

  ١٤ ص٣/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 

 

 ..وعد بلفور المشؤوم ولعنة التاريخ

 عوض الصقر

يستذكر الشعب الفلسطيني بجميع مكوناته وأطيافه وطوائفه، يوم الثاني من شهر تشرين الثاني   
من كل عام بالمرارة واألسى، فهو يوم حداد موشح بالسواد بعد أن أعلن وزير الخارجية البريطاني آنذاك 

 ، عن تعهد بالده بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين١٩١٧العام آرثر بلفور في ذلك اليوم من 

(Belfour Declaration) وبذلك يكون قد وضع البذرة األولى إلنطالقة المشروع الصهيوني الغاشم ،
  .على أرض فلسطين التاريخية

ط لقد تواطأت حكومة االنتداب البريطاني، صاحبة الوالية على فلسطين في ذلك الحين، للتخطي  
لطرد الشعب الفلسطيني من دياره وتشريده في أركان المعمورة، تنفيذا لبروتوكوالت حكماء صهيون التي 

  .وضعها ثيودور هيرتزل العقل المدبر للحركة الصهيونية العالمية

إن الحكومات البريطانية المتعاقبة تدرك جيدا حجم المآسي والويالت التي حلت بالشعب الفلسطيني   
صريح، حيث أطلقت حكومة االنتداب، العنان للعصابات الصهيونية المدججة بالسالح والعتاد بعد ذلك الت

وفي مقدمتها االرغون وشتيرن والهاجاناة، الرتكاب المجازر ضد الشعب الفلسطيني االعزل في القدس 
تشرد هذا الشعب وكانت النتيجة أن .. وحيفا ويافا والعباسية وقبية ودير ياسين والرملة ويافا وصفد وغيرها

في أصقاع المعمورة لدرجة أنه ال توجد بقعة في العالم تخلو من مكونات هذا الشعب الذي لم يستسلم 
لليأس والهوان بل أنه أبدع وتفوق في البالد التي استقر فيها وساهم في نهضة تلك الدول في المجاالت 

  .ألخ..االقتصادية والثقافية والسياسية والتقنية



 
٢٥

على االسى وااللم أن الحكومات البريطانية التي تتباهى بدورها في إقامة دولة للكيان وما يبعث   
أي أنه كما يقول المثل الشعبي .. الصهيوني في فلسطين، نراها تطالب بإنهاء النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني

  ..فال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم) تقتل القتيل وتمشي في جنازته(

بلفور يشكل خطيئة ال تغتفر وجريمة منكرة بحق الشعب الفلسطيني بل وصمة عار في جبين إن وعد 
وهذا يستوجب أن تقدم الحكومة البريطانية اعتذارا صريحا للشعب الفلسطيني، بعد أن تجرأ .. اإلنسانية

قومي وزير خارجيتها األسبق، وبكل غطرسة ووقاحة على االعالن عن تعهد حكومة بالده إلقامة وطن 
  .لشذاذ اآلفاق واللقطاء من أنحاء العالم في فلسطين

ّلقد تنكرت بريطانيا لجوهر مهمتها كحكومة انتداب وفقا لميثاق عصبة األمم، وتعمدت، لتجذير   
 واقتصاديا واجتماعيا، ما سبب كارثة حقيقية للشعب  الوجود اليهودي على األرض الفلسطينية، عسكريا

 أرضه محتلة حتى اآلن، وبذلك تكون قد فتحت أبواب الجحيم على مصراعيها الفلسطيني، الذي ما زالت
  .للحروب والصراعات وسفك الدماء وتزايد وتير العنف في المنطقة

إن أكثر من مئة عام على ذلك الوعد المشؤوم، تعني مئات اآلف من الشهداء ممن سالت دماؤهم الزكية 
إلى عشرات األلوف من األسرى والجرحى، وأكثر من ستة على مذبح اإلجرام الصهيوني الغاشم إضافة 

ماليين الجئ فلسطيني تشردوا في أركان المعمورة، كما أنها تعني، في المقابل، التشبث بالحقوق 
المشروعة واالصرار على مقاومة العدو المحتل، وقد سجل خاللها الشعب الفلسطيني مالحم التضحية 

  .حتالل بالحجر والمقالع والبندقية، دفاعا عن أرضه وعرضه وكرامتهوالبطولة والفداء وواجه قوات اال

على بريطانيا أن تعترف عالنية أنها ارتكبت مجزرة بشعة بحق الشعب الفلسطيني وهي ملزمة   
اليوم بالتكفير عن خطيئتها، وعليها أن تعتذر لهذا الشعب وتعترف بحقه في إقامة دولته المستقلة على 

  .. الكرامات والنبوات والحضارات مهد.. أرض البطوالت والتضحيات.. ةثرى فلسطين العزيز

فلسطين في قلوبنا وأفئدتنا وهي تجري في عروقنا : رسالتي إلى الحكومة البريطانية ودول العالم  
وننقل هذه األمانة لألجيال المتعاقبة لتحملها جيال بعد جيل لحين عودة البالد إلى أصحابها .. مجرى الدم

َوالله غالب على َأمره ولكن َأكثر الناس ال يعلمون{يين، الشرع ُ َ َ َْ َ َ ٌَ ِْ  ََ َِ َِ َِِ ْ ُ }. 

  ١٤ ص٣/١١/٢٠١٩الدستور 

  

  

***  



 
٢٦

 !وعد بلفور من أين أبتدي وأين أنتهي؟

 علي ابو حبلة

ً يكون قد مر مائة واثنان عام على ما بات معروفا بوعد بلفور، الذي بمقتضاه   نوفمبر٢في يوم   
قام وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور بتوجيه رسالة إلى اللورد ليونيل آرثر روتشيلد، أحد قادة 

؛ ومحتوى »اد الصهيوني لبريطانيا العظمى وآيرلندااالتح«التجمع اليهودي البريطاني لكي ينقلها إلى 
ًكان اليهود هم األكثر نجاحا فعرفوا كيف  لليهود في فلسطين» قومي«ًالرسالة كان وعدا بإنشاء وطن 

  .دولة قومية«إلى » الوطن القومي«يحولون الوعد إلى تصريح بالهجرة، وعرفوا كيف يحولون 

، كانا من توابعه، وفي مجموعهم يشكلون ٢٤٢القرار ، و١٨١ حيث القرار  ذكرى وعد بلفور،  
ًمسيرة تحاول مراكز البحث، والجامعات أن تتفهم ما جرى فيها، وهل كان ضروريا أن تمر جميع أطرافه 

  بالتضحيات ذاتها، أم أنه كانت هناك اختيارات أخرى؟

ية؛ وهو الذي يظهر ان خلق الحقائق على األرض كان أقوى من المجادالت القانونية أو األخالق  
الفارق لم يكن فقط في . الفارق األساسي ما بين النخبة السياسية اليهودية والنخبة السياسية الفلسطينية

االستيطان اليهودي على أرض لم تكن لهم من قبل، فقد كان الفلسطينيون على األرض بالفعل؛ ولكن كان 
  .واالجتماعيةفي القدرة على بناء المؤسسات السياسية واالقتصادية 

ًلم يكن لدى اليهود تلك المزايا العالمية التي يحصلون عليها اآلن، فقد كان الشائع عالميا أن اليهود قتلوا 
المسيح، وكانت النازية والفاشية معادية للسامية اليهودية، وفي أوقات كان اليهود ال يرحب بهم ال الجئين 

، فإن الفلسطينيين أصحاب االمتدادات العربية، والذين كانوا على العكس. ًوال أفرادا في دول ومواقع كثيرة
 وعلينا أن ندرك  يعيشون في بالدهم وعلى أرضهم، هم الذين فعلوا القليل لبناء نواة الدولة الفلسطينية ،

القوة العسكرية مهما كانت لديها من قدرات لها حدود وهي وحدها ال تستطيع تحقيق أهداف أي من أطراف 
 ١٩٥٦، ولكن اإلسرائيليين فشلوا في ١٩٦٧ وفي ١٩٤٨فشل العرب في . لعربي ـ اإلسرائيليالصراع ا

؛ وأكثر من ذلك فشلوا في قمع االنتفاضتين الفلسطينيتين األولى والثانية، وعندما توقفتا كان ١٩٧٣وفي 
ا أنها ال إسرائيل مهما حققت من انتصارات عسكرية ظهر له. ذلك نتيجة العمل الدبلوماسي والسياسي

تستطيع إخضاع الفلسطينيين ودفعهم إلى الخروج من فلسطين؛ وفي الوقت الراهن يوجد ما بين نهر 
 مليون نسمة، وهي الديموغرافيا التي تقف عقبه كاداء في وجه ١٣  األردن والبحر األبيض المتوسط قرابة

  .االمتداد للمشروع الصهيوني او ما يعرف اسرائيل الكبرى

فنا مفهوم الصراع وفيه مثابرة وطاقة داخلية كافية لكي يستمر وتستمر معها القضية وهنا يستوق  
النتيجة هو أن ومحاولة االستفادة من كل جديد؛ والفلسطينية وعلى المتصارعين التكيف مع واقع يتغير 

ين الدول التحوالت الكبرى في مجرى الصراع حدثت فقط عندما جرى الحوار المباشر بين العرب واليهود، وب
حدث ذلك فيما يتعلق باالحتالل اإلسرائيلي لسيناء ومحادثات كامب ديفيد ومعاهدة . ٕالعربية واسرائيل



 
٢٧

السالم المصرية اإلسرائيلية، ومن بعدها األردنية اإلسرائيلية، وما بينهما ما نتج من اتفاقيات أوسلو التي 
فلسطينية في حقيقة فلسطينية واقعة على أقامت ألول مرة السلطة الوطنية الفلسطينية على األرض ال

ٕاألرض ال يهددها فقط العنف اإلسرائيلي، وانما نسيان الفلسطينيين أن هدفهم هو إقامة الدولة التي ال 
  .تقوم على القسمة بين الضفة الغربية وقطاع غزة

ًن عاما على حرب ًمائة واثنان عام على وعد بلفور، واثنان سبعون عاما على قرار التقسيم، واثنان خمسو
يونيو، كلها تحكي تراجيديا كبيرة تحتاج إلى القراءة مرة أخرى وليس البكاء على األطالل؛ وربما األهم 

 .إطاللة على المستقبل

  ١٤ ص٣/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٢٨

 

 
 

  ٤/١١/٢٠١٩القدس في التاريخ 

***  


