
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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  :للمزيد من األخبار تابعونا على
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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 
  

  ٤  األردن بقيادة الملك يؤدي دوره التاريخي في حماية المقدسات: "الشؤون الفلسطينية" •

  شؤون سياسية
  

  ٤  الملك يؤكد حقائق الصراع العربي اإلسرائيلي •

  ٦  يضة ضد قرار بومبيوأكثر من مئة نائب أميركي يوقعون عر •

المنتدى العربي الدولي من أجل العدالة لفلسطين يلتقي بشخصيات إيرلندية  •

  ٧  ًتحضيرا إلحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

  اعتداءات
  

  ٧  المحتلة القدس من فتيين يعتقل االحتالل •

  ٨  االحتالل يصادق على بناء حي استيطاني في قلب الخليل •
  

  اعتداءات/ اريرتق
  

  ٩   حول أبرز االنتهاكات اإلسرائيلية الشهريتقرير دائرة الشؤون الفلسطينية •

  ١١  الكشف عن ثالثة مشاريع ضخمة لتغيير معالم القدس •
  

  فعاليات
  

  ١٣  )القدس ليست بعيدة(العضايلة يرعى إطالق فيلم  •

  ١٤  ايات يجــوب المــدارس الفلسطينية ليروي الحك"المتحـف المتنقــــل" •

  تقارير
  

  ١٥  من هم المتضامنون األجانب الذين قتلتهم إسرائيل؟ •

  

  

  



 
٣

  آراء عربية
  

  ١٧   صانع النكبة والنكسة"قرار التقسيم" وقرار التضامن "بلفور"ما بين  •

  ١٨  اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني •
  

  اخبار باالنجليزية
  

Bishops oppose illegal settlements, stand in solidarity with 

Church in Holy Land ٢١  

Presidency condemns new Israeli settlement plan in Hebron ٢١  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  القدساالردن 

 األردن بقيادة الملك يؤدي دوره التاريخي في حماية المقدسات: "الشؤون الفلسطينية"

  

 الفلسطينية الشهري، أن جاللة الملك عبداهللا تقرير دائرة الشؤون أكد – زكارنة  كمال–عمان 
الثاني، يولي أهمية كبرى لدعم األشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة في قيام دولتهم 

 وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أساس حل ١٩٦٧المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 
ألحد عن شهر تشرين األول الماضي، إن جاللة الملك يشدد على وقال التقرير الصادر أمس ا. الدولتين

 األزمة  رفض كل اإلجراءات أحادية الجانب، التي من شأنها تقويض فرص السالم، ويؤكد جاللته أن
 باألمن  المحورية في المنطقة والعالم هي إنكار حق قيام الدولة الفلسطينية، وأن المنطقة لن تنعم

 الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي عبر حل الدولتين، الذي يحقق السالم الحقيقي واالستقرار حتى ينتهي
وينهي الصراع وفقا للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، مضيفا ان األردن بقيادة جاللة الملك يواصل 
 .القيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية انطالقا من الوصاية الهاشمية

واستعرض التقرير مواصلة االحتالل اإلسرائيلي خالل شهر تشرين األول الماضي انتهاكاته المعهودة في 
 لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات  األرضي الفلسطينية المحتلة بسكانها ومقدساتها وممتلكاتها في تحد

  ....الدولية

  ١ صفحة ٢/١٢/٢٠١٩الدستور 

*** 

  شؤون سياسية

  حقائق الصراع العربي اإلسرائيليالملك يؤكد

 رمضان الرواشدة

من مع شارك العالم باجمعه قبل ايام في تظاهرات ومواقف سياسية االحتفال باليوم العالمي للتضا
الشعب الفلسطيني وسط تصاعد الفت في حجم التعاطف والمساندة من شعوب العالم والمشرعين في الدول 
االوروبية وامريكا واماكن اخرى من العالم ما يدل على حجم الرفض لالنتهاكات االسرائيلية للشعب 

  .ائيلالفلسطيني ومن ورائهم االدارة االميركية بقيادة دونالد ترمب المتحيز إلسر

 عضوا في الكونغرس ١٣٠ومن بين ردود الفعل الالفتة كانت المذكرة التي وقعها اكثر من 
األميركي والرافضة لتصريحات وزير الخارجية االميركي بومبيو حول شرعية المستوطنات اإلسرائيلية في 

 بعملية السالم ان مثل هذه التصريحات تلحق الضرر الكبير-  هذه المذكرة -الضفة الغربية والتي اكدت



 
٥

وبمقولة الراعي االميركي النزيه وتضر ايضا بمصالح الواليات المتحدة االميركية مع الدول العربية 
  .واإلسالمية

المراقب للوضع العالمي يدرك حجم التعاطف الكبير مع القضية الفلسطينية في مختلف محافل 
ة في محاضرات لقيادات عسكرية واعالمية العالم ومن بينها جامعات امريكية رفض الطلبة فيها المشارك

  .اسرائيلية وقاطعوا المحاضرات بالهتاف لفلسطين

الملك عبداهللا الثاني وفي رسالة وجهها إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني 
ي وعلى لحقوقه غير القابلة للتصرف اكد على الموقف الوطني االردني الثابت من الصراع العربي االسرائيل

  .مفاتيح الحل السلمي ان ارادت اسرائيل العيش بسالم في المنطقة والتعامل مع شعوبها

فقد اكد الملك على ان القضية الفلسطينية هي مفتاح السالم واالستقرار في الشرق االوسط ويجب 
ض عبر ان تعالج جميع قضايا الحل النهائي وعلى رأسها قضية القدس وحق الالجئين بالعودة والتعوي

  .مفاوضات جادة تضمن اطارا للتسوية الشاملة على اساس قرارات الشرعية الدولية

إن القضية الفلسطينية ما زالت هي القضية المركزية للعرب والمسلمين والحل السلمي المقرون 
ها باعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ما زال هو الحل المطروح استنادا لمقررات جامعة الدول العربية ومن

مبادرة السالم العربية التي تؤكد على انه ال بديل عن دولة فلسطينية كاملة السيادة غير مقطعة االوصال 
وان قيام اسرائيل باالعتراف بهذه الحقوق سيوفر لها االمن في المنطقة . وعاصمتها القدس الشرقية

هذه الحقوق سيبقى شعلة  دولة عربية واسالمية وان عدم االعتراف ب٥٧والتعايش مع شعوب اكثر من 
المقاومة للمحتل الى االبد فليس لدى الفلسطينيين ما يخسروه ابدا وهم قدموا الشهداء وما زالوا يقدمون 
الشهيد تلو الشهيد حتى تتحرر فلسطين وتعود الحقوق المشروعة الى اهلها من هذه الدولة المغتصبة 

  .بها» دولة االبارتهيد«العنصرية التي يليق مصطلح 

ًاألردن سيبقى ملتزما التزاما كامال بمسؤوليته في الحفاظ على الهوية العربية التاريخية اإلسالمية  ً ً
والمسيحية للقدس الشريف والوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس وهو 

  .واجب ومسؤولية اردنية نفخر بها

ار القضية الفلسطينية قضيته االولى ال يتقدم عليها األردن مستمر في دوره العربي والقومي باعتب
ًشيء إيمانا منا بأن اقامة دولة فلسطينية سيخفف من ازمات المنطقة وفي مقدمتها اإلرهاب كما أن 
االردن ملتزم بدعم القيادة الفلسطينية في خطواتها الرامية إلحقاق حقوق الشعب الفلسطيني الذي لن يهدأ 

  .ه المسلوبةله بال حتى عودة حقوق

  ١٢ص/٢/١٢/٢٠١٩الرأي 

*** 
 
 



 
٦

  أكثر من مئة نائب أميركي يوقعون عريضة ضد قرار بومبيو

 أعضاء ديمقراطيين بمجلس النواب األميركي حتى مساء أمس الجمعة، عريضة طالبوا ١٠٧وقع   
   .ة الغربيةخاللها وزير الخارجية مايك بومبيو بالتراجع عن قرار شرعنة المستوطنات اإلسرائيلية بالضف

وتأتي العريضة بعد أربعة أيام من إعالن بومبيو في مؤتمر صحفي أن بالده لم تعد تعتبر   
القت تصريحاته إدانات دولية  المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، في حين

  .وعربية

لخارجية، الذي تراجع عما كانت وأعلن المشرعون الموقعون عليها رفضهم الشديد لقرار وزارة ا  
 باعتبار المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية غير ١٩٧٨تعمل به الواليات المتحدة منذ عام 

وأشارت العريضة إلى أن هذا القرار باإلضافة إلى ما سبقه من قرارات إلدارة  .متماشية مع القانون الدولي
يط نزيه بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وألحق أضرارا ترامب، مس بمصداقية الواليات المتحدة كوس

  .ٕبالغة بعملية السالم، وعرض أمن أميركا واسرائيل والشعب الفلسطيني للخطر

وبينت العريضة أن إعالن بومبيو بخصوص المستوطنات يجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق،   
  .ليهوديمما يهدد مستقبل إسرائيل كوطن آمن وديمقراطي للشعب ا

  اتفاقية جنيف الرابعة

 من اتفاقية جنيف ٤٩وأكد المشرعون أن قرار وزارة الخارجية هذا يتجاهل بشكل صارخ المادة   
الرابعة، التي تؤكد أن أي قوة محتلة يجب أال تقوم بترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى األراضي 

 يرسل رسالة مفادها أن احترام اإلدارة األميركية لحقوق  فإن القرار-وفق العريضة-ولذلك  .التي تحتلها
اإلنسان والقانون الدولي لم يعد موجودا، ولذا ال يمكننا أن نتوقع في القرن الحادي والعشرين سوى أنه 

  .سيكون األكثر فوضوية ووحشية لألميركيين وحلفائنا، بما في ذلك الشعب اإلسرائيلي

 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية ٦٥٠نية إلى وجود نحو وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطي
  . بؤرة استيطانية١١٦ مستوطنة، و١٦٤والقدس المحتلة، يسكنون في 

  ٢/١٢/٢٠١٩الجزيرة 

*** 

  

  



 
٧

  المنتدى العربي الدولي من أجل العدالة لفلسطين يلتقي بشخصيات إيرلندية 

   الفلسطينيًتحضيرا إلحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب
 

قام منسق العالقات الدولي في المنتدى العربي الدولي من أجل العدالة لفلسطين نبيل حالق بجولة  
ًزيارات ولقاءات مع شخصيات رسمية وحزبية في ايرلندا تحضيرا لسلسلة تحركات وفعاليات تضامنية مع 

 .فلسطين

وناشطون باإلضافة إلى رئيس حزب والتقى حالق مع عدد من أصدقاء فلسطين، بينهم برلمانيون   
ًااليرلندي جيري ادامز، ورئيس كتلة النواب األحرار في البرلمان االيرلندي وذلك تحضيرا إلحياء  "شين فين"

ًتشرين الثاني الحالي، وتحضيرا لتحرك /نوفمبر 29اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 
عتقال اإلداري الصهيوني، السيما أن ايرلندا كانت أول من عانى واسع في برلمانات أوروبا ضد قوانين اال

  .منها

  ١/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  اعتداءات

  المحتلة القدس من فتيين يعتقل االحتالل

 

 بعـد فتيـين اليـوم، مـساء ،"اإلسـرائيلي" االحـتالل قـوات اعتقلـت – المحتلـة القـدس – اليوم فلسطين
 .المحتلة بالقدس العيسوية بلدة في منزليهما اقتحام

 وقامـت العيـسوية، فـي كليـب عائلـة منـزل االحـتالل قـوات اقتحمـت فقـد المقدسـية، المصادر ووفق
  .منزلهما من كليب وأحمد محمد اعتقلت ثم محتوياته وتخريب المنزل بتفتيش

ــه ،"اإلســرائيلي" االحــتالل ويواصــل ــذ العيــسوية بلــدة أهــالي ضــد الــشرسة حملت  لــىع أشــهر ٦ من
 اعتقـاالت حمـالت ويـشن البلـدة، أنحـاء فـي يـومي بـشكل قواتـه وتعزيـز المنازل باقتحام يقوم حيث التوالي،
  .يومية

  ١/١٢/٢٠١٩ اليوم فلسطين

*** 

  

  

  



 
٨

 االحتالل يصادق على بناء حي استيطاني في قلب الخليل
 

المبارك من جهة باب  اقتحم عشرات المستوطنين أمس األحد، باحات المسجد األقصى -فلسطين المحتلة 
  .المغاربة بحراسة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي

 موظفا من حكومة االحتالل ٢٠ مستوطنا و٨٦وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، بأن 
  . طالبا يهوديا اقتحموا باحات المسجد األقصى خالل فترة االقتحامات الصباحية٣٢و

لشأن اإلسرائيلي والفلسطيني، تقريره الشهري لشهر تشرين الثاني، وأصدر مركز القدس لدراسات ا
والذي اشتمل على تقرير الشهداء واألسرى واالنتهاكات االسرائيلية ضد الفلسطينيين، وكذلك تقرير 

  .االستيطان واقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى

ى، خالل شهر تشرين الثاني وذكر التقرير أن أعداد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد األقص
ً مستوطنا، بينهم عناصر ٢٤٥٠المنصرم، تصاعد، حيث وصل عدد المستوطنين الذين اقتحموا األقصى 
  .في جيش االحتالل بلباسهم العسكري، وما يسمون بطالب الهيكل المزعوم

  شهداء من الخليل وآخر من٣ً شهيدا ارتقوا في تشرين الثاني، ٤٣وأشار مركز القدس أن 
ً شهيدا من قطاع غزة غالبيتهم خالل العدوان على القطاع عقب اغتيال القيادي ٣٨القدس، فيما ارتقى 

  .في سرايا القدس بهاء أبو العطا

وأشارت الدراسة الى أن حاالت االعتقال التي نفذها جيش االحتالل في مختلف مناطق الضفة 
  . سيدات٤ً طفال و٣٤عتقال، طالت  حالة ا٣١٤الغربية خالل تشرين الثاني المنصرم، بلغت 

وأمر وزير الجيش االسرائيلي نفتالي بينيت ببناء حي استيطاني في سوق الخضار القديم 
ونقلت المواقع االسرائيلية عن وزير جيش االحتالل انه أوعز الى ما يسمى . بمدينة الخليل» الحسبة«
ليل بالتخطيط إلقامة حي استيطاني جديد في بإخطار بلدية الخ» بمنسق الحكومة في االراضي الفلسطينية«

  >>...مجمع سوق الخضار القديم

وشنت قوات االحتالل االسرائيلي فجر أمس االحد، حملة دهم واعتقاالت واسعة طالت سبعة .. >>
  .عشر فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة

ل االسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في وقال نادي االسير الفلسطيني في بيان، ان قوات االحتال
مدن بيت لحم والخليل ونابلس وطولكرم وقلقيلية وجنين، واعتقلت المواطنين السبعة عشر بزعم انهم 

  .مطلوبون

إلى ذلك، قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، أمس األحد، إن سجن عسقالن يشهد .. >>
  .إلى السجن بعد نقلهم إلى سجن نفحةأوضاعا كارثية، وفق ما نقلت عن أسرى ُأعيدوا 

وأوضحت الهيئة أن محاميها زار أسرى ُأعيدوا إلى سجن عسقالن بعد قمعهم ونقلهم إلى نفحة، 
 .وتحدثوا له عن أوضاع كارثية في السجن والظروف القاسية التي يواجهونها بغياهب الزنازين



 
٩

لى األرض، وكذلك جميع مقتنياتهم ّوجد األسرى المصاحف ممزقة وملقاة ع«وأضاف محامي الهيئة 
ّومالبسهم محطمة وملقاة في الساحة منذ شهر، فيما وجدوا كتابات مسيئة للدين اإلسالمي ولألسرى 

  )وكاالت.(»خطها سجناء إسرائيليون كانوا قد قبعوا في السجن خالل تلك الفترة

 ١ص/٢/١٢/٢٠١٩الدستور 

***  

  اعتداءات/ تقارير 

   حول أبرز االنتهاكات اإلسرائيلية الشهريفلسطينيةتقرير دائرة الشؤون ال
  

   ....– زكارنة كمال – عمان

 ٣ باستـشهاد العدوانيـة يسـرائيلاإل االحـتالل ممارسـات تـسببت حيـث االنتهاكات هذه ألبرز وعرض
 قطـاع فـي معظمهـا ٣٣٩ وجـرح ،)المحتلـة الغربيـة الـضفة فـي ١و المحتل، غزة قطاع في ٢( فلسطينيين،

 مـن بـالقرب المـسيرات قمـع فـي الوحـشي نهجـه يسـرائيلاإل االحـتالل مواصـلة إطـار في )جريحا ٢٨٧( غزة
  .غزة قطاع في الحدودي األمني السياج

 ٣٥٦( :ًفلـسطينيا ٣٦٨ التقريـر، موضـع الفتـرة خـالل اعتقلت االحتالل قوات أن إلى التقرير ولفت
 )١٠٦( بواقـع المحتلـة القـدس تـصدرتها ،)نالمحتلـي غـزة قطـاع أبنـاء مـن ١٢ و الغربيـة الـضفة أبناء من

  .لحقوقهم المعتادة االنتهاكات من جملة مع بالترافق اعتقال، عملية

 ٤٠٤ نــاهزت والتــي فلــسطينية ســكنية لتجمعــات اقتحامهــا للتقريــر، وفقــا االحــتالل قــوات وواصــلت
 الـضفة فـي قتحامـاتاال وتوزعـت ،)المحتلـين غـزة قطـاع فـي ٧و الغربيـة الـضفة في ٣٩٧( اقتحام عمليات

 ٥٢ قلقيليـــة، ٢٧ طــولكرم، ٣٤ طوبـــاس، ٤ جنــين، ٤٥ اهللا، رام ٥٨ القــدس، ٣٩  :التـــالي النحــو علــى
 مــا مــع الوسـطى، ١ غــزة، ١ غــزة، شـمال ٥ الخليــل، ٧٦ لحــم، بيـت ٣٩  أريحــا، ٦ ســلفيت، ١٧ نـابلس،
 علـى والعامـة الخاصـة للممتلكـات متعمد تخريب و لحرماتهم وانتهاك للمواطنين تنكيل من وكالعادة، يرافقها

 للممتلكــات متعمــد وتخريــب لحرمــاتهم وانتهــاك للمــواطنين تنكيــل مــن وكالعــادة يرافقهــا مــا مــع ســواء،  حــد
  .والعامة الخاصة

 النحـو على توزعت الضفة أنحاء مختلف في حاجزا ٣٤٤ أقامت االحتالل قوات أن التقرير وأوضح
  :التالي

ــــين،ج ٤ اهللا، رام ٣٧ القــــدس، ١١  ــــاس، ٤ ن ــــة، ٥٢ طــــولكرم، ١ طوب ــــابلس، ٣٥ قلقيلي  ٢٦ ن
 والمنتجـات والبـضائع المـواطنين حركـة خاللهـا مـن أعاقـت الخليـل، ٤٦ لحم، بيت ٨٨ أريحا، ٤٠ سلفيت،
  .الزراعية
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 المقدسـات ضـد الممنهجـة انتهاكاتـه ممارسـة فـي التقريـر، بحـسب يسـرائيلاإل االحـتالل استمر كما
 تكثيـف عبـر الـصلة، ذات الدوليـة بالقرارات آبه غير المحتلة الفلسطينية األراضي في والمسيحية اإلسالمية

 المـسجد اقتحامـات فـي قياسـيا رقمـا األول، تـشرين شـهر سـجل حيث المبارك، قصىاأل للمسجد االقتحامات
 ومخــابرات شــرطة ورجــال تلموديــة، معاهــد وطــالب مــستوطن بــين مــا ٦٩١٩ نحــو اقتحمــه حيــث ،قــصىاأل

 يبلـغ وبذلك ًمستوطنا، ٤٣٢٥قصى األ المسجد اقتحم" العرش عيد "يسمى ما أيام وخالل نيست،ك وأعضاء
  .وعسكريا مستوطنا ٣١٣٧١ العام بداية منذقصى األ للمسجد المقتحمين عدد

 ومـــصادرة الفلـــسطينيين، ضـــد العنـــصرية سياســـاتها واصـــلت االحـــتالل ســـلطات أن التقريـــر وبـــين
 فــي ومنــشأة ًبيتــا ٥٣ هــدم  األول تــشرين شــهر شــهد حيــث بالهــدم منــشآتال مــن الكثيــر ٕواخطــار أراضــيهم
ـــضفة ـــة ال ـــدس، الغربي ـــا، ٢٢ هـــدم شـــملت والق ـــشأة، ٣١ و ًبيت ـــة هـــدم حـــاالت بينهـــا مـــن من ـــذها ذاتي  نف

  .باهظة مالية غرامات لدفع تفاديا أنفسهم الفلسطينيون

 تكثيـف إلـى تهـدف التـي تيطانيةاالسـ المـشاريع مـن عـددا يةسرائيلاإل السلطات أقرت للتقرير ووفقا
 ٧٠٠ نحـو على االستيالء يتضمن جديد استيطاني مخطط أبرزها من اليهودي، الوجود وترسيخ االستيطان

 لــصالح )ب( المــصنفة المنطقــة تقلــيص خــالل مــن وذلــك نــابلس، جنــوب قريــوت، قريــة أراضــي مــن دونــم
ــه "مــستوطنة ــى القائمــة" عيلي ــابلس، جنــوب المــواطنين أراضــي عل  ًإخطــارا االحــتالل ســلطات ســلمت كمــا ن
 زيــد ونزلـة ووزبــدة والعرقـة ووقفــين وبرطعـة يعبــد وقـرى بلــدات أراضـي مــن دونمـات ٤٠٩ علــى باالسـتيالء

 باالسـتيالء أخطـرت فيمـا العنـصري، والتوسـع الـضم جـدار بنـاء لـصالح جنـين لمحافظـة التابعة العبد وظهر
  .ليلالخ جنوب يطا شرق أراضي من دونم آالف ٣ على

 بـين المعقـدة العالقـات "تناولت" للديمقراطية يسرائيلاإل المعهد عن صادرة دراسة التقرير واستعرض
 العرب ضد إسرائيل تمارسه الذي العنصري العدواني النهج يوضح بما"  إسرائيلفي والعرب اليهود المواطنين

 علـى الـضوء تـسلط ،"الكرمـل ىمـد "معهـد عـن صـادرة موقـف ورقـة جانـب إلى الحياتية، المجاالت كافة في
 شـهر فـي األخيـرة يةسرائيلاإل االنتخابات في ، إسرائيلفي العربي الوسط لدى المشاركة نسبة ارتفاع أسباب
 ي،ســرائيلاإل الكنيــست فــي للعــرب النــسبية القــوة وزيــادة تمثــيلهم تعزيــز إلــى أفــضت والتــي الماضــي، أيلــول
  .والدولي اإلقليمي المستوى على تداعيات من له وما األردن غور ضم قرار التقرير استعرض وأخيرا

  ١ صفحة ٢/١٢/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  الكشف عن ثالثة مشاريع ضخمة لتغيير معالم القدس

  اهللا رام- ميرفت صادق

ثالثة  رصد التقرير األسبوعي للمكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان  
فذها الحكومة اإلسرائيلية وتسعى عبرها إلى إحكام السيطرة على مدينة القدس مشاريع استيطانية ضخمة تن

  .وفصلها عن محيطها شمال وجنوب الضفة الغربية

تخطط وزارة اإلسكان اإلسرائيلية إلقامة حي استيطاني   السبت،يوموحسب التقرير الذي صدر   
 ألف ١١بناء  شمال القدس، ويشمل" عطروت"جديد على أراضي مطار قلنديا المهجور لتوسيع مستوطنة 

  . دونم صادرها االحتالل منذ مطلع السبعينيات٦٠٠وحدة سكنية تمتد على نحو 

ويتضمن المخطط حفر نفق للمستوطنين تحت حي كفر عقب المجاور لمطار قلنديا، لربط الحي   
  .الجديد بتجمع المستوطنات شرقي القدس

ستيطانية بمناطق شمال وجنوب ووسط القدس المحتلة تنفيذ االحتالل مخططات ا واعتبر التقرير  
  ".هجوما استيطانيا يسعى إلى تغيير الوجه الحضاري والتجاري لمعالم مدينة وضواحي القدس المحتلة"

، وأصدر ٢٠٠٠وكانت سلطات االحتالل قد أغلقت مطار قلنديا مع اندالع االنتفاضة الثانية عام   
بعد   في المشروع االستيطاني وآف غاالنت أوامر باستئناف العملوزير اإلسكان اإلسرائيلي السابق ي
  .انتخاب الرئيس األميركي دونالد ترامب

 وحدة سكنية في ١٧٦من جهة أخرى، بدأت الحكومة اإلسرائيلية في األسابيع الماضية ببناء   
لى المقامة على سفوح جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، وقد صدقت ع" نوف تسيون"مستوطنة 

، في ترجمة ميدانية إلعالن وزير الخارجية األميركي مايك ٢٠١٧تشرين األول /مخططها في أكتوبر
  .بومبيو شرعية المستوطنات

إلى أكبر بؤرة استيطانية داخل األحياء " نوف تسيون"ومع اكتمال البناء في المستوطنة ستتحول   
  . وحدة استيطانية٥٥٠طة ستصل سعتها إلى الفلسطينية بمدينة القدس، ومع إتمام مراحل البناء المخط

وأنشئت هذه المستوطنة كحي خاص من قبل مستثمرين يهود في قلب بلدة جبل المكبر، حيث   
 دونما في ١١٤تقدم هؤالء مطلع التسعينيات بمشروع لبناء مئات الوحدات االستيطانية على مساحة 

، وبدأ إسكانه بالمستوطنين قبل ٢٠٠٢ى عام ، وتأجل البناء حت١٩٩٣عليه عام  المنطقة، وتم التصديق
  .نحو ثمانية أعوام

 ٣٥٠ويعتبر البناء الحالي المرحلة األولى من المشروع، وتشمل المرحلة الثانية خطتين لبناء   
 وحدة استيطانية وفندق وبنايات ٥٥٠وحدة سكنية وفندق وقطار هوائي، وفي المرحلة األخيرة سيتم بناء 

  .للخدمات العامة
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  يير الطابعتغ

بكشف  وفي سياق تغيير المشهد التجاري األصيل لحوانيت وأسواق القدس، يستشهد التقرير  
الحقوقي المقدسي رائد بشير عن وجود ثالثة مخططات إلعادة هيكلة منطقة المصرارة في قلب القدس 

  .العربية

يقة عامة، وقد وحسب المخطط، سيتم تحويل الساحة الكبرى مقابل المحالت التجارية إلى حد  
قدمت بلدية االحتالل مشروعا يشمل فتح نفق تحت األرض يبدأ من باب الخليل حتى حي المصرارة لتحويل 

  .المنطقة المفتوحة إلى شبكة طرق

مخططا هيكليا يبدأ بشارع السلطان سليمان وصوال إلى حي  وفي السياق، تعد بلدية االحتالل  
ع صالح الدين والزهراء وشارع نابلس وسان جورج وجميع المصرارة الذي يشمل أحياء ومناطق شار

 دونم، وقد حصل على موافقات مبدئية من ٧٠٠األحياء التجارية للمدينة، ويمتد المشروع على مساحة 
  .الجهات المختصة

ويوضح التقرير أن هذا االستهداف مرتبط بمشروع الشارع األميركي التجاري بمنطقة جبل المكبر   
يتضمن مراكز تجارية ضخمة يخطط ألن تكون البديل عن المراكز التجارية التقليدية األصيلة جنوبا، والذي 

  .المحتلة في القدس

  احتيال

في المقابل، ألقى إلغاء المحكمة المركزية اإلسرائيلية قرار التصديق على بيع أمالك الوقف   
االستيطانية الضوء على الوسائل التي " جمعية عطيرت كوهانيم"األرثوذكسية في البلدة القديمة للقدس إلى 

  .تعتمدها جمعيات االستيطان للسيطرة بالتزوير واالحتيال على أمالك الفلسطينيين

ووفقا للقرار، قبلت المحكمة طلب بطريركية الروم األرثوذكس إعادة النظر في حكم قضائي سابق،   
 لم تظهر في المحكمة ولم تقدم الئحة ألن الشركات الوهمية التي يدعي المستوطنون شراء األمالك منها

وحوانيت تجارية عند باب الخليل ومبنى آخر في حارة وامبريـال دفاع، خاصة بشأن شراء فندقي بترا 
  .النصارى بالبلدة القديمة

وحسب البطريركية، فقد بيعت هذه العقارات بالخداع إلى الشركات االستيطانية قبل سنوات، ويتضح   
 أن جمعية عطيرت كوهانيم االستيطانية تنفذ عمليات احتيال ورشوة وتزوير مستندات من مجريات التحقيق

  .وتقدمها للمحكمة

  ٢/١٢/٢٠١٩ الجزيرة

*** 
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  فعاليات

 )القدس ليست بعيدة(العضايلة يرعى إطالق فيلم 
   بترا–عمان 

م الوثائقي رعى وزير الدولة لشؤون اإلعالم أمجد عودة العضايلة، مساء أمس، حفل إطالق الفيل
، في المركز الثقافي الملكي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب »القدس ليست بعيدة«

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

، والمراحل التي شهدتها فلسطين ١٩٦٧ويجسد الفيلم شواهد تاريخية من حرب حزيران عام 
ًتحديدا، ويؤشر على اعتداءات وانتهاكات جيش االحتالل بحق المدينة المقدسة وما  قدسًعموما، وال

يواجهه أهلها الصامدون من تضييق، إلى جانب ما يعرضه الفيلم من نضاالت المرأة المقدسية ودور 
  .االعالم في تأكيد عروبة القدس

ة، جاللة الملك عبداهللا الثاني، لم وأكد العضايلة، في كلمة له خالل حفل اإلطالق، أن األردن بقياد
ً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 

  .وعقول الجميع

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

حقوق الشعب الفلسطيني، وتتعدى على قرارات الشرعية الدولية التي أكدت أن الشعب الفلسطيني هو 
  .«ى األرضصاحب الحق عل

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

  .«العربية واإلسالمية

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

  .المقبلة

 اهللا الثاني الداعمة من جهته، أشاد القيادي الفلسطيني عباس زكي بمواقف جاللة الملك عبد
 .لصمود الشعب الفلسطيني، وبالوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس

 

ألقتها الشاعرة ضحوك المأمون الداوود، وأغان فلسطينية » جهز خيولك يا بني«وتخلل الحفل قصيدة 
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ة الزيت والزيتون عن األرض المقدسة وطنية للفنانة عايدة األميركاني، إضافة إلى كلمة رمزية من رائح
  .ألقاها المهندس مفيد أبو عذية

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

  .ودينية

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

  .ٕواشراف الفنانة عايدة األمريكاني

  ٣١ص/٢/١٢/٢٠١٩الرأي 

***  

  دارس الفلسطينية ليروي الحكايات يجــوب المــ"المتحـف المتنقــــل"
 

يتنقل بين المحافظات، ليروي تفاصيل تراث وتاريخ الشعب الفلسطيني المتجذر في أصل الحكاية 
  .فهو يضم أكبر عدد من المقتنيات األثرية القديمة التي يرجع عمرها آلالف السنين. والرواية

ًبح جزءا من الثقافة الفلسطينية، يهمهم أن تبقى تلك المقتنيات في ذاكرتهم ويحموها، كي تص
ٍوالتي تساهم في رفع نسبة الوعي وانشاء جيل واع ألهمية تراثه ٕ.  

ًإنه المتحف الفلسطيني المتنقل الذي أطلقته مؤخرا وزارتا السياحة واآلثار، والتربية والتعليم، 
  .«ينما كنتسيزورك المتحف أ«بتمويل من اللجنة الوطنية للتربية والثقافة، وذلك تحت شعار 

المتحف يهدف لتعزيز ثقافة زيارة المتاحف لدى الطلبة، واالنتقال من الحديث النظري في الصفوف 
والمحاضرات، إلى المشاهدة والزيارة التي تعزز التفكير اإلبداعي لدى الطلبة عبر عرض تاريخ فلسطين 

ن العصور الحجرية وحتى لطلبة المدارس والجامعات، من خالل مجموعة قطع أثرية تعكس تاريخنا م
  .االنتداب البريطاني

إن مشروع المتحف كان بمثابة حلم «: يقول مدير المتحف في وزارة السياحة واآلثار فراس عقل
للوزارة بأن نوصل لطلبة المدارس جزءا من تراثهم وتاريخهم، بحيث يزورك المتحف أينما كنت دون الحاجة 

 الزيارة على المواطنين، تم اختيار مجموعة أثرية تمثل آثار ألن تزوره، في خطوة تستهدف تخفيف عبء
فلسطين المتنوعة من أقدم العصور الحجرية، وحتى نهاية فترة االنتداب البريطاني، وهناك مجموعة 
مختارة من القطع األثرية كالعملة التي تمثل فترة اكتشاف النقد وحتى نهاية الفترة البريطانية، مع وجود 

  .ية لكل هذه القطعشروحات توضيح

المتحف يعتبر متنقال، حيث تم إعداده ليكون قابال للفك والتركيب بسهولة، والقطع التي يتم : وتابع
  .اختيارها يتم تغليفها بأغلفة خاصة متبعة عالميا في عملية نقل اآلثار من مكان آلخر
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و، المشروع بالمهم جدا، بدوره، وصف مدير دائرة النشاط الثقافي في وزارة التربية حامد أبو ماخ
من ناحية تعريف الطلبة بكل المقتنيات التاريخية واألثرية في فلسطين، واألكثر أهمية أن يرى الطالب 
القطعة األثرية بدل القراءة عنها، إضافة إلى زيادة تقدير الناس والمجتمع لهذه األشياء األثرية التاريخية، 

  .فاظ على اآلثارفضال عن أنه يزيد من دافعية الطلبة للح

 آالف سنة، وألول ٤القطع األثرية أثارت فضول الطلبة، خصوصا أن بعضها يعود إلى ما قبل »
مرة يكون تماس بين الطالب وموروثهم األثري والتاريخي والحضاري، ما يساهم في تعزيز هويتهم 

  .قال أبو ماخو» الوطنية، وأننا شعب متجذر وصاحب حق

زءا من مشروع أكبر مع وزارة السياحة، يشمل ورشات عمل لمشرفي وبين أن المتحف يعتبر ج
  .تاريخ في المدارس وطاقم من وزارة السياحة، لتعريفهم باألماكن والقطع السياحية بشكل دقيق

وقال عقل إن المتحف انطلق مطلع العام الحالي، وبدأ مرحلته األولى في المدرسة اإلسبانية في 
 الشهر إلى أن يتم نقله لمدرسة أخرى داخل المحافظة ليشمل فيما بعد كافة البيرة، وسيبقى لنهاية هذا

  .المحافظات

  «األيام الفلسطينية «- »وفا»

  ١٩ص/٢/١٢/٢٠١٩الدستور 

*** 

  تقارير
 

  من هم المتضامنون األجانب الذين قتلتهم إسرائيل؟

 

 بمكانـة خاصـة، بـصورة وغـزة عمومـا، الفلـسطينية القـضية حظيـت طويلـة، سنوات مدار على: غزة
 والمتـضامنين الناشـطين مـن كثيـرا دفـع مـا اإلعالمي، أو الحقوقي الصعيد على سواء الفت واهتمام عالمية

  .الحية بصورته الواقع ومشاهدة للناس المساعدة تقديم أجل من القطاع إلى للوصول عدة، دول من

 باالنتفاضـة المرتبطـة تلـك العالميـة، التـضامن حركـة فـي تـصاعدا شـهدت التـي األوقـات أكثـر ولعل
ــسطينية ــة الفل ــي الثاني ــدلعت الت ــات مــن تبعهــا ومــا ،٢٠٠٠ عــام ان ــددة، إســرائيلية انتهاك ــان متع ــا ك  أهمه

 بهـا يتمتـع أن ممكـن التـي الكـريم العـيش سـبل مـن كثيـرا ّوحـد ،٢٠٠٦ عـام غزة على فرض الذي الحصار
  .العالمية التضامن حركة تقارير أوردته ما وفق المواطنون،

 مـن الثـاني تـشرين /نـوفمبر ٢٩ الموافـق الفلسطيني، الشعب مع للتضامن العالمي اليوم ذكرى في
 والتـي الفلـسطينية، القـضية مـع المتـضامنين علـى اإلسـرائيلية االعتـداءات أبرز األناضول رصدت عام، كل

 لألناضـول اءإحـص بحـسب األخيـرة، العـشرين السنوات خالل القطاع داخل منهم شخصا ١٣ مقتل إلى أدت
 :اآلتي النحو على وجاءت التضامن، حركة تقارير أوردته لما استنادا



 
١٦

  متضامنين قتل

 ضــــد المــــسجلة االعتــــداءات أبــــرز مــــن وهــــي التــــضامنية، التركيــــة" مرمــــرة مــــافي "ســــفينة :أوال
 مــن مقربــة علـى ،٢٠١٠ أيــار /مــايو ٣١ فـي اإلســرائيلية البحريـة مــن قــوات هاجمتهـا حيــث المتـضامنين،

  .آخرين ٥٦ من أكثر أصيب فيما قتلى، ١٠ ضحاياها عدد وبلغ غزة، بحر طئشا

 والــسياسة، اإلنــسان حقــوق مجــاالت فــي ناشــطا ٧٥٠ حــوالي متنهــا علــى تقــل الــسفينة وكانــت
 يمكن أنها المتضامنون رأى وأدوية، إنسانية مساعدات وتحمل تركيا، مقدمتها في دولة، ٣٧ من ينحدرون

  .غزة أهل معاناة نم بعض حل في تساهم أن

 رفح بمدينة ،٢٠٠٣ آذار /مارس ١٦ في إسرائيل قتلتها كوري، راشيل األمريكية المتضامنة :ثانيا
 األبريـاء، النـاس بيـوت تهـدم إسـرائيلية عسكرية آلية وجه في الوقوف تحاول آنذاك وكانت القطاع، جنوبي
  .لها يشفع لم الذي" اللون البرتقالي "المدني بزيها

ـــي بتـــضامن وقتهـــا، كـــوري، ضيةقـــ وحظيـــت  ريكمـــان، آالن البريطـــاني المخـــرج دفـــع واســـع، دول
 ومـذكراتها كتاباتهـا تحويـل إلـى كـوري، مقتـل من عامين بعد اينر، كاثرين الصحفية مواطنته من وبمشاركة

  .٢٠٠٥ عام األولى للمرة عرضه تم متكامال، مسرحيا عمال

 كانون /يناير ١٣ رأسه في إسرائيلية برصاصة قتل يثح هرندل، توم البريطاني السالم ناشط :ثالثا
 مدينـة فـي الرصـاص مـن لحمايتهـا منـه محاولـة فـي صـغيرة، فلسطينية طفلة يحتضن وهو ،٢٠٠٤ الثاني

  .رفح

 والمـوت الحيـاة :النجـوم تحـدي "سـمته كتـاب فـي الذاتيـة سـيرته البريطـاني المتضامن والدة ووثقت
  .٢٠٠٧ عام ونشر" هرندل لتوم المأساوي

 ٢ في غزة داخل اإلسرائيلي الجيش قتله ويلز، من ميللر، هنري جميس والمتضامن الصحفي :رابعا
  .البريطانية اإلذاعة لهيئة وثائقيا فيلما يصور عمله رأسه على كان عندما ،٢٠٠٣ مايو

  للتضامن العالمي اليوم ذكرى

ــوفمبر ٢٩ وفــي ــل مــن ن ــد عــام، ك ــي تعق ــالم، دول مــن عــدد ف ــا الع ــضامنية تفعالي ــشعب مــع ت  ال
 الــشعب مــع للتــضامن العــالمي اليــوم لــذكرى إحيــاء وذلــك إســرائيل، قبــل مــن المنتهكــة وحقوقــه الفلــسطيني
  .١٩٧٧ عام المتحدة األمم أقرته الذي الفلسطيني،

 جنيـف، السويـسرية العاصـمة فـي بمكاتبهـا المتحـدة، األمـم مقـرات داخـل الرئيسية الفعاليات وتدور
 تقــسيم بقــرار خاللــه التــذكير يــتم مــا وعــادة األمريكيــة، نيويــورك فــي الرئيــسي وبمقرهــا نــا،فيي والنمــساوية

  )األناضول(. ١٨١ رقم تحت ،١٩٤٧ عام الدولية المنظمة أقرته الذي فلسطين

  ٢٩/١١/٢٠١٩ القدس العربي

*** 
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  آراء عربية

  صانع النكبة والنكسة"قرار التقسيم" وقرار التضامن "بلفور"ما بين 

 عبدالحميد الهمشري

ً عاما ٢٠ إحداهما أدمت القلوب وصنعت نكبة تلتها بعد   مناسبتان ، يوم الجمعة المنصرم مرت
    لقرار تقسيم فلسطين واألخرى دغدغت العواطف لصالح الشعب الفلسطيني ،٧٢ ، وهي الذكرى الـ نكسة

لكنها بفعل االنحياز األمريكي للدولة العبرية ومداراتها فيما تصنع جراء الوضع العربي الرديء أصبح الحال 
ًالعربي كالمنبت الذي ال أرضا أبقى وال ظهرا قطع ، ولم يكن قرار التضام ن مع شعب فلسطين أكثر من ً

 دون العمل على تحقيق الحلم العربي الفلسطيني بإقامة دولة ، حتى على جزء  مسرحية سنوية يحتفل بها
والمتتبع لمجريات األحداث يجد أن الفترة الممتدة من صدور وعد .. من الكل الفلسطيني  % ٢٠دون الـ 

 الفترة الممتدة من وعد بلفور   ، األولى  متساويتين تمثل فترتين زمنيتين  صدور القرارين بلفور وحتى
ً عاما وما بين قرار التقسيم والتضامن مع الشعب الفلسطيني كذلك ٣٠وحتى صدور قرار التقسيم ومدتها 

ٕ عاما من المعاناة الفلسطينية وابقاء العرب في حالة عجز وعدم القدرة ٦٠وهما تمثالن ، ً عاما أخرى٣٠ ً
 الوكالة   الحضارة والتطور ، حيث منحت فيها بريطانيا والواليات المتحدة األمريكيةعلى اللحاق في ركب

اليهودية ممثلة الصهيونية الفرصة لتجميع شتات اليهود من مختلف أصقاع األرض لتثبتا سالمة 
ً الذي ابتدعتاه زورا وبهتانا ، وهذا األمر يتطلب اآلن تحركا شعبويا يفضي لرفع دعاوى  نهجيهما ً ً  قضائية ً

ًأمام المحاكم الدولية من قبل كل من تضرر من ذلك فلسطينيا وعربيا ضد هاتين الدولتين على ما أقدمتا  ً
عليه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني أي التقدم برفع دعاوى قضائية من قبل كل فرد فلسطيني على 

 الفلسطينية ، أي يجب أن وجه األرض ومن كل عربي تضرر كذلك جراء الوعد والتقسيم صانعا النكبة
 مظلمة كبرى ضد لندن   فلشعب فلسطين والشعب العربي ..ًيكون التحرك شعبويا في الدرجة األولى

 تحمل المسؤولية بالتقاضي والترافع نيابة  وواشنطن وعلى االتحاد العام لنقابات المحامين العرب وفلسطين
ي تدين ما أقدمتا عليه وتسبب في إيذاء الفلسطينيين عن المدعين ووضع اللوائح أمام الحاكم الدولية الت

   لغاية اآلن بما فيها إن وجدت محاكم منظمات حقوق اإلنسان

ً كبير وقوبلت بالرفض عربيا واسالميا و لندن   التقسيم غير الملزمة التطبيق فيها افتراء فتوصية ًٕ
مالية على التصويت إلى جانب وواشنطن مارستا ضغوطاتهما على الدول الالتي تمنحانهما مساعدات 

التقسيم ، الذي صدر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة وتحولت التوصية بفعل ضغوط واشنطن إلى قرار 
من أراضي فلسطين  % ٨٥وبحسب إحصائيات رسمية، فإن الدولة العبرية تحتل أكثر من .. ملزم التنفيذ 

 ٢٠َمتر مربع، ولم يتبق للفلسطينيين سوى أقل من  ألف كيلو٢٧ التي تبلغ مساحتها حوالي  التاريخية
 منها محاطة من كل جانب بمستوطنات وجدر وطرق التفافية ومعسكرات جيش االحتالل الصهيوني  %

ناهيك عن مكبات النفايات التي تجري عبر أراضي الفلسطينيين مستودع غذاء ومتنفس هواء تجمعاتهم 
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و أمريكية ، فأوروبا موقفها المعلن في واد وفي الموائد المستديرة السكانية وكل ذلك يتم برعاية صهيو يور
فمنذ النكبة الفلسطينية التي صنع . . في واد آخر حيث أنه يتماهى مع الموقف األمريكي وداعم له

    بحق السكان الفلسطينيين   بعد تشريدها وارتكابها مجازر فصولها قرار التقسيم تواصل الدولة العبرية
حيث لم يتبق في حوزة الفلسطينيين . »االستيطان«ة األراضي الفلسطينية من خالل سياسة تواصل سرق

من مساحة فلسطين الكلية وهي تضرب بعرض الحائط كل القرارات  % ٢٠من أراض سوى أقل من الـ 
  .الدولية التي ال تتوافق مع رغباتها التوسعية على حساب الفلسطينيين

  ١٦ص/٢/١٢/٢٠١٩الدستور 

*** 

 ليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطينيا

 علي ابو حبلة

في التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام تحتفل األمم المتحدة ومن خالل الجمعية العامة 
هما العالم باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتم إقرار هذه المناسبة من خالل قرار ومع

تشرين ٢٩، والذي ينص على اعتبار يوم ١٩٧٧يوم الثاني من ديسمبر) ب٣٢/٤٠(الجمعية العامة رقم 
  .نوفمبر من كل عام يوما للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه/الثاني

 أبوعمار للجمعية العامة لألمم المتحدة  ار جاء بعد ثالث سنوات من زيارة الرئيس الشهيدهذا القر
، قبل هذه الزيارة كان التعامل مع القضية كقضية إنسانية وقضية ١٩٧٤في الثالث عشر من نوفمبر

سياسية، الجئين فقط، بعد هذه الزيارة أعيد إدراج قضية فلسطين في جدول أعمال الجمعية العامة كقضية 
ً صوتا مقابل ٨٩ وقد صدر القرار بموافقة ١٩٧٤ نوفمبر٢في) ٣٢٣٦ / ٢٩-د(وذلك من خالل القرار 

  .٣٧ وامتناع ٨رفض 

 اللتين تسببتا بتشريد مئات اآلالف من ١٩٦٧ و١٩٤٨إضافة إلى ذلك ونتيجة لحربي
قية عن اللجوء الفلسطيني الفلسطينيين آنذاك فإن رفض إسرائيل االعتراف بمسؤوليتها القانونية واألخال

قرار ترمب االعتراف في القدس عاصمة إلسرائيل و  .يسبب مأساة مستمرة للفلسطينيين المشردين
تصريحات بومبيو بتشريع االستيطان جميعها تتعارض مع قرارات األمم المتحدة ضمن محاوالت فرض 

يني في ارض فلسطين، وبالرغم من وقائع على األرض تنتهك الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسط
استمرار األمم المتحدة في إصدار قرارات خاصة بالقضية الفلسطينية وكلها غير ملزمة ليس ألنها قرارات 
غير عادلة بل ألن العالم اليوم ال تحكمه الشرعية الدولية والقانون الدولي بل القوة والمصالح، بالرغم من 

ائيل وأمريكا إال أنها قرارات تحافظ على حضور القضية الفلسطينية واسم التنكر لهذه القرارات من قبل إسر
فلسطين في المحافل الدولية وفي الضمير العالمي، كما أن االستمرار في إحياء اليوم العالمي للتضامن مع 
 الشعب الفلسطيني يؤكد أن القضية الفلسطينية ما زالت بدون حل وأن غالبية دول العالم ما زالت تدعم
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الشعب الفلسطيني في مطالبه العادلة، وهذا يؤكد أن احتالل إسرائيل لكل فلسطين ال يعني نهاية القضية 
 إال أن أساس  رغم مرور عقود طويلة على نكبة فلسطين.وأن القوة ال يمكنها تثبيت حق لالحتالل

لب الفلسطينية العادلة التضامن مع الشعب الفلسطيني اليوم هو العمل المتوازي من الخارج في دعم المطا
 تقود للتحرير  ٕومن الداخل استعادة الوحدة الوطنية وانهاء االنقسام بأي ثمن والتوصل الستراتجيه وطنيه

  .والتحرر من االحتالل

    تتعدى  بهذا اليوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني فال بد وان تكون المناسبة ٕواذ يحتفل العالم
صائد المؤثرة أو عرض أفالم ونشاطات فولكلورية، فالتضامن الحقيقي الخطابات الرنانة وقراءة الق

 الهادفه إلى التنكر للحقوق الوطنية    هو العمل على التصدي للمخططات الصهيو أمريكي المطلوب
 تتنكر لقرارات األمم المتحدة، مما يتطلب وضع آلية   الفلسطينية وتكريس االحتالل وتهويد القدس وجميعها

ة إلسرائيل تقود إلى تحقيق حل نهائي يوفر للشعب الفلسطيني فرصة للعيش الكريم وحقه في دولية ملزم
إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب  .إقامة دولته المستقلة بحدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس

ة لالستقالل الفلسطيني هو يوم تذكير العالم بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع خطة محكم
والحرية، ومن خالل مراجعة قرارات األمم المتحدة نالحظ أن لهذه القرارات سقفا سياسيا أعلى من سقف 
كثير من الدول العربية وحتى من سقف النخب السياسية الفلسطينية، كما تمنحنا حقوقا مشروعه تتمثل 

ليس فقط في الشرعية الدولية وقراراتها وال في الحق بمقاومة االحتالل، األمر الذي يدفعنا للقول بأن الخلل 
في اختالل موازين القوى بل أيضا في النظام السياسي الفلسطيني المنقسم على ذاته والمتصارع بين 

  .مكوناته

  ١٦ص/٢/١٢/٢٠١٩الدستور 

*** 

 اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

 عوض الصقر

نوفمبر من كل عام باليوم العالمي /تحتفل دول العالم في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني
 .١٩٧٧للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في العام 

وم على تعاطف المجتمع الدولي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة التي أقرتها ويتركز مغزى هذا الي
األمم المتحدة وجمعيتها العامة ومجلس األمن الدولي وخاصة حقه في العودة إلى دياره التي شردته 
 عصابات اإلجرام الصهيوني المدججة بالسالح والعتاد على مرآى ومسمع من حكومة اإلنتداب البريطاني،

الملفت للنظر أنه وبالتزامن مع هذه المناسبة .صاحبة الوصاية على فلسطين حينئذ في ذلك الحين
الرمزية، أطلق وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو تصريحا صحفيا مدويا أكد فيه أن المستوطنات 

فما هي الرسالة التي اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة، شرعية وليست مخالفة للقانون الدولي، 
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أراد أن يوصلها لألسرة الدولة؟ أعتقد أن بومبيو أراد أن يوصل رسالة استهتار وتحد للمجتمع الدولي 
برمته، إضافة إلى أنها رسالة إعالن الحرب الحقيقية بحق الشعب الفلسطيني، فاالحتالل الصهيوني 

رة، وأقام على أنقاضهم المستوطنات الغاشم طرد أصحاب األرض الشرعيين وشردهم في أنحاء المعمو
اليواء اللقطاء وشذاذ اآلفاق وكل هذ الجرائم المنكرة ليست مخالفة للقانون الدولي برأي بومبيو ورئيسه 

لقد زال القناع الزائف عن الوجه القبيح للواليات المتحدة بعد أن كانت اإلدارات األمريكية .دونالد ترمب
د الماضية أسلوب التمويه والتضليل في مسرحية اإللتزام بحل القضية  على مدى العقو السابقة تمارس

الفلسطينية وها هي اليوم تتعدى بشكل صارخ وفاضح على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بعد أن 
.. أكد بومبيو بأن المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة ال تتعارض مع القانون الدولي

أعضاء في مجلس نوابه، على عريضة ) ١٠٧ ( عرض الحائط بإرادة الشعب األمريكي حيث وقعضاربا 
  .استنكروا فيها هذ القرار وطالبوا وزير الخارجية بالتراجع عنه

أملنا أن ال يكون يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني مناسبة استعراضية للخطابات الرنانة وقراءة 
 والنشاطات الفولكلورية، فالتضامن الحقيقي هو بالعمل على ايجاد خارطة القصائد المؤثرة وعرض األفالم

طريق ناجعة وناجحة تؤدي للتوصل إلى الحل العادل الذي يوفر للشعب الفلسطيني فرصة العيش الكريم 
أعتقد أنه يجب استغالل هذه المناسبة لتأكيد التضامن الحقيقي مع كافة حقوق الشعب .على ثرى وطنه

ٕ المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير واقامة دولته الفلسطيني
الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف كما يجب استغالل هذه المناسبة لتذكير 

ستبقى المجتمع الدولي بأن قضية الالجئين الفلسطينيين وهي أحد المكونات الرئيسية للقضية الفلسطينية، 
 وخاصة  إحدى أهم قضايا الوضع النهائي وأنه يجب أن تحل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة

كما يجب استغالل هذه المناسبة أيضا، لتذكير األسرة . بما يضمن حقهم في العودة والتعويض١٩٤القرار 
أقرتها الجمعية العامة لألمم الدولية بأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه المشروعة التي 

المتحدة التي اعتمدت هذا اليوم للتضامن معه، وأن عدم حل القضية الفلسطينية، سوف يؤدي ليس إلى 
زعزعة أمن المنطقة واستقرارها وتصاعد وتير العنف فحسب، بل أيضا أمن واستقرار العالم بأسره، فهل 

ٕكيف ال واسرائيل هي التي ..  وجريء بطرد إسرائيل منهاتبادر الجمعية العامة إلى اتخاذ قرار حازم وحاسم
 الذي أكد على حق الالجئين ١٩٤رفضت على الدوام، االنصياع إلى جميع قراراتها بدءا بالقرار 
    المتعلق٢٤٢ ومرورا بالقرار ١٩٤٨الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها في أعقاب نكبة 

 الذي طالب إسرائيل بااللتزام بالتوصل إلى السالم العادل ٣٣٨ والقرار  تلةباالنسحاب من األراضي المح
  ..والدائم في المنطقة، فهل من مستجيب؟

  ١٦ص/٢/١٢/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  اخبار باالنجليزية
  

Bishops oppose illegal settlements, stand in solidarity with Church 

in Holy Land 

  (WAFA) – The Bishops of England and Wales issued a statement opposing the continued 

Israeli construction of illegal settlements in occupied Palestinian territories. 

At the end of their Autumn meeting, the Bishops issued a statement from Bishop Declan 

Lang, chair of the department for International Affairs of the Bishops' Conference, stating 

that: “As Bishops of the Holy Land Coordination have consistently highlighted, we all have 

a responsibility to oppose the continued construction of illegal settlements, which not only 

fuels human rights violations, but imperils any chance of a two-state solution.”“We stand 

in solidarity with the Church in the Holy Land as it strives for justice and peace amid these 

increasingly difficult circumstances and look forward to reiterating this support in person 

during our forthcoming visit to Christian communities in Palestine," the statement 

concluded. 

.R.T 

wafa1/12/2019   

*** 

Presidency condemns new Israeli settlement plan in Hebron 

RAMALLAH, Sunday, December 1, 2019 (WAFA) – The presidency condemned the Israeli 

new settler project announced today by Israel’s new defense minister, Naftali Bennett, 

regarding the establishment of a settler neighborhood in Hebron’s wholesale market. 

The presidency affirmed that this Israeli announcement represents the first tangible result 

of the administration of US President Donald Trump to legitimize settlement activity, 

which is a prelude for annexation.  The presidency said this Israeli plan constitutes a 

blatant violation of international law, UN resolutions, and signed agreements, slamming it 

as a new provocative step that is totally rejected.The presidency held the Israeli 

government responsible for these crimes committed against the Palestinian people and 

their land, calling on the international community to promptly move to stand in the face of 

these Israeli measures and take concrete steps in response to this Israeli escalation, starting 

with a comprehensive boycott of Israeli colonial settlements.The presidency reiterated once 

again that the establishment of a Palestinian state within the 1967 borders with East 

Jerusalem as its capital is the only solution to achieve peace, security and stability in the 

region. 

.R.T 

wafa 1/12/2019 

*** 
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