
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  أخبار وواقع القدس

  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٩ / ن األولكانو/ ١
  
  
  

  

 

  

  :للمزيد من األخبار تابعونا على

 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 

 

https://www.youtube.com/rcjajordan 

 

https://www.rcja.org.jo 
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  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٤  غياب الحل للقضية الفلسطينية وصفة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة والعالم: الملك •

  ٥  دولة فلسطينية عاصمتها القدس: الملك •

  شؤون سياسية

الملك يعيد القضية الفلسطينية . .في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني •
  ٦  لواجهة الحدث

  ٩  الرئيس الفلسطيني يطالب االتحاد االوروبي باالعتراف بفلسطين •

  ٩  "فلسطين عاصمة القدس" بعنوان بريدي طابع يصدر التونسي الرئيس •

  ١٠  األردن يشارك في مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة •

  ءاتاعتدا

االحتالل يعتقل شابا مقدسيا بعد اعتدائه عليه قرب باب العامود: القدس •   ١١  

  ١١  بتنظيفها متطوعين قيام مع تزامنا الرحمة باب مقبرة يدنسون مستوطنون •

  ١١  مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية ورقصات بمقبرة باب الرحمة المالصقة لألقصى •

  ١٢  قصىعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األ •

  ١٣   ألف وحدة استيطانية جديدة شمال القدس المحتلة١١مخطط اسرائيلي لبناء  •

  اعتداءات/ تقارير

  ١٤  االستيطان ينقض على مطار القدس المهجور •

  ١٦   تغيير معالم القدس عبر االستيطانيعمل علىاالحتالل  •

  عنصرية

  ١٨  ُنتانياهو يحرض علينا وقد يقتل أحدنا بسببه: الطيبي •

  

  

  



 
٣

  فعاليات

لكن المسجد األقصى حق .. الديانة اإلسالمية ال تفرق بين األنبياء: الخاليلة •
  ١٩  خالص للمسلمين

  ٢٠  القدس وعمان توأمان في تاريخ حافل ألمة ال تنسى حقوقها: الطراونة •

  ٢١  ال نقبل بأي تسوية تنال من حقوق الشعب الفلسطيني: العضايلة •

  ٢٣  الليلة.. ركز الثقافيعرض سينمائي لفيلم وثائقي بالم •
  

  شؤون مسيحية

  ٢٤  ُمحكمة االحتالل تلغي بيع أمالك البطريركية للمستوطنين بالقدس •
  

  آراء عربية

  ٢٥  يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني •

  ٢٧   واشنطن تتجاوز كل القرارات لصالح االحتالل: في ذكرى التضامن •

  ٢٨  !!..والتضامن الشكلي.. التضامن الحقيقي •

  ٢٩  ن العالم من التضامن مع الشعب الفلسطيني؟أي •

  ٣١  نحو حماية دولية لفلسطين •

  آراء غربية مترجمة

  ٣٢  اعتراف الواليات المتحدة بالمستوطنات سوف يؤذي إسرائيل أكثر مما يساعدها •

  كي ال ننسى

  ٣٥  منح ما يزيد عن نصف فلسطين لليهود" قرار التقسيم" •

  ٤١  "خيال"ولة والد.. "التقسيم"ًعاما على  ٧٢ •

  اخبار باالنجليزية
  

Activism for Palestine must create spaces for Palestinian 

narratives ٤٣  

  

  القدساالردن 



 
٤

  غياب الحل للقضية الفلسطينية وصفة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة والعالم: الملك

  

اب أفق الحل العادل والدائم والشامل  أكد جاللة الملك عبداهللا الثاني أن استمرار غي-   بترا-  عمان
للقضية الفلسطينية، قضية الشرق األوسط األساسية، ال يشكل وصفة لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها 

  .فحسب، بل أمن واستقرار العالم بأسره

جاء ذلك في رسالة وجهها جاللة الملك إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب 
 نيانغ، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف في التاسع الفلسطيني، شيخ

  .والعشرين من تشرين الثاني من كل عام

وشدد جاللته في الرسالة على أن االستمرار باإلجراءات األحادية وسلب الحقوق ومصادرة األراضي 
  . الصراع واإلحباط، وتمكين قوى التطرفوخرق القانون الدولي وحقوق اإلنسان، لن يسهم إال بإذكاء

ودعا جاللة الملك إلى تكثيف الجهود إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وفقا لحل الدولتين 
الذي يحقق السالم العادل والشامل، ويفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة 

، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الحل الذي نص عليه ١٩٦٧م للحياة على خطوط الرابع من حزيران عا
  .القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة

وأضاف جاللته أن حل الدولتين هو الحل الوحيد والواقعي القابل للتطبيق، أما البديل فهو دولة 
  .واحدة تمارس سياسة الفصل العنصري بقوانين غير متساوية

إن التزامنا الراسخ بحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية بالقدس »ملك في الرسالة،وقال جاللة ال
الشريف بصفتي صاحب الوصاية الهاشمية، واجب ومسؤولية تاريخية نعتز بها، وسنواصل حملها لتكون 

تي القدس رمزا للسالم، لكننا جميعا كمجتمع دولي مطالبون وملزمون بحماية هذه المدينة المقدسة، وال
  .«تحمل مكانة فريدة في تاريخ اإلنسانية وموروثها الديني

سنواصل وبالتنسيق مع األشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية الحفاظ على «وتابع جاللته 
عروبة المدينة المقدسة وتثبيت صمود أهلها والتصدي لشتى المحاوالت واإلجراءات الساعية لتغيير الوضع 

الحرم / ا، وباألخص االنتهاكات اإلسرائيلية التي تستهدف المسجد األقصى المباركالقانوني والتاريخي فيه
  .«القدسي الشريف ومحيطه

وأكد جاللة الملك في الرسالة،أن قضية الالجئين الفلسطينيين ستبقى إحدى أهم قضايا الوضع 
ادرة السالم العربية  ومب١٩٤النهائي التي يجب أن تحل وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار 

  .وبما يضمن حق العودة والتعويض

وشدد جاللته على أهمية استمرار المجتمع الدولي في توفير الدعم لوكالة األمم المتحدة إلغاثة 
، لتمكينها من القيام بخدماتها اإلنسانية وواجبها وفقا لتكليفها »األونروا«وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

  .كريمة لالجئين وبث روح األمل فيهماألممي لضمان حياة 



 
٥

نؤكد دعمنا الكامل للجنتكم الموقرة، ولجهودها الرامية إلى إعادة »وقال جاللته في الرسالة،
ٕالحقوق ألصحابها الشرعيين وحشد الدعم الدولي لقضيتهم العادلة، تلك الرسالة التي نحملها واياكم، حتى 

  .« نرنو إليهيتحقق السالم العادل والشامل والدائم الذي

نشيد بجهودكم الحثيثة لمواصلة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير «وأضاف جاللة الملك، 
القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه بالمساواة والعدالة وتقرير المصير، وتلبية تطلعاته المشروعة في إقامة 

 .«بترا«.»دولته المستقلة، وحق الالجئين في العودة والتعويض

  ٢ ص٢٩/١١/٢٠١٩تور الدس

***  

 دولة فلسطينية عاصمتها القدس: الملك

 أحمد الحوراني

ألوسط مرهون بها تحقيق كعادته عندما يتعلق األمر بفلسطين والقدس كقضية مركزية في الشرق ا
االستقرار في العالم، كان جاللة الملك عبد اهللا الثاني على أقصى درجات الوضوح والمكاشفة على مسمع 

» شيخ نيانغ«كل من يتصل بهم الشأن فيما حملته الرسالة التي وجهها يوم أول من أمس إلى السيد 
بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني 

الفلسطيني التي جدد فيها ما هو مؤكد في عقيدته السياسية منذ تسلم سلطاته الدستورية وبما مؤداه أن 
ٕحل القضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب  ً

  .تاح السالم ليس فقط في الشرق األوسط بل في العالم بأسرهالوطني وعاصمتها القدس هو مف

المتعمق بقراءة وتحليل خطابات جاللة الملك التي حملت الهم الفلسطيني بين مفرداتها يقف على 
حقيقة النسق الذي اختطه جاللته إزاء هذا الملف الحيوي المهم والذي أدرك أنه مناط به كقائد عربي 

ن هذا اإلرث أمانة في عنقه حافظ عليها كاآلباء واألجداد ولم يتخل عن حشد هاشمي أكثر من غيره فكا
الدعم والتأييد الدوليين وحمل أقطاب المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياتهم لحل قضية فلسطين، بل إن 

ما انفكت ّجاللته استطاع بدبلوماسيته الرفيعة أن يكون رأيا عاما عالميا رافضا لإلجراءات األحادية التي 
ّإسرائيل تواصل اتخاذها وتكرس نهجها العنصري الرامي إلى تغيير هوية القدس وطمس مالمحها وهو ما  ُ
لن يقبل به الملك الذي قال إن القدس بالنسبة له خط أحمر ولن يسمح بالمساس بها لما تعنيه من رمزية 

  .مقدسة لدى أتباع مختلف األديان

ّن حقيقة الموقف الجلي لجاللة الملك من فلسطين والقدس وثم لسنا هنا بصدد اإلتيان على تبيا
ّإن المقام ال يتسع لذكر اليسير مما حملته خطاباته ومقابالته الصحفية ومقاالته التي نشرتها كبريات 
ٕالصحف العالمية، لكننا واذ نقتبس منها هاهنا لنبرهن على ما ذهبنا إليه أن موقف جاللته في العام تسعة 

و ذات الموقف الصلب في العام ألفين وتسعة عشر، فهو القائل في كتاب التكليف ألول رئيس وتسعين ه



 
٦

سنستمر في دعم األشقاء بمختلف الوسائل والسبل بهدف وصول الشعب الفلسطيني إلى : وزراء في عهده
لمه ٕحقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وهو ما أعاد قول مضامينه عقب تس

جائزة رجل الدولة الباحث في واشنطن بتأكيده على أن حل الدولتين هو الضمانة الوحيدة للخروج من 
  .دوامة الصراع العربي اإلسرائيلي

ّفي يوم أقره العالم للتضامن مع الشعب الفلسطيني أعادتنا » شيخ نيانغ«رسالة جاللة الملك إلى 
ًك في الشأن الفلسطيني تحديدا يقف على حقيقة جهوده للقول ثانية إن المتتبع لتحركات جاللة المل

النوعية التي بذلها لصالح القضية الفلسطينية، من خالل توظيف المناسبات واللقاءات والمنتديات 
ٕوالمؤتمرات الدولية والعربية واإلسالمية والوطنية لشرح القضية الفلسطينية وايضاح حق الشعب الفلسطيني 

إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وكذلك من خالل سعي جاللته الدؤوب المسلوب ومساندتهم في 
  .والمستمر في تقديم المبادرات والمقترحات التي تكون مقبولة ألطراف النزاع لحل القضية

Ahmad.h@yu.edu.jo  

  ٥ص/٣٠/١١/٢٠١٩الرأي

*** 

  شؤون سياسية

  الملك يعيد القضية الفلسطينية لواجهة الحدث.. العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطينيفي اليوم 
  

في حسم ملكي واضح، ونقل قضية أمن واستقرار العالم بأسره من أي  -  نيفين عبد الهادي: كتبت
 أن استمرار غياب أفق الحل العادل والدائم والشامل«مساحة ضبابية إلى وضوح كامل، أكد جاللته أمس 

للقضية الفلسطينية، قضية الشرق األوسط األساسية، ال يشكل وصفة لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها 
ّ، واضعا بذلك العالم أمام حقيقة واضحة على الجميع التنبه لها، »فحسب، بل أمن واستقرار العالم بأسره ً

  .وجعلها الدرب الذي سيقود لألمن الذي يسعى له الجميع

الته التي وجهها إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب جاللة الملك في رس
الفلسطيني، شيخ نيانغ، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف التاسع 
والعشرين من تشرين الثاني من كل عام، حدد بوضوح واقع الحال، مجددا التأكيد على الثوابت األردنية، 

 الفلسطينية، هي مفتاح أساس لدخول العالم بأسره لحالة سلم حقيقية، تبعده بشكل جذري عن بأن القضية
  .«إذكاء الصراع واإلحباط، وتمكين قوى التطرف«مبادئ سلب الحقوق التي من شأنها 

في هذه المناسبة، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتي يمكننا القول إن الكثير لم 
ّلها، إن لم يكن لم يعرف بها بالمطلق، تقدم جاللة الملك بتفاصيل غاية في األهمية، تعيد القضية ّيتنبه  ْ

ّالفلسطينية من جديد لواجهة الحدث الدولي، وتجعلها أساسا وفق ثوابت جاللته لحل شامل وعادل، ليس 
دما الحلول التي إذا ما للمنطقة فحسب، إنما للعالم بأسره، مشخصا جاللته واقع الحال، بشكل دقيق، ومق



 
٧

 العصا السحرية التي تجعل من السالم ممكننا، ومن األمن الشامل واقعا يلمسه - عمليا-طبقت ستكون 
  .الجميع

لم تكن رسالة جاللة الملك موجهة إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب 
 جاللته بعبقرية التشخيص وتقديم الحلول، ّالفلسطيني، شيخ نيانغ، إنما هي رسالة سالم للعالم، يقدمها

  .وبخطاب صريح، بأن بوابة السالم، لن يدخلها العالم إال بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

االستمرار (فإن جاللته تحدث بوضوح، بأن » الدستور«ووفق سياسيين استقرأت آراءهم 
قانون الدولي وحقوق اإلنسان، لن يسهم باإلجراءات األحادية وسلب الحقوق ومصادرة األراضي وخرق ال

إلى تكثيف الجهود إلنهاء الصراع الفلسطيني (، داعيا )إال بإذكاء الصراع واإلحباط، وتمكين قوى التطرف
اإلسرائيلي، وفقا لحل الدولتين الذي يحقق السالم العادل والشامل، ويفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية 

، وعاصمتها القدس ١٩٦٧ة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام المستقلة ذات السيادة والقابل
، فهي وصفة )الشرقية، وهو الحل الذي نص عليه القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة

واضحة ال ضبابية تشوبها بالمطلق، في أن الحل واضح، ويحتاج فقط للتنفيذ العملي، وذلك بتكثيف 
  .ربية بطبيعة الحال بهذا الخصوص، حتى نرى ما هو ملموس للقضيةالجهود الدولية والع

ّوفي إشارة لجاللته لموضوع المقدسات والذي يشكل أحد أهم ملفات القضية الفلسطينية، يقول 
إن التزامنا الراسخ بحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية بالقدس الشريف بصفتي صاحب (جاللته 

ًسؤولية تاريخية نعتز بها، وسنواصل حملها لتكون القدس رمزا للسالم، لكننا الوصاية الهاشمية، واجب وم
جميعا كمجتمع دولي مطالبون وملزمون بحماية هذه المدينة المقدسة، والتي تحمل مكانة فريدة في تاريخ 

بعدتها ، نعم، فرعاية جاللته للمقدسات هي التي أبقت لها هويتها العربية، وأ)اإلنسانية وموروثها الديني
عن كل مخططات التهويد التي تسعى لها اسرائيل، ليس هذا فحسب، إنما أبقتها ملفا حاضرا في المنابر 
العالمية، مع تأكيدات جاللته الدائمة على أن هذا األمر يعد واجبا ومسؤولية تاريخية نعتز بها، لتكون 

  .الكثيريننقطة هامة يضيئها جاللته في هذه المناسبة التي أسقطت من رزنامة 

ولم يغفل جاللته التنسيق المستمر مع الجانب الفلسطيني في الدفاع عن عروبة المدينة المقدسة، 
سنواصل وبالتنسيق مع األشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية الحفاظ على عروبة (حيث قال جاللته 

الساعية لتغيير الوضع المدينة المقدسة وتثبيت صمود أهلها والتصدي لشتى المحاوالت واإلجراءات 
الحرم / القانوني والتاريخي فيها، وباألخص االنتهاكات اإلسرائيلية التي تستهدف المسجد األقصى المبارك

، ليؤكد من جديد توأمة البلدين، وأن األردن لم ولن يتخلى عن الفلسطينيين )القدسي الشريف ومحيطه
  .م إلى حين تحقيق السالم الذي يرنو له الجميعوسيبقى على العهد والوعد، بنضاله معهم نضال السال

ستبقى إحدى أهم قضايا الوضع النهائي «كما تناول جاللته قضية الالجئين الفلسطينيين، وأنها 
 ومبادرة السالم العربية وبما يضمن ١٩٤التي يجب أن تحل وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار 
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على أهمية استمرار المجتمع الدولي في توفير الدعم لوكالة « جاللته ، وكذلك شدد»حق العودة والتعويض
، لتمكينها من القيام بخدماتها اإلنسانية »األونروا«األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

ً، واضعا بذلك صورة »وواجبها وفقا لتكليفها األممي لضمان حياة كريمة لالجئين وبث روح األمل فيهم
  .املة للقضية الفلسطينية وسبل دعمها وايجاد حلول عملية تضع العالم أمام منظومة سالم حقيقيةك

رئيس الوزراء األسبق الدكتور عدنان بدران قال إن الرسالة تعكس حقيقة دور جاللة الملك الكبير 
ه للسالم وان حل في دعم األمن والسالم العالمي واالستقرار، فطالما دعا جاللته في كل خطاباته ومواقف

القضية الفلسطينية مفتاح للسالم، وجعل من األردن دولة سالم، رغم أنه بلد يعيش وسط منطقة ملتهبة، 
لكنه خرج بسبب قيادته الحكيمة دولة هي األقوى في المنطقة، ذلك أن جاللته حرص على حل المشاكل 

بكافة أشكالها سياسيا وبلغة العقل وليس عسكريا .  

بدران إلى أن جاللة الملك هو رجل السياسة التي تتسم بالوسطية، لذا فإن جاللته يرى . ولفت د
بكل مناسبة وبكافة المحافل، ضرورة التأكيد على هذا الجانب، وهو صوت العقل الذي يسمع له العالم بكل 

  .ثقة، بسبب رؤيته المختلفة، وواقعية طرحه للقضية

ائق جوهرية بشأن تحقيق سالم شامل وعادل، ليس هذا ال شك ان الرسالة وفق بدران تتضمن حق
فحسب، إنما أيضا وضع العالم أمام مسؤولياته في تحقيق السالم الشامل والعادل، من خالل حل القضية 

  .الفلسطينية بعدالة واالبتعاد عن القرارات واإلجراءات احادية الجانب

لة الملك لمناسبة اليوم العالمي الوزير األسبق المهندس وجيه عزايزة أكد أن استثمار جال
للتضامن مع الشعب الفلسطيني، خطوة عبقرية لجهة الوصول لسالم حقيقي يرنو له العالم بأسره، فكانت 
الرسالة ليست فقط إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، شيخ نيانغ، إنما 

ًقيقيا، على الجميع األخذ به، وصوال لما يبحث عنه العالم ًللعالم بأسره، فقد حملت خطاب سالم شامال وح 
 .في تحقيق السالم

  ٣ ص٣٠/١١/٢٠١٩الدستور 

***  
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 الرئيس الفلسطيني يطالب االتحاد االوروبي باالعتراف بفلسطين

  

 قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر أمس موقعين تابعين - رام اهللا- غزة 
  .اومة الفلسطينية شمال قطاع غزة وفق مصدر امني فلسطينيللمق

وقال المصدر لمراسل وكالة األنباء االردنية في غزة ان طائرات االختالل قصفت موقعي فلسطين و 
بيت الهيا الشرقي التابعين لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بعدد من الصواريخ مما ادى الى 

  .ن ولم يبلغ عن وقوع إصاباتاضرار كبيرة بالموقعي

إلى ذلك شدد الرئيس محمود عباس أمس على أهمية دور أوروبا كقوة رئيسة في العالم إلنقاذ 
المسيرة السياسية، وذلك من خالل االعتراف األوروبي الجماعي بدولة فلسطين خدمة للسالم وحل 

  .الدولتين

مدينة رام اهللا ، الممثل السامي لتحالف جاء ذلك خالل استقبال الرئيس عباس، بمقر الرئاسة في 
  .األمم المتحدة للحضارات ميغيل موراتينوس

واطلع الرئيس عباس، المسئول األممي، على آخر مستجدات األوضاع في األراضي الفلسطينية، 
وما وصلت إليه العملية السياسية من مأزق حقيقي جراء اإلجراءات اإلسرائيلية والقرارات األميركية 

واكد أهمية الدور الذي يمكن للمجتمع الدولي القيام به للحفاظ على . الفة لقرارات الشرعية الدوليةالمخ
ٕمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية التي قامت عليها العملية السياسية إلنهاء االحتالل واقامة الدولة 

  )وكاالت(-.١٩٦٧حزيران العام الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من 

  ١٨ص/١/١٢/٢٠١٩الغد 

*** 

  "فلسطين عاصمة القدس" بعنوان بريدي طابع يصدر التونسي الرئيس

 

 المعـامالت في يستخدم بريدي طابع إصدار عن الرسمية التونسية الرئاسة أعلنت – سما – تونس
ــك ــوان وذل ــسطين عاصــمة القــدس "بعن ــث ؛" فل ــى ظهــر حي ــ صــورة الطــابع عل ــصخرة ةقب ــم ال ــسطين وعل  فل

 .وحمامتين

 القــدس "بعنـوان ّالعربيـة الـدول بقيـة غـرار علـى ًموحـدا ًبريـديا ًطابعـا التونـسي، البريـد ويـصدر هذا
 ."فلسطين عاصمة

 العربيــة اللجنــة لقــرار تنفيــذ إطــار فــي جــاء اإلصــدار هــذا أن التونــسي للبريــد بــالغ فــي وجــاء كمــا
 .العربية دولال لجامعة التابعة للبريد الدائمة

 أجــل مــن الدوليــة الجهــود ومــساندة الفلــسطينية القــضية دعــم فــي الثابــت تــونس موقــف أن وذكــر
 المـستقلة الفلـسطينية الدولـة إقامـة مـن ويمكـن اإلسـرائيلي االحـتالل ينهـي وشامل عادل سالم إلى التوصل
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 داعمـة تـضامنية راتقـرا سلـسلة ضـمن القـدس عن موحد عربي طابع إصدار قرار ويأتي.القدس وعاصمتها
 وسيعرض.واإلسالمية العربية وهويتها فلسطين ومكانة القدس عروبة على التأكيد قصد الفلسطينية للقضية
 عليـه الحـصول كـذلك ويمكن البريد، مكاتب جميع في للبيع به المتصلة والمنتوجات الجديد البريدي الطابع

 البريديـة الطوابـع موقـع إلـى النفـاذ خـالل مـن نـيااللكترو الـدفع وسـائل مختلف استعمال خالل من بعد عن
 األقـصى المـسجد معـالم يبـرز حيـث وأهميتـه تـصميمه بروعة التذكاري الطابع ويتميز.التونسي للبريد التابع
  .السالم إلى ترمز بيضاء حمامة ًأيضا التصميم يتضمن كما فلسطين، وعلم

  ٢٩/١١/٢٠١٩وكالة سما اإلخبارية 

*** 

 مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفةاألردن يشارك في 

  

لمؤتمر المشرفين ) ١٠٣( يشارك األردن في أعمال الدورة -) بترا( تشرين الثاني ٢٩القاهرة  
على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الذي يعقد يوم األحد المقبل بالجامعة العربية ويستمر 

مشاركة الدول العربية المضيفة إلى جانب المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة خمسة أيام ب
التعاون اإلسالمي، والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، ووكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل 

، يناقش المؤتمر مستجدات ووفقا لبيان الجامعة العربية."أونروا"الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 
أوضاع الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة واالنتهاكات اإلسرائيلية الخطيرة لحقوق الشعب 
الفلسطيني، إلى جانب عدد من القضايا المهمة وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية وذلك في ظل 

الن وزير الخارجية األمريكي أن الواليات المتحدة لم التحديات المصيرية التي تواجه القضية خاصة بعد إع
تعد تعتبر المستوطنات اإلسرائيلية مخالفة للقانون الدولي والموقف العربي للتصدي لتلك المحاوالت 

  .إلضفاء الشرعية على المستوطنات

كما سيناقش قضية القدس خاصة في ظل التطورات الخطيرة وما تتعرض له المدينة المقدسة من 
جمة استيطانية تهويدية شرسة والجهود العربية لدعم صمود المقدسيين ونشاط وكالة األمم المتحدة ه

وأوضاعها المالية إلى جانب الجهود " أونروا"لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 
 الحشد لتوفير المقرر في منتصف شهر كانون األول المقبل وكذلك" األونروا"العربية لتجديد تفويض 

  )بترا (.٢٠١٩التمويل الالزم للوكالة لتغطية العجز المتبقي في موازنتها لعام 

  ٣٠/١١/٢٠١٩وكالة االنباء االردنية 

*** 
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  اعتداءات

االحتالل يعتقل شابا مقدسيا بعد اعتدائه عليه قرب باب العامود: القدس   

 

ابا بعد االعتداء عليه، قرب باب العـامود وسـط اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الجمعة، ش
 .مدينة القدس المحتلة

أن عناصـر مــن شـرطة االحـتالل اعتـدت بالــضرب علـى الـشاب مــراد " وفـا"وأفـادت مـصادر محليـة لـــ
 .عمر درويش من بلدة العيسوية

  .وبينت أن االحتالل اقتاده بعدها إلى أحد مراكز التحقيق والتوقيف وسط المدينة

 ٢٩/١١/٢٠١٩نة القدس موقع مدي

***  

  بتنظيفها متطوعين قيام مع تزامنا الرحمة باب مقبرة يدنسون مستوطنون

 

المــسجد  لــسور المالصــقة الرحمــة بــاب مقبــرة الــسبت اليــوم صــباح المــستوطنين مــن عــدد اقــتحم
 .مقدسية شبابية مجموعات نظمها تطوعية تنظيف جملة خالل الشرقية الجهة من األقصى

 ومــستوطنيه، اإلســرائيلي االحــتالل قبــل مــن متواصــلة اعتــداءات لسلــسلة الرحمــة ةمقبــر وتتعــرض
 تطـوير مـشروع تـسميه مـا إطـار فـي المقبـرة، اسـتهداف ٢٠١٧ عـام منذ كثفت قد االحتالل سلطات وكانت

 .المقبرة أرض فوق تلفريك إلقامة الهادف ،)بالقدس القديمة البلدة(

ــه يــذكر ـــ فــي أن ــوبي الجــدار مــن جــزء انهــار ،المنــصرم أيلــول مــن ٢٦ال ــاب لمقبــرة الجن  الرحمــة ب
  .االحتالل حفريات جراء المبارك، األقصى للمسجد الشرقية الجنوبية لألسوار المالصقة

 ٣٠/١١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية ورقصات بمقبرة باب الرحمة المالصقة لألقصى

 

، اليـوم الجمعـة، طقوسـا تلموديـة فـي مقبـرة بـاب اإلرهابيةوطنين أدت مجموعة من عصابات المست
 .المبارك الشرقي المسجد األقصى الرحمة المالصقة لجدار

اقتحموا مقبرة باب الرحمـة، وأدوا طقوسـا  مستوطنين وقال مراسلنا، نقال عن شاهد عيان، أن سبعة
  .اليوم جد األقصىفي المس صالة الجمعة تملودية ورقصات استفزازية قبل دخول موعد

  ٢٩/١١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 
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 عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى

  

 مستوطنا باحات المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة، فيما اقتحم ٤٨اقتحم  -وكاالت 
  .عناصر من شرطة االحتالل مصلى باب الرحمة

القدس، بأن هؤالء المستوطنين اقتحموا األقصى حتى وأفادت مصادر في دائرة األوقاف اإلسالمية ب
  .(وفا(تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، بحسب وكالة األنباء الفلسطينية 

وأوضحت المصادر أن المستوطنين نفذوا جوالت استفزازية في باحات األقصى، وسط حماية 
  .مشددة من شرطة االحتالل الخاصة

الل، اقتحمت مصلى باب الرحمة، ونفذت جولة داخل باحاته، وأضافت أن عناصر من شرطة االحت
  .وأجرت عمليات تفتيش للمكان

 طالبا يهوديا قد اقتحموا األقصى يوم أمس، وسط تلقيهم شروحات ٢٥ مستوطنا بينهم ٧٥وكان 
  .المزعوم» الهيكل«عن 

 انتهاكا ضد ٤٧٤أكتوبر الماضي، / يشار إلى أن االحتالل اإلسرائيلي، ارتكب خالل تشرين األول
  .«المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان«مدينة القدس المحتلة، وفق تقرير حقوقي صدر عن 

 نمطا من انتهاكات حقوق اإلنسان، غالبيتها ١٧وحسب المرصد، توزعت االنتهاكات على 
بنسبة نحو ، يليها االقتحامات والمداهمات %٣١ّانتهاكات مركبة، وجاء في مقدمتها االعتقاالت بنسبة 

  .%١٩، والحواجز وحرية الحركة بنسبة %٢٢

وذكر التقرير أن االعتداء على المسجد األقصى في صدارة مشهد االعتداءات واالنتهاكات 
ّأكتوبر، وبدا واضحا أن السلطات اإلسرائيلية ماضية في خطتها لفرض / اإلسرائيلية خالل تشرين األول ً

  .«، من خالل زيادة وتيرة االقتحامات اليوميةالتقسيم الزماني والمكاني كأمر واقع

 في ٣١ً يوما من أصل ٢٣ً مستوطنا، المسجد األقصى بواقع ٤٧٧ آالف و٥ًووفقا للتقرير اقتحم 
  .أكتوبر الماضي/ تشرين األول

 للمستوطنين باقتحام المسجد من خالل باب ٢٠٠٣وتسمح الشرطة اإلسرائيلية منذ العام 
  .سبوع ما عدا يومي الجمعة والسبتالمغاربة، جميع أيام األ

من ناحية ثانية تواصل إسرائيل محاربتها للوكالة األممية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
ً، وهذه المرة من خالل تشريع قانوني يهدف إلى حظر نشاطها في البالد، وتحديدا في منطقة )أونروا(

  .القدس المحتلة

ً ورئيس بلدية االحتالل في القدس سابقا، نير بركات، مشروع ّوقدم عضو الكنيست من الليكود
ووقع على مشروع القانون رؤساء الكتل البرلمانية لحزب الليكود . »أونروا«قانون ينص على حظر نشاط 

  .«واليمين الجديد» البيت اليهودي»و» يهدوت هتوراه»و» شاس»و» يسرائيل بيتينو»و
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خيم شعفاط شمالي القدس المحتلة، ولكن لها عشرات وتدير الوكالة الدولية نشاطات في م
  .العيادات الطبية والمؤسسات التعليمية وعشرات المدارس في المدينة نفسها

وزعم . ٢٠٢٠ًوينص مشروع القانون على حظر نشاط الوكالة في إسرائيل ابتداء من العام القريب 
ة للتحريض والتربية على كراهية إسرائيل ُأونروا تستخدم كمنص«بركات في تقديمه لمشروع القانون، إن 

وفي المدارس التي تشغلها في القدس يجري تدريس مضامين معادية للسامية، . والمس بسكانها اليهود
  .«ويشيدون في الكتب التدريسية باإلرهابيين الذين قتلوا أطفاال ونساء

ل الفصائل الفلسطينية ًوزعم أيضا أن مؤسسات الوكالة في أماكن أخرى مثل غزة تستخدم من قب
  .«أونروا بشكل قاطع«ٕلتخزين القذائف الصاروخية واطالقها تجاه إسرائيل، وهو ما نفته 

: قانون أساس«اإلسرائيلية في المدينة وفق » تطبيق السيادة«ويهدف القانون بحسب بركات، إلى 
  .«القدس عاصمة إسرائيل

، من »أونروا«لقدس إلى التضييق على نشاط وسعى بركات خالل توليه رئاسة بلدية االحتالل في ا
خالل خطة بلدية إلدارة المؤسسات التربوية واالجتماعية بدال من الوكالة، وقال إن الوكالة باتت تقدم 

  . في المئة من السكان العرب في المدينة٢خدمات ألقل من 

ً المحتلة، بدءا من في القدس» أونروا«ّومطلع العام الجاري، قررت السلطات اإلسرائيلية إغالق 
ّاإلسرائيلية، حينها، فإن اإلغالق جاء بعد أسابيع » ١٣القناة «وبحسب ما ذكرت . العام الدراسي الحالي

ّمن اجتماع سري لمجلس األمن القومي اإلسرائيلي في مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو،  ّ
ّوالخطة التي أقرها مجلس .  األونروا من القدس المحتلةّإلقرار خطة إلغالق وطرد المؤسسات التي تديرها

  .األمن اإلسرائيلي سبق وأقرتها بلدية القدس

  ١٦ ص٢٩/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 

  ألف وحدة استيطانية جديدة شمال القدس المحتلة١١مخطط اسرائيلي لبناء 

  

سكان في حكومة االحتالل  ان وزارة اإل العبرية) ايسرائيل هيوم( قالت صحيفة   -  بترا- رام اهللا
االسرائيلي تعمل على إعادة التخطيط إلقامة حي استيطاني جديد على أراضي مطار قلنديا المهجور 

  . شمال مدينة القدس المحتلة» عطروت«لتوسيع مستوطنة 

 على   ألف وحدة استيطانية تمتد١١ويشمل الحي االستيطاني الجديد حسب الصحيفة االسرائيلية 
نم من المطار المهجور ومصنع الصناعات الجوية حتى حاجز قلنديا العسكري شمال المدينة  دو٦٠٠نحو 

  . علما بأنه تمت مصادرة هذه األراضي في مطلع السبعينات على يد حكومة حزب العمل آنذاك، المقدسة

وتتضمن الخطة حفر نفق تحت حي كفر عقب من أجل ربط الحي الجديد بتجمع المستوطنات 
  .الشرقي



 
١٤

يضم المخطط االستيطاني أراض في مطار قلنديا الذي أغلق من قبل سلطات االحتالل مع اندالع و
  .، بعد استهدافه من قبل المقاومة الفلسطينية٢٠٠٠االنتفاضة الثانية عام 

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن المخطط االستيطاني وضع قبل عدة سنوات، وتم تجميده في أكثر 
، ١٩٦٧غوط السياسية الدولية الرافضة لالستيطان في األراضي المحتلة عام من مناسبة بسبب الض

وخصوصا المعارضة التي أبدتها اإلدارة األميركية برئاسة باراك أوباما في حينه، التي عارضت التوسع 
  .االستيطاني بالقدس

استئناف وأوضحت الصحيفة االسرائيلية أن وزير اإلسكان السابق، يوآف غاالنت، أصدر أوامر ب
  .العمل على المشروع االستيطاني، بعد انتخاب إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب

التي سيتم » تخطيط استخدام األراضي«ًوتعمل وزارة اإلسكان اإلسرائيلية، وفقا للموقع، على 
اضي على استغاللها لبناء الحي االستيطاني، على أن يتم تقديم الخطة المتعلقة بتخصيص استخدامات األر

  .المناطق التي تم تخطيطها، خالل األشهر القليلة المقبلة، للجنة التخطيط والبناء التابعة لمنطقة القدس

ولفتت الصحيفة إلى أن المخطط االستيطاني يحظى بدعم كبير من رئيس بلدية االحتالل في 
شؤون القدس في الحكومة القدس، موشيه ليئون، ورئيس كتلة المعارضة في البلدية، باإلضافة إلى وزير 

  .اإلسرائيلية، زئيف إلكين

، فإن إدارة »يسرائيل هيوم«ًوحسب تقديرات المسؤولين السياسيين اإلسرائيليين، وفقا لما أوردته 
ترامب لن تعارض مخطط البناء االستيطاني شمال القدس المحتلة، طلما لم يتم إصدار التصريح بالبناء 

 .الفوري في المنطقة

  ١٦ ص٢٩/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 

  اعتداءات/ تقارير 

 االستيطان ينقض على مطار القدس المهجور

  وكاالت- الرأي -القدس المحتلة   

تعمل وزارة اإلسكان اإلسرائيلية على إعادة إحياء مخطط استيطاني على أراضي مطار القدس 
شمال مدينة القدس المحتلة، حسبما الموقع » عطروت«المهجور، لتوسيع مستوطنة ) قلنديا(الدولي 

  .امس» اسرائيل اليوم«اإللكتروني لصحيفة 

 دونم من المطار المهجور ٦٠٠ ألف وحدة سكنية تمتد على نحو ١١شمل الحي االستيطاني وي
ومصنع الصناعات الجوية حتى حاجز قلنديا، علما بأنه تمت مصادرة هذه األراضي في مطلع السبعينات 

ويتضمن الخطة حفر نفق تحت حي كفر عقب من أجل ربط الحي . على يد حكومة حزب العمل آنذاك
  . بتجمع المستوطنات الشرقيالجديد



 
١٥

ويقع مطار القدس الدولي على أراضي بلدة قلنديا في شمال مدينة القدس، وهو المطار األقدم في 
 ٦٥٠، خالل فترة االنتداب البريطاني على أرض مساحتها ١٩٢٠فلسطين حيث تمت إقامته في العام 

ام المطار لألغراض السياحية والتجارية  تم استخد١٩٦٧وحتى االحتالل اإلسرائيلي للمنطقة عام . دونما
  .ٕمن والى القدس

الذي أغلق من قبل سلطات ) قلنديا(» عطروت«ويضم المخطط االستيطاني أراضي في مطار 
  .، بعد استهدافه من قبل المقاومة الفلسطينية٢٠٠٠االحتالل مع اندالع االنتفاضة الثانية عام 

وضع قبل عدة سنوات، وتم تجميده في أكثر من ولفتت الصحيفة إلى أن المخطط االستيطاني 
، وخصوصا ١٩٦٧مناسبة بسبب الضغوط السياسية الدولية الرافضة لالستيطان في األراضي المحتلة عام 

المعارضة التي أبدتها اإلدارة األميركية السابقة، برئاسة باراك أوباما في حينه، التي عارضت التوسع 
  .االستيطاني بالقدس

زير اإلسكان السابق، يوآف غاالنت، أصدر أوامر باستئناف العمل على المشروع وأوضحت أن و
  .االستيطاني، بعد انتخاب إدارة الرئيس األميركي دونالد ترمب

التي سيتم » تخطيط استخدام األراضي«ًوتعمل وزارة اإلسكان اإلسرائيلية، وفقا للموقع، على 
م تقديم الخطة المتعلقة بتخصيص استخدامات األراضي على استغاللها لبناء الحي االستيطاني، على أن يت

  .المناطق التي تم تخطيطها، خالل األشهر القليلة المقبلة، للجنة التخطيط والبناء التابعة لمنطقة القدس

ولفتت الصحيفة إلى أن المخطط االستيطاني يحظى بدعم كبير من رئيس بلدية االحتالل في 
كتلة المعارضة في البلدية، باإلضافة إلى وزير شؤون القدس في الحكومة القدس، موشيه ليئون، ورئيس 

  .اإلسرائيلية، زئيف إلكين

، فإن إدارة »اسرائيل اليوم«ًوبحسب تقديرات المسؤولين السياسيين اإلسرائيليين، وفقا لما أوردته 
ر التصريح بالبناء ترمب لن تعارض مخطط البناء االستيطاني شمال القدس المحتلة، طلما لم يتم إصدا

  .الفوري في المنطقة

من جهة اخرى، أعلن جيش االحتالل االسرائيلي امس أنه هدم منازل أربعة فلسطينيين في الضفة 
الغربية المحتلة متهمين بتنفيذ هجوم أدى إلى مقتل جندي خارج الخدمة في آب الماضي، ونفذ الجيش 

  .امس) جنوب الضفة الغربية(الخليل عملية الهدم في قرية بيت كاحل شمال غرب مدينة 

جزءا من المجموعة التي «وقال الجيش اإلسرائيلي إن المنازل تعود إلى أربعة فلسطينيين كانوا 
  .الذي قتل فيه جندي خارج الخدمة في آب» نفذت هجوم الطعن

  ٤ص/٢٩/١١/٢٠١٩الرأي 

***  

  



 
١٦

  تغيير معالم القدس عبر االستيطانيعمل علىاالحتالل 

  

 قال المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان في – وكاالت –  المحتلةفلسطين
تقريره االسبوعي ان اسرائيل وفي محاولة إلحكام السيطرة على مدينة القدس المحتلة وفصلها عن محيطها 

 على الفلسطيني، تعمل عبر وزارة اإلسكان اإلسرائيلية على إعادة التخطيط إلقامة حي استيطاني جديد
شمال القدس، ويشمل مخطط الحي » عطروت«أراضي مطار قلنديا المهجور لتوسيع مستوطنة 

 دونم من المطار ومصنع الصناعات الجوية حتى ٦٠٠ ألف وحدة سكنية تمتد على نحو ١١االستيطاني 
 حاجز قلنديا ، علما بأنه تمت مصادرة هذه األراضي في مطلع السبعينات على يد حكومة حزب العمل

  .آنذاك

ويتضمن المخطط حفر نفق تحت حي كفر عقب من أجل ربط الحي الجديد بتجمع المستوطنات 
الذي أغلق من قبل سلطات ) قلنديا(» عطروت«ويضم المخطط االستيطاني أراضي في مطار . الشرقي

 أوامر وأصدر وزير اإلسكان السابق، يوآف غاالنت،. ٢٠٠٠االحتالل مع اندالع االنتفاضة الثانية عام 
  .باستئناف العمل على المشروع االستيطاني، بعد انتخاب إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب

 وحدة استيطانية ١٧٦وبحسب التقرير قد بدأت الحكومة اإلسرائيلية في األسابيع الماضية ببناء 
ي كانت قد ، المقامة على سفوح جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، والت»نوف تسيون«في مستوطنة 

 في ترجمة ميدانية إلعالن وزير الخارجية األميركية مايك ٢٠١٧صادقت عليها في تشرين األول عام 
 وحدة، فسوف تتحول ٩٦ومع اكتمال البناء في المستوطنة التي تضم حاليا . بومبيو بشأن المستوطنات

ومع إتمام مراحل . ة القدسإلى أكبر بؤرة استيطانية داخل األحياء الفلسطينية في مدين» نوف تسيون«
 وحدة استيطانية، وقد ٥٥٠، سينتهي إلى توسعتها حتى تصل إلى »نوف تسيون«البناء المخططة في 

أنشأت هذه المستوطنة كحي خاص من قبل مستثمرين يهود، في قلب بلدة جبل المكبر في القدس 
  .المحتلة

مل المرحلة الثانية على خطتين لبناء والبناء الحالي ليس سوى المرحلة األولى من المشروع، وتشت
 وحدة ٥٥٠أما في المرحلة األخيرة من المشروع، فسيتم بناء .  وحدة سكنية وفندق، وقطار هوائي٣٥٠

يذكر أن الشركة المنفذة للمشروع، .  غرفة وبنايات للخدمات العامة١٥٠استيطانية، وفندق مكون من 
ن اإلسرائيلي بعد االحتجاج الفلسطيني على المشروع، قررت بناء جدار حول المنطقة تحت حراسة األم
  .ٕوبعدها تمت إقامة األبنية واسكانها بالمستوطنين

وفي القدس كشف الناشط الحقوقي رائد بشير في مكتب قانوني مقدسي يترافع عن التجار في حي 
ر في حال ٕالمصرارة بالقدس المحتلة عن وجود ثالثة مخططات مشاريع تنظيمية واعادة هيكلة ستغي

ًوفي سياق هذه المشاريع سوف يشهد الحي تغييرا جوهريا في . تنفيذها طابع القدس العربية التجاري ً
طابعه التجاري من خالل تحويل الساحة الكبرى مقابل المحالت التجارية الى حديقة عامة واطالة النفق 



 
١٧

) ١٠١ -٠٤- ٧٧٦٧٩(رقم ًالمجاور حتى باب الخليل، حيث قدمت بلدية االحتالل مشروعا يحمل ال
ً دونما تشمل فتح نفق تحت األرض يبدأ من باب الخليل ٤٤المسمى إكمال النفق، والمشروع عبارة عن 

وكشف المكتب القانوني أن بلدية . حتى حي المصرارة لتحويل المنطقة المفتوحة الى شبكة طرق مواصالت
يبدأ بشارع السلطان سليمان، ) ١٠١- ٠٤٦٥٢٢٩(ًاالحتالل تقوم حاليا بإعداد مخطط هيكلي تحت رقم 

ًوصوال إلى حي المصرارة الذي يشمل أحياء ومناطق شارع صالح الدين والزهراء وشارع نابلس والسان 
 دونم، وقد حصل على ٧٠٠ويمتد المشروع على مساحة . »جورج وجميع األحياء التجارية للمدينة

 مرتبط بمشروع الشارع األمريكي التجاري في جنوب هذا االستهداف. موافقات مبدئية من الجهات المختصة
، ١٠١ -٠٣٧٩٥٩٤القدس بمنطقة جبل المكبر، الذي يتضمن مراكز تجارية ضخمة، ويحمل الرقم 

  .يخطط ألن تكون البديل خالل العقود المقبلة عن المراكز التجارية التقليدية األصيلة في القدس العربية

 خالل األسبوع الماضي، وأصيب عشرات المواطنين  فلسطينيين؛ أحدهم أسير،٤واستشهد 
  .بالرصاص الحي والمطاطي والشظايا واالختناق بالغاز في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة

بالضفة الغربية، بأن » حماس«الصادر عن الدائرة اإلعالمية لحركة » حصاد األسبوع«وأفاد تقرير 
  .وحاالت هلع، في ذات الفترة إسرائيليين أصيبوا بجراح مختلفة ٧

 نقطة تماس في مختلف المدن ٧٣ووثق التقرير اندالع المواجهات مع قوات االحتالل في 
  .الفلسطينية، تخللها استخدام الصواريخ والزجاجات الحارقة واألكواع المتفجرة

تشهد اس) ً عاما٣٠(والجمعة، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب رائد رفيق السرساوي 
 ١٦(ًمتأثرا بإصابته خالل عدوان االحتالل األخير على قطاع غزة، كما استشهد الطفل فهد محمد األسطل 

  .برصاص االحتالل شرق خانيونس) ًعاما

ًمن يطا دهسا بجرافات االحتالل ) ً عاما٥٠(ويوم الخميس، استشهد محمد نصار النواجعة 
  .ا أصيب نجلهالعسكرية على طريق حاجز ترقوميا العسكري، كم

 ٣٦(وأعلنت جهات حقوقية فلسطينية، يوم الثالثاء، استشهاد األسير المريض سامي أبو دياك 
  .ً عاما١٤ٕ، عقب معاناة داخل سجون االحتالل واهمال طبي متعمد استمر لـ )ًعاما

، التي »حماس«وجدد جيش االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمسالسبت، قصفه لمواقع تابعة لحركة 
 مسؤولية إطالق قذائف من غزة، أمس الجمعة، واعتبرها المسؤولة عن كل ما يجري في القطاع حملها

وأفاد مراسل األناضول، فجر أمس، أن المقاتالت اإلسرائيلية قصفت بخمسة صواريخ على . وتتحمل تبعاته
 إصابات األقل موقعا يتبع لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، دون أن يتسبب ذلك بوقوع

وذكرت مصادر في غزة أن االحتالل استهدف مواقع شمال بيت الهيا، فيما قال االحتالل أنه . بشرية
  .بينها منشأة عسكرية» حماس» استهدف عدة مواقع لـ



 
١٨

وفي وقت سابق، قصف جيش االحتالل اإلسرائيلي، مساء الجمعة، مواقع للمقاومة الفلسطينية في 
ن رصد إطالق قذيفة صاروخية من غزة، بعيد إطالق صافرات اإلنذار في قطاع غزة، وذلك عقب إعالنه ع

  .المستوطنات المحيطة للقطاع

ٍولم تعلن أي جهة في غزة، مسؤوليتها عن إطالق القذيفة، التي جاءت بعد ساعات على 
ٕ، واصابة أربعة شبان برصاص الجيش اإلسرائيلي شرق محافظة )عاما١٦(استشهاد فتى فلسطيني 

 . جنوبي القطاعخانيونس

  ٢٢ ص١/١٢/٢٠١٩الدستور 
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  عنصرية

 ُنتانياهو يحرض علينا وقد يقتل أحدنا بسببه: الطيبي

 

ّقام متظاهرون من اليمين المتطرف صباح امس السبت باالعتداء على النائب  -  فلسطين المحتلة
حيث شارك في احمد الطيبي لمنعه من القاء محاضرة والدخول الى قاعة هبايس في رمات هشارون 

  .«سبت ثقافي«برنامج 

وقام احد المتظاهرين بضرب الطيبي على رأسه بواسطة عصا علم اسرائيلي وكذلك قامت متظاهرة 
  .برمي حفنة رمل وتراب في وجه النائب الطيبي

وجاءت المظاهرة على خلفية تحريض رئيس الحكومة ضد نواب المشتركة والنائب الطيبي على 
سابيع االخيرة حيث قامت على اثره مجموعات يمينية متطرفة بمطالبة بلدية وجه الخصوص خالل األ

وقد قامت الشرطة بتوقيف اثنين من المتظاهرين بتهمة .بإلغاء زيارته وعدم استضافته» رمات هشارون«
والجدير ذكره ان القاعه اكتظت . احمد الطيبي اثناء خروجه من القاعة. ّاالعتداء بالعصي على النائب د

وقد علق .الطيبي بحرارة وتصفيق اكثر من مرة خالل القائه كلمته. الحضور الذين استقبل غالبيتهم دب
بالقاتل « ِهذا االعتداء وهذه الهتافات العنصرية من قبل المتطرفين ووصفي «: النائب الطيبي بالقول

س الحكومة بنيامين ، هي نتيجة مباشرة لتحريض رئي»كبير االرهابيين ياسر عرفات«ومستشار » المخرب
هذه المحاوالت المغرضة لن تثنينا عن اسماع صوتنا وصوت قضيتنا . نتنياهو ضدي وضد النواب العرب

  .العادلة ولن تنجح،فنحن اصحاب حق

نتانياهو يحرض علينا منهجيا وهو يدرك معنى ونتيجة هذا التحريض الدموي، وقد : وأضاف
 .ليمين المتطرفيتسبب هذا التحريض بمقتل احدنا من قبل ا
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  فعاليات

  ..الديانة اإلسالمية ال تفرق بين األنبياء: الخاليلة

   لكن المسجد األقصى حق خالص للمسلمين

 

ان «قال وزير االوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية الدكتور محمد الخاليلة  -  بترا–عمان 
  .«اء ولكن المسجد االقصى هو حق خالص للمسلمينالديانة االسالمية ال تفرق بين االنبي

خالل فعاليات معرض » التحديات والمخاطر المحدقة بالقدس«واضاف الخاليلة في ندوة بعنوان 
التي نظمتها لجنة فلسطين النيابية، بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات » أيام مقدسية«

عبر التاريخ على المسجد االقصى، وكان العالم االسالمي يدرك إن هناك اخطارا عديدة مرت » اإلسالمية 
خطورة احتالله ويحرره، فالتاريخ يتكرر لكن مع هذا االحتالل ما فترت عزيمة المسلمين وبقوا يسعون 

، مشددا على أن قضية المسجد االقصى ليست وليدة اللحظة فحمالت البحث عن الدفائن التي »لتحريره
  .قديمة وسبقت هذا االحتاللينفذها المستشرقون 

وأوضح الخاليلة، بحضور أمين عام وزارة االوقاف المهندس عبد اهللا العبادي، ورئيس اللجنة 
الملكية لشؤون القدس عبد اهللا كنعان ورئيس لجنة فلسطين النيابية النائب يحيى السعود، أن الحديث عن 

 للعرب والمسجد االقصى كما قال النبي عليه القضية الفلسطينية تاريخيا ودينيا هي أرض كنعان وتعود
  .السالم أنه بني بعد المسجد الحرام ليكون ارتباطا في العقيدة

  .«إن المسجد ال يقبل التقسيم الزماني وال المكاني«واستشهد بقول جاللة الملك عبد اهللا الثاني 

حتالل بدخول  موظفا تم تعيينهم بصفة حارس لم يسمح لهم اال٧١وكشف الخاليلة عن وجود 
المسجد االقصى المبارك رغم مرور عام على تعيينهم، مشددا على أن المسجد االقصى المبارك ومساحته 

  . دونما بكل مرافقه ال تقبل التقسيم فموقف االردن ثابت ال يحمل التنازل ابدا١٤٤الكاملة التي تقع على 

إن إسرائيل تعمل على تهويد «وقال رئيس مجلس األوقاف في القدس الشيخ عبدالعظيم سلهب 
طابع المدينة وطمس الهوية اإلسالمية والعربية، وتعمل فوق االرض وتحتها وتعمل على كسر إرادة 

  .«أصحاب األرض وتهدم البيوت ومصادرة لألراضي

وأضاف أن سلطات االحتالل تعمل على تكثيف الوجود اليهودي في القدس عبر إقامة البؤر 
نة وما حولها وتضييق الخناق على أهلها األصليين، فاصبح هناك آالف الفلسطينيين االستيطانية في المدي

خلف الجدار العازل، كما تحاول فرض المنهاج اإلسرائيلي في القدس وتقوم بإغالق المؤسسات 
  .الفلسطينية فيها محاولة منها لتغيير الوضع التاريخي في المدينة المقدسة

إن األردن ورغم شح اإلمكانيات » س االعيان العين حيا القرالة وقال رئيس لجنة فلسطين في مجل
استطاع استغالل عالقات جاللة الملك الحسين بن طالل طيب اهللا ثراه، ومن بعده جاللة الملك عبداهللا 
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، مؤكدا أن األردن والقيادة »الثاني في إعادة القدس والقضية الفلسطينية إلى مكانها بالمحافل الدولية
  . لم تبخل على اإلعمار في القدس والمسجد األقصى عدة مرات، وهذا هو ديدن الهاشميينالهاشمية

واكد القرالة، ضرورة توفير الدعم لصمود المقدسيين، وعلى األمة اإلسالمية تقديم الدعم 
  .والمشاركة بالدعم المالي ليكون المواطن المقدسي قادرا على الصمود ومواجهة االحتالل وعراقيله

كد أن القيادة الهاشمية صاحبة الوصاية على المقدسات االسالمية و المسيحية، مشددا على كما ا
اهمية جهودها في الحفاظ على المقدسات ومجابهة المخططات االستيطانية التي تهدف إلى تقسيم 

  .المسجد االقصى تدريجيا وصوال إلى احتالله بالكامل

 في هذه البالد محميون من بلدانهم، وأن الرسالة إن العرب المسيحيين» وقال القس سامر عازر 
، معربا »ٕوالرعاية الهاشمية ال تشمل فقط المقدسات، وانما تعمل من أجل تعزيز الوجود العربي المسيحي

عن اعتزازه بما عاينه وشاهده من التمازج األردني الفلسطيني، وما لقيه من التالحم اإلسالمي المسيحي 
 .لة الملك عبداهللا الثاني بطروحاته وكل ما يقدم لتعزير المكون المسيحيالمعهود وما يجسده جال

http://alrai.com/article/10512868  
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  القدس وعمان توأمان في تاريخ حافل ألمة ال تنسى حقوقها: الطراونة

 

القدس وعمان توأمان في تاريخ حافل “مجلس النواب عاطف الطراونة إن  قال رئيس -عمان 
يشهد على أننا أمة ال تنسى حقوقها وال تلين وال تستكين وال ترضخ للضغوطات، مشيرا إلى أننا نستحضر 
مسيرة كاملة ومتواصلة من نضال أهلنا في القدس سائر األراضي المحتلة، التي طال عهد الظلم عليها 

  .”هويتهاوالعبث ب

التي تنظمها أمانة ” أيام مقدسية“وأضاف الطراونة خالل رعايته أمس الجمعة انطالق فعاليات 
ّعمان الكبرى بمشاركة اللجنة الملكية لشؤون القدس ووزارة األوقاف ومؤسسات وهيئات رسمية وأهلية، 

مية والمسيحية، وهي ننظر بعين اإلجالل والتقدير لهيبة الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسال“
الوصاية التاريخية التي يحمل بنو هاشم األطهار أمانتها، والتي تتصدى لكل االنتهاكات على األرض 

  .”ومحاوالت تغيير الواقع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة

تستذكر تاريخ القدس ” أيام مقدسية“من جانبه قال أمين عمان يوسف الشواربة ان فعاليات 
ها التاريخية وتستحضر فينا موروثها الزاخر، مشيرا إلى أن تاريخ القدس مليء بالتضحيات األردنية ومكانت

  .تجاه القدس تاريخا وقضية وكفاح

وأكد ان عمان توأم القدس وشقيقتها وتحمل على عاتقها واجب المحافظة على المدينة المقدسة 
  .هموتعزيز ثقافة الصمود لدى المقدسيين والوقوف إلى جانب
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لم تغب “والقدس كما قال وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية الدكتور محمد الخاليلة، 
في يوم عن عقول وقلوب األدباء والعلماء والشعراء وأن أيامنا كلها مقدسية بل ان القدس هي الوجدان 

  .”والنبض والروح وهي قبلتنا األولى التي تجمعنا

الهاشمية يحمل هم القدس والقضية الفلسطينية وهي وصاية تستمد وأضاف، أن األردن بالوصاية 
  .شرعيتها من صاحب الرسالة النبي محمد عليه السالم

ودعا رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب يحيى السعود منظمات حقوق اإلنسان الدولية للوقوف 
  .إلى جانب الفلسطينيين عند المس بإنسانيتهم والتعدي عليهم

ود إن الموقف الواضح لجاللة الملك عبداهللا الثاني من القدس، عزز الروح المعنوية وقال السع
لدى الشعبين األردني والفلسطيني ورفع من عزيمتها في الدفاع عن المدينة المقدسة ومتسلحين بالوصاية 

  .الهاشمية التي تستمد شرعيتها من التاريخ والدين

الدور األردني في “نتجات المقدسية وحضروا ندوة وعلى هامش االفتتاح زار الحضور معرض الم
والتي تحدث فيها الدكتور بكر خازر المجالي ورئيس اللجنة الملكية لشؤون القدس ” الدفاع عن القدس

  .الدكتور عبداهللا كنعان والعميد الركن المتقاعد محمد أبو عواد والدكتور رافت المصري

حلقات نقاشية وعروضا فيلمية ومعارض تتناول القدس وتقدم الفعاليات خالل ثالثة أيام ندوات و
  .وتاريخها وثقافتها والتوعية بأهمية التراث المقدسي

وحضر االفتتاح سفير دولة الكويت ورئيس مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية 
 سفارة بالقدس الشيخ عبدالعظيم سلهب ورئيسة حارسات المسجد األقصى زينات أبو صبيح وممثلون عن

دولة فلسطين وسفارة الجمهورية التركية ونواب وأعضاء مجلس أمانة عمان ورؤساء جمعيات وحشد كبير 
  )بترا(-.من الجمهور
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 ال نقبل بأي تسوية تنال من حقوق الشعب الفلسطيني: العضايلة

  

يلة، مساء امس السبت، حفل  رعى وزير الدولة لشؤون اإلعالم أمجد عودة العضا-   بترا-  عمان
، في المركز الثقافي الملكي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي »القدس ليست بعيدة«إطالق الفيلم الوثائقي 

  .للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف التاسع والعشرين من تشرين الثاني من كل عام

مراحل التي شهدتها فلسطين ، وال١٩٦٧ويجسد الفيلم شواهد تاريخية من حرب حزيران عام 
ًعموما، والقدس تحديدا، ويؤشر على اعتداءات وانتهاكات جيش االحتالل بحق المدينة المقدسة وما  ً
يواجهه أهلها الصامدون من تضييق، إلى جانب ما يعرضه الفيلم من نضاالت المرأة المقدسية ودور 

  .االعالم في تأكيد عروبة القدس
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له خالل حفل اإلطالق، أن األردن بقيادة، جاللة الملك عبداهللا الثاني، لم وأكد العضايلة، في كلمة 
ًيتوان يوما عن الدفاع عن القدس وأرض فلسطين، مشددا على أن الهاشميين وفي كل المفاصل التاريخية  ً
ًللدولة كانوا السباقين في الدفاع عن المدينة المقدسة، حتى تبقى القضية الفلسطينية حية في قلوب 

  .عقول الجميعو

وشدد على أن جاللة الملك عبداهللا الثاني يؤكد في جميع المحافل الدولية على أن القضية 
ال يمكن أن نقبل في األردن بأي تسوية تنال من «ًالفلسطينية هي القضية المركزية األولى لألردن، مبينا 

ت أن الشعب الفلسطيني هو حقوق الشعب الفلسطيني، وتتعدى على قرارات الشرعية الدولية التي أكد
وجدد العضايلة التأكيد على مواقف األردن الداعية والداعمة لضرورة تحقيق . »صاحب الحق على األرض

السالم العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على 
س الشرقية، لتعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل،  وعاصمتها القد١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران عام 

  .ًمشددا على أن موقف األردن ثابت ولن يحيد عنه مهما كانت الضغوط والظروف

أحيي أبطال الجيش العربي الذين خاضوا معارك للدفاع عن القدس والمسجد األقصى، «وقال 
حياء فلسطين في قلوب األمة وأحيي المرابطين في القدس والذين يسجلون أروع قصص البطولة في إ

ً، متمنيا مواصلة إنتاج مثل »القدس ليست بعيدة« وأشاد الوزير بالقائمين على فيلم  .»العربية واإلسالمية
هذه األفالم الوثائقية التي تتحدث عن القدس وتاريخها وصمود أهلها، لتبقى القضية الفلسطينة حية في 

لقيادي الفلسطيني عباس زكي بمواقف جاللة الملك عبد اهللا من جهته، أشاد ا. قلوب األجيال المقبلة
الثاني الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني، وبالوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 

ألقتها الشاعرة ضحوك المأمون الداوود، وأغان » جهز خيولك يا بني«وتخلل الحفل قصيدة . القدس
 عايدة األميركاني، إضافة إلى كلمة رمزية من رائحة الزيت والزيتون عن األرض فلسطينية وطنية للفنانة

  .المقدسة ألقاها المهندس مفيد أبو عذية

وتضمن الفيلم الذي أنتجته مؤسسة فجرنا لإلنتاج والتوزيع الفني، شهادات تاريخية عن القدس 
ٕها شخصيات سياسية واعالمية وثقافية ومكانتها عبر التاريخ وصمودها في وجه اإلحتالل اإلسرائيلي، روا

والذي صور في مناطق عديدة من ساحات المسجد » القدس ليست بعيدة«يشار إلى أن فيلم . ودينية
ٕاألقصى وكنيسة القيامة وبعض من أحياء القدس القديمة، من إعداد رامز أبو يوسف، واخراج محمد دراج، 

  .ٕواشراف الفنانة عايدة األمريكاني

لحفل، سلم الوزير العضايلة، والمدير التنفيذي لمؤسسة فجرنا غسان سالمة الدورع وفي نهاية ا
 .إلى عدد من أهالي أسر الشهداء الفلسطينين وبعض من الشخصيات المقدسية
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  الليلة.. عرض سينمائي لفيلم وثائقي بالمركز الثقافي

  

لشؤون اإلعالم أمجد العضايلة، وبمناسبة االحتفال برعاية وزير الدولة  -  حسام عطية- عمان
بكل عام بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، وعن عروبة وتاريخ مدينة القدس وأهمية الوصاية 
الهاشمية في الحفاظ على المقدسات االسالمية والمسيحية بالقدس الشريف، تطلق مؤسسة فجرنا لالنتاج 

القدس «ساعة السابعة فيلما وثائقيا أنتجته مؤخرا، فيما الفيلم بعنوان والتوزيع الفني اليوم السبت في ال
قام بإعداده رامز ابو يوسف وأخرجه محمد دراج، والمشرف العام على العمل الفنانة عايدة » ليست بعيدة

  .االمريكاني التي ستقدم عملين غنائيين، فيما العمل سيقام على مسرح المركز الثقافي الملكي

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

عن اإلرهاب الصهيوني بالمقدسيين ونضاالت المرأة المقدسية ودور االعالم في تأكيد عروبة المدينة 
  .سةالمقد

وتم تصوير الفيلم في مناطق عديدة من ساحات المسجد االقصى وكنيسة القيامة وبعض أحياء 
القدس القديمة باإلضافة الى عرض تصريحات ووثائق تاريخية تؤكد على البعد التاريخي وأهمية مكانتها 

  .لدى كافة األديان السماوية

 .. إلطالق فيلمها  في مساء اليوم السبتوستقيم فجرنا لالنتاج الفني بهذه المناسبة حفال كبيرا
على مسرح المركز الثقافي الملكي، من االعمال الفنية لفنانة عايدة االمريكاني ... القدس ليست بعيدة

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

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

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

  أعمال للفنانة

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

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

لرسالة التي تسعى إلى إيصالها عبر أغنياتها، وقد األلغام، فيما تقول إن الموضوعات الخيرية هي ا
ّساهمت بالغناء في حفل افتتاح أول دورة عربية لرياضة المعوقين، وقد نظمت في عمان عام  ّ١٩٩٩ ،
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ًوغنت في وقتها لدعم أصحاب اإلعاقات الجسدية والذهنية، إلعطائهم أمال في الحياة، وتكريس نهج 
بلغـة » عنبــــر ج«ركاني كانت قد كتبت نص مسلسل تلفزيوني حمل عنوان العطاء لديهم، وأن الفنانة األمي

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

ايا االنسانية التي تحدث في المجتمع ومناقشة أبعادها االنسانية واالجتماعية والقانونية، وتجسد والقض
الشخصيات داخل السجن مختلف القضايا في اطار تشويقي، باإلضافة لحياتهم االجتماعية من مختلف 

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

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

  ١٢ ص٣٠/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 

  شؤون مسيحية

  ُالل تلغي بيع أمالك البطريركية للمستوطنين بالقدسمحكمة االحت
 

المحكمــة المركزيــة اإلســرائيلية فــي القــدس  ألغــت – الفلــسطيني لإلعــالم  المركــز–القــدس المحتلــة 
ّالمحتلة قرار الحكم الذي صدق على بيع أمالك البطريركية األرثوذكسية اليونانية في البلدة القديمة لجمعية 

  .االستيطانية" وهانيمعطيرت ك"

ًووفقا لقرار المحكمة، فإنها قبلت طلب البطريركية بإعادة النظر بالحكم السابق، بعد عـدم تقـديم رد 
أقامتهـا " عطيرت كوهانيم"على طلب البطريركية من جانب شركات وهمية أجنبية تدعي شراء األمالك كانت 

  .بهدف السيطرة على أمالك البطريركية

ٕت الوهمية األجنبية زعمت أنها اشترت فندقي بترا وامب عند بـاب الخليـل، ومبنـى يذكر أن الشركا
  .ًا عام١٤آخر في حارة النصارى في البلدة القديمة منذ 

ًوتعـــصف هـــذه القـــضية بالـــشارع الفلـــسطيني عمومـــا، وفـــي أوســـاط الطائفـــة العربيـــة األرثوذكـــسية 
  .بت باإلطاحة بالبطريرك السابق أيرينيوس األولًوالبطريركية اليونانية في القدس خصوصا، حيث تسب

وكانــت إحــدى الــشركات الوهميــة األجنبيــة طلبــت مــن المحكمــة تأجيــل جلــستها بادعــاء مــرض والــد 
  . شطاينيتس وافقت على إصدار القرار بغياب الئحة دفاع–محاميتها، لكن قاضية المحكمة غيال كنافي 

 ألـف شـيكل لمـصلحة البطريركيـة، ٥٠ الوهميـة بمبلـغ كما قررت القاضية تغـريم الـشركات األجنبيـة
  .كأجرة محامين ومصاريف محكمة
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وقــررت القاضــية العــام الماضــي، بأنــه يوجــد عيــوب فــي صــفقة شــراء األمــالك، إال أنهــا رغــم ذلــك 
ّصدقت على الصفقة، وكذلك صدقت المحكمة العليا اإلسرائيلية على الـصفقة، ومهـدت الطريـق أمـام إخـالء  ّ

  .مكانهم" عطيرت كوهانيم" من سكانها الفلسطينيين ودخول مستوطني المباني

 عن مصادر ضالعة في القضية قولها إنه مـا يـزال مـن -الجمعة-العبرية " هآرتس"ونقلت صحيفة 
عطيـرت "السابق ألوانه تقييم دالالت قرار المحكمة المركزية، لكنها أكدت أن القـرار مـن شـأنه عرقلـة خطـط 

  .المباني من الفلسطينيينبإخالء " كوهانيم

أغـسطس الماضـي، دعـوى إللغـاء قـرار الحكـم القاضـي بالتـصديق علـى /وقدمت البطريركية في آب
  .الصفقة المشبوهة

إن : واستندت الدعوى حينـذاك علـى شـهادة مـدير فنـدق بتـرا الـسابق تيـد بلومفيلـد، الـذي قـال فيهـا
لــذين كــانوا يــسكنون فــي الفنــدق كمــستأجرين عطيــرت كوهــانيم دفعــت المــال لــه كــي يقنــع عائلــة قــرش، ا"

  ."، وبيع حقوقهم في المبنى للجمعية االستيطانية)أي محميين(بالمفتاحية 

أعمال غير مألوفة نفذتها عطيرت كوهنيم، وتـشمل " عن – لالئحة الدعوى ًوفقا – وكشف بلومفيلد
ات مالية ومحـاوالت لتقـديم رشـى ٕعمليات احتيال، وتزوير مستندات وتقديمها للمحكمة، واعطاء رشوة ودفع

  ."ًجنسية أيضا

ٕشوشت مجرى المحكمة بواسطة شهادة كاذبـة واخفـاء " عطيرت كوهنيم"وأضافت الئحة الدعوى أن 
  .ًمستندات متعمدة

  ٣٠/١١/٢٠١٩ المركز الفلسطيني لإلعالم

*** 

  آراء عربية

 يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

    حسن البراري 
 

. طينيأحيا الشعب الفلسطيني والكثير من أحرار العالم اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلس
ِطبعا ال نذيع سرا عندما نقول إنه لم يعان شعب في العالم من الظلم والمعاناة والمؤامرات كما عانى الشعب  ً
الفلسطيني، وحتى بعد مرور أكثر من سبعة قرون على نكبته األولى، ما يزال يعاني من السياسات 

تتجلى المفارقة بأبشع صورها عندما و. ٕالتوسعية لكيان كولونيالي واحاللي واستيطاني من الطراز الرفيع
  .تقدم إسرائيل نفسها للعالم بأنها دولة ديمقراطية

لكن، ما الفائدة المرجوة من إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني؟ فعلى مدار 
ائيل عقود سبقت، هناك الكثير من الوثائق والبيانات واإلدانات والشجب لما تقوم به إسرائيل مع أن إسر
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فمن . ماضية في مشروعها التوسعي وال تدفع كلفة في عالقاتها مع المجتمع الدولي وال مع الدول العربية
دون أن تدرك إسرائيل بأن ما تقوم به من تنكر للحقوق الفلسطينية سيكون له ثمن باهظ، فإنه ال يمكن 

بمعنى، تفقد . لتهم الوطنية المستقلةلتمكين الفلسطينيين من إقامة دو” أخالقيات الصهاينة“االعتماد على 
  .مغيبة في التعامل مع إسرائيل” الربح والخسارة“كل هذه اإلدانات قيمتها العملية ما دامت معادلة 

في الغرب، هناك مقولة مشهورة تقول إن القوة هي الحق وهي مقولة مكثفة تصف بدقة مسألة 
ب الفلسطيني عانى وله الحق في تقرير مصيره هو تفوق القوة على المسائل األخالقية، فالقول إن الشع

ّأمر ضروري، لكنه ليس كافيا لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته، فالعالم يعترف بالقوي ويعترف 
طبعا، ال أقلل من أهمية إحياء يوم التضامن . باألمر الواقع، وهما أمران يفهمهما جيدا العقل الصهيوني

نسمع عن التضامن العالمي مع األشقاء الفلسطينيين، لكن ما نحتاجه هو إنهاء وقد يسعدنا دوما عندما 
  .االحتالل؛ أي الفعل وليس القول

يقول أمين عام األمم المتحدة بمناسبة هذا اليوم إنه يعارض االستيطان، ونحن نعرف أن 
جية األميركي مايك االستيطان هو أداة صهيونية للسيطرة على األرض، ومع ذلك يظهر علينا وزير الخار

وهذا التصريح لمايك بومبيو يعني من جملة ما ! بومبيو ليقول لنا إن االستيطان ال يخالف القانون الدولي
يعني منح الحكومات اإلسرائيلية الضوء األخضر لضم أراض مهمة من أراضي الضفة الغربية مثل غور 

ترض أن يقيم عليها الفلسطينيون دولتهم بدأت ومن دون شك، فإن البقعة الجغرافية التي من المف. األردن
تتبخر على نيران االستيطان، وبالتالي، فإنه قد ال يكون هناك ما يكفي من األرض إلقامة دولة فلسطينية 

  .قابلة للحياة على أشالء مما تبقى من الضفة الغربية

ئيلي واستمرار معاناة وحتى ال ندس رؤوسنا بالرمال، نقول إن السبب الرئيسي لهذا التعنت اإلسرا
وكان ينبغي على العرب التصدي . الفلسطينيين هو الموقف األميركي المساند لليمين التوسعي في تل أبيب

ألميركا وليس التحالف معها، وعليه فإنه ال يكفي القول إن الواليات المتحدة تفقد مكانتها كوسيط نزيه، 
االستيطان مستمر على قدم وساق وسيبقى الكالم واإلدانات فهذا كالم ال يغير في واقع األمر شيئا؛ إذ إن 

  .حبرا على ورق

التضامن مع الشعب الفلسطيني ينبغي أن يخرج من إطار االحتفاليات وكأن هذا بحد ذاته إنجاز، 
وينبغي أن يفكر المهتمون بحقوق الشعب الفلسطيني بوسائل وآليات عمل تدفع الدول الداعمة للتعنت 

  .ى إعادة النظر في موقفهم من القضية الفلسطينية ومن االحتالل اإلسرائيلياإلسرائيلي إل

  ٧ص/٣٠/١١/٢٠١٩الغد 

*** 
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  في ذكرى التضامن واشنطن تتجاوز كل القرارات لصالح االحتالل

  

  *عبدالحميد الهمشري

ة في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام تحتفل األمم المتحدة من خالل جمعيتها العام
والعالم أجمع باليوم العالمي للتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني التي اعتمدت هذه المناسبة في قرارها 

ًنوفمبر من كل عام يوما عالميا / تشرين الثاني٢٩، يوم ١٩٧٧يوم الثاني من ديسمبر )  ب٣٢/٤٠(رقم  ً
ره أسوة بكل شعوب األرض للتضامن مع الشعب الفلسطيني مؤكدة حقه في إنهاء االحتالل وتقرير مصي

وفق ما تقره المواثيق والشرائع الدولية التي ألغتها من قاموسها إدارة البيت األبيض بزعامة ترامب وفريقه 
المتصهين الذي يدير شؤونه متناسين أن قضية أي شعب ال تضيع بالتقادم مهما عفا عنها الزمن وما دام 

  .المشروع فيهأصحابها على عهدهم معها ومتمسكين بمطلبهم 

هذا القرار جاء عقب زيارة الرئيس الفلسطيني الراحل أبو عمار للجمعية العامة لألمم المتحدة في 
 بثالث سنوات، فكانت المفتاح الذي نقل القضية في األروقة الدولية من ١٩٧٤الثالث عشر من نوفمبر 

 وبموافقة ١٩٧٤ نوفمبر ٢٢الصادر في ) ٣٢٣٦ / ٢٩- د(لسياسية بموجب القرار » الجئين«إنسانية 
 عن التصويت حيث أكد حق الشعب الفلسطيني في فلسطين غير القابل ٣٧ وامتناع ٨ دولة ورفض ٨٩

للتصرف، خاصة حقه في تقرير مصيره واالستقالل والسيادة الوطنية والعودة، وعلى االحترام الكلي لحقوقه 
قاصد ميثاق األمم المتحدة ومبادئه مع مناشدة ًوبحقه في استعادة حقوقه بكل الوسائل الممكنة وفقا لم

ًجميع الدول والمنظمات الدولية دعمها للشعب الفلسطيني في كفاحه السترداد حقوقه وفقا للميثاق، وقد 
 وفي هذا تأكيد ١٩٤٧تزامن صدور القرار من حيث اليوم والشهر بذكرى قرار التقسيم الذي صدر عام 

ورد فيه من خالل سيطرتها على كل فلسطين وليس ما تم تخصيصه على انتهاك الدولة العبرية لما 
  .بموجبه لها

لكن رغم استمرار األمم المتحدة في إصدار قرارات في صالح القضية الفلسطينية إال أنها تبقى غير 
رات ملزمة؛ ألن العالم اليوم ال تحكمه الشرعية الدولية والقانون الدولي بل القوة والمصالح، لكنها تبقى قرا

تحافظ على حضور القضية الفلسطينية واسم فلسطين في المحافل الدولية وفي الضمير العالمي، 
واالستمرار في إحياء هذا اليوم يؤكد أن القضية الفلسطينية ما زالت بدون حل وأن غالبية دول العالم ما 

ل الدولة العبرية لكل زالت تدعم الشعب الفلسطيني في مطالبه العادلة، ويؤكد في ذات الوقت أن احتال
  .فلسطين ال يعني نهاية القضية وأن القوة ال يمكنها تثبيت حق لالحتالل

ًورغم ما تتخذه اإلدارة األمريكية برئاسة ترامب وفريقه المتصهين من قرارات تتناقض تماما مع ما 
 لصالح الشعب جاء في هذا القرار وقرارات الجمعية العامة األخرى وغيرها الصادرة عن مجلس األمن

الفلسطيني وقضيته العادلة من حيث منح اليهود كل ما يطلبونه من إلغاء لحق العودة وتشريع لالستيطان 
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واالعتراف في القدس عاصمة لدولة إسرائيل، ورغم ذلك فإنها لن تتمكن في نهاية المطاف من فرض 
  .سطوتها على القرار؛ ألن الحق يعلو وال يعلى عليه

  الفلسطيني في الشأن وباحث  كاتب* 

  ١٠ ص٢٩/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 

 !!..والتضامن الشكلي.. التضامن الحقيقي

  

  رشيد حسن

 في دائرة الكالم،   مع الشعب الفلسطيني- على اهميته -  الدولي  التضامن  أن يبقى مؤسف
  ..منذ أكثر من سبعين عاما... ولم يرق الى مستوى الفعل

رق الى مستوى معاناة الشعب الفلسطيني، وقد حكم عليه بالنفي  ي  هذا التضامن لم مؤسف ان
ولم يترجم الى فعل يلجم االرهاب الصهيوني الذي يتعرض له يوميا، على .. والتشرد في اربعة رياح االرض

يد قطعان المستوطنين، وعلى يد ما يسمى بالجيش الذي يمارس دور العصابات، ويذكرنا بعصابات 
  .." مجزرة ومذبحة١٠٠"يرن واالرغون، التي اقترفت اكثر من الهاغاناة وليحي وشت

 عيونها عن الجرائم   وخاصة مجلس االمن مؤسف أن تغمض االمم المتحدة وكافة مؤسساتها
كل ذنبه انه يطالب بحق تقرير المصير، باالستقالل . مسالم..التي ترتكب بحق شعب أعزل الصهيونية،

  ..اقامة دولة مستقله عبى ترابه الوطنيوانسحاب قوات االحتالل من ارضه، و

قرار، مجرد حبر على » ٨٠٠«مؤسف ان تبقى قرارات هذه المؤسسات الدولية، وقد تجاوزت 
بسبب الموقف االميركي الداعم لالحتالل واالستيطان واالرهاب، .. حبيسة االدراج، لم تر النور.. ورق

  ..زيسانده موقف اوروبي متواطىء، وموقف دولي وعربي عاج

 مؤسفة ومحبطة في الوقت ذاته، ان يطالب االمين العام باالمم المتحدة برفع الحصار عن  مفارقة
 بامكانه وهو على راس هذه المنظمة الدولية، ان يسهم  في حين.. غزة، وقد تحولت الى ساحة موت

لجم االرهاب وبشكل فاعل في رفع الحصار من خالل دوره ومركزه وصالحياته الهامة، ويسهم ايضا في 
  ..الصهيوني، واجبار العدو الصهيوني على احترام القانون الدولي

عجز االمم المتحدة هو عجز سياسي، يؤشر الى ان دور هذا العدد الكبير من الدول المؤيد 
 وال تستطيع تنفيذ قرارات االمم المتحدة  وغير مؤثر،.. دولة،غير فاعل» ١٤٠«لفلسطين، وقد تجاوز 

 هذه المنظمة، وتعطل اعمالها وتجمد قرراتها   ممسكة برقبة  ما دامت واشنطنومجلس االمن،
والذي اصبح مجرد خيمة لحماية العدو الصهيوني من المساءلة والعقوبات الدولية، وبمثابة .. »بالفيتو«

مدينة في »  افراد٨«واخرها ابادة عائلة بكاملها .. ضوء اخضر ليستمر العدو في ارتكاب الجرائم والمذابح
  ..رفح بقطاع غزة
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ان االمم : لقد وصلت دول عدة، ومهمة وفاعلة على الساحة الدولية الى استنتاج هام مؤداه
 واالدانات والهموم،  ٍ ناد دولي لبث الشكاوي المتحدة في ظل القوانين الي تحكم عملها، ليست سوى

 ومحاسبة المعتدين، ما دامت   العدالةٍ ليست ناد او ساحة دولية لتحقيق واستدرار العطف الدولي، ولكنها
  .. ومن يدور في فلكها، متحكمة في هذه المنظمة الدولية اميركا

وهذا السبب عالوة على اشتداد الحرب الباردة بين االتحاد السوفياتي واميركا في الخمسينيات من 
وعبد الناصر » هندال«ونهرو » الصين«شو ان الي : القرن الماضي، هو ما دعا زعماء عالميين افذاذ

  الى تاسيس دول الحياد وعدم االنحياز في محاولة» اندونيسيا«وسوكارنو » يوغوسالفيا« وتيتو  »مصر«
مع -ولكن ..  االمبريالية المتوحشة، ودعم حركات التحرر  للقرار الدولي، ولجم الى اعادة التوازن

 وانتصار اميركا في هذه الحرب، وتفردها  تراجع دور هذه المنظمة، بعد انتهاء الحرب الباردة،-االسف
  .. االتحاد السوفيتي بقيادة العالم بعد سقوط

امام هذا المشهد المتوحش، الذي تطلق فيه واشنطن يد العدو الصهيوني لمقارفة االرهاب وارتكاب 
 اللفظي مع الشعب الفلسطيني عبارة عن صيحة في.. يصبح التضامن الشكلي.. المجازر وحرب االبادة

  .وال مجيب.. برية عالم متوحش ال صدى لها

  ..باختصار

ندعو الدول الشقيقة والصديقة الى ترجمة التضامن مع الشعب الفلسطيني الى حملة مقاطعة 
  .  ووقف التطبيع بكافة اشكاله،واسعة للعدو

 ..فهذا أضعف اإليمان

  ١٧ ص١/١٢/٢٠١٩الدستور 

*** 

 ني؟أين العالم من التضامن مع الشعب الفلسطي

  

 *سري القدوة

نوفمبر هو يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي دعت له الجمعية  / تشرين الثاني٢٩يوم  إن 
 إلى واقع عملي ملموس، في ظل ما يعانيه الشعب ُ يجب أن يترجم١٩٧٧العامة لألمم المتحدة عام 

الفلسطيني من احتالل وحصار وعدوان مستمر وتشرد، وأن التضامن بصوره وأشكاله المختلفة مهم 
ًومؤثر، لكن يجب أن تنتهي هذه المآسي وأن يعيش شعبنا حرا كريما في دولته الفلسطينية المستقلة  ً

ٕالسريع دون مماطلة وتأخير إلنجاز الوحدة الوطنية وانهاء وعاصمتها القدس وضرورة العمل الفوري و
االنقسام والذهاب النتخابات تشريعية ثم رئاسية وتوحد الكل الفلسطيني في مواجهات التحديات 
ٕوالمخططات واالعتداءات اإلسرائيلية واألمريكية وان شعبنا الفلسطيني كان وما يزال متمسكا بثوابته 

ٕحرر من االحتالل اإلسرائيلي وان يوم التضامن هو تأكيد للحق الشرعي والقانوني الوطنية وفي مقدمتها الت
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لشعبنا في أرضه وتذكير لشعوب األرض بأن هناك شعب له جذور راسخة في هذه األرض منذ آالف 
  . السنين

ولعل يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني يدفعنا الى طرح التساؤل االهم فى ظل الظروف المعقدة 
 تعيشها وتمر بها القضية الفلسطينية وهو اين العالم وأين الجمعية العامة لألمم المتحدة التي تبنت التى

القرار واعتمدت يوما للتضامن العالمي مع القضية الفلسطينية كي تبقى فلسطين حاضرة على المستوى 
فلسطينية ولعل وحدة ٕالدولي سياسيا واعالميا ودبلوماسيا وفى كل المجاالت من اجل حماية الحقوق ال

الشعب الفلسطيني وتماسكه تبقى هي األساس في نزع كل ذرائع التخاذل والتنكر لحقوقه الوطنية 
المشروعة، ونزع ذرائع من يتهربون من تحمل مسؤولياتهم تجاه القصية الفلسطينية ومن اجل العمل على 

 ا للقرارات الدولية التي صدرت بهذا الشأناقامة الدولة الفلسطينية وضمان عودة الالجئين الى اراضيهم وفق

ان الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد في العالم مازال يخضع لالحتالل وان القضية الفلسطينية هي .
القضية المركزية والمحورية لمختلف دول العالم ومن حقه ان يعيش في دولته ويقيم مؤسسات حكمه 

لقمع االسرائيلي والمؤامرات التي باتت تحاك مجددا لتنال من الشرعية ومساعدته على تجاوز االحتالل وا
االرض الفلسطينية ولألسف فان االحتالل االسرائيلي يعتبر نفسه دولة فوق القانون وما زال يمارس ارهابه 

 وقمعه بحق الشعب الفلسطيني دون خضوعه للمحاسبة والعقاب الدولي ودون اعترافه بالقوانين الدولية

ٕمنطلقات العمل للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو اسقاط صفقة القرن واسقاط كل خيارات ان من اهم .
التبعية والمؤامرات التي باتت تستهدف الوجود الفلسطيني والحقوق الشرعية التي اقرتها االمم المتحدة 

جتمع الدولي ٕوالمتمثلة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وأن رد وموقف الم
المناسب هو ضرورة التصدي لصفقة ترمب التصفوية والمؤامرات التي تحيكها االدارة االمريكية والعمل على 
/ االعتراف فورا بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران

كانة التي تستحقها كعضو يتمتع بالسيادة  وفقا للقرارات الدولية وان أن تتبوأ فلسطين الم١٩٦٧يونيو 
ان مهمة المجتمع الدولي وكل من يتضامن مع .والمساواة مع األعضاء اآلخرين في المجتمع الدولي

الشعب الفلسطيني العمل وبشكل متوافق مع تطلعات الشعب الفلسطيني واالنتقال من التضامن مع الشعب 
ة استمرار الصمت على جرائم دولة االحتالل اإلسرائيلي الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة ومن حال

وانتهاكاتها المستمرة لقانون الدولي، إلى العمل الجاد من أجل وقف هذه الجرائم واالنتهاكات التي من 
شأنها تهديد السلم العالمي ومنظومة القانون والعمل على االعتراف بالدولة الفلسطينية والحقوق التاريخية 

  .طينيللشعب الفلس

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

  ١٦ ص١/١٢/٢٠١٩الدستور 

*** 
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 نحو حماية دولية لفلسطين

 عودة عودة

 االميركية واالسرائيلية بالشكوى من الفلسطينيين فها هو الرئيس معا وكل يوم ترتفع االصوات
  ....االميركي دونالد ترمب يتهمهم بعدم احترامه ونائبه اثناء زيارته لفلسطين المحتلة مؤخرا

ليسأل الرئيس ترمب نفسه لماذا لم يحدث مثل عدم االحترام هذا لزمالئه الرؤساء االميركيين 
ل كلنتون وباراك حسين أوباما وغيرهم الذين لم يتجرأوا على االعتراف بالقدس السابقين جيمي كارتر وبي

عاصمة السرائيل بينما قام الرئيس ترمب نفسه بهذه المهمة القذرة التي لن يوافق عليها الشعب االميركي 
  ..نفسه عندما يطلب منه

تانياهو يعلن وفي اكثر من اما في دولة االحتالل االسرائيلي فدوما ها هو رئيس الحكومة بنيامين ن
وال لحل الدولتين .. مناسبة وبوقاحة وعلى المأل بأن ال سالم وال انسحاب خالل السنوات العشرين القادمة

  ..السالم الدائم يتطلب بقاء سيطرة اسرائيل االمنية على كل المنطقة الواقعة غربي نهر االردن.. وال لغيرها

ريون أول رئيس للحكومة االسرائيلية الفلسطينيين للعيش في مطلع الخمسينيات دعا دفيد بن غو
  ..في البالد العربية

  ..اما مناحيم بيغن فقد انكر ان يكون قد سمع بأن هناك شعبا في الدنيا اسمه الشعب الفلسطيني

ودوما أكد نتانياهو نفسه بأن اسرائيل لن تنسحب من غور االردن النه حزام أمني السرائيل وأنها 
  ... عن السيطرة الكاملة والمطلقة عليه كونه يشكل حاجزا امنيا السرائيل من جهة الشرقلن تتخلى

ومنذ زمن، رفضت جميع الحكومات االسرائيلية حق العودة لالجئين الفلسطينيين والتعويض عليهم 
ضافة قضيتهم ا» تخلد«وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بحجة انها ) االونروا(ودعت الى الغاء 

الى عدم االعتراف االسرائيلي بالنكبة الفلسطينية وان االستيطان في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة هو 
  .!.قانوني كما هو في تل ابيب

ولم تعترف الحكومات االسرائيلية المتعاقبة بجميع القرارات الدولية حول فلسطين حتى قرار االمم 
  .١٩٤٨ – ٥–١٥المتحدة بقيامها في 

 

 على ١٩٨٨العام ) باعالن االستقالل( تعترف اسرائيل بقرار المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر كما لم
الرغم انه قد اعترف وامام العالم كله بحق اسرائيل في الوجود على االراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 

  ... وحتى االن١٩٤٨

درت وبحضور الرئيس عرفات نفسه وجميع ولم تعترف اسرائيل بالمبادرة العربية للسالم التي ص
  ... وقد اعترفت هذه المبادرة باسرائيل والتطبيع معها٢٠٠٢الدول العربية في بيروت العام 
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 على ٢٠٠٤كما ترفض اسرائيل وقف حصارها لقطاع غزة بعد اجبارها وببطوالت اهلها العام 
وترفض اسرائيل .. ها التي اقامتها فيهاالنسحاب منه على عجلة من امرها وبعد ان دمرت جميع مستوطنات

هدم جدار الفصل العنصري وترفض وقف اعتقال وقتل الفلسطينيين وهدم بيوتهم صباح مساء ونهب 
  .خيرات وثروات االراضي الفلسطينية المحتلة ومنذ نحو سبعين عاما

مامهم اال الفلسطينيون تحت االحتالل الطويل هم االن امام الباب االسرائيلي المغلق وليس ا
  .!...مناشدة العدالة الدولية لحمايتهم

Odehodeh1967@gmail.com  

  ٥ص/٣٠/١١/٢٠١٩الرأي 

*** 

  آراء غربية مترجمة

 اعتراف الواليات المتحدة بالمستوطنات سوف يؤذي إسرائيل أكثر مما يساعدها

  

  ٢١/١١/٢٠١٩) يسيفورين بول (–* مايكل كوبلو

 عالء الدين أبو زينة: ترجمة

ازدراء إدارة ترامب لإلجماع الدولي حول الضفة الغربية سيشجع الحكومات التي كانت حذرة في 
السابق على دعم حركة المقاطعة وفرض العقوبات وسحب االستثمارات، وعلى االعتراف بالدولة 

ًن ما يعتقده بقية العالم يجب أن يكون مهما، فإنها قد ٕواذا نجحت إسرائيل في تقويض فكرة أ. الفلسطينية
ًتندم قريبا على فتح بوابات الفيضان التي وفرت لها الحماية حتى اآلن بشأن قضايا مثل المقاطعات 

ويمكن أن يتسبب ذلك بإغراقها في المستقبل في فيضان من االنتقادات والرفض - والدولة الفلسطينية 
 .الدولي القاسي

* *  

ن الوزير مايك بومبيو يوم االثنين قبل الماضي عن أن الواليات المتحدة قد نقضت الرأي إعال
القانوني الصادر عن وزارة الخارجية منذ أربعة عقود، والذي اعتبر أن المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة 

ميركية قيد العرض فإذا كان ثمة ثيمتان للسياسة األ. ًالغربية مخالفة للقانون الدولي، لم يكن مفاجئا
الفلسطينية في عهد الرئيس دونالد ترامب، فقد كانتا دعم مطالب - المتواصل بشأن القضايا اإلسرائيلية

-إسرائيل بالسيطرة على األراضي، واإلصرار على أن ال يكون أي إجماع دولي قائم حول النزاع اإلسرائيلي

ًالفلسطيني مهما وأن ال يحدث فرقا ًُ.  

إلسرائيلية على الترحيب بهذه التطورات، والنظر إليها على أنها مفيدة على المدى ودأبت الحكومة ا
ولكن، إذا نجحت حملة إدارة ترامب إلقناع العالم بأن اإلجماع الدولي ال معنى له، فإن ذلك سيضر . الطويل
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 مباركتها بإسرائيل بعدد من الطرق التي تفوق بكثير أي فائدة تحصل عليها إسرائيل من إعطاء واشنطن
  .لبناء المستوطنات

الفلسطيني إال من خالل -كانت إسرائيل ثابتة في اإلصرار على أنه ال يمكن حل النزاع اإلسرائيلي
وقد قبل المجتمع الدولي . المفاوضات بين الجانبين، وأنه ال يمكن فرض أي حل على الطرفين من الخارج

ة المختلفة مسألة السيطرة المطلقة على األرض ومسألة بهذه الصيغة، وبينما تناولت قرارات األمم المتحد
  .ُشرعية المستوطنات، فإن أي جهد جاد لم يبذل للتوصل إلى حل وفرضه من خالل الدبلوماسية أو اإلكراه

ولكن، إذا نجحت إسرائيل والواليات المتحدة في المجادلة بأن اإلجماع الدولي حول هذه األمور 
 لثني البلدان المختلفة عن االعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية ذات غير ذي صلة، فلن يتبقى شيء

  .وهو األمر الذي سعت الحكومات اإلسرائيلية جاهدة إلى تجنبه- ١٩٤٩السيادة على خطوط الهدنة للعام 

صممت الجهود الدبلوماسية اإلسرائيلية فيما يتعلق بالصراع اإلسرائيلي الفلسطيني في كثير من - ُ
ي لمنع االعتراف األحادي بدولة فلسطينية، وتضمنت هذه الجهود شن حمالت الضغط ضد الهيئات النواح

الدولية التي تقبل بفلسطين كعضو، واالعتماد على الفيتو األميركي في مجلس األمن لمنع األمم المتحدة 
عدات األجنبية من االعتراف بفلسطين كدولة عضو كاملة، بل إنها تضمنت حتى الدعوة إلى تقليص المسا

  .للفلسطينيين إذا هم سعوا إلى استخدام القانون الدولي كوسيلة لتحقيق الدولة

ًكان أحد أسباب قبول المجتمع الدولي، ضمنيا، بهذا النهج هو سيادة المفهوم على نطاق واسع 
ما عمدت وكل. بأن سيطرة إسرائيل بحكم األمر الواقع على معظم أنحاء الضفة الغربية هي سيطرة مؤقتة

إسرائيل إلى رفض هذه الفكرة بشكل كامل وسعت إلى تعزيز وجودها القانوني في المناطق من خالل شكل 
ما من أشكال الضم، سيصبح أصعب على إسرائيل أن تواصل المطالبة، بنجاح، بأن يثبت المجتمع الدولي 

  .الن الدولة من جانب واحدعلى موقفه عندما يتعلق األمر بالموقف من النهج الفلسطيني المتعلق بإع

ًسوف يكون مثل هذا كابوسا دبلوماسيا ذا أبعاد غير مسبوقة بالنسبة إلسرائيل، والذي تم تجنبه  ً
إلى حد كبير حتى اآلن ألن إسرائيل جاهدت بنجاح في سبيل تحقيق إجماع دولي على أن السبيل الوحيد 

ٕواذا كان الموقف اإلسرائيلي الجديد هو إعالن . نللتوصل إلى حل دائم هو المفاوضات المباشرة بين الطرفي
أن أي سياسات تطرحها هي أو إدارة ترامب هي كل ما يهم، بغض النظر عما يعتقده أي طرف آخر، وأن 
الحقائق األساسية التي يقبلها بقية العالم يمكن نقضها أو تجاهلها من جانب واحد، فسيكون من الصعب 

  .تي تريد االعتراف بفلسطين يجب أن تحجم عن ذلكللغاية المجادلة بأن الدول ال

إلى  (BDS) وبالمثل، نجحت إسرائيل في إبعاد حملة المقاطعة وسحب االستثمارات والعقوبات
لكن التحركات التي تهدف إلى تحطيم إجماع قائم حول . هامش سياسة أقصى اليسار والنشاط المدني
غي أن يوجد، ستكون لها عواقب غير مقصودة على قضايا بعض القضايا أو إثبات أن هذا اإلجماع ال ينب

فقد جادلت إسرائيل، . أخرى، والتي ستكون حملة المقاطعة وسحب االستثمارات والعقوبات واحدة منها
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ِمحقة، بأن سياسة استهداف إسرائيل بالمقاطعات وغيرها من هذه اإلجراءات تخضع إسرائيل إلى معيار  ُ
ولكن، كلما . وافقت الحكومات خارج العالم العربي على ذلك إلى حد كبيرغير عادل وأحادي الجانب، و

جادلت إسرائيل بضرورة أن يتبنى الجميع مواقفها المتطرفة، فإنها تكون قد فتحت الباب لتبني مواقف 
  .متطرفة ال تفيد إسرائيل، بما في ذلك حملة المقاطعة وسحب االستثمارات

ًإلسرائيليين الذين يعتقدون حقا بأن من المهم أخذ اإلجماع وحتى عندما يتعلق األمر بأولئك ا
الدولي بعين االعتبار، والذين يفضلون أن يكون هذا اإلجماع إلى جانب إسرائيل، فإن الموقف األميركي 

وفي حين أن . الجديد بشأن المستوطنات لن يجعل المجتمع الدولي أقرب إلى موقف إسرائيل على اإلطالق
دة تبقى جهة فاعلة دولية مهمة، فإنها ليست الجهة الفاعلة الوحيدة، وقد أظهرت إدارة الواليات المتح

ًترامب على وجه الخصوص موهبة في حشد اإلجماع عن غير قصد على المعارضة لسياساتها بدال من 
  .دعمها

دس على سبيل المثال، لم يؤد الموقف األميركي بشأن القدس إلى طوفان من االعتراف الدولي بالق
كعاصمة إلسرائيل، أو إلى نقل واسع النطاق للسفارات من تل أبيب إليها، بل انتهى به األمر إلى تحفيز 
الدول األخرى على تعزيز مواقعها الحالية في تل أبيب باعتبارها الموقع المناسب لوجود سفاراتها في 

  .إسرائيل

ليس فقط من - د فعل شعبي في حالة إعالن واشنطن بخصوص المستوطنات، كان هناك بالفعل ر
ًالجهات التي يمكن التنبؤ بها في األمم المتحدة، وانما أيضا من روسيا وألمانيا وفرنسا واالتحاد األوروبي ٕ .

ًوبدال من البدء في تغيير اإلجماع الدولي حول شرعة المستوطنات اإلسرائيلية ووضع الضفة الغربية، 
  . في بناء وتعزيز إجماع دولي رافض لموقف إسرائيلًشرعت السياسة الجديدة إلدارة ترامب مسبقا

قد يكون من المثير للغضب أن تكون على الجانب الخطأ . إن اإلجماع الدولي هو شيء مضحك
ولم تدخل إسرائيل في هذه الفئة بعد، . منه، لكن من النادر أن تكون على الجانب الخطأ منه في كل قضية

ًا يعتقده بقية العالم يجب أن يكون مهما، فإنها قد تندم قريبا على لكنها إذا نجحت في تقويض فكرة أن م ً
-فتح بوابات الفيضان التي وفرت لها الحماية حتى اآلن بشأن قضايا مثل المقاطعات والدولة الفلسطينية 

 .ومن الممكن أن يغرقها مثل ذلك في المستقبل في فيضان من االنتقادات والرفض الدولي القاسي

  .”منتدى السياسة اإلسرائيلي“اسة في مدير السي*

 U.S. Recognition of Settlements Will Harm :نشر هذا المقال تحت عنوان*

Israel More Than It Helps  

  ١١ص/٣٠/١١/٢٠١٩الغد 

*** 
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  كي ال ننسى

  منح ما يزيد عن نصف فلسطين لليهود" قرار التقسيم"

  

أطلق على قرار » تقسيم فلسطين«قرار   - يمة إعداد جمانة ابو حل-قسم الشؤون الفلسطينية
 بعد ١٩٤٧ نوفمبر ٢٩ والذي ُأصدر بتاريخ ١٨١الجمعية العامة التابعة لهيئة األمم المتحدة رقم 

، والذي تبنى خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء ) ممتنع١٠ ضد، ١٣ مع، ٣٣(التصويت عليه 
وتقع : دولة عربية. ١:  كيانات جديدة، كالتالي٣ إلى االنتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها

على الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود 
على : دولة يهودية. ٢. وجنوبا حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر

ٕ تل أبيب، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا واصبع الجليل، السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب
القدس وبيت لحم واالراضي المجاوالة، تحت . ٣. والنقب بما في ذلك أم الرشراش أو ما يعرف بإيالت حاليا

  .وصاية دولية

  خلفية صدور القرار

لية حول القدس في تبادرت فكرة تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية مع تحديد منطقة دو
، وصدر هذان التقريران عن لجنتين ١٩٣٨ وتقرير لجنة وودهد في العام ١٩٣٧تقرير لجنة پيل في العام 

تم تعييهما من قبل الحكومة البريطانية لبحث قضية فلسطين إثر الثورة الفلسطينية الكبرى التي دارت في 
  .١٩٣٩ و١٩٣٣فترة زمنية بين السنوات 

ٕمية الثانية واقامة هيئة األمم المتحدة بدال لعصبة األمم، طالبت األمم المتحدة فبعد الحرب العال
إعادة النظر في صكوك االنتداب التي منحتها عصبة األمم لإلمبراطويات األوروبية، واعتبرت حالة 

  .االنتداب البريطاني على فلسطين من أكثر القضايا تعقيدا وأهمية

  التخطيط للقرار

اليهودي القائم على فلسطين، وقامت /م المتحدة بمحاولة إليجاد حل للنزاع العربيقامت هيئة األم 
ّالمؤلفة من عدة دول باستثناء الدول دائمة العضوية لضمان الحياد  UNSCOP هيئة األمم بتشكيل لجنة

 دولتين ّحيث طرحت اللجنة مشروعين لحل النزاع، تمثل المشروع األول بإقامة. ّفي عملية إيجاد حل للنزاع
ِمستقلتين، وتدار مدينة القدس من قبل إدارة دولية ُ ّوتمثل المشروع الثاني في تأسيس فيدرالية تضم كال . ّ

تجاه المشروع األول والرامي لتأسيس  UNSCOP ومال معظم أفراد لجنة. من الدولتين اليهودية والعربية
ّالداعي  UNSCOP ول مشروع لجنةوقامت هيئة األمم بقب. ّدولتين مستقلتين بإطار اقتصدي موحد

للتقسيم مع إجراء بعض التعديالت على الحدود المشتركة بين الدولتين، العربية واليهودية، على أن يسري 
  .قرار التقسيم في نفس اليوم الذي تنسحب فيه قوات االنتداب البريطاني من فلسطين
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ّ، وشملت حصة اليهود من من أرض فلسطين للدولة اليهودية% ٥٥وقد أعطى قرار التقسيم 
وأغلبية مساحة ) من إسدود إلى حيفا تقريبا، ما عدا مدينة يافا(أرض فلسطين على وسط الشريط البحري 

ّولم تكن صحراء النقب في ذاك ). ما عدا مدينة بئر السبع وشريط على الحدود المصري(ّصحراء النقب 
روع تقسيم األرض الفلسطينية على أماكن تواجد الوقت صالحة للزراعة وال للتطوير المدني، واستند مش

ّالتكتالت اليهودية بحيث تبقى تلك التكتالت داخل حدود الدولة اليهودية ّ ّ.  

  التصويت على القرار

وما زالت الدول .  دولة فقط٥٧ بلغ عدد الدول األعضاء في األمم المتحدة ١٩٤٧ي نوفمبر ف
 خاضعة لسلطات االحتالل أو ممنوعة - نيا، اليابان وحلفائها  ألما-المهزومة في الحرب العالمية الثانية 
أما أغلبية دول القارة اإلفريقية وآسيا الجنوبية الشرقية فما زالت . من االنضمام إلى المنظمة الدولية

 دولة، أي جميع الدول األعضاء ٥٦وشارك في التصويت . خاضعة للسلطات االستعمارية ولم تكن مستقلة
 االتحاد السوفييتي، الواليات - وافقت الدول العظمى في ذلك الحين .  واحدة هي تايلندباستثناء دولة

 على خطة التقسيم، باستثناء بريطانيا التي أدارت سلطة االنتداب والتي فضلت -المتحدة وفرنسا 
ن والهند ومن بين الدول المعارضة للخطة جميع الدول العربية واإلسالمية باالضافة الى اليونا. االمتناع

  .وكوبا

هذا وقد بذل زعماء الحركة الصهيونية جهودا كبيرة إلقناع الدول المترددة، واستعانوا  
 من ٢٩ إلى ال ٢٦بالديبلوماسيين الداعمين للخطة داخل األمم المتحدة من أجل تأجيل التصويت من ال 

مع مؤيدي الخطة، وتأمين دعم نوفمبر، مما أعطاهم الفرصة إلقناع ليبريا والفيليبين وهايتي بالتصويت 
كما حاولت الدول العربية . ثلثين من الدول األعضاء، وهي النسبة التي كانت الزمة إلقرار خطة التقسيم

منع هذا التأجيل فتنازل مندوبيها عن إلقاء خطاباتهم توفيرا للوقت، ولكن البعثة األمريكية المؤيدة لخطة 
 إلى ما بعد عيد الشكر األمريكي الذي حل في ذلك العام في التقسيم أصرت على تأجيل جلسة التصويت

  . نوفمبر٢٧

 نوفمبر جرى التصويت فكان ثالثة وثالثون صوتا إلى جانب التقسيم، وثالثة عشر ٢٩وفي مساء 
 التي وافقت على ٣٣ّصوتا ضده وامتنعت عشر دول عن التصويت، وغابت دولة واحدة، وكانت الدول ال

ا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بيلوروسيا، كندا، كوستاريكا، تشيكوسلوفاكيا، الدنمارك، أسترالي:القرار هي 
الدومينيكان، االيكوادور، فرنسا، غواتيماال هاييتي، ايسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، 

يا، جنوب أفريقيا، االتحاد نيكوراغوا، النرويج، بنما، الباراغوي، بيرو، فيليبين، بولونيا، السويد، اوكران
  .السوفييتي، الواليات األمريكية المتحدة، األوروغواي وفنزويال

 ضد القرار هي أفغانستان، كوبا، مصر، اليونان، الهند، إيران، العراق، لبنان، ١٣ والدول ال
  .باكستان، السعودية، سوريا، تركيا، اليمن
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األرجنتين، تشيلي، الصين، كولومبيا، :أما الدول العشر التي امتنعت عن التصويت فهي 
  .وغابت تايلند عن التصويت. سلفادور، أثيوبيا، هندوراس، المكسيك، المملكة المتحدة ويوغوسالفيا

وعندما أعلنت النتيجة انسحب المندوبون العرب من االجتماع وأعلنوا في بيان جماعي رفضهم 
نذاك جيمس فورستل في مذكراته تعليقا على هذا وقال وزير الدفاع األمريكي آ.للخطة واستنكارهم لها

  .«إن الطرق المستخدمة للضغط وإلكراه األمم األخرى في نطاق األمم المتحدة كانت فضيحة«: الموضوع

  ردود الفعل

قوانين االحتالل وقوانين األمم المتحدة كان لقرار تقسيم دولة ، من منطلق القوانين العالمية 
ى هذه اللحظة ألن فلسطين هي دولة عربية كانت تحت االنتداب البريطاني فلسطين معارضة استمرت حت

.  وبعد انتهاء االنتداب البريطاني قرر االنتداب تسليمها للصهاينة١٩٤٨ حتى سنة ١٩٢٣منذ سنة 
ال يجوز لألشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن ) اتفاقيات جنيف(وحسب القوانين العالمية لالحتالل 

وال يمكن لالتفاقات المبرمة بين سلطة االحتالل والسلطات المحلية ) من االتفاقية الرابعة٨ادة الم(حقوقهم 
 من اتفاقية ٤٧المادة (حرمان سكان األرض المحتلة من الحماية التي يوفرها القانون الدولي اإلنساني 

نتهاء االنتداب يجب إعادة وبحسب القوانين والتشريعات المتعارف عليها عالميا أنه وبعد ا). جنيف الرابعة
  .تسليم البالد إلى أصحابها الحقيقيين

تنامت الضغوط السياسية على هيئة األمم المتحدة لقبول خطة التقسيم، واستحسن معظم اليهود 
ّمشروع القرار، خاصة الوكالة اليهودية، إال أن المتشددين اليهود من أمثال مناحيم بيغن رئيس منظمة 

وتشير سجالت األمم . ، وعضو عصابة الشتيرن، اسحاق شامير رفضوا هذا المشروعاإلرجون الصهيونية
ٕوالى هذا اليوم، تشيد كتب . المتحدة إلى فرحة اليهود الذين حضروا جلسة األمم المتحدة بقرار التقسيم

  .١٩٤٧ من نوفمبر ٢٩التاريخ اإلسرائيلية بأهمية الـ 

ّا بالمجحفة في حق األكثرية العربية التي تمثل رفضت الزعامات العربية خطة التقسيم ووصفته
% ٧من فلسطين لليهود الذين كانوا يملكون % ٥٦.٥فقد أعطى االقتراح . من اليهود% ٣٣مقابل % ٦٧

والسبب الثاني لرفض العرب خطة التقسيم كان الخوف من المستقبل، إذ خشي . فقط من التراب الفلسطيني
ولم تأت . البداية الستيالء اليهود على المزيد من األراضي العربيةالعرب أن تكون خطة التقسيم نقطة 

، في خطابه أمام قيادة الوكالة ١٩٣٨يونيو  /مخاوف العرب من فراغ، فقد أعلن بن غوريون في حزيران
ّاليهودي واالستيالء على كل -ّاليهودية، بشأن اقتراح آخر لتقسيم فلسطين، عن نيته إزالة التقسيم العربي

تشرين الثاني / نوفمبر٣٠وفي بث راديو في . ين بعد أن تقوى شوكة اليهود بتأسيس وطن لهمفلسط
ّ، صرح مناحيم بيغن،الذي كان في ذلك الحين أحد زعماء المعارضة في الحركة الصهيونية، عن ١٩٤٧

  . بطالن شرعية التقسيم، وأن كل أرض فلسطين ملك لليهود وستبقى كذلك إلى األبد

  :رار اجتمعت الجامعة العربية الناشئة وأخذت بعض القرارات كان أهمهاوبعد هذا الق
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  .ٕأصدروا مذكرات شديدة اللهجة ألمريكا وانجلترا -

إقامة معسكر لتدريب المتطوعين في قطنة بالقرب من دمشق بسوريا لتدريب الفلسطينيين  -
 .على القتال

 .قوقجيتكوين جيش عربي أطلق عليه جيش اإلنقاذ وجعلوا عليه فوزي ال -

 .رصد مليون جنيه ألغراض الدفاع عن فلسطين -

ٕفي هذه االثناء قام اليهود باستجداء واستغاثة أمريكا وانجلترا، وثار الشعب الفلسطيني بقيادة 
المفتي أمين الحسيني والقائد البطل عبد القادر الحسيني، كما تحرك الشباب المسلم في الدول اإلسالمية 

لبوا حمل السالح والجهاد في فلسطين، فخرجت الكتائب لتدافع عن فلسطين وعلى رأسها مصر وسوريا وط
وحققت انتصارات هائلة في البداية في مستعمرات النقب وبيت لحم والخليل وكفار ديروم وبئر السبع 
وحاصروا القدس حصارا شديدا بينما كانت مدن عربية أخرى تسقط الواحدة تلو األخرى وحدثت مذبحة دير 

يرها ورفضت الدول العربية إرسال أي تعزيزات للمجاهدين ثم انقلبت األمور حتى كانت حرب ياسين وغ
١٩٤٨.  

ومنذ ذلك العام المعروف بالنكبة واالنتهاكات االسرائيلية بحق أرض وشعب فلسطين ما زالت  
لسطين ّمستمرة، فقد تعاقبت األحداث، وتوسعت إسرائيل على األراضي التي استولت عليها من مساحة ف

  .ّبمقتضى قرار التقسيم وتسيطر سيطرة تامة على ما تبقى

  !! «األراضي المحتلة«الخارجية األميركية شطبت مصطلح  ٢٠١٨ي العام ف

األراضي الفلسطينية (» األراضي المحتلة«امتنعت وزارة الخارجية األميركية عن استخدام مصطلح 
ريرها السنوي عن حقوق اإلنسان في أنحاء في تق) ١٩٤٨ المناطق المحتلة – ١٩٦٧المحتلة عام 

» ادعاءات«كما اعتبرت التقارير عن خرق سلطات االحتالل لحقوق اإلنسان الفلسطيني بمثابة . العالم
  .، خالفا لتقارير سابقة»تهم»و

 وخالفا للتقارير السابقة، فإن الفصل الذي يتناول ٢١/٠٤/٢٠١٨وكان قد نشر التقرير يوم 
  .«إسرائيل، هضبة الجوالن، الضفة الغربية وقطاع غزة«الفلسطينية أطلق عليه إسرائيل والسلطة 

يذكر أنه قبل دخول ترامب البيت األبيض، فإن الصيغة التي كانت متبعة في وثائق من هذا النوع 
  .«إسرائيل واألراضي المحتلة«كانت 

هور األخيرة من قبل عدة تغيير تقني تم تبنيه في الش«وادعت الخارجية األميركية أن الحديث عن 
  .«وكاالت وهيئات في اإلدارة األميركية

 صفحة لوضع حقوق اإلنسان في إسرائيل وفي الضفة ١٢٠إلى ذلك، خصص التقرير أكثر من 
وتضمن فقرة لم تكن تظهر في تقارير سابقة في الفصل الذي يتناول إسرائيل . الغربية وقطاع غزة
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 اصطالب معطيات حصلت عليها الخارجية األميركية من منظمات واألراضي الفلسطينية، بداعي إجراء
  .حقوق إنسان، ووسائل إعالم ومواطنين أفراد، مع السلطات اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية

طلبنا وحصلنا على ردود من إسرائيل ومن السلطة الفلسطينية في الحاالت «وجاء في التقرير  
وبرر التقرير عدم حصول الخارجية على رد . »وق اإلنسانذات الصلة، بشأن االتهامات بخرق حق

بسبب ضيق الوقت، فإن الحكومة اإلسرائيلية لم تتمكن من إعطاء رد «إسرائيلي في بعض الحاالت بأنه 
كامل على كل حالة وحالة، ولكنها تدعي، بشكل عام، أن كل الحوادث في التقرير تم التحقيق فيها بشكل 

  .« القانونيةمعمق وبموجب اإلجراءات

ويشير التقرير أيضا إلى تغيير في مكانة القدس المحتلة، وذلك بناء على قرار اإلدارة األميركية، 
وبالنتيجة فإن . برئاسة دونالد ترامب منذ كانون األول الماضي، االعتراف بالقدس كعاصمة إلسرائيل

إسرائيل »صص من التقرير لـالقضايا ذات الصلة بالقدس والمقدسيين تمت تغطيتها في الجزء المخ
  .«والجوالن

موقف الواليات المتحدة هو أن الحدود الدقيقة للسيادة «ومع ذلك، جاء في مقدمة التقرير أن 
  .«اإلسرائيلية في القدس سوف تحدد فقط في المفاوضات على الحل الدائم بين الطرفين

ة للمعلومات التي نشرت في ورغم كل التغييرات، فإن أجزاء كبيرة من مضامين التقرير مماثل
حيث يفصل التقرير حاالت كثيرة من خرق حقوق اإلنسان في الضفة الغربية وقطاع . السنوات السابقة

غزة، والقيود على حرية التحرك التي يعاني منها الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة، واالعتقاالت 
  . االحتالل، والقيود على حرية الصحافة وحرية التعبيرالتعسفية التي تنفذ، وهدم المنازل من قبل سلطات

ومع ذلك، فإن جزءا كبيرا في التقرير لم توصف كمعلومات تم التحقق بشأنها والتأكد منها من قبل 
  .من قبل منظمات حقوق اإلنسان أو تقارير إعالمية» تهم»و» ادعاءات»ٕاإلدارة األميركية، وانما كـ

  ربيةتمهيد الطريق لضم الضفة الغ

 كتبت ٢٠١٨ يوليو ١٩وفي ذات السياق وحول قانون القومية الذي اقرته حكومة االحتالل في  
عن فهم » قانون القومية«ّيعبر النقاش الحالي بشأن : نيفين أبو رحمون في صحيفة هآرتس العبرية تقول

ًجزئي فقط لتداعياته، ويتجاهل جانبا رئيسيا ى األخطار التي يخلقها بطبيعة الحال ثمة ميل للتركيز عل. ً
القانون بالنسبة لمفهوم المواطنة اإلسرائيلية، ولتداعياته المستقبلية على حقوق المواطنين الفلسطينيين 
في إسرائيل، حيث إن القانون جاء لتجذير نظام التقسيم العرقي، ولتقليص هامش المناورة القانونية 

أساس دستوري سياسة التهويد المستمرة والتمييز لمكافحة التمييز ضد الظلم العنصري، ولكي يدمج ك
  .التخطيطي والموازناتي ضد المجتمع العربي
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كل هذا بالطبع مهم وخطير بما يكفي، ولكن من أجل قراءة الخريطة بأكملها علينا تركيز النظر 
على سكان » حل«وفرض ) ج(مخطط حكومة إسرائيل لضم مناطق : ًأيضا على جانب آخر من القانون

  .فة الغربية على شكل كونفدرالية مع األردنالض

قانون القومية يمهد الطريق القانونية لتقدم سريع في هذا االتجاه الذي تخطط له الحكومة، حيث 
ٕلهذا تسهل اليوم ظروف دولية واقليمية بشكل . قيادة المستوطنين هي القوة األهم في األحزاب التي تقودها ّ

 إنها باتت ناضجة، هكذا يشعرون في اليمين، وهذه اإلجابة ، بل)ج(خاص، الظروف لضم مناطق 
األساسية للتساؤل الذي طرح مرات كثيرة بخصوص حاجة الحكومة لقانون القومية، حيث من دونه طبقت 

ًما الجديد حقا في «عن السؤال الواسع االنتشار . إسرائيل كل البنود المتعلقة بالتمييز ضد المواطنين العرب
إسرائيل تسعى . إعطاء شرعية قانونية لتطبيق مخطط الضم: ًجد بناء على ذلك إجابة واضحة؟ يو»القانون

لضم أجزاء واسعة من الضفة بوساطة استمرار التوسيع والترسيخ للمستوطنات من أجل أن تخلق بهذا 
  .حقيقة قائمة معناها تصفية كل إمكانية بادية للعيان لسيادة فلسطينية

 التشريع، والتي تقف شاكيد على رأسها صادقت على طرح مشروع يوسع اللجنة الوزارية لشؤون
ّإذا مر هذا المشروع فإنه سيضعف احتمالية ). ج(الصالحيات القضائية للمحاكم اإلسرائيلية لتشمل مناطق 

. »المناطق«قدرة الفلسطينيين على الدفاع عن أنفسهم في المحكمة العليا ويعزز السيطرة اإلسرائيلية في 
 في ٦١ مهندسو الضم ليس السيطرة فقط على مناطق محدودة محاذية للخط األخضر، بل على هدف

  .المئة من أراضي الضفة

تتبع إسرائيل أساليب ممنهجة من القمع العسكري ضد سكان مدنيين » المناطق«منذ احتالل 
ًمحتلين، واستيطانا مكثفا، مصادرة أراض، هدم قرى وبيوت وتدمير حقول وكروم تجاه المتراكم هو اال. ً

هي ذات أهمية إستراتيجية، ألنها غنية بالموارد الطبيعية والمياه، ) ج(مناطق . تطهير عرقي زاحف
ًبالطبع من دون هذه المناطق أيضا ليست هنالك إمكانية . وخصبة وتشكل احتياطي أراض مناسبة للبناء

  .لوجود دولة فلسطينية

 األميركية لتصفية القضية – في إطار الخطة اإلسرائيلية ًقانون القومية يجب فهمه بناء على ذلك
  .ال للقدس، ال لحق العودة، وال لدولة ذات سيادة: الفلسطينية

ًربما تبدو باردة قليال وليست ملموسة تماما وليس لديها قيمة حساسة، » مناطق«مفاهيم مثل  ً
لحديث عن قرى وأشخاص يناضلون ليس لها المعنى الوجودي الموجود لكلمات مثل القدس، ولكن يدور ا

ًمن أجل وجودهم ومستقبلهم مثل الخان األحمر وكفر قدوم وغور األردن، األمر المطلوب حاليا هو النضال 
 .ضد بشارة النكبة الجديدة التي تحلق فوق رؤوسهم

  ٧ ص٣٠/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  "خيال"والدولة .. "التقسيم"ًعاما على  ٧٢

 

 ٧٢، الذكرى الـ)٢٠١٩ تشرين الثاني ٢٩(ُيصادف اليوم الجمعة  - الرأي–القدس المحتلة    
للقرار األممي بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، وكذلك اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 

  .١٩٧٧الفلسطيني، الذي ُأقر عام 

ُوتأتي المناسبتان في ظل أوضاع صعبة، يعيشها الفلسطينيون، حيث لم تبصر الدولة الفلسطينية 
  .االحتالل اإلسرائيلي، أو في دول الشتاتالنور حتى يومنا هذا، إذ يرزح ذلك الشعب إما تحت 

ُ، وعرف آنذاك باسم »١٨١«، أصدرت األمم المتحدة قرارا حمل رقم ١٩٤٧ تشرين الثاني ٢٩وفي 
 دول عن ١٠ دولة أخرى، فيما امتنعت نحو ١٣ دولة، وعارضته ٣٣، حيث وافقت عليه »التقسيم«قرار 

  .التصويت لصالح القرار

إنهاء االنتداب البريطاني على فلسطين، إلى جانب تقسيم أراضيها وينص قرار التقسيم، على 
ميل مربع، تقع على  ٣٠0 آالف و٤تبلغ مساحتها حوالي «لثالثة أجزاء، األول تقام عليه دولة عربية 

منطقة الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود 
  .«ح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصروجنوبا حتى رف

 ميل مربع، ٧٠٠ آالف و٥أما الجزء الثاني فنص القرار على إقامة دولة يهودية عليه، مساحتها 
تقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوبي تل أبيب، والجليل الشرقي، بما في ذلك بحيرة طبريا 

  .قبالن) صحراء(، و»إصبع الجليل«و

القدس ومدينة بيت لحم واألراضي المجاورة «ودعا قرار التقسيم إلى وضع الجزء الثالث الذي يضم 
من إجمالي مساحة % ٥٦.٥، تحت الوصاية الدولية، وأعطى القرار اليهود، دولة تمثل نحو »لهما

  .من إجمالي سكان فلسطين% ٣٣فلسطين التاريخية، رغم أن أعدادهم لم تتجاوز آنذاك نسبة 

، وكانوا يمتلكون غالبية تلك %٦٧فيما منح القرار العرب الذين بلغت نسبتهم السكانية حوالي 
إجحاف ذلك القرار بحق «، ورغم »فلسطين التاريخية«فقط من % ٤٣.٥األراضي، ما نسبته 

ث ّ، كما يصفه مراقبون مختصون بالقانون الدولي، إال أنه لم يطبق على أرض الواقع، حي»الفلسطينيين
  . على غالبية أراضي فلسطين١٩٤٨سيطرت منظمات يهودية عام 

ووقعت ثالثة أرباع مساحة فلسطين تحت السيطرة اإلسرائيلية، في حين بقيت الضفة الغربية خارج 
السيطرة االسرائيلية، ووقع قطاع غزة تحت اإلدارة المصرية، لكن إسرائيل عادت في الخامس من حزيران 

لغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة مع شبه جزيرة سيناء، ومرتفعات ، واحتلت الضفة ا١٩٦٧
، ٢٤٢، حمل رقم ١٩٦٧وصدر قرار من مجلس األمن الدولي، في تشرين الثاني . الجوالن السورية

  .ّوطالب إسرائيل باالنسحاب من األراضي التي احتلتها
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ّ ترفض تنفيذه، وال زالت تحتل الضفة ، إال أن إسرائيل٢٤٢ً عاما على صدور قرار ٥٢ورغم مرور 
، بعد توقيع اتفاقية ١٩٩٣لحدودها، وعام » القدس والجوالن«ّالغربية وتحاصر قطاع غزة، كما أنها ضمت 

أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، خضعت بعض المناطق في األراضي الفلسطينية لحكم 
  .«نيةالسلطة الوطنية الفلسطي«ذاتي تحت سيطرة 

، وهو ما لم ينفذ حتى اآلن، ١٩٩٩ونصت اتفاقية أوسلو على إقامة دولة فلسطينية بنهاية عام 
حيث يرفض االئتالف الحاكم في إسرائيل، المبدأ الذي قامت عليه عملية السالم، والذي ينص على إقامة 

  .دولتين متجاورتين

الغربية، بما فيها مدينة القدس، وما تزال إسرائيل تقيم مستوطنات يهودية على أراضي الضفة 
  . ألف مستوطن٦٢٠حيث تفيد إحصائيات بوجود نحو 

، أن إسرائيل )حكومي(، كشف تقرير صادر عن اإلحصاء المركزي الفلسطيني، ٢٠١٦وفي أيار 
َ ألف كيلومتر مربع، ولم يتبق ٢٧من أراضي فلسطين التاريخية والبالغة حوالي % ٨٥تستولي على 

  .فقط من مساحة تلك األراضي% ١٥ى حوالي للفلسطينيين سو

من أراضي الضفة، % ٦٠على حوالي ) سيطرة أمنية ومدنية(وفي الوقت الحالي، تسيطر إسرائيل 
منها للسيطرة المدنية الفلسطينية بينما تسيطر إسرائيل عليها أمنيا، فيما تخضع بقية % ٢٣وتخضع 

كاملة، أما قطاع غزة، فإنه يتعرض للحصار العسكري لسيطرة السلطة الفلسطينية ال%) ١٨(أراضي الضفة 
  .ّاإلسرائيلي، كما يعاني من تفشي الفقر والبطالة وتردي األوضاع المعيشية

» تقسيم فلسطين«ّ، إن قرار )مقره في جنيف(لحقوق اإلنسان » األورومتوسطي«ويقول المرصد 
لجان سياسية مختصة إضافة إلى أن «در عن ً، نظرا ألن هذه القرارات تص»اإللزامية القانونية«يفتقد لـ 

  .«القرارات الصادرة عن الجمعية العامة هي توصيات غير ملزمة للدول األعضاء

وال يبدو أن موعد إقامة الدولة قريب، حيث انهارت المفاوضات السياسية بين منظمة التحرير 
ئيلي الحالي، بنيامين نتانياهو ، بسبب رفض رئيس الوزراء اإلسرا٢٠١٤ٕالفلسطينية واسرائيل في نيسان 

  . كأساس للتفاوض١٩٦٧وقف االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم اعترافه بحدود 

ّ، إلى المجتمع الدولي، مطالبين إياه، باالعتراف بالدولة ٢٠١٤لجأ الفلسطينيون نهاية عام 
  .إلى المؤسسات والمعاهدات الدولية، كما وطالبوا بانضمام فلسطين ١٩٦٧الفلسطينية على حدود عام 

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب « تشرين الثاني بـ٢٩كما تحتفل األمم المتحدة، اليوم، 
 كانون أول ٢، الذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة آنذاك، في قراريها الصادرين في »الفلسطيني

ًم نظرا لتزامنه مع قرار التقسيم، الذي نشأت ، وتم اختيار هذا اليو١٩٧٩ كانون األول ١٢، و١٩٧٧
  .بموجبه دولة يهودية فقط
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عادة ما يوفر اليوم الدولي للتضامن فرصة ألن «وتقول األمم المتحدة عبر موقعها على اإلنترنت 
الشعب الفلسطيني «، وتضيف »ُيركز المجتمع الدولي اهتمامه على حقيقة أن قضية فلسطين لم تحل بعد

عد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه التي حددتها الجمعية العامة، وهي الحق في لم يحصل ب
تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في االستقالل الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة 

  .«ِإلى ديارهم وممتلكاتهم التي أُبعدوا عنها

  ٤ص/٢٩/١١/٢٠١٩الرأي 

*** 

  ةاخبار باالنجليزي
  

Activism for Palestine must create spaces for Palestinian narratives 
 

When, in December 2017, US President Donald Trump unilaterally recognized Jerusalem 

as Israel’s capital, the protests in Palestine swiftly ignited a ripple of international 

solidarity. Activists in many countries protested against the decision, while world leaders 

repeated their carefully-crafted statements and considered their duty done. UN resolutions 

on Jerusalem, after all, remained the pinnacle of what the international community was 

willing to do which, in essence, amounted to nothing. 

Palestinians are now protesting against the US move to legitimize Israeli settlements. 

Diplomats have already positioned themselves rhetorically against US Secretary of State 

Mike Pompeo’s statement, while Palestinian Authority leader Mahmoud Abbas, once again 

belatedly, has reportedly threatened to cut off all ties with Israel and the US for the 

umpteenth time. Meanwhile, activist support for Palestinians with regard to opposing the 

US decision has been minimal and mostly generated through social media; certainly not on 

the scale with which the demonstrations for Jerusalem attracted media attention 

worldwide. 

Supporting Palestine and Palestinians must be constant, as opposed to depending on 

variables mostly determined by visibility. Jerusalem’s significance, rather than the 

Palestinian cause, was a decisive factor when it came to international demonstrations 

supporting Palestinians two years ago. However, the US decision regarding Jerusalem was 

the prelude to other oppressive measures against the Palestinian people. While Jerusalem 

was singled out as the epitome of violations, the US-Israeli alliance carried out their plan to 

facilitate the travesty of legitimizing further colonial expansion in Palestine. Meanwhile, 

the systematic US plan to deprive Palestinians of their rights was generalized under 

convenient statements such as “violation of international law” without any further 

collective action. 

These discrepancies are a reminder of how important it is to allow the Palestinian narrative 

to guide international solidarity with Palestinians and their anti-colonial struggle. 

Jerusalem is one part of a wider history and memory rooted in forced dispossession by 

Zionist colonization. It must be read and given the association with Palestinians and from 

Palestinians, in order to allow their narrative to resonate beyond the confines which Israel 

has forced upon the population. 

Likewise, the repercussions of the US decision declaring settlements as “not illegal” is not 

merely in violation of what the international community has already stipulated. 

Furthermore, it cannot be separated from the other atrocities of which Israel is guilty with 
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US approval. If settlements are purportedly “not illegal” according to the US, neither is the 

forced displacement that precedes the settlements, all of which constitutes the ethnic 

cleansing of Palestinians perpetrated by Zionists from before the 1948 Nakba. 

Activism is replete with choices and dilemmas. The permeating political violence at times 

may constitute an obstruction as regards which cause to support and which issue should 

take precedence. However, there is one important distinction to make and which is 

imperative: activism must not be associated with, or influenced by, media and political 

sensationalism. If this happens, Palestine will be burdened with further misrepresentation 

when Palestinians are capable of representing themselves, their history and their memory; 

all they require are the spaces to do so. 

The Palestinian Information Center December 2017  
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