
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  أخبار وواقع القدس

  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٩ / كانون األول/ ٣٠
  
  
  

  

 

  

  :لىللمزيد من األخبار تابعونا ع

 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 

 

https://www.youtube.com/rcjajordan 

 

https://www.rcja.org.jo 

 

 



 
١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
٢

  المحتوى

  والقدساالردن 

ًاستمرار األردن بدوره التاريخي في حماية القدس والدفاع عنها انطالقا من  •
  ٣  الوصاية الهاشمية على مقدساتها

  شؤون سياسية

  ٤   ٢٠١٩ام صالبة الملك في قضايا مفصلية يربك اليمين اإلسرائيلي وينهي ع •

  ٧  هدم المنازل جريمة حرب: الخارجية الفلسطينية •

  اعتداءات

  ٨  االحتالل يعتقل أحد حراس المسجد األقصى •

  ٨  صلوات تلمودية بالمنطقـة الشرقيـة من المسجد األقصى المطلة على قبة الصخرة •

  اعتداءات/ تقارير

  ٩  ألف منزل مقدسي مخطرة بالهدم " ١٨" •

  آراء عربية

  ١١  يالد الصهيونيةهدية الم •

  ١٢  السباق نحو التطرف والعنصرية •

  ١٣  !.. االنتخابات والقدس ماذا تعني •

  ١٥  سالح االغتيال الصهيوني الخفي •

  آراء عبرية مترجمة

  ١٦  قصور شديد •

  اخبار باالنجليزية

Israeli gov’t ignores PA request for elections in J’lem ١٧  

Over 200 Israeli settlers storm al-Aqsa Mosque ١٨  

  

  



 
٣

  القدساالردن 

  استمرار األردن بدوره التاريخي في حماية القدس 

  ًوالدفاع عنها انطالقا من الوصاية الهاشمية على مقدساتها

  دعم متواصل للفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة وتعزيز االستقرار في المنطقة

  

ًعبد اهللا الثاني، محليا واقليميا ودوليا، االهتمام  أبرزت الجهود التي قادها جاللة الملك -عمان  ً ًٕ
ًوالحرص الملكي في ملفات الشأن الوطني العام، والتي طالما تصدرت أجندة العمل الملكية، سياسيا 

ًواقتصاديا واجتماعيا وتنمويا ً.  

، كما تصدرت األولويات الوطنية وتحقيق التنمية االقتصادية واالستقرار السياسي في المنطقة
ونشر السلم واألمن الدوليين، وتوضيح المفاهيم السمحة التي ينطلق منها الدين اإلسالمي الحنيف، 

، والتي ٢٠١٩وتعزيز آفاق التعاون بين مختلف الثقافات والشعوب، اهتمامات جاللة الملك خالل العام 
  .لدولة األردنية بوجه عامترافقت مع جهود دولية متواصلة لحماية المصالح الوطنية والتأكيد على ثوابت ا

ًفقد بذل جاللة الملك جهودا مكثفة ودؤوبة في مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية، على جميع المستويات المحلية واإلقليمية والدولية، لالرتقاء بمستوى معيشة المواطن 

التخفيف من معاناته في مختلف وتحسين ظروفه االقتصادية، والنهوض بنوعية الخدمات المقدمة له، و
الظروف، إلى جانب التوجيهات المستمرة من جاللته للحكومة، لضمان توفير حياة ومستقبل أفضل 

  >>...لألردنيين

ًواستمرارا للنهج الملكي في التواصل المباشر مع المواطنين، حرص جاللة الملك طيلة هذا العام 
 المواطنين فيها، فيما شهد الديوان الملكي الهاشمي، بيت على زيارة العديد من مناطق المملكة، ولقاء

ًاألردنيين جميعا، لقاءات عديدة مع ممثلي الفاعليات الشعبية والرسمية، ركزت بمجملها على سبل تحسين 
وتطوير األوضاع االقتصادية والمعيشية للمواطنين، حيث عكست هذه اللقاءات اهتمام جاللته وحرصه 

  .ة من المواطنين واالطالع على التحديات التي تواجههم وسبل تجاوزهاعلى االستماع مباشر

ًوتأكيدا على التعاون الدولي لمواجهة مختلف األخطار والتصدي لها، ألقى جاللة الملك .. >>
ًخطابا في الجمعية العامة لألمم المتحدة، خالل الجلسة العامة الجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية 

يورك، أكد فيه أن استمرار االحتالل اإلسرائيلي مأساة أخالقية عالمية، وال يمكن ألي احتالل أو في نيو
ُنزوح أو إجراءات تتخذ بالقوة أن تمحو تاريخ شعب أو آماله أو حقوقه، أو أن تغير التراث الحقيقي للقيم 

ب على أنه ما من شيء المشتركة بين أتباع الديانات السماوية الثالث، كما شدد جاللته في الخطا
  .يستطيع أن يسلب حقوق الشعب الفلسطيني الدولية بالمساواة والعدالة وتحقيق المصير



 
٤

وبذات الصدد، يجدد جاللة الملك باستمرار التأكيد على موقف األردن الثابت والواضح تجاه 
قيام دولتهم المستقلة القضية الفلسطينية بدعم األشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، و

  .، وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين١٩٦٧على خطوط الرابع من حزيران عام 

وخالل مشاركة جاللة الملك بأعمال الدورة العادية الثالثين لمجلس جامعة الدول العربية على 
 أن القضية الفلسطينية كانت مستوى القمة والقائه كلمة األردن فيها، والتي عقدت في تونس، أكد جاللته

وستبقى الهم األول الذي يشغل الوجدان العربي، وأن األساس في التعاطي معها ال بد أن يكون ضمن 
ًثوابتنا العربية، مشددا على أن األردن مستمر بدوره التاريخي في حماية القدس والدفاع عنها، انطالقا من  ً

  .والمسيحية فيهاالوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 

كما شدد جاللته على ضرورة االنتقال من مرحلة مواجهة التحديات كل على حدة إلى التطبيق 
آن األوان لنستعيد بوصلتنا ونقود مجتمعاتنا نحو األمن «ًالحقيقي لمفهوم العمل العربي المشترك، مضيفا 

  .«واالزدهار

 لالتحاد ٢٩ المشاركين بأعمال الدورة واستقبل جاللة الملك رؤساء البرلمانات العربية.. >>
  .«القدس العاصمة األبدية لدولة فلسطين«البرلماني العربي، التي عقدت في عمان تحت شعار 

وأكد جاللة الملك خالل مباحثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة تكثيف .. >>
يق السالم العادل والدائم وفق حل الدولتين الجهود الدولية إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وتحق

 وعاصمتها ١٩٦٧الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 
  .القدس الشرقية

  ٢ص/٣٠/١٢/٢٠١٩الدستور 

***  

  شؤون سياسية

  ٢٠١٩صالبة الملك في قضايا مفصلية يربك اليمين اإلسرائيلي وينهي عام 

 واشدةريم الر

 على وقع عالقات أردنية إسرائيلية غير مسبوقة من التوتر تزامنت مع أحداث ٢٠٢٠ُيطل عام   
ٕمفصلية مرت بها المملكة، شكل فيها تصميم جاللة الملك عبداهللا الثاني واصراره على اتخاذ مواقف  ّ

 تسلمه جائزة عقب- صارمة، ال تقدر بثمن مهما كلف اآلمر، ودفع الملك لوصف العالقة مع اسرائيل 
 .«في أسوأ حاالتها اآلن» ، بأنها ٢٠١٩لعام »  الباحث- رجل الدولة«

 الذي يوشك على االنتهاء، بدا مبكرا، بأنه عام لن يكون سهال، وأحدثت قضايا ٢٠١٩في العام  
عديدة، تغييرا في مالمح العالقات مع إسرائيل، منها إنهاء االتفاق الخاص حول أراض في منطقتي الغمر 



 
٥

لباقورة، واإلفراج عن المواطنين هبه اللبدي و عبد الرحمن مرعي، والءات الملك الثالث، أظهرت إرادة ا
 .سياسية حاسمة للتغيير، بسبب تعنت اليمين اإلسرائيلي فيما يتعلق بعملية السالم

 عودة الغمر والباقورة

» الغمر و الباقورة«ي  أعلن الملك عزمه، عدم تجديد ملحق٢٠١٨في نهاية تشرين االول من عام   
 .في اتفاقية السالم مع إسرائيل

وفي مطلب شعبي تالقى معه موقف ملكي غاضب أيضا من السياسات اإلسرائيلية، ازدادت   
، -  الباحث آنذاك وحتى االن عن تشكيل الحكومة- رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو» محنة«

ي الماضي، خالل افتتاحه، الدورية العادية األخيرة لمجلس اآلمة ليعلن الملك، في العاشر من تشرين الثان
 ٢٥وهو ذات اليوم الذي ينتهي به العمل رسميا بالملحقين، فرض السيادة األردنية على المنطقتين، بعد 

 .١٩٩٤عاما من االنتفاع اإلسرائيلي بها، وفقا لما نصت عليه اتفاقية السالم عام 

كان التصميم الملكي في عدم تجديد االتفاق هو التزام أخالقي بالدرجة «ويقول النائب نبيل غيشان   
 ٢٥، مضيفا أن الملك ورث اتفاقية السالم التي تسمح لالسرائيليين باالنتفاع من المنطقتين لمدة »األولى

ة عاما، وحتى لو كان الملك الراحل الحسين على قيد الحياة، لم يكن ليقبل تمديد هذا االنتفاع ولو لساع
 .واحدة

قرار الملك بعدم تجديد ملحقي الغمر والباقورة، ال يقل أهمية عن قرار تعريب قيادة الجيش، » ويزيد  
 .«وهو قرار سيدخل التاريخ األردني ويشار له بالبنان بعد عشرات السنين

واوضح الغيشان، انه بإعالن الملك فرض سيادتنا الكاملة على منطقتي الغمر والباقورة، سبقه   
َأيام، إغالق البوابات في وجه المزارعين اإلسرائيليين، وتزامن اإلعالن مع رفع العلم األردني، وتثبيت ب ّ

خارطة المملكة الجغرافية من جديد، ما يعني إنهاء أي تدخل إسرائيلي بأراضيه وقوانينه الخاصة، وانتفاء 
 .مبررات المعاملة الخاصة

 سينتهي على وقع أسوأ حالة للعالقات ٢٠١٩لعام ويرى النائب األسبق جميل النمري، أن ا  
 .األردنية مع إسرائيل، وسيكون صفعة قوية للحكومة االسرائيلية

إن العالقات في أسوأ حاالتها وفق تقارير صحفية دولية واعترافات إسرائيلية ومن قبلها «ويقول   
لك لمواقف صارمة وحاسمة في أكثر ، مفسرا ذلك أنه نتيجة اتخاذ الم»تصريح للملك لوسائل إعالم أميركية

من مناسبة، وخصوصا إزاء االعتداءات على المسجد األقصى، والتوسع االستيطاني واعتقاالت ألردنيين 
 .ٕوانهاء ملحقي الغمر والباقورة

ويضيف النمري، إن االحتفال باستعادة الغمر والباقورة، ليس في الواقع احتفاال بتحرير أراض من   
ٕائيلي، وانما احتفال بموقف سياسي وطني بإنهاء العمل باتفاقية كانت عنوانا لحسن النوايا االحتالل اإلسر

 .رافق معاهدة وادي عربة



 
٦

إن اإلعالن الملكي بإنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر، تبعا خطوات هامة أخرى «ويزيد النمري   
د يوم من فرض السيادة األردنية عليها، تمثلت بزيارة جاللته وولي العهد األمير الحسين، الباقورة، بع

وبعدها رافقه ولي العهد أيضا، وأديا الصالة داخل منطقة الغمر، وهو ما يعكس تالقي المطلب الشعبي 
 .بإنهاء الملحقين، مع الموقف الرسمي الغاضب من السياسات اإلسرائيلية

تمديد المملكة أم ال النتفاع في الوقت الذي كان الحديث، يتفاعل حول  اإلفراج عن اللبدي ومرعي
االسرائيليين بالغمر والباقورة، شهدت العالقات األردنية اإلسرائيلية توترا ملحوظا، بسبب اإلصرار الملكي 
ذاته على عودة المواطنين األردنيين اللذين اعتقلتهما السلطات اإلسرائيلية وهما هبة اللبدي وعبدالرحمن 

 .مرعي إلى وطنهما سالمين

السادس من تشرين الثاني الماضي حتى تكللت الجهود الملكية بالنجاح في حمل الجانب فجاء   
ّاإلسرائيلي على اإلفراج عن المواطنين، بعد احتجازهما لعدة أسابيع، نهاية شهر آب وبداية شهر أيلول 

ّعلى جسر الملك حسين، أثناء توجههما للضفة الغربية، لحضور مناسبات اجتماعية، فأثمرت ال تعليمات ّ
الصارمة من الملك للحكومة ووزارة الخارجية، باتخاذ كل ما يلزم من خطوات إلعادتهما سالمين مهما كلف 

 .األمر

ويرى غيشان، أن قضية اللبدي ومرعي كانت نوعا من االستفزازات اإلسرائيلية التي جاءت في   
را استراتيجيا أردنيا ولم يكن هنالك سياق الضغط على األردن، في موضوع الباقورة والغمر، والذي كان قرا

 .أي مجال للمساومة عليه، حتى لو اعتقلوا مئات األردنيين، وما كان الملك ليساوم على الباقورة و الغمر
 .تعليمات الملك الصارمة بعودتهما، رفعت من الندية، مقابل الغطرسة اإلسرائيلية«ويقول 

 الءات الملك الثالث

ٍادة الجيش في آذار الماضي، أعاد جاللة الملك التأكيد وهو مرتد زيه خالل اجتماع عسكري مع ق  
ال لضم القدس، ال لالستيطان، ال للوطن البديل، وهذا يعني ان ال : العسكري على الالءات الثالث الثابتة

يجة تنازل عن الثوابت في هذا الجانب بالرغم من الضغوطات اإلقليمية والدولية التي يتعرض لها األردن، نت
 .تمسكه بالثوابت العروبية تجاه فلسطين، فأزال الملك التشكيك بالموقف األردني حول هذا الجانب

» نقض«، ذاهبة باتجاه »إسرائيل«أن الملك أيقن مبكرا أن حكومة المستوطنين في » ويرى غيشان  
 إلى اليوم، فيما اإلدارة معاهدة السالم وكل االتفاقات الدولية واإلقليمية التي تمت منذ توقيع اتفاق أوسلو

، وتوافق على طلباتها، ابتداء من صفقة القرن، »المستوطنين«األمريكية الحالية تتماهى في دعم حكومة 
، »ومرورا بالجوالن وبناء المستوطنات، وحتى في موضوع ضم غور األردن الذي يتم الحديث عنه اآلن

ل البعض التشكيك بمواقف األردن القومية مشيرا إلى أن الءات الملك الثالث، جاءت بعد أن حاو
 .«والعروبية، الذي ال مساومة عليه



 
٧

هنالك استنكاف إسرائيلي، وتراجع عن معاهدة السالم، ولم يعد في قاموسهم قيام دولة «ويقول   
فلسطينية أو شبه دولة، خاصة وأنهم لم يعودوا يؤمنون باتفاقية السالم التي وقعها الملك الراحل الحسين 

 .«، فهم يريدون فقط كيانا فلسطينيا ذليال تابعا لهم برا وجوا وبحرا١٩٩٤ابين في عام ور

الكلمات الحاسمة التي تحدى بها الملك إسرائيل وداعمها الرئيسي الواليات المتحدة األميركية،   
 .ٕيراها النمري، أنها كانت محطة سياسية فارقة، وضعت األردن واسرائيل على طرفي نقيض

الالءات الملكية الثالث، كانت جوابا على صفقة القرن، مضيفا ان نتنياهو بات » النمري ويقول   
يائسا من األردن، ولذلك يترك العنان لألصوات المعادية تجاه المملكة، ويعمل على مد جسور العالقة مع 

 .«دندول عربية غير مجاورة، تعويضا واستعراضا أمام الرأي العام، الذي يالحظ فشله مع األر

  ٣ ص٣٠/١٢/٢٠١٩الرأي 

*** 

 هدم المنازل جريمة حرب: الخارجية الفلسطينية

  بترا- رام اهللا 

وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية السياسة اإلسرائيلية القائمة على هدم المنازل جريمة حرب وفق   
.  هذه الجريمةالمحكمة الجنائية الدولية، ومواصلة العمل لمحاسبة كل مسؤول إسرائيلي ساهم بارتكاب

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم األحد، أن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم 
 مبنى في ٦١٧كشف في تقريره الشهري األخير، أن سلطات االحتالل هدمت أو صادرت " اوتشا"المتحدة 

وأضاف .  فلسطينيا٨٩٨دى إلى تهجير الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خالل العام الحالي، ما أ
، في دليل جديد على ٢٠١٨ بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام ٣٥ان هذه األرقام تمثل زيادة بلغت 

أن إسرائيل؛ القوة القائمة باالحتالل في فلسطين، تواصل االخالل بواجباتها تجاه الفلسطينيين تحت 
  .االحتالل

حتالل اإلسرائيلي اليوم، بوقف العمل في إحدى األراضي الزراعية وفي السياق، أخطرت قوات اال  
  .بمنطقة الحمة باألغوار الشمالية المحتلة، بحجة انها تقع بمنطقة اثرية

إن مساحة االرض تقدر بعشرة : وقال مسؤول ملف االستيطان في االغوار عارف دراغمة في بيان  
 .طن فلسطينيدونمات، مزروعة بالبقوليات وتعود ملكيتها لموا

  ٨ ص٣٠/١٢/٢٠١٩الرأي 

*** 

  

  



 
٨

  اعتداءات

  االحتالل يعتقل أحد حراس المسجد األقصى

 

المبارك فادي عليان بعد دهم  المسجد األقصى اعتقلت قوات االحتالل، فجر اليوم األحد، حارس  
 .منزله في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة

وجاء اعتقال فادي ضمن حملة االعتقاالت الواسعة التي شنها االحتالل فجر اليوم في بلدة   
  .العيسوية، وتم تحويله الى مركز اعتقال المسكوبية غربي القدس

  ٣٠/١٢/٢٠١٩دس موقع مدينة الق

*** 

 صلوات تلمودية بالمنطقـة الشرقيـة من المسجد األقصى المطلة على قبة الصخرة

 

 ٢٠٠أمس األحد، الحماية لقرابة الـ ّ أمنت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، صباح -فلسطين المحتلة 
  .متطرف يهودي خالل اقتحامهم لباحات المسجد األقصى المبارك، في القدس المحتلة، والتجول في باحاته

 لعشرات) بتوقيت القدس(ً صباحا ٠٧:٣٠من الساعة الـ » باب المغاربة«وفتحت شرطة االحتالل 

وأمنت شرطة االحتالل والقوات الخاصة . جموعاتالمستوطنين الذين دنسوا باحات األقصى على شكل م
باب «ًالتابعة لها الحماية للمتطرفين اليهود خالل اقتحام األقصى والتجول في باحاته وصوال عند 

  .قبل الخروج من هناك» السلسلة

ً مستوطنا، اقتحموا ١٩٤وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة، بأن أكثر من 
وأوضحت أن هؤالء المستوطنين . صى أمس، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيليالمسجد األق

  .اقتحموا باحات األقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جوالت استفزازية قبل أن يغادروه من باب السلسلة

ى وقام المستوطنون بأداء صلوات تلمودية ودعوات علنية في المنطقة الشرقية من المسجد األقص
ًكما قام البعض منهم بأداء صالة السجود متخفيين بين زمالئهم خوفا من . المطلة على قبة الصخرة

  .منعهم من قبل حراس المسجد األقصى

إلى ذلك، هددت مخابرات االحتالل، أمس األحد، بسحب بطاقة الهوية من شبان في بلدة ..>>
وأوضح المحامي محمد محمود أن قوات . »ارةٕالمشاركة في المواجهات والقاء الحج«العيسوية، بذريعة 

االحتالل هددت بتحويل ملفات ألهالي بلدة العيسوية لوزارة الداخلية االسرائيلية لسحب هوياتهم، في حال 
االستمرار بالقاء الحجارة والمشاركة بالمواجهات، وجاء ذلك خالل التحقيق مع شبان اعتقلوا فجرا من 

  .العيسوية



 
٩

سلطات االسرائيلية قررت اإلفراج عن الشبان الذين اعتقلوا، بعد تحذيرهم من وأضاف محمود أن ال
وهددت بتحويل ملفهم لوزارة الداخلية » بإلقاء الحجارة والمواجهات في البلدة«مشاركتهم أو أوالدهم 

  .«لسحب هوياتهم«

حاجة ب« سحب الهويات «أن ذلك يأتي ضمن تهديد أهالي البلدة «وقال المحامي محمد محمود 
وشمل القرار اإلفراج عن كل من زكريا عليان، » .إلجراءات طويلة ومعقدة ومن غير السهل تنفيذ التهديد

وسامي عبيد، ومراد عبيد، وفادي مصطفى، ومروان داري، وسامر عبيد، و كايد محمود ، وجمال عطية، 
  .ومحمد زهرة، وناصر محمود، وفادي عليان

حد، حملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، وشنت قوات االحتالل فجر أمس األ
تخللها اعتقال عددا من الشبان، جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بزعم المشاركة في أعمال 

وتركزت االعتقاالت في العيسوية، التي شهدت مواجهات ليلية مع قوات . مقاومة شعبية ضد المستوطنين
 ١٤ت البلدة وداهمت المحال التجارية وأجرت تفتيشات بالمنازل، حيث تم اعتقال االحتالل التي اقتحم

  )وكاالت. (شابا

  ١٦ص/٣٠/١٢/٢٠١٩الدستور 

*** 

  اعتداءات/ تقارير 
  

 ألف منزل مقدسي مخطرة بالهدم " ١٨"

 كمال زكارنة

 

عند سماع هذا الخبر المتعلق بسياسة التطهير العرقي، التي تمارسها سلطات االحتالل الصهيوني في 
االراضي الفلسطينة المحتلة، وفي طليعتها القدس الشرقية المحتلة ، عاصمة دولة فلسطين المحتلة،فان 

دعوة الى تدخل دولي حاسم ورادع ،يمكن ان يحمي هذا العدد الهائل اول ما يتبادر الى الذهن،ضرورة ال
من منازل الفلسطينيين الذين بنوها بحبات العرق ،وبجهود ذاتية ،ودفعوا تحويشة العمر لبنائها إليواء 
عائالتهم وأسرهم ،ومنع جرافات االحتالل من الوصول اليها ونهشها بانيابها وتدميرها وجعلها ركاما 

ويضيع تعب السنين وااليام في لحظة لم تكن في الحسبان،ويتحول الساكنين فيها الى تائهين وحطاما ،
   هائمين على وجوههم في العراء ،دون مأوى فوقهم وال تحتهم

هذا العدد الضخم من البيوت والمنشآت المهددة بالهدم،تعادل مدينة كبيرة ،يقطنها اكثر من مئة 
الل تهديداتها سوف تصبح اثرا بعد عين ،ويهيم عشرا االلوف من الف نسمة ،اذا نفذت سلطات االحت

الفلسطينيين في كل مكان ،واذا مضت قوة االحتالل بهذه السياسة ،التي سوف تطال جميع المدن والقرى 



 
١٠

والمخيمات الفلسطينية الحقا ،فان تفريغ االراضي الفلسطينية بهذا االسلوب االقتالعي التدميري ،سوف 
  .تالليا متبعا ،ان لم تجد رادعا دوليا قويا يوقف هذه السياسة االجراميةيصبح نهجا اح

يجب التحرك سريعا عبر جميع المنظمات والهيئات الدولية ،ودول العالم المؤثرة وتحريك الجهود 
السياسية العربية واالسالمية المشتركة لمنع حدوث هذه المجزرة غير المسبوقة في التاريخ البشري،وال بد 

التصدي لها بكل الوسائل واالمكانات لحماية ممتلكات المواطنين الفلسطينيين وتمكينهم من الثبات من 
   والصمود في ارضهم ومنازلهم

الى جانب اخطارات الهدم الجماعي للبيوت والمنشآت الفلسطينية ،هماك تهديدات وزير الحرب 
المستوطنين ،وهذا يعني ان تلك االراضي والعدوان الصهيوني ،بتسجيل اراضي في الضفة الغربية بأسماء 

بشكل تلقائي،دون الحاجة لسن قانون الضمة والسيادة االحتاللية عليها ،الن مجرد » اسرائيلية«اصبحت 
التصرف بها ضمن القوانين واالنظمة االحتاللية ،فهذا يعني انتزاعها من اصحابها الشرعيين وتحويلها 

   سمي من حكومة االحتالللملكية المستوطنين الغزاة ،بقرار ر

االستعجال غير المسبوق في عملية االستيالء على االراضي في الضفة الغربية المحتلة ،وتفريغها 
 والسمتوطنين ،ويوازي ذلك هجوم كاسح على االرض  من سكانها الشرعيين وزراعتها بالمستوطنات

لوجود الفلسطيني ،بكل تأكيد يخفي والمنزل واالنسان في القدس الشرقية المحتلة لتفريغها ايضا من ا
وراءه اهدافا صهيونية استراتيجية ،ذات صلة مباشرة بالمشروع التاريخي الصهيوني الذي سوف تصل 

  .شظاياه مساحات اكبر بكثير من مساحة فلسطين المحتلة

خطورة سياسة االحتالل هذه ،وما يترتب عليها من نتائج كارثية على فلسطين ومحيطها ،يتطلب 
ركا عربيا جماعيا سريعا وجادا على المستوى العالمي ،والعمل على انقاذ ما يمكن انقاذه ،وعدم تح

   االعتماد على المحكمة الجنائية الدولية فقط،النها تتحرك بعد وقوع الحدث

يجب ان يقتنع العالم ،بأن كل ما تقوم به سلطات االحتالل االسرائيلي في فلسطين المحتلة ،يهدف 
 االرض من السكان الفلسطينيين واالستيالء عليها لصالح االستيطان ،وان جميع الحجج االمنية الى تفريغ

  .والدفاع عن النفس التي تسوقها كاذبة وواهية وباطلة

  ١١ص/٣٠/١٢/٢٠١٩الدستور 

***  
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  آراء عربية

 هدية الميالد الصهيونية

 فايز بصبوص الدوايمة. د

في هذه األيام والتي يحتفل فيها اإلخوة المسيحيون في كل العالم بأعياد الميالد المجيدة يرسل 
ناضل الكبير رئيس أساقفة سبسطية األرثوذكسي في القدس المحتلة الصهاينة هدية في محاولة اغتيال الم

المطران عطااهللا حنا، هذه الرسالة التي البد أن يتلقفها كل إنسان يؤمن بين الوئام الديني ال يمكن أن 
شعب اهللا (ًيكون جزءا من الفكر الصهيوني القائم على العرقية والعنصرية ورفض اآلخر ونرجسية، 

جزء ال يتجزأ من استهداف الكيان الصهيوني للمقدسات اإلسالمية والمسيحية والمقامات هو ) المختار
الدينية وتأكيده على الهوية اليهودية للكيان الصهيوني، لذلك ال يمكن أن يستغرب تصرفاته اتجاه الرموز 

ى الهوية الوطنية الدينية والروحانية فالبشر والحجر ورمزيتها تشكل حجر عثرة أمام أحالمه في القضاء عل
ًوالدينية لألشياء والبشر، وهذه سياسة قد جعلت منه كيانا معزوال منبوذا عنصريا يشكل لوجوده تجسيدا 

فالقاصي والداني يعلم أن المطران .للشر اإلنساني كرديف للمنظومة األخالقية الكلية للحضارة اإلنسانية
لسطيني وفي دفاعه المستميت عن المقدسات عطااهللا حنا يقوم بدور محوري في النضال الوطني الف

المسيحية وعن عروبة القدس وعن الوصاية الهاشمية على مقدساتها المسيحية واإلسالمية، انطالقا من 
ذلك سارع األردن إلى استقبال المطران عطااهللا حنا للعالج، ذلك أن األردن يعتبر أي استهداف ألي رمز 

اف لثوابت الهاشميين القائمة على الوئام الديني والحضاري والمفهوم من رموز األديان بكليتها هو استهد
الكلي للتكافل والتكامل بين األديان وثوابتها األخالقية والدينية للبشرية جمعاء وفي هذا السياق فقد قال 

ن األردن مالذ الفلسطينيين ومليكه وحكومته وشعبه لم يتوانوا عن دورهم القومي اتجاه فلسطي(المطران 
إن المطران عطااهللا حنا من أبرز الرجاالت المسيحية المدافعين عن القضية الفلسطينية .)بقضيتها وشعبها

في المحافل الدولية المعنية بمسيحي الشرق، كما أنه يعتبر أن االنسجام والوئام الديني يجد تجليه األكثر 
تمعي، والتي ترسخت من الثوابت القيمية في المملكة األردنية الهاشمية الحاضنة الطبيعية لالندماج المج

للهاشميين وصوال إلى تعميق هذا الوئام في المجتمع األردني وما أدل على ذلك روح اللقاء الذي جمع 
جاللته مع رموز الطوائف واألديان حين أكد المجتمعون أن األردن نموذج استثنائي في التكامل والتكافل 

، إن مخطط اغتيال المطران هو نتيجة طبيعية بالنتائج المحاوالت المتكررة والتعاون والوئام واحترام المعتقد
لضرب الوحدة المصيرية بين المسلمين والمسيحيين في الصراع العربي الصهيوني وفك عقدة الترابط تلك 
هي جزء ال يتجزأ من مرتكزات الحركة الصهيونية على مدار التاريخ، وهذا ما تحاول أن تصنعه أيضا في 

  . الدول العربية واإلسالمية وهو مخطط مكشوف ال يمكن أن يخترق ألنه ثابت من ثوابت وجودنا العربيكل

  ٧ص/٢٧/١٢/٢٠١٩الرأي 

*** 
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 السباق نحو التطرف والعنصرية

  القدوةسري

بكل المقاييس عمدت سلطات االحتالل ومنذ االعالن عن تشكيل محاكمة لقادة ومجرمى الحرب   
االسرائيليين تسارعت وتيرة التطرف من قبل الحكومة االسرائيلية لتعتمد مخططا جديدا لضم اراضي الضفة 

ن قبل اللجنة المالية  مليون شيكل لدعم االستيطان في الضفة م٣٤.٥الغربية واألغوار حيث تم تخصص 
للكنيست كمنحة أمنية لالستيطان في الضفة الغربية وغور األردن وسيتم تحويل المنحة إلى الجهات 

 مليون شيكل ٥.٥المختصة لألنفاق على األمن في المستوطنات باإلضافة إلى ذلك سيتم تخصيص 
  .رلصالح خدمات اإلسعافات األولية في مستوطنات الضفة الغربية واألغوا

ان رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد شكل لجنة مشتركة بين الوزارات في حكومته   
للبحث في اجراءات فرض السيادة على مناطق االغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت وتشجيع ضمها 

بنسودا اجراء تحقيق وقد سارع من وتيرة التحرك العاجل والسريع عقب قرار مدعية محكمة الجنائية فاتو 
في ارتكاب اسرائيل جرائم حرب في فلسطين، في خطوة استباقية حيث يعتمد مخطط اللهروب الى االمام 
وفرض معطيات جديدة تعيق عمل محكمة الجنايات الدولية وقرر وفق مصادر اسرائيلية مضاعفة العمل 

تخصيص الدعم المادي وسرعة التحرك من اجل تنفيذ مخطط فرض السيادة االسرائيلية على وادي االردن و
الدولي والمساندة االمريكية لالحتالل وعقد سلسة من االجتماعات مع الفريق المشترك بين الوزارات 

  . في محاولة منهم لضرب جهود محكمة الجنايات الدولية.االسرائيلية لبحث ضم وادي االردن

ططات الضم والتوسع التي تعتمدها  مخ وفى ضوء تلك التطورات سارعت حكومة االحتالل لوضع  
 وخاصة بعد إعالن المحكمة الجنائية الدولية االنتهاء من مرحلة الدراسة  في نطاق التنفيذ والتطبيق

األولية في للحالة القائمة في فلسطين وتأكيدها أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت والطلب 
لبت في اختصاصها اإلقليمي لتمكين المواطنين الفلسطينيين من تقديم من الدائرة التمهيدية إصدار قرار ل

 ظل هذه التطورات بات من المهم توحيد الجهود من كل القوى  قضايا جنائية للمحكمة للنظر بها وهنا وفي
السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمساعدة المواطنين والبدء بتحضير ملفات تدين االحتالل واإلدارة 

ية والمستوطنين وتحضير ملفات جرائم القتل وتهديد المواطنين في أمنهم وحياتهم وسرقة اراضيهم المدن
إلقامة المستوطنات الغير شرعية عليها والبد سرعة التدقيق في الملفات المقدمة من اجل تحفيز المحكمة 

كريين وأمنيين الجنائية الدولية على مواصلة عملها وجلب مجرمي الحرب من مسؤولين سياسيين وعس
  . وزعماء مستوطنين الى العدالة الدولية

إن حكومة االحتالل وأجهزتها االعالمية والمؤسسة القضائية التابعة لها عملوا على تدشين حملة   
دولية لنزع الشرعية عن المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها قرارا بفتح تحقيق في جرائم االحتالل في 

ذلك يأتي في إطار الحملة المجنونة التي تشنها حكومة االحتالل على المحكمة االرض المحتلة وأن 
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الدولية رغم كل انتهاكاتها التي تصنف ضمن جرائم الحرب واإلبادة الجماعية والعدوان على الشعب 
  . الفلسطيني

لشرعية وانه رغم الحملة التي تشنها حكومة االحتالل على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية لنزع ا  
عنها اال ان الحقيقة باتت واضحة وال يمكن تجاوزها ان هناك ملفات وجرائم حرب من بينها االستيطان 
وفق القانون الدولي ويجب محاكمة حكومة االحتالل وقادة جيشهم الذين تورطوا بارتكاب ابشع جرائم 

بادة وممارسة العنصرية الحرب حيث ان تاريخهم حافل بالمجازر وأيديهم ملطخة بالدماء والقتل واإل
والتطرف والعمل االرهابي بحق شعب ما ذال يخضع لالحتالل وانه لدى المحكمة من ملفات تكفى للنظر 

  . ٕبفتح تحقيقات دولية وادانة االحتالل على جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني

 رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية -  سفير النوايا الحسنة في فلسطين

  ١٤ ص٢٩/١٢/٢٠١٩الدستور 

*** 

 !.. االنتخابات والقدس ماذا تعني

 عبد الرحيم جاموس.د

ٌمتفق ومصمم على ) المستعمرة االسرائيلية(م والمعارض في يبدو أن اليمين الصهيوني الحاك
تدمير كل أمل أو جهد نحو التوصل الى تسوية سياسية مع الطرف الفلسطيني، اضافة الى جملة 

، يأتي االعالن يوم السبت )المستعمرة االسرائيلية(االجراءات األحادية التي اتخذتها سلطات 
للطلب المقدم اليها من السلطة الفلسطينية بشأن الموافقة على  م عن تجاهلها أو رفضها ٢٨/١٢/٢٠١٩

اجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية، كما جرت في المرات السابقة في القدس وبقية أنحاء  َ
ٌالضفة الغربية وقطاع غزة، تأكيد جديد على نسفها لكافة األسس التي انطلقت على أساسها عملية 

 ومبدأ األرض مقابل السالم، والتي انطلقت من ٣٣٨ والقرار ٢٤٢لقائمة على أساس القرار التسوية، وا
اتفاق الحكم الذاتي المؤقت (م، بمشاركة دولية واسعة وما نتج عنها من ١٩٩١مؤتمر مدريد لسنة 

 وقد على أن يتبعه مفاوضات حول الوضع النهائي، للتوصل الى اتفاق سالم أو تسوية نهائية،) والمحدود
على التهرب من جميع تلك ) المستعمرة االسرائيلية(عملت الحكومات المتعاقبة على الحكم في 

االستحقاقات، متحدية فيها القرارات الدولية والقانون الدولي وخطة خارطة الطريق، التي سبق أن اعتمدها 
احداث وقائع على األرض مجلس األمن والتي تقوم على أساس مبدأ حل الدولتين، وما تالها من تغيرات و

تحول دون تنفيذ خطة خارطة الطريق، وقد شجعها على المضي في هذه السياسة مواقف االدارة األمريكية 
الحالية برئاسة دونالد ترامب، والمنحازة بل المتبنية لرؤى اليمين الصهيوني كاملة من كافة قضايا الوضع 

القدس وغيرها، والتي اعتبرتها ادارة ترامب عاصمة للكيان النهائي، سواء في مسألة الحدود واالستيطان أو 
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الصهيوني واتمت اجراء نقل السفارة األمريكية اليها، لذا لم نفاجأ من الموقف السلبي من الطلب 
  .الفلسطيني بشأن اجراء االنتخابات في القدس والذي أعلن عنه من قبل االعالم االسرائيلي

ئيسية في الصراع الجاري، وهي غير قابلة للمساومة من الجانب حقيقة ان القدس تمثل الحلقة الر
الفلسطيني والعربي، الذي رفض كافة االجراءات األحادية التي أقدمت عليها سلطات االحتالل بشأن القدس 

  ... وغيرها من قضايا الوضع النهائي

من األراضي سيبقى الجانب الفلسطيني الرافض لتلك االجراءات يعتبر القدس جزء ال يتجزأ 
الفلسطينية المحتلة، وهي عاصمة الدولة الفلسطينية التي قبلت عضوا مراقبا في األمم المتحدة بموجب 

ُ ، وتأكيد رفضه الجراء االنتخابات العامة في المناطق الفلسطينة األخرى دون القدس، يعد ١٩/٦٧القرار  ُ
انبه بما اتخذ من اجراءات ومواقف أحادية من ُموقفا صائبا ومبدئيا، ألن التراخي فيه سيعتبر تسليم من ج

قبل الجانب االسرائيلي بشأن القدس، كما أن اقرار السلطات االسرائيلية باجراء االنتخابات الفلسطينية في 
ًالقدس يعد اقرارا من جانبها بأن القدس جزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية المحتلة وينطبق عليها ما  ُ ُ

   ...ِألراضي المحتلة والتي يجب انهاء احتالله لهاينطبق على بقية ا

ُاالنتخابات بحد ذاتها تعد عمال من أعمال السيادة، ومن هنا تبرز االنتخابات الرمزية األوضح  ِ ُ ً ُ ِ
للتعبير عن هوية القدس الفلسطينية، ومصيرها كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة التي ستقوم بعد زوال 

  .االحتالل

ً باجراء االنتخابات بدون القدس، يعني تساوقا تاما وجليا مع مواقف وسياسات االحتالل ان القبول ً
ًازاء القدس، واخراج لها سلفا ومقدما من أي مفاوضات مستقبلية ً ٌ.  

هكذا فان المعركة الرئيسية هي في القدس وعلى القدس، وعلى ذلك يتوقف مصير العملية 
 بدون القدس، كما ال دولة فلسطينية مستقلة مستقبال بدون القدس السلمية بمجملها، فال انتخابات عامة

  .الشرقية كاملة بمقدساتها وأحيائها المختلفة وسكانها عاصمة لهذه الدولة

  ١٠ص/٣٠/١٢/٢٠١٩الدستور 

*** 
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 سالح االغتيال الصهيوني الخفي

 كمال زكارنة

التسميم عن بعد يعني القتل او االغتيال غير المباشر ،اسلوب ارهابي تمارسه االجهزة االمنية   
الصهيونية للتخلص من زعماء او شخصيات تعتقد انهم يشكلون او يمكن ان يشكلوا خطرا على الكيان 

ل ،وغالبا ما تلجأ لهذا االسلوب من االغتياالت ضد اشخاص ترغب بتعذيبهم وابعاد بأي شكل من االشكا
الشبهة عنها ،لكن الذين تريد التخلص منهم على الفوز تغتالهم بالقتل السريع سواء بالسالح واطالق 
 النار المباشر من مسافة الصفر او بالتفجير او الخنق او اية طريقة اخرى تفضي الى الموت السريع
،واالمثلة كثيرة ،مثل اغتيال القادة الفلسطينيين في تونس ولبنان واسبانيا وقبرص واليونان وفلسطين ودبي 
ومالطا وباريس وغيرها ،اما التسميم فهو تقنية قليلة االستخدام لدى االجهزة االمنية الصهيونية ،كما فعلت 

سلوب مع القائد الوطني الفلسطيني مع خالد مشعل والمرحوم ياسر عرفات ، وها هي تستخدم نفس اال
  .المطران عطااهللا حنا الذي يعالج في عمان حاليا

القائدان العربيان اللذان تعرضا لالغتيال بهذه الطريقة هما الرئيس الجزائري االسبق المرحوم   
،وال يوجد ٢٠٠٤» ابو عمار«،والرئيس الفلسطيني السابق الراحل ياسر عرفات ١٩٧٨هواري بو مدين 

 تقنية االغتيال بالتسميم كما هي االجهزة االمنية الصهيونية ،فهي  از امني في العالم يتقن استخدامجه
متخصصة ومحترفة في ذلك ،ولديها طرقا كثيرة اليصال السم الى جسد الضحية المستهدفة ،ومن التقارير 

 ،ان احد عناصر المخابرات التي اطلعت عليها والتي توضح كيفية اغتيال الرئيس الجزائري الراحل بومدين
الصهيونية تقمص دور مصور صحفي ،وقام بتسليط الكاميرا باتجاه بومدين وهو في مؤتمر صحفي 
مشترك مع احد الرؤساء العرب حيث كان في زيارة الحدى الدول العربية ،وقام بتصوير المؤتمر ،لكنه في 

مرحوم بومدين ،الذي لزم الفراش بعد ذلك فترة ّالواقع بث سموما وجهها اشعاعيا بواسطة الكاميرا لجسم ال
زمنية ليست بالقليلة الى ان توفاه اهللا ،وهناك تشابه كبير جدا بين طريقتي اغتيال ابوعمار وابو مدين 
،وكل منهما صارع تأثير السم فترة طويلة ،اي الموت البطيء ،واجهزة االمن الصهيونية تدرك ان ال شفاء 

  . م الترياق الموجود لديها فقطمن التسميم اال باستخدا

المؤشرات والدالئل تشير الى ان المطران عطااهللا حنا ربما يكون تعرض لنفس عملية االغتيال   
،بالتسميم الذي تظهر نتائجه ويتبين مفعوله ببطء كبير ،وهذا ما ستثبته التحاليل المخبرية والطبية قريبا ، 

  .منفذي عملية التسميممع التأكيد على ان العالج موجود في جيوب 

اساليب كثيرة يمكن ان تسستخدمها اجهزة االمن الصهيونية لتسميم المتسهدفين ،اما عن بعد باالشعاع 
  . ،او بواسطة الطعام والشراب والمالبس ،او من خالل المالمسة المباشرة كالمصافحة وغيرها
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،ال تقوم بتنفيذها غير دولة الكيان اعمال القتل واالغتياالت التي تعتبر ذروة االعمال االرهابية   
الغاصب لفلسطين ،التي هدد وزير حربها مجددا انه سيعود لسياسة االغتياالت في فلسطين المحتلة لقتل 

  .رموز وطنية فلسطينية يعتقد هو انهم يشكلون خطرا على كيانه المحتل

وت والقتل وسفك الدماء ،وال هذه هي حقيقة الكيان الصهيوني الغاصب ،ال يفهم وال يعرف اال لغة الم
 .يمكنه ان يستمر ويعيش دون ذلك

  ١٥ ص٢٩/١٢/٢٠١٩الدستور 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

 قصور شديد

  ٢٩/١٢/٢٠١٩شلومو شمير  -معاريف

 

قصور سياسي، خطأ استراتيجي وضرر إعالمي ستسجل في طالح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
ال يدور الحديث هنا .  سلم االولويات والخطاب العام لدولة إسرائيلوادانته على شطبه موضوع السالم من

 ففي سحق موضوع السالم، –عن شبهات تخضع لالستماع وال عن ملفات سيقدم فيها إلى المحاكمة 
  .نتنياهو مذنب

لفترة غير قصيرة تمتع نتنياهو بالهالة التي حققها في إسرائيل وفي األسرة الدولية في اعقاب 
ولكن في السنوات االخيرة ابتعد وتجاهل .  ايالن الشهير، الذي تعهد فيه بحل الدولتين للشعبينخطاب بار

. ال يدور الحديث عن فشل جهوده الحالل السالم. بشكل معلن واستعراضي عن هذه الفكرة السياسية
م لموضوع اما التجاهل التا.  الفلسطيني ليس عارا–فالفشل في تحقيق حل سياسي للنزاع االسرائيلي 

  .السالم، مثلما يفهم من سلوكه في السنوات االخيرة، فهو جريمة سياسية ال تغتفر

ايهود باراك، كرئيس للوزراء، يذكر كمن حاول التفاوض مع ياسر عرفات في البيت االبيض برعاية 
سلطة ايهود اولمرت، كرئيس للوزراء، أجرى وادار محادثات مع رئيس ال. الرئيس األسبق بيل كلينتون

ومع ان هاتين المحاولتين فشلتا ولم تتقدما بالحل السياسي إنشا، ولكنهما كانا . الفلسطينية أبو مازن
فشلين اضافا في حينه ويضيفان اليوم وجها ايجابيا بل وربما مثنيا على الصورة السياسية لرئيسي الوزراء 

 وقع ١٩٩٧ففي كانون الثاني . ياسيعفوا، يعود لنتنياهو فصل قصير جدا في مجال الحل الس. السابقين
ونتنياهو مستعد الن يدفع الكثير كي يشطب من ماضيه هذا االتفاق . مع ياسر عرفات على اتفاق الخليل

ومنذئذ، في السيرة السياسية لنتنياهو لم يسجل اي . وينسي الناس لحظة مصافحته مع ياسر عرفات
 ليس لديه فشل في هذا المجال، الذي لم يكن يعنيه على .جهد، ال كمحاولة وال ذرة فعل للتقدم في السالم

  .االطالق، وهو يبتعد عنه ويحذر منه كما يحذر ويبتعد عن النار
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وليس لديه حتى وال ادعاء من جانبه لنية اعادة هذا . نتنياهو ال يتحدث عن السالم على االطالق
حكمه يقوم على اساس تجمع اليمين وبالتأكيد طالما كان . الموضوع الى رأس جدول االعمال السياسي

ان لتجاهل هذا الهدف وللتطلع الى حل النزاع يوجد لنتنياهو مساعدة وتشجيع من مصدر .واالصوليين
وهو بالفعل يعتمد على صداقة الرئيس األميركي دونالد ترامب، الذي منذ نزوله في البيت االبيض . متوقع

يحقق اتفاق السالم بين إسرائيل والفلسطينيين بل ويصفه يعلن ويعد احتفاليا بانه هو الذي سيكون من 
ومنذ ثالث سنوات ينكب فريق خاص في البيت األبيض بعناء على بلورة وصياغة . ”صفقة القرن“بانه 

وحسب التسريبات التي نشرت حتى االن عن تفاصيل الخطة، ليس لها أي احتمال الن . خطة السالم
وفي مركز األمم . عربية مركزية أوضحت منذ االن معارضتها للخطةبلدان . يقبلها الطرفان المعنيان

فالتردد المتواصل من جانب البيت األبيض . المتحدة في نيويورك تسود النكتة عن خطة ترامب االدعائية
مسؤولون يهود يعودون الى الواليات .في نشر الخطة تنسجم تماما مع تجاهل نتنياهو لموضوع السالم

ات لهم الى إسرائيل يعربون عن الدهشة في احاديث خاصة لحقيقة أن موضوع السالم ال المتحدة من زيار
االن “. يبحث على االطالق، وليس جزءا من تصريحات قادة األحزاب في إسرائيل في دعايتها االنتخابية
 غانتس بالذات، في الجلبة الكبرى في إسرائيل قبيل االنتخابات، من المهم ان نسمع ما لدى نتنياهو أو

، قال في حديث معه زعيم يهودي معروف ومقدر في ”ليقواله عن السالم أو عن الحل السياسي للنزاع
في . الضرر األكبر هو في عالقات إسرائيل والقوى العظمى الغربية وبلدان أوروبا المركزية. نيويورك

ء هذه الدول للمستوطنات، أحاديث في مركز األمم المتحدة في نيويورك يتبين أنه اكثر من معارضة رؤسا
فانهم ال يغفرون لنتنياهو شطبه بهذا الشكل القاطع والنهائي لكل موقف علني ورسمي للحل السياسي 

  .للنزاع

  ١٨ص/٣٠/١٢/٢٠١٩الغد 

*** 

  اخبار باالنجليزية
  

Israeli gov’t ignores PA request for elections in J’lem 
 

The Israeli occupation government has decided to ignore and not respond to a letter sent 

by the Palestinian Authority (PA) on Saturday, asking to allow the Palestinian residents of 

eastern Jerusalem to participate in the Palestinian elections. 

The final decision not to respond positively or negatively to the PA was made during a 

senior-level government discussion in recent days regarding this issue. 

Such a decision could prevent the Palestinians from holding the elections and perpetuate 

the current political deadlock in the Palestinian arena. 

The Palestinian Information Center 30-12-2019  

***  
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Over 200 Israeli settlers storm al-Aqsa Mosque 
 

About 200 extremist settlers broke into al-Aqsa Mosque in Jerusalem on Sunday morning 

under tight police guard. 

Quds Press reported that the Israeli police allowed dozens of Jewish settlers to storm al-

Aqsa Mosque through al-Maghareba Gate in consecutive groups at 7:30 in the morning. 

It added that the settlers carried out provocative tours and Talmudic rituals in al-Aqsa 

courtyards before they left the site through al-Silsila Gate. 

Since 2003 Israeli settlers have been allowed to carry out mass break-ins into al-Aqsa 

Mosque, while escorted by armed forces, every day except Fridays and Saturdays. 

The Palestinian Information Center 30-12-2019  
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