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  :للمزيد من األخبار تابعونا على
 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 
 

https://www.youtube.com/rcjajordan 
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  بمناسبة حلول األعياد المجيدة
  

  "رأس السنة الميالدية"و " عيد الميالد المجيد"

  

يسعد اللجنة الملكية لشؤون القدس أن تتقدم إلى األخوة المسيحيين في 

 التهاني وأطيب األردن وفلسطين على وجه الخصوص، وفي العالم أجمع بخالص

  .األماني مقرونة بالمحبة والدعاء بموفور الصحة والسعادة والهناء والحياة الطيبة

سائلين اهللا عز وجل أن يعيد عليهم هذه المناسبات السعيدة باليمن 

والبركات، وأن يتمكن أهلنا الصابرين في القدس وفي الضفة الغربية من االحتفال 

تحقق ألمتنا العريبة آمالها، بأن تعود مدينة القدس بأعيادهم بحرية وسعادة، وأن ت

ًحرة عربية إلى حضن أمتها العربية واإلسالمية، وأن يبقى األردن العزيز مزدهرا 
على الدوام في ظل حضرة صاحب الجاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين حفظه 

  .اهللا ورعاه

  

 وكل عام وأنتم بالف بخير ، ، ،

  

  

  



 
٣

  المحتوى

  والقدس االردن
  

  ٤   مليون للمسجد األقصى١٢ر٩ مليون دينار منها ٨١موازنة األوقاف : الخاليلة •

  ٥  األب عطا اللـه حنا يشكر األردن •

  شؤون سياسية

  ٦  قرصنة إسرائيل ألموال الفلسطينيين إرهاب دولة منظم: السلطة •

  القدس والمعركة االنتخابية •
٦  

  اعتداءات

  ٩  "الهيكل"ملين صور ً مستوطنا يقتحمون االقصى حا٢٣٤ •

  ١٢  ّاالحتالل ينوي فرض منع تجول ليلي على سكان العيسوية: القدس •

  ١٢  االحتالل بصدد المصادقة على بناء ألفي وحدة استيطانية في القدس والضفة •

ًجمعيات استيطانية تقيم متحفا توراتيا في سلوان بالقدس • ً  ١٣  

  شؤون مقدسية

  ١٤   تهديدات سحب هوياتهم بالتأكيد على الصمودأهالي العيسوية يردون على: القدس •

  عنصرية

  ١٥  التمييز في اسرائيل بنيوي •

  آراء عربية

ًنباح اليمين الصهيوني على األردن ليس مفاجئا • ُ  ١٧  

  ١٨  العرب والقضية الفلسطينية في ظل صراعات المنطقة •

  آراء عبرية مترجمة

  ٢٠  نتنياهو خائف من تسوية مع غزة •
  

  يزيةاخبار باالنجل

Israel Aims to Change Jerusalem Identity ٢١  

Will 2020 be a game changer in Palestine? ٢٣  



 
٤

  االردن والقدس
  

  مليون للمسجد األقصى١٢ر٩ مليون دينار منها ٨١موازنة األوقاف : الخاليلة
 

   -عمان

ات اإلسالمية والمؤسسات ناقشت اللجنة المالية النيابية موازنات وزارة األوقاف والشؤون والمقدس
  .التابعة لها، ودائرتي اإلفتاء العام للمملكة، وقاضي القضاة

  

إن المجلس يقدر عاليا دور المؤسسات : وقال رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور خالد البكار   
  .مة المتطرفةالدينية وجهودها في بث معاني االسالم الصحيح بين أفراد المجتمع ومحاربة األفكار الهدا

وشددت اللجنة على ضرورة دعم الوزارة ومؤسساتها ومساندتها بما يعزز حضورها في المجتمع 
ويحفظ األمن االجتماعي في ظل انتشار األفكار المتطرفة التي باتت تغزو العالم عبر شبكات التواصل 

  .االجتماعي

  

إن موازنة الوزارة للعام : د الخاليلةوقال وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية الدكتور محم
 مليون دينار مخصصة للنفقات الجارية للمسجد ١٢ر٩   مليون دينار، منها٨١ بلغت نحو ٢٠٢٠

األقصى المبارك، فيما يتم ترميم وصيانة المسجد، وساحاته، ومرافقه من خالل صندوق األعمار الهاشمي 
  >>...لك عبداهللا الثانيالذي يحظى بدعم مالي ومعنوي مستمر من جاللة الم

 ٤ص/٣١/١٢/٢٠١٩الدستور 

***  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٥

 األب عطا اللـه حنا يشكر األردن

  

شكر رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس في القدس المطران عطا اهللا حنا األردن  - عمان
ات التي على ما قدمه له من خدمات صحية خالل تلقيه العالج في أحد المستشفيات بعمان، مثمنا الزيار

وكتب األب حنا في منشور على . قام بها مسؤولون وحزبيون ونواب وشخصيات عامة وشعبية في األردن
َلن نألوا جهدا حتى الوصول الى النتيجة الحقيقية حتى وان احتاج هذا الى مزيد : صفحته على الفيس بوك

  .من الوقت والجهد

نا واعزائنا واصدقائنا في فلسطين وفي سائر اود ان ابعث بكلمة شكر وتقدير وامتنان لكافة ابنائ
ارجاء هذا المشرق العربي، وسائر ارجاء العالم الذين ذكروني في صلواتهم وادعيتهم خالل األيام العصيبة 

  . بأنني ما زلت بحاجة الى صلواتكم وأدعيتكم: المنصرمة قائال لهم

 ٢ ص٣١/١٢/٢٠١٩الدستور 

  وبهذه المناسبة السعيدة
  

ة الملكية لشؤون القدس أن تتقدم إلى سيادة المطران عطااهللا حنا يسعد اللجن
 بأحر التهاني بسالمته ، الصامدين والمدافعين عن الحق العربي في القدس رموزأحد

   .ًوعودته معافا إلى أرض الوطن
ًداعين اهللا أن يحفظه ويبقيه مدافعا عن القدس بمساجدها وكنائسها في وجه 

  .االحتالل
  سيادته ولألمة العربية بأحر التهاني والتبريك بمناسبة األعياد المجيدة كما تتقدم ل

  "رأس السنة الميالدية"و " عيد الميالد المجيد"

  وكل عام وأنتم بخير

***  

  

  

  

  



 
٦

  شؤون سياسية
  

 قرصنة إسرائيل ألموال الفلسطينيين إرهاب دولة منظم: السلطة
  

 ٣٠طينية قرار دولة االحتالل اإلسرائيلي قرصنة نحو أدانت وزارة الخارجية الفلس -   بترا–رام اهللا 
مليون دوالر إضافية من أموال الشعب الفلسطيني بحجج وذرائع واهية، موضحة أن الهدف منها محاولة 

  .ٕوسم الشعب الفلسطيني باإلرهاب، واعتبرته قرصنة وارهاب دولة منظما

أن سرقة المزيد من أموال الشعب وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي لها امس، إلى 
الفلسطيني تندرج في إطار حرب االحتالل االقتصادية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني ومقومات صموده 
في أرض وطنه، في محاولة بائسة لزعزعة االستقرار الفلسطيني الداخلي وضرب نسيجه االجتماعي، 

وأكدت أن محاوالت اضعاف السلطة الوطنية .كحلقة أساسية من حلقات المشروع االستعماري التهويدي
ومؤسساتها يقع في صلب هذه المخططات االستعمارية، في وهم إسرائيلي رسمي أن تلك التدابير قادرة أن 
تفرض على شعب فلسطين التسليم باالحتالل واالستيطان كأمر واقع، وقبول المخططات والمشروعات التي 

وقالت الخارجية إنها تتابع .نية العادلة،رافضة بشدة هذه السرقةيجري تسويقها لتصفية القضية الفلسطي
أبعاد ونتائج هذا القرار الخطير مع األطراف الدولية كافة، بهدف حشد الضغط الدولي الالزم للتراجع عن 
هذه الخطة العدوانية، ولدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته األخالقية والقانونية تجاه معاناة الشعب 

لسطيني والضغط على حكومة االحتالل إلنهاء قرصنتها لألموال الفلسطينية وااللتزام باالتفاقيات الف
  .الموقعة

  ١٠ ص٣١/١٢/٢٠١٩الرأي 

*** 

 القدس والمعركة االنتخابية

 نادية سعد الدين 

 ضيق التجاهل اإلسرائيلي للطلب الفلسطيني بإجراء االنتخابات في القدس المحتلة من –عمان   
ت السلطة الفلسطينية تجاه االستحقاق الوطني، مثلما قدم المخرج المناسب لمناهضي العملية خيارا

ً، بعدما أوجد لهم عذرا مخففا للتنصل منها دونما حرج”المكاسب“االنتخابية، خشية الخسارة وضياع  ً.  

شريعية دون بعدم إجراء االنتخابات الرئاسية والت“وأمام إصرار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس،   
ً، انسجاما مع آراء القوى والفصائل الوطنية، ”القدس، بمعنى تصويت المقدسي في قلب المدينة المحتلة

  .فإن سلطات االحتالل غير معنية بالموقف الفلسطيني الذي يتقاطع، في النهاية، مع مقصدها

 قد يطول انتظاره ويتضح من تصريح الرئيس عباس أن المرسوم الرئاسي الداعي لعقد االنتخابات  
عندما ” حماس“بدون توفر الضمانة األكيدة إلجرائها في مدينة القدس، وهو األمر الذي رفضته حركة 



 
٧

ًإصدار مرسوم رئاسي بشأن االنتخابات فورا بدون إذن من االحتالل، مؤكدة أيضا بأن “دعته إلى  ال “ً
  .”انتخابات بال القدس المحتلة

لالحتالل بتعطيل المسيرة االنتخابية الديمقراطية، بما ينسجم مع لن تسمح “أنها ” حماس“وأكدت   
  .”الموقف الوطني الفلسطيني الموحد بإجراء االنتخابات في القدس

ًوقد ال تجد القيادة الفلسطينية مناصا من بذل الجهود الدبلوماسية الحثيثة لمطالبة المجتمع   
لى الحكومة اإلسرائيلية إلجراء االنتخابات التشريعية، الدولي وهيئة األمم المتحدة بالتدخل لجهة الضغط ع

ومن ثم الرئاسية، في القدس، كما بقية الضفة الغربية وقطاع غزة، لتأكيد أنها جزء من دولة فلسطين وفق 
  .١٩٦٧حدود العام 

ًويبدو أن الجانب الفلسطيني يعول كثيرا على هذا الخيار؛ أسوة بما حدث قبل انتخابات عامي   
ً، حينما لعبت الضغوط الغربية دورا وازنا إلقناع السلطات اإلسرائيلية بالتراجع عن قرار ٢٠٠٦و ١٩٩٦ ً

  .رفض إجراء االنتخابات في شرقي القدس المحتلة

ومن ذلك تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب رسمي للجانب اإلسرائيلي، وفق آليات االتفاقات   
 ١٩٩٦ االنتخابات في القدس، كما حدث في انتخابات المبرمة بين الجانبين، للموافقة على إجراء

، إال أن الحكومة أإلسرائيلية قررت، بعد مناقشات مطولة، تجاهل، وفق الموقع االلكتروني ٢٠٠٦و
  .اإلسرائيلية” يديعوت أحرونوت“لصحيفة 

وما يعزز هذا الخيار عند السلطة الفلسطينية وجود ضغط أوروبي حقيقي على الرئيس عباس   
ورة إجراء االنتخابات، بما قد يشكل أداة ضغط أوروبية على سلطات االحتالل نفسها لتمكين بضر

  .المقدسيين من المشاركة االنتخابية

سلطات االحتالل “، فايز أبو عيطة، فإن ”فتح“ووفق نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة   
السلطة الفلسطينية، بما يؤكد عدم ستجد نفسها مضطرة أمام الضغط الدولي لمنح الموافقة على مطلب 
  .”التنازل عن حقوق األهالي الفلسطينيين هناك في المشاركة االنتخابية

؛ فباستثناء العراقيل ٢٠٠٦بيد أن الكثير من األمور قد تغيرت منذ آخر انتخابات عامة ُأجريت في العام 
، تكرس منذاك، بينما قضم ٢٠٠٧ اإلسرائيلية المتوقعة، فإن اإلنقسام الفلسطيني، الممتد منذ العام

  .منها ما تزال بيد الفلسطينيين حتى اآلن % ١٣االحتالل المساحة األكبر من القدس، ما عدا أقل من 

، نهاية ”بالقدس عاصمة للكيان اإلسرائيلي“ولعل المستجد األبرز يتمثل في االعتراف األمريكي   
ويمنع ” إلسرائيل“تبار القدس الموحدة عاصمة اإلسرائيلي باع” الكنيست“، والذي تبعه قانون ٢٠١٧

التفاوض عليها، بما جر من إغالق العديد من المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس ومنع أي نشاط 
  .للسلطة فيها



 
٨

ٕواذا كان الجانب الفلسطيني قد استفاد من ضغط الواليات المتحدة، في عهد الرئيس األميركي   
 في القدس، فإن موقف اإلدارة األميركية ٢٠٠٦ل إلجراء انتخابات العام جورج بوش االبن، على االحتال

  .ًالحالية الداعم لالحتالل بشكل سافر سيكون مغايرا بالتأكيد

وقد يكون أمام السلطة الوطنية إجراء االنتخابات في ضواحي القدس، بما سيعزز المسعى   
ًرى القدس بعيدا عن المدينة المحتلة، أو اإلسرائيلي الختزال عاصمة الدولة الفلسطينية في إحدى ق

الموافقة على شروط االحتالل، في حال تراجعه تحت الضغط، بتحكمه في مسألة تنظيم الحمالت االنتخابية 
داخل القدس، وحظر التجمعات واالجتماعات العامة، واإلدالء بالتصويت في مكاتب البريد اإلسرائيلية 

  .٢٠٠٦ و١٩٩٦لمراقبة سير االنتخابات، كما فعلوا عامي بحضور ضباط الشرطة اإلسرائيليين 

وربما تضطر السلطة، في حال فشل الجهود وتعنت االحتالل، إلى تأجيل االنتخابات إلى حين توفر   
المناخ المناسب إلجرائها، وهي بذلك توفر المخرج المريح لمناهضي إتمام العملية الديمقراطية لتجديد 

، بينما تعود آخر انتخابات ٢٠٠٦لة إلى آخر انتخابات تشريعية جرت العام الشرعية الفلسطينية، إحا
  .٢٠٠٥رئاسية إلى العام 

إزاء تقديرهم بوضعها العراقيل أمام إجراء ” حماس“في البداية على حركة ” الرافضون“وقد اعتمد   
ًطقية إلحباطها، قياسا أو رهنها بشروط غير من” بالرئاسية“ًاالنتخابات؛ إما برفضها كليا شريطة تزامنها 

، والتي فازت فيها ٢٠١٨بعدم مشاركتها في االنتخابات البلدية التي شهدتها الضفة الغربية في العام 
  .على نفسها” فتح“حركة 

فاجأت الجميع باستجابتها لمبادرة الرئيس عباس وموافقتها على مسألة ” حماس“غير أن   
ً الرفض اإلسرائيلي مخرجهم الوحيد، تحسبا من نتائج االنتخابات في العملية االنتخابية، ما يجعل” التتابع“

ُالمكانة المتوقعة أو تمنى بخسارة فادحة، عدا الخشية على مكاسبهم ” فتح“التي قد ال تنال فيها 
  .الشخصية، بما يجعل من مصلحتهم بقاء الوضع الراهن، حتى لو جر الويالت على البالد

ًمتوقع سلفا المبرر األنسب لعدم إجراء االنتخابات ولهروب طرفي وقد يكون الرد اإلسرائيلي ال  
 .اإلنقسام من المسؤولية، مقابل تحميل الفشل على االحتالل

  ١٥ ص٣١/١٢/٢٠١٩الغد 

*** 

  

  

  

  



 
٩

  اعتداءات

  "الهيكل"ً مستوطنا يقتحمون االقصى حاملين صور ٢٣٤
  

لمبارك أمس مخططات للهيكل ضبط حراس المسجد االقصى ا -   كامل إبراهيم- القدس المحتلة 
المزعوم داخل المسجد االقصى مع السياح األجانب وزعها عليهم انصار جماعات وعصابات الهيكل قبل 

كما ضبط حراس المسجد االحد مستوطنا تسلل على هيئة عربي مسلم . دخولهم للمسجد في ساحة البراق
قتحمين للمسجد األقصى المبارك بحجة األعياد الى داخل قبة الصخرة المشرفة، يأتي هذا مع زيادة عدد الم

  .اليهودية

 ٢٣٤وقالت االوقاف االسالمية في القدس المحتلة ان عدد المقتحمين للمسجد أمس بلغ 
ًمستوطنا نفذوا جوالت مطولة وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم من جماعات الهيكل وقام بعضهم 

  .ة قرب باب الرحمةبحركات وايماءات وصلوات في المنطقة الشرقي

واستنفرت شرطة االحتالل عناصر الوحدات الخاصة الذين انتشروا في أروقة المسجد لتوفير 
  .الحراسة والحماية للمستوطنين خالل اقتحامهم لألقصى

 متطرف من المستوطنين و ١٠١وقالت األوقاف ان الفترة الصباحية من االقتحامات شارك فيها 
  .معات اإلسرائيلية يرافقهم قوات مدججة من القوات الخاصة وشرطة االحتالل من طالب المعاهد والجا٦٣

ًسائحا اجنبيا بعضهم اتبع مسار المستوطنين في االقتحامات ٨٥٠كما اشارت األوقاف الى اقتحام 
  ).المرشد/ مدريخ(واستمع لشروحات 

لتي تشرح ضمن ًواكد حراس األقصى ان عددا من السياح األجانب حمل تلك الخرائط والصور ا
  .صور مفبركة ومزعومة عن الهيكل مكان قبة الصخرة المشرفة

وأوضحت االوقاف االسالمية انه تم إغالق باب المغاربة بعد االقتحام الثاني بعد صالة الظهر بعد 
 متطرفا بعضهم كان بلباس الكهنة ٧٠سائحا فيما بلغ عدد المستوطنين المتطرفين ٢١٣٠اقتحام 

  .حفاة وخرجوا من باب السلسلة ووجوههم نحو قبة الصخرة المشرفةوالحاخامات وهم 

ً عناصر من شرطة االحتالل اقتحموا أيضا المسجد، فيما أدى المستوطنون طقوسا ٥وأوضحت أن 
، كما تلقوا »باب الرحمة«تلمودية في ساحات األقصى، وتحديدا قبالة قبة الصخرة وفي منطقة مصلى 

  .مالمزعو» الهيكل«شروحات عن 

وأقام المستوطنون في باب السلسلة عند باب المدرسة التنكزية مقر االحتالل الجنوبي للمسجد 
األقصى واقاموا حفالت وحلقات الرقص واطلقوا الشعارات العنصرية والتحريضية الدينية والصهيونية امام 

  .شرطة وجيش االحتالل



 
١٠

رض إجراءات مشددة على دخول وتواصل شرطة االحتالل والقوات الخاصة المدججة بالسالح ف
المصلين للمسجد، وتمنع بعضهم من دخوله خالل االقتحامات االستيطانية، فيما تحتجز هوياتهم عند 

  .بواباته الخارجية، وخاصة النساء والشبان

وتزداد وتيرة االقتحامات خالل فترة األعياد اليهودية، حيث شهد األسبوع األخير اقتحامات جماعية 
، بحيث يتخلل االقتحامات استفزازات للمصلين وعمليات »الحانوكاه« بمناسبة ما يسمى عيد للمستوطنين

  .ٕاعتقال وابعاد عن المسجد، إلتاحة المجال للمستوطنين لتنفيذ اقتحاماتهم بدون أية قيود

 مستوطنا اقتحموا ساحات األقصى األسبوع الماضي في األيام ٨٩٧وأفادت وسائل إسرائيلية أن 
  .«الحانوكاه«من عيد األولى 

على صعيد اخر حذر مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، من هجمات 
المستوطنين وارتكاب مجازر بحماية من جيش االحتالل على المواطنين وممتلكاتهم، خاصة في قرى 

  .نابلس

 ٢٠٠٠واعتبر دغلس في حديث اذاعي امس، مصادقة حكومة االحتالل على منح المستوطنين 
وحدة استيطانية جديدة على حساب أراضي المواطنين لكسب اصوات المستوطنين في االنتخابات 

  .االسرائيلية

وشدد مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة غسان دغلس على ضرورة تكثيف عمل لجان 
 له اثر الحراسة ،التي أفشلت عديد المحاوالت خاصة في عصيرة القبلية وعوريف بمحافظة نابلس وكان

  .كبير في تعزيز صمود المواطنين

 ٥٥٠٠، اعتقل ٢٠١٩وأفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن االحتالل اإلسرائيلي خالل عام 
  . امرأة وفتاة١٥٣ً طفال، و٨٨٠فلسطيني، من بينهم 

باألسرى، » التنكيل والقمع« يعد عام ٢٠١٩وقال رياض األشقر الناطق اإلعالمي للمركز، إن عام 
ام حمالت االعتقال التعسفي بحق الفلسطينيين، ضمن العقاب الجماعي الذي تمارسه قوات االحتالل وع

  .بحقهم

 أسير أصيبوا بجروح وكسور بعضها خطيرة جراء عمليات القمع ٢٠٠وأشار إلى أن أكثر من 
  .المتكررة لهم داخل السجون

 ١٩٣٠ر من خالل اعتقال وبشأن عمليات االعتقال، بين أن القدس كان لها النصيب األكب
ًفلسطينيا، فيما جاءت الخليل ثانيا بـ    . حالة اعتقال٨٥٠ً

ً عاما، ١٢ً طفال لم تتجاوز أعمارهم ٨٤وأشار إلى أن من بين العدد الكلي لألطفال المعتقلين، 
 ٣وفي سابقة خطيرة سجلت حالة اعتقال للطفل نادر حجازي من مخيم بالطة والذي ال يتجاوز عمره 

  .ت فقطسنوا



 
١١

 فتاة قاصر وجريحتين، وكان هناك مسنات ١٢وبين أنه من بين العدد الكلي للنساء المعتقالت، 
  .ومحاضرات جامعيات وصحافيات

وأقدم متطرفون إسرائيليون، صباح امس، على ثقب إطارات ثالث سيارات داخل الكلية األكاديمية 
  .في صفد

ًمشيرا . داود الحمراء على إحدى المركباتوبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإنه تم رش نجمة 
  .إلى أن السيارات تعود لطالب فلسطينيين من سكان الداخل المحتل

تدفيع «ًوبدأت الشرطة اإلسرائيلية تحقيقا في ظروف الحادثة التي يعتقد أن عناصر من جماعة 
دان إن بلدية الخليل وقال مدير لجنة إعمار الخليل عماد حم.اليمينية المتطرفة يقفون خلفها» الثمن

وزير جيش  وبالشراكة مع هيئة مقاومة الجدار واالستيطان توجهوا للجانب القانوني في مواجهة إشعار
  .  يوما لهدم سوق الحسبة٣٠االحتالل إمهال البلدية 

واوضح حمدان في حديث الذاعة صوت فلسطين الرسمية، امس، أن هنالك محامين وخبراء 
 المناسب قانونيا على اإلشعار إلى جانب الحراك على المستويات األخرى الدولية يعملون على إعداد الرد

  .واألممية والمنظمات األخرى ذات العالقة

وشدد مدير لجنة إعمار الخليل على وجود نوايا خبيثة من إشعار االحتالل بضرورة هدم المباني 
  .لمواطنين بإعادة بناء مبان جديدةوالمحال التجارية في سوق الحسبة مع ضمان االبقاء على حقوق ا

وقال مدير لجنة إعمار الخليل عماد حمدان إن بلدية الخليل وبالشراكة مع هيئة مقاومة الجدار 
 يوما لهدم ٣٠واالستيطان توجهوا للجانب القانوني في مواجهة إشعار وزير جيش االحتالل إمهال البلدية 

  . سوق الحسبة

وت فلسطين الرسمية، امس، أن هنالك محامين وخبراء واوضح حمدان في حديث الذاعة ص
يعملون على إعداد الرد المناسب قانونيا على اإلشعار إلى جانب الحراك على المستويات األخرى الدولية 

  .واألممية والمنظمات األخرى ذات العالقة

دم المباني وشدد مدير لجنة إعمار الخليل على وجود نوايا خبيثة من إشعار االحتالل بضرورة ه
 .والمحال التجارية في سوق الحسبة مع ضمان االبقاء على حقوق المواطنين بإعادة بناء مبان جديدة

  ١٠ ص٣١/١٢/٢٠١٩الرأي 

***  

  

  
  
  



 
١٢

  ّاالحتالل ينوي فرض منع تجول ليلي على سكان العيسوية: القدس
 

ًبشكل استثنائي جدا، "وذكرت صحيفة هآرتس العبرية اليوم االثنين على موقعها اإللكتروني، انه   
وسط القدس " ينوي فرض منع تجول ليلي على سكان من العيسوية" اإلسرائيلية"قائد الجبهة الداخلية 

 .المحتلة

قرار اعتقال  أبلغت الجبهة الداخلية ستة شبان من العيسوية عن نيتها استصدار : وتابعت هآرتس  
" اإلسرائيلي"رئ البريطاني، القرار جاء وفق اإلدعاء بيتي ضدهم لمدة عدة شهور، وفق قانون الطوا إداري 

 .سميت بالحساسة عن عمليات تشكل خطرا على أمن الدولة  بعد معلومات

ًفي حدود الدولة يعتبر استثنائي جدا، " إسرائيليين"اعتقال إداري بحق سكان : وختمت هآرتس  
 . قائد الجبهة الداخلية تامير يادعيوالقرارات من المتوقع أن تصدر خالل األيام القليلة القادمة عن

  ٣١/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  االحتالل بصدد المصادقة على بناء ألفي وحدة استيطانية في القدس والضفة
 

" اإلدارة المدنية"العبرية صباح األحد انه يتوقع أن تصادق ما تسمى بـ" هآرتس"ذكرت صحيفة   
الضفة  ع على بناء اآلالف من الوحدات االستيطانية فيالتابعة لسلطات االحتالل هذا األسبو

 .والقدس المحتلتين الغربية

 في اإلدارة المدنية سيصادق هذا األسبوع على بناء ما يسمى بمجلس البناء األعلى"وقالت إن   
 ."ألفي وحدة استيطانية في كتل استيطانية ومستوطنات معزولة

قبل أيام  نتنياهو ًوذكرت أن المصادقة تأتي تطبيقا لتصريحات أدلى بها رئيس الوزراء بنيامين  
 ." آالف وحدة استيطانية٣ًسيسعى قريبا للمصادقة على بناء "التي قال فيها إنه 

ًوبين نتنياهو بأنه سيعلن قريبا عن ضم األغوار والسعي للحصول على دعم أمريكي لضم بقية   
 .مستوطنات الضفة الغربية

  ٣١/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

  
  
  

***  
  
  



 
١٣

ًجمعيات استيطانية تقيم متحفا توراتيا في سلوان بالقدس ً  

 متر مربع في ١٣٩٠ًأقامت جمعيات استيطانية اسرائيلية متحفا توراتيا من ثالثة طوابق بمساحة   
منطقة العين الفوقا بسلوان، التي ال تبعد سوى عشرات االمتار عن المسجد االقصى من الناحية الجنوبية 

 .الغربية

 الترويج للتاريخ  الىإن هذا المتحف يهدف:" وقال الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب  
اليهودي، ويخدم الرواية التلمودية على حساب الروايات التاريخية العربية االسالمية والمسيحية والتاريخ 

ُ، موضحا أن المتحف شيد في منطقة تمنع بلدية القدس وسلطة "الحقيقي لهذه المنطقة اآلثار االسرائيلية ً
البناء فيها بدعوى أنها منطقة تاريخية تحوي آثار من حقب مختلفة لمدينة القدس، ولكنها ورغم ذلك لم 

 ."تمنع الجمعيات االستيطانية من اقامة هذا البناء

ُالمتحف سيستخدم لترويج ولتسويق تاريخ مزور عن هذه المنطقة، "وأشار أبو دياب الى ان   
، " التلمودية الداخلية والخارجية لغسل أدمغة الزوار وإلثبات أحقيتهم التاريخية في القدسليخدم السياحة

أقدمت على نقل كمية كبيرة من الحجارة "موضحا ان سلطات االحتالل اإلسرائيلية وأذرعها التهويدية 
تناسب روايات الضخمة والتاريخية من هذه المنطقة، لطمس معالمها ولتغييرها كي تحاكي اسطورة ورواية 

 ."تاريخية يهودية

إن هذا المتحف التلمودي تقوم عليه سلطات االحتالل االسرائيلية ضمن مخطط كبير :" وأضاف  
عبث باآلثار ذات الطابع التاريخي االنساني إلثبات حضارة "لتغيير الطابع التاريخي لمدينة القدس، وهو 

، مشيرا الى ان السلطات "سند تاريخي او علميمصطنعة، يدعون انها كانت قبل ثالث االف عام، دون 
تقوم بمعالجة الحجارة "االسرائيلية تحاول اسقاط رواياتها على التاريخ واالثار ألغراض سياسية حيث 

واالثار لتحاكي تاريخ مزور يريده االحتالل، لإليحاء بانها يهودية االصل ومن حقبة وزمن الهيكل، للداللة 
م ولغرس هذه االفكار في عقول الزوار، وللترويج بان هذه الحجارة مأخوذة من على وجود الهيكل المزعو

 ."الهيكل او بقاياه

هذا العبث بالتاريخ والحضارة االنسانية وتزوير المواقع ذات الطابع وتحطيم "وشدد أبو دياب انه   
مشيرا " ية والتاريخاالرث الحضاري، تترتب عليه مسؤولية جنائية، ويندرج تحت جرائم الحرب ضد االنسان

 حيث ١٩٠٧هذه االثار التاريخية محمية وفقا لالتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية جينيف لعام "الى ان 
ان القدس ارث حضاري وانساني ) لوم التابعة لهيئة االمم المتحدةمنظمة الثقافة والع(اعتبرت اليونيسكو 

كثفت في العقد االخير من تهويد المدينة وتغيير محمي ال يجوز العبث به، ولكن السلطات اإلسرائيلية 
أورشليم (معالمها وعبرنتها وفرض وقائع مغايرة لهويتها الحقيقية تحت مشروع تهويدي ضخم يسمى 

 انفاق من مجمع ٦حفرت من خالله عشرات االنفاق والحفريات، منها ) حسب الوصف التوراتي
التاريخي ووادي حلوة باتجاه البلدة القديمة والمسجد االقصى، واقامت ثالثة متاحف توراتية  سلوان عين



 
١٤

لترويج الروايات التاريخية اليهودية، كما واقامت عدة حدائق ومسارات توراتية وتلمودية وقبور وهمية، 
مة مشاريع تهويدية اخرى، منها القطار الهوائي الذي سيغير الوجه الحضاري للبلدة القديمة وتعمل على اقا

في منطقة وادي حلوة وباب المغاربة لتغيير / كيدم/ويحجب الرؤيا عن المسجد االقصى المبارك ومشروع 
 تاريخ او معلم المشهد التاريخي وطمس معالم المدينة العربية االسالمية والمسيحية وإللغاء كل أثر او

 ."غير يهودي فيها

يذكر انه خالل هذا العام زار االنفاق والحفريات وما يسمى بمدينة داود االستيطانية حوالي مليون   
زائر كان يسطحبهم أدالء سياحيون يتبعون الجمعيات االستيطانية، ويقدمون خالل هذه الجوالت روايات 

 .هذه المنطقةتلمودية وأساطير عن تاريخ يهودي مزعوم في 

 ٣١/١٢/٢٠١٩ موقع مدينة القدس

***  

  شؤون مقدسية

 أهالي العيسوية يردون على تهديدات سحب هوياتهم بالتأكيد على الصمود: القدس
  

والمحررين، في بيان لها، بأن مخابرات االحتالل هددت، بسحب بطاقة  األسرى أفادت هيئة شؤون  
ٕالمشاركة في المواجهات والقاء "الهوية من فلسطينيين في قرية العيسوية وسط القدس المحتلة، بحجة 

 ."الحجارة

وأوضح محامي الهيئة محمد محمود، أن قوات االحتالل هددت بتحويل ملفات   
لسحب هوياتهم، في حال االستمرار بإلقاء الحجارة والمشاركة " اإلسرائيلية"لوزارة الداخلية  العيساوية أهالي

 .أمسً شابا اعتقلوا فجر ١٥بالمواجهات، وجاء ذلك خالل التحقيق مع 

فادي عليان، في تصريح له، إنه تم اعتقاله وآخرين من  المسجد األقصى من جهته، قال حارس  
 .”تنظيم إرهابي”محققو االحتالل بأنهم ينتمون لـالقرية بشكل همجي، واتهمهم 

ٕوأضاف أن هذه المرة لم يتم اعتقال شبان وفتية كما تجري العادة، وانما تم اعتقال ذويهم من كبار    ّ
 .ً عاما٦٠ و٣٥ًالسن، الفتا إلى أن المعتقلين كانت أعمارهم ما بين 

في غرفة االنتظار داخل مركز ” ًشفويا“وأشار إلى أنه عقب انتهاء التحقيقات معهم تم إبالغهم   
ٕللنظر في ملفاتكم وامكانية سحب هوياتكم ” الداخلية”أنه تم تقديم توصية لـ” المسكوبية“تحقيق 

 ."اإلسرائيلية"

ُوأوضح أن هذه المرة األولى التي يتم التعامل معهم بهذه السياسة المفلسة، إلى جانب سياسة   
 .ت ستة من شبان القرية قبل يومينالتي طال” الليلي“الحبس المنزلي 



 
١٥

ُإن العيسوية لن تهزم : من جهته، قال محمد زهرة أحد المعتقلين الليلة، في تصريحات صحفية  
 .وستبقى صامدة، وتلك سياسة االحتالل في مواجهة أهالي وشبان القرية

 كالم ليس له وهذا” تنظيم إرهابي“ّوأضاف أنه تم التحقيق معهم على قضايا تتعلق بعضويتهم في   
 .ُأي معنى سوى أن االحتالل مفلس

  ٣١/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  عنصرية
  

 التمييز في اسرائيل بنيوي
  

فند ورد النائب احمد الطيبي عضو لجنة الماليه ورئيس كتلة  -   كامل إبراهيم- القدس المحتلة 
محركات المساواة في : ط النموليس فق(القائمة المشتركة في الكنيست أمس على تقرير ما يسمى بـ 

الذي عرض وكشف الفرق الشاسع والتميز الفاضح في تخصيص الموازاة في إسرائيل بين ) ميزانية الدولة
  .العرب واليهود

لتمييز في اسرائيل هو بنيوي، والمسؤولية تبدأ من رأس «: وقال الطيبي في لقاء خاص بـالرأي
الحياة، البنى التحتية، التربية والتعليم، الصحة والرفاه الهرم حتى أصغر موظف، وفي جميع مجاالت 

  .االجتماعي وغيرها

ّاألمر ال يقتصر على رصد ميدانيا هنا وميزانية هناك، بل نرى انه ثمة ضرورة إلحداث «: وأضاف
ِتغيير في أنظمة رصد الميزانيات في وزارة المالية والعمل على قرار حكومي ملزم ينص على خطة اقتصادية ُ 
جديدة غير مشروطة من اجل احداث نقلة نوعية شاملة في البلدات العربية والمجتمع العربي بشكل عام 
ٕلسد الفجوات بينها وبين المجتمع االسرائيلي والبلدات اليهودية، من حيث التشغيل واقامة مناطق صناعية 

ومدينة عربية لتكون نموذجا ّوالتربية والتعليم والصحة واقامة مجمعات هايتك ومستشفى وجامعة عربية، 
ًمؤكدا اهمية ان تكون هذه الخطة وهذه . يث المسكن؟للحداثة وتلبي احتياجات االزواج الشابة خاصة من 

  .الميزانيات ظاهرة بوضوح في ميزانية الدولة

َوشدد الطيبي على ان اسرائيل ملزمة بتحقيق المساواة وفق معايير منظمة التعاون والتنمية ال ُ 

OECD لتي انضمت اليها اسرائيل قبل عقد تقريبا، اال أن سياسات وأداءات الوزارات اإلسرائيلية، ا
ّالحكومة والقطاع العام، تعمل بعكس هذه المعايير، وهي متورطة بالتمييز وعدم المساواة، كشفنا لهذه 

المنظمة من أجل االنتهاكات باستمرار ألزم الحكومة اإلسرائيلية بالخضوع لعملية فحص متواصل من قبل 
  .مالءمة السياسة والتنظيم للمعايير المتبعة لدى الدول األعضاء في هذه المنظمة



 
١٦

ان التحديات التي أمامنا متشعبة ولهذا طرحت باسم القائمة المشتركة «: طيبي.وأوضح الدكتور
   مليار شيكل٦٤ّخطة طريق لخطة اقتصادية بقيمة 

  مليار لجهاز التربية والتعليم ٢٢

  وغيرها.. يار للبنى التحتية، مواصالت، ماء، كهرباء، اتصاالتمل ١٧

  مليار المعالجة الفقر ٨

  مليار لتخطيط الحيز العربي ٩

  مليار لمحاربة العنف والجريمة ٤

  .مليار لمعالجة قضية القرى غير المعترف بها ٤

ّباإلضافة الى خطة صحية خاصة بالمجتمع العربي والتوجيه على الدخول الى مجا ل الهايتك الذي ّ
سيصبح رافعة اقتصاديةً لألشخاص والبلدات العربية التي يهجرها ابناء الطبقة الوسطى في العقد االخير 

  .نحو البلدات المختلطة

محركات المساواة في ميزانية : ليس فقط النمو(ويذكر ان الدولة العبرية قدمت وثيقة تحت عنوان 
ظر في ميزانية الدولة، وعندما يتم تقديمها للحصول على موافقة تقترح هذه الوثيقة أنه عند الن)الدولة

  .الكنيست، يجب علينا أن نسأل ليس فقط ما إذا كان يتضمن محركات النمو العرب في هذه الدولة

يجب ان يكون النمو في حد ذاته ال يضمن حدوث تحسن في مستوى معيشة جميع (ووفق الوثيقة 
وتقول ). د، وبالتأكيد ال يضمن أن الكعكة الموسعة ستفيد الجميعقطاعات السكان وجميع مناطق البل

. الوثيقة يعد عدم المساواة اآلن أحد أهم القضايا السياسية واالجتماعية واالقتصادية في الدول الغربية
والسبب في ذلك هو ازدياد عدم المساواة في العقود األخيرة، وهو نمو تتجلى مظاهره الرئيسية في تقلص 

هذه هي خلفية االقتراح . ة الوسطى، من ناحية، وزيادة تركيز الثروة في أيدي قلة، من ناحية أخرىالطبق
م تقديمه مرة واحدة في السنة لموافقة الكنيست ؟المقدم في هذه الوثيقة، لدراسة اقتراح الميزانية الذي ي

  .ًبناء على مسألة ما إذا كان يشمل محركات المساواة وطبيعتها

ًالهدف المفاهيمي هو إقامة مجتمع أكثر إنصافا «: قة التي حصلنا على نسخة منهاوحسب الوثي
  : ولكن يمكن تقسيمه إلى أهداف عملية، على النحو التالي-ًوعدال 

إلى ) ٢٠١٦٪ من األسر في عام ٥٣.٨(توسيع الطبقة الوسطى في إسرائيل، من نطاقها الحالي 
  .في ذلك العام – ٪٧٠حوالي  – نطاقها في الدول االسكندنافية

، إلى نطاقه في أيسلندا )٪ من األسر١٩٪ و ١٨بين (الحد من انتشار الفقر، من نطاقه الحالي 
  ٪؛٥ –٪ ٦ – والدنمارك وجمهورية التشيك وفنلندا

 في عام ٠.٣٤٦(، من مقياس اليوم )مؤشر جيني(الحد من عدم المساواة في الدخل في إسرائيل 
  .٠.٢٨٢ – إلى السويد في الحجم) ٢٠١٦



 
١٧

وتنص الوثيقة على ان التفكير في أن معالجة عدم المساواة ستحدث في نفس السوق 
فهي أكبر رب عمل : ننسى أن الدولة جزء من نفس السوق وليست مشهد نشاط منفصل. االقتصادية

. القتصادًمنفرد في االقتصاد، وتوظف ثلث القوى العاملة في االقتصاد وتدفع أكثر قليال من ربع األجر في ا
ًألنه يلعب دورا رئيسيا في خلق عدم . ًفي هذا الصدد، تعتبر البالد جزءا ال يتجزأ من السوق االقتصادية ً

في الوقت نفسه لديه القدرة على المساهمة في الحد من عدم المساواة، سواء –المساواة والمحافظة عليه
يل مختلف الخدمات التي ؟وفرها لتم سواء من خالل المخصصات التي ي-في التوظيف واألجور داخلها 

  .يقدمها للمواطنين أو من خالل الضرائب التي يرفعها بهدف تمويل هذه المخصصات

من غير المنطقي أننا نتجاهل مساهمة سياسة الموازنة في عدم المساواة في «: وتقول الوثيقة
الدولة محركات النمو، لذلك كما نتوقع أن تتضمن ميزانية . المحتملة في الموقف  ومساهمتها–إسرائيل 

  ..«يجب أن نطالب بأن تتضمن ميزانية الدولة محركات للمساواة

وختم الطيبي التأكيد على التوجهات السياسية للدولة في اسرائيل والتميز ضد العرب يمثل نهج 
ل الذي بنيوي، في جميع مجاالت الحياة، لذلك الحل البد ان يكون جذري ووفق استراتيجية تعدل ذلك الخل

 .مضى عليه عقود وانتج ميزان مختل ظلم شرائح واسعة من شعبنا في الداخل

  ١٠ ص٣١/١٢/٢٠١٩الرأي 

*** 

  آراء عربية

ًنباح اليمين الصهيوني على األردن ليس مفاجئا ُ 

 كمال زكارنة

الهجمة اليمينية الصهيونية المستعرة ضد االردن التي وصلت ذروتها عبر وسائل االعالم 
هيونية خالل االيام االخيرة،ليست جديدة وال هي مفاجئة ،والجديد فيها انهم اي الصهاينة ،اخذوا الص

يتحدثون عن مخططاتهم علنا ،ويكشفون مشاريعهم ونواياهم العدوانية والتوسعية ضد االردن والدول 
ا منهم بان المحيطة بفلسطين ،ويخرجون ملفاتهم التآمرية من مخابئها ويضعونها فوق الطاولة ،ظن

ظروف المنطقة العربية واالقليم والعالم ،تعمل حاليا لصالحهم وان الفرصة مواتية تماما لهم في هذه 
  . المرحلة لتنفيذ مخططاتهم ومشاريعهم التاريخية في فلسطين المحتلة والمنطقة العربية

قق الردع والتوازن على الصعيد العربي هم يرون بأن الدول العربية القوية عسكريا، التي كانت تح
والرعب العسكري ضد االحتالل الصهيوني مثل العراق وسوريا ،الى جانب ليبيا واليمن ،خرجت مرحليا من 
جبهات المواجهة العسكرية ولم تعد في مواجهة مؤثرة ضد الكيان المحتل،كما ان لديهم اعتقادات خاطئة 

 عالقات طبيعية تطبيعية مع االحتالل الصهيوني بكل تأكيد ،بأن هناك ميوال لدى دول عربية معينة باقامة
،الى درجة توقيع اتفاقات سالم مع العدو الصهيوني كما يبشر نتنياهو ،واقليميا ،يجري توريط كل من 



 
١٨

تركيا وايران في نزاعات داخلية في كل من سوريا وليبيا ،بهدف استنزاف قوتهما العسكرية واقتصادهما 
 الدولي والواليات المتحدة بالتحديد ،فان حكومة اليمين الصهيونية هي التي واضعافهما كليا ،وعلى الصعيد

في « واهم «تدير دفة قيادة البيت االبيض من الناحية العملية ،امام كل هذه المعطيات، يسود اعتقاد 
   االوساط الصهيونية اليمينية المتطرفة، ان بامكان الكيان الغاصب ان يفعل ما يشاء

ي الحملة اليمينية الصهيونية على االردن ،انهم يتهمون رابين بالخيانة النه وقع عدم المفاجئة ف
اتفاقات اوسلو ووادي عربة مع الفلسطينيين واالردن ،وان اهدافهم التاريخية معروفة ومكشوفة منذ عام 

ئيلية،  عندما عقدوا مؤتمر بازل،وفي رواية حقيقية حصلت على متن احدى الطائرات المدنية االسرا١٨٩٧
التي كانت تقل وفدا مشتركا مؤلفا من اعضاء كنيست يهود وعرب وقادة معروفين للجماهير العربية في 

 ،كانوا في طريقهم الى االردن ،بعد توقيع اتفاقية السالم بين الجانبين ١٩٤٨فلسطين المحتلة عام 
اخذ اعضاء الوفد من اليهود يرددون االردني واالسرائيلي،وعندما دخلت الطائرة االجواء واالراضي االردنية ،

اغنية عبرية ،تقول بعض كلماتها ارضك يا اسرائيل بارك اهللا بها ،وان هذه االرض محتلة يجب تحريرها 
وما شابه ذلك ،وتصدى لهم اعضاء الوفد العرب الفلسطينيين واشتبكوا معهم بااليدي على متن الطائرة 

 . واخرسوهم

ل ،ان االردن يتصدى للممارسات والسياسات واالجراءات االحتاللية في وما يثير حفيظة الكيان المحت
االراضي المحتلة ،ويحقق نجاحات كبيرة في ردع وافشال المخططات الصهوينية في جميع المواجهات 

  .السياسية والقانونية عبر المنظمات والهيئات الدولية

وال تأثير ،ولن تزعزع المواقف فقاعات التهديد التي تصدر عن الكيان المحتل ،ال صدى لها 
   .والثوابت االردنية المبدئية الراسخة والمعروفة من القضية الفلسطينية واالحتالل الصهيوني

  ١٣ص/٣١/١٢/٢٠١٩الدستور 

*** 

 العرب والقضية الفلسطينية في ظل صراعات المنطقة

 علي ابو حبلة

 

القضية الفلسطينية كانت وما زالت محور االهتمام العربي والدولي واإلقليمي وما نشهده من صراع 
سببه فلسطين ، كانت فلسطين وما زالت منارة الشعوب العربية في الثورات والدعوة للتحرر من العبودية 

 واالستعمار الغربي لتحرير فلسطين من االحتالل اإلسرائيلي ، القضية الفلسطينية كانت وما زالت االمريكية
محور إجماع الشعوب العربية واالسالمية أينما كانوا وأينما تواجدوا ومن يتمسك بعروبة فلسطين وتحرير 

البعض االستسالم للهيمنة   فلسطين يصبح في نظر االمة العربية واالسالمية محور االهتمام ، مهما حاول
   االمريكية االبتعاد عن القضية الفلسطينية إال أن هذه الضغوط فقاعات في نظر الشعوب العربية



 
١٩

قضية فلسطين تبقى جزءا من عقيدة المسلم ارض إلهية خصها اهللا سبحانه وتعالى في القران  
  الكريم بقوله

، هي » ى المسجد األقصى الذي باركنا حولهسبحان الذي أسرى بعبده ليال من المسجد الحرام إل» 
بنظر العرب والمسلمين مسرى الرسول الكريم محمد صلى اهللا عليه وسلم منها عرج إلى السماء العال ، 

النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم ال تشد الرحال إال « هي أولى القبلتين وثالث الحرمين وفيها جاء قول 
 األقصى ومسجدي هذا ، هي األرض التي جاءها الخليفة عمر بن إلى ثالث المسجد الحرام والمسجد

الخطاب فاتحا تسلمها من صفرنيوس ملك الروم وفي القدس عقدت العهدة العمرية ، فلسطين بعروبتها 
ٕواسالميتها ومسيحيتها تبقى ارض السالم وارض الديانات واألنبياء ، وهي تحظى بالوالية الهاشمية 

هذا الغول االستيطاني ومحاوالت تهويد قدس  .وتحول دون األطماع الصهيونيةواهتماماتها ورعايتها 
 وقفة مسؤولة لمواجهة المخططات الصهيو  األقداس من قبل المحتل اإلسرائيلي يتطلب من العرب جميعا

 ويتطلب إجراءات وقرارات ترقى لمستوى التحديات التي يفرضها المحتل على ارض الواقع، مما   أمريكي
ب خطة وطنية لمواجهة المشروع األمريكي للشرق األوسط الجديد الذي هدفه امن إسرائيل ووجود يتطل

   ٕإسرائيل واقامة ألدوله االصوليه اليهودية على حساب الوجود الفلسطيني واألرض الفلسطينية

األردن وفلسطين يقفان معا في مواجهة المخطط الصهيو أمريكي لمشروع التمدد اإلسرائيلي على  
 داعم لألردن وفلسطين لتدعيم صمودهما في  حساب األمن القومي العربي ، وبات مطلوبا موقف عربي

مواجهة المخطط الذي يتعرضان له في ظل ما تشهده المنطقة العربية من صراعات مذهبيه وطائفيه هدفها 
 أولوية الصراع دعم امن إسرائيل على حساب امن الدول والشعوب العربية ضمن استراتجيه تقود لتحريف

 وفي مقدمتها إنهاء  مطلوب استراتيجية عربية تقود إلنهاء الصراعات العربية العربية.مع إسرائيل
الصراعات المذهبية والطائفية التي تشتعل في العراق ووقف الصراع في سوريا وليبيا و لبنان وتحركه 

منطقة وتقسيمها إلى دويالت أيادي خفيه ضمن مخطط يستهدف امن المنطقة ضمن محاوالت تفتيت ال
ٕتقود للهيمنة االسرائيليه وسيطرتها على مقدرات االمة العربية وادخالها في تحالفات ضمن منظومة أمنية 

 التخلي عن قضية فلسطين لن   إن.تكون فيها إسرائيل صاحبة اليد العليا لتمرير مخططها إلسرائيل الكبرى
واالهتمام لكل العرب والمسلمين ومن تمسك بها فقد نال يدوم الن فلسطين كانت وستبقى مكان الجذب 

الظفر والنصر المبين ومن تخلى عنها لحقته الهزيمة والعار ليوم الدين انه التاريخ الذي لن يرحم 
المتخلفين والمنهزمين الذين قبلوا باالستكانة واالستسالم للمخطط األمريكي الصهيوني للشرق األوسط 

سطين وقضية فلسطين ويضع في أولى أولوياته امن إسرائيل على حساب أمننا الجديد الذي يستهدف فل
   .القومي العربي واإلسالمي

  ١٣ص/٣١/١٢/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  آراء عبرية مترجمة

 نتنياهو خائف من تسوية مع غزة
  

  عاموس هرئيل  - " هآرتس   "

 

س الحكومة، بنيامين نتنياهو، صعوبة فقد وجد رجال رئي. بدت أخبار ليلة األربعاء الماضي كأنها معروفة
» الجهاد االسالمي«ًأيضا في . ًفي ضبط أنفسهم، ونشروا مسبقا توقيت التجمع االنتخابي في الجنوب

نتنياهو، محاطا . تابعوا المستجدات في االنترنت، واستبقوا رئيس الحكومة بإطالق صاروخ من قطاع غزة
  .عن المنصة لدى سماع صفارة اإلنذاربرجال حماية وبجمهور متحمس، اضطر للنزول 

ًهكذا حدث بالضبط أيضا في أيلول الماضي، قبل حوالي أسبوع من االنتخابات الثانية للكنيست، 
يوم األربعاء ضبطه الصاروخ في عسقالن، . في أسدود» الليكود«عندما خطب نتنياهو أمام أعضاء 

موازنة ما بين الحاجة لالنتحار على الصوت األخير بال. »الليكود«عشية االنتخابات التمهيدية على رئاسة 
هذا كشف . وبين اعتبارات أمن المعلومات تفوز في مقر حملة نتنياهو دون صعوبة الضرورات السياسية
ذلك الذي «. مدهش النعدام المسؤولية، ولكنه لم يزعج نتنياهو في تحويل الموضوع إلى أمر شخصي

  .قال لمؤيديه» ومن أطلق، اآلن، عليه أن يحزم أغراضه. ًعد موجوداأطلق النار في المرة السابقة لم ي

ًعذرا، ليس هكذا يتحدث رئيس وزراء، فما بالك بحقيقة أنه ما بين إطالق النار على نتنياهو في 
 مرات، بما ١٠أسدود وبين إطالق النار على التجمع في عسقالن أطلقت صواريخ على الجنوب أكثر من 

 استمرت أكثر من يومين، فيها ُأطلق من غزة ما يقارب الخمسين صاروخا في في ذلك جولة عنيفة
ولكن رئيس الحكومة يجد صعوبة في هذه األيام في إظهار أي تعاطف مع الناس . منتصف تشرين الثاني

  .الموجودين هناك، والذين ليسوا من عائلة نتنياهو، وربما هذا في الواقع كل القصة

ررة، وباألساس الئحة االتهام الثالثية ضده، تزعزع وعي نتنياهو، الذي جوالت االنتخابات المتك
. طوال معظم سنوات حكمه تميز بالحذر والمسؤولية عندما كان على األجندة أمور تحتاج إلى قرارات أمنية

، عقد حينئذ نتنياهو جلسة »هآرتس«وكما نشرت . ُقدمت الدالئل األولى لذلك في تلك الليلة في أسدود
اقتضى . »الجهاد اإلسالمي«شاورات مع كبار رجال األمن، طلب فيها أن يتم توجيه ضربة شديدة لـ م

األمر توجها من الجيش للمستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، من أجل وقف نتنياهو والتوضيح 
ًياهو، أخيرا، على حصل نتن. له أن خطوة كهذه قبل أقل من أسبوع على االنتخابات تقتضي عقد الكابينت

 تشرين األول اغتال الجيش ١٢في . مبتغاه، بصورة مقلصة أكثر، بعد ما يقارب شهرين من االنتخابات
في الليلة ذاتها، وحسب تقارير اإلعالم العربي، . في غزة، بهاء أبو العطا» الجهاد اإلسالمي«أحد قياديي 

أكرم عجوري، بعد إلقاء قنبلة على بيته في ، »الجهاد اإلسالمي«فقد نجا بصعوبة الرجل الثاني في 
ُإذا كانت إسرائيل حقا تقف أيضا خلف العملية في دمشق، يطرح السؤال فيما . ُابن العجوري قتل. دمشق ً ً
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ّإذا كان الطيارون ثانية، وكما في جزء من العمليات في غزة في الماضي، وجهوا الستخدام قنبلة صغيرة  ً
ًنسبيا خوفا من المزيد من   .المصابين الذين ليس لهم يد، ولم يقتلوا الهدف المراد اغتيالهً

 ساعة اعتقد الجيش اإلسرائيلي أنه حانت الفرصة ٤٨بعد االغتيال في غزة وجولة القتال التي استمرت 
ًكرر رئيس األركان، أفيف كوخافي، ذلك علنا في خطابه في . للتوصل إلى تسوية طويلة المدى في القطاع

 في المئة ٩٩ًأبو العطا، قال كوخافي، كان مسؤوال عن .  شاحاك- كرى الجنرال أمنون ليبكناللقاء في ذ
، والتي قيادتها معنية »حماس«إن إزاحته من شأنها أن توفر هدوءا طويال مع . من اإلطالقات من القطاع

  .اآلن باألساس بتحسين الوضع االقتصادي لسكان غزة

 بهذا الشأن فإن لنتنياهو دوافعه الخاصة، وعلى رأسها على الرغم من الضغط من جانب كوخافي
خصومه . ، عشية االنتخابات القادمة في آذار»حماس«الخوف من أن يضبط في موقف ضعف تجاه 

رغم اإلحباط المبرر لسكان . السياسون يشخصون نقطة ضعفه في مسألة غزة، ويضربون عليها بقوة
ًغالف غزة فإن هذا ليس محقا تماما  في المعارضة يعرفون التحليل العسكري الذي بمقتضاه يتوجب ًأيضا: ً

  .تهدئة الوضع في غزة من أجل أن يسمح ذلك بالتركيز على الشمال

  ١٢ص/٣١/١٢/٢٠١٩الدستور 

***  

 اخبار با�نجليزية
 

Israel Aims to Change Jerusalem Identity 
 

The Israeli authorities have continued their human rights violations in Jerusalem in 

November 2019, as they escalated their attempts to end Palestinian presence and change 

the city's identity by closing institutions, confiscating land, and displacing residents, 

according to a monthly report published by the Euro-Mediterranean Human Rights 

Monitor.Euro-Med Monitor said in its monthly report, which monitors Israeli violations in 

Jerusalem that the Israeli forces committed 400 violations in Jerusalem which fall under 18 

types of human rights violations. The majority of these violations were raids, with a total of 

25.8%, followed by arrests, with a total of 20.3%, and checkpoints and freedom of 

movement, with a total of 16.5%.The report documented 25 shootings and direct assaults 

carried out by Israeli forces in the neighborhoods of Jerusalem, which resulted in the death 

of Fares Abu Nab, 23. This incident constitutes a use of excessive force without him posing 

any danger or threat to the lives of Israeli forces. In addition, 17 Palestinian civilians, 

including two women, were wounded with rubber-coated metal bullets and tear gas 

canisters, and dozens were suffocated by tear gas while 14 Palestinians were beaten by 

Israeli forces.This month, Israeli authorities closed four Palestinian establishments, 

including the official Palestine Television headquarters, which suggests that Israel is 

proceeding with its policy that aims to end the existence and operation of official 

Palestinian institutions, restricting work of official Palestinian figures in the city, and 

preventing any manifestations of Palestinian sovereignty. 

The report documented 103 raids into the towns and neighborhoods of Jerusalem by Israeli 

forces. The raids included the arrest of 78 Palestinian citizens, including 12 children, a 
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woman, the Palestinian Minister and Governor of Jerusalem, and the Director of the 

Directorate of Education. The report said that Israeli forces summoned 11 Palestinians and 

imposed house arrests on at least eight citizens, including children, following imposing fines 

on them.The report documented 20 demolitions of Palestinian homes and properties in 

occupied Jerusalem. Nine homes were demolished, one of which was destroyed by its owner 

to avoid paying huge fines. In addition, six barns and warehouses were demolished in the 

city while ten other facilities were notified of demolitions. 

These demolitions are carried out by Israeli army forces as part of a systematic policy of 

forced displacement of Palestinians, in order to change the demographic character of the 

city, nothing that such actions amount to a war crime. 

The report documented four confiscation orders issued by Israeli forces, which seized 790 

dunums in Jerusalem for the purpose of building the separation wall as well as roads while 

6,850 dunums in the West Bank were affected. 

The report documented two Israeli decisions regarding the approval of the Jerusalem train 

plan and the establishment of 11,000 housing units in a new neighborhood in the 

abandoned Qalandia Airport to expand the settlement of Atarot north of Jerusalem. The 

Geneva-based group noted that an Israeli decision to ban the work of UNRWA in 

Jerusalem was also issued. 

Anas Aljirjawi, Euro-Med Monitor’s Director of the Middle East and North Africa, said 

that the US Administration's attitude towards the Palestinian issue encouraged the Israeli 

authorities to commit more violations in the Palestinian Territories, especially after the 

recent US decision to consider settlements in the West Bank legitimate and don’t violate 

international law.Aljirjawi added that by monitoring the actions of Israeli authorities in 

Jerusalem on a regular basis, it is clear that they are taking steps to end the Palestinian 

presence in the city by removing communities on different pretexts, arresting, and 

deporting personalities, and closing official institutions. He warned that silence over these 

measures gives Israel a green light to implement its policies rapidly. 

The report documented eight direct attacks by settlers throughout Jerusalem during 

November, including damaging car tires, writing racist slogans as part of a strategic 

activity that Israel permits, based on discriminatory racial grounds, which aims, in the long 

run, to displace Palestinians and confiscate their homes and lands for settlement projects. 

This month, 2009 settlers carried out incursions into Al-Aqsa Mosque throughout 20 days 

of the month, in addition to thousands of settlers who participated in the incursions under 

the pretext of foreign tourism and with a full coordination with Israeli authorities. 

In contrast, Israeli forces continue to impose restrictions on the access of West Bank 

residents to Jerusalem, as well as Gazans, most of whom are denied access to the city. 

Israeli forces scrutinize the cards of Palestinians arriving at Al-Aqsa Mosque and hold 

their IDs, and it prevents large numbers of Jerusalemites from reaching the Mosque under 

security pretexts.During November, Israeli authorities issued seven removal decisions from 

Al-Aqsa Mosque as well as from towns and places in Jerusalem. Israeli authorities are 

pursuing this policy to exclude influential Palestinian figures, whether at Al-Aqsa Mosque 

or the occupied city, as part of its fight against Palestinian presence. 

Euro-Med Monitor reiterated its call to the United Nations to shoulder its responsibilities 

in stopping Israel's violation of the United Nations Security Council resolutions that 

address Israeli violations in the Palestinian Territories and to establish operational 

mechanisms to address Israel's deliberate violations of international law. 

The Palestinian Information Center 30-12-2019  

***  
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Will 2020 be a game changer in Palestine? 
By Ramzy Baroud 

This has been a defining year for Palestine and Israel. Despite the usual political stagnation 

of the Palestinian leadership, two factors contributed to making 2019 particularly eventful 

and, looking ahead, consequential as well: The unprecedented political power struggle in 

Israel, and the total US retreat from its own self-proclaimed role as an “honest peace 

broker”. 

Since his first day in office, US President Donald Trump has made no secret of his desire to 

embrace fully the right-wing agenda of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. 

Although the process started earlier, 2019 has witnessed the complete collapse of 

traditional US foreign policy which was, for nearly three decades, predicated on the 

principle of a negotiated political solution. 

This year delivered the final American assault on Palestinian rights. At the stroke of 

midnight on New Year’s Eve 2019, the US officially quit the UN Educational, Scientific and 

Cultural Organisation (UNESCO), accusing the global institution of “anti-Israeli bias”. 

The US government has contributed over 22 per cent to UNESCO’s budget. Among other 

things, the American action was meant as a warning to the Palestinian leadership and its 

allies that Washington was ready and willing to use its financial and political muscle to 

suppress any criticism of Israel. 

Washington’s threats, however, failed to deliver the desired outcomes. On 8 February, 

Trump’s top adviser and son-in-law, Jared Kushner, arrived in the Middle East to promote 

his so-called “deal of the century”, a strategy that revolved around the creation of an 

alternative political paradigm to replace the defunct “peace process”. 

US punitive measures continued. On 4 March, the US shut down its Consulate in 

Jerusalem, now that it had a fully operational embassy in the city. The act was intended to 

downgrade the US mission in Palestine, and thus the diplomatic relationship with the 

Palestinian Authority. A few days later, on 14 March, the US dropped the term “occupied 

territories” when referring to the Occupied Palestinian Territories in its annual human 

rights report. This measure was understood, and rightly so, as a prelude to a future US 

recognition of Israel’s sovereignty over occupied Palestinian land. On 18 November, the US 

Secretary of State, Mike Pompeo, duly declared that illegal Jewish settlements in the West 

Bank and Jerusalem are “consistent” with international law. 

Although Washington seemed determined to send a clear message to both Tel Aviv and 

Ramallah that past policies have been reversed for good, it was still unable to articulate 

clearly an alternative political agenda. The once-hyped “deal of the century” discourse 

slowly faded from the Middle East political scene. Initially, the sidelining of the “deal” took 

place in anticipation of the outcomes of two general elections in Israel, which were held in 

April and September. However, over time, it was becoming clearer that Trump’s “deal” 

had no chance of success. 

One sign of trouble in the US “peace-making” efforts was the resignation of the top US 

Middle East envoy, Jason Greenblatt, on 5 September. Greenblatt, who was one of the 

three main advocates of Washington’s new Middle East policy — the others being Kushner 

and US Ambassador to Israel David Friedman — did much damage before his abrupt exit. 

Shortly before his return to Washington, he declared that illegal Jewish settlements are 

merely “neighborhoods and cities” and that “people [should] stop pretending” that they 

“are the reason for the lack of peace.” 

US pressure on Palestinians extended beyond the Occupied Territories, to include a 

crackdown on the boycott, divestment and sanctions movement (BDS). On 23 July, the 

movement was condemned by the House of Representatives, in Resolution 1850, despite 
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some stiff resistance. Israel fears that BDS has tarnished its image internationally, 

especially as the movement took the struggle of Palestinians to numerous international 

platforms. 

Unhindered by even a minimal degree of accountability, the Israeli government has even 

more of a free rein to expand illegal settlements, especially in the Jerusalem area, and to 

accelerate land confiscation throughout the West Bank. 

In January, Israel closed all schools operated by the UN agency responsible for the welfare 

of Palestinian refugees, UNRWA, in Jerusalem, further undermining any Palestinian claim 

over their city. A week later, the Israeli army expelled the international observation force 

from the occupied Palestinian city of Al-Khalil (Hebron). In March, Netanyahu was joined 

by Pompeo in a provocative visit to the Western Wall in Jerusalem, conveying another 

message to Palestinians that, in the words of Trump, “Jerusalem is off the table”. This act 

was repeated on 1 April, when Netanyahu was joined by newly-elected right-wing Brazilian 

President Jair Bolsonaro. The latter pledged to follow the American lead by relocating its 

embassy to Jerusalem.In the meantime, the scope and frequency of Israeli violence against 

Palestinians increased dramatically in the occupied West Bank and the besieged Gaza 

Strip. Israeli army violence in the West Bank was manifested in the raiding of Palestinian 

villages, the frequent crackdown on protests and the arrest and killing of activists. 

Concurrently, armed Israeli Jewish settlers attacked Palestinian farmers and students, and 

raided holy sites. Al-Aqsa Mosque, in particular, was a hotspot of clashes between armed 

Jewish settlers and the Israeli army on the one hand, and unarmed Palestinian worshippers 

on the other. The shooting in cold blood at the Qalandiya checkpoint of Nayfeh Kaabneh 

on 18 September, a murder that was caught on video, symbolized the wanton nature of 

Israeli brutality.In Gaza, the siege and violence continued. The Great March of Return 

protests, a collective form of popular resistance, which began on 30 March 2018, carried on 

unabated. Every Friday, thousands of Palestinians gathered at the fence separating the 

besieged Strip from Israel, demanding an end to 13 years of isolation and economic 

blockade. In 2019, the death toll among protesters crossed the 300 mark. Thousands more 

have been wounded. The bombing of Gaza by the Israeli military, which took place on 

many occasions, was often justified by Israel as a “response” to rockets fired by Palestinian 

militants. The two most notable conflagrations took place on 5 May and 12 November. In 

the first assault, Israel killed at least 24 Palestinians, while four Israelis were also 

reportedly killed. The second attack resulted in the killing of 34 Palestinians, including 

eight from the same Abu Malhous family. No Israelis were killed. 

There was a clear link between Israeli violence in Gaza and the general elections, where 

embattled Netanyahu tried to convince his right-wing constituency of his ability to crack 

down on Palestinians and to protect Israeli towns in the southern part of the country. 

Netanyahu’s often racist rhetoric and violent policies, however, failed to garner him the 

necessary votes to form a government, neither in April nor in the subsequent vote in 

September. On both occasions, the Israeli Prime Minister attempted to cobble together a 

right-wing coalition that would give him a majority in the Knesset (Parliament). His first 

attempt was crushed by the ultra-nationalist leader and head of Yisrael Beiteinu party, 

Avigdor Lieberman. The latter vote weakened Netanyahu’s political standing, as his 

centrist opponent and head of the Kahol Lavan (Blue and White) Party, retired General 

Benny Gantz, gained the upper hand. 

While the US and Israel seemed clear about their objectives, the Palestinian leadership 

sank further in its political stagnation. All talks of unity among Palestinian groups Fatah, 

Hamas and others faltered, especially as PA Prime Minister Rami Hamdallah, who 

championed the cause of dialogue, resigned from his position on 29 January. Hamdallah 

was replaced by Mohammad Shtayyeh, a loyalist of the Palestinian leader, Mahmoud 
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Abbas.Shtayyeh’s appointment, along with several other steps taken by Abbas to 

consolidate his grip on power, made it clear to the Palestinian people that the issue of unity 

is no longer a priority for the aging President. On 25 September, Abbas called for elections 

to be held in the West Bank, Gaza and Jerusalem, inviting all Palestinian factions, 

including Hamas, to participate. Hamas agreed swiftly to take part, but not without 

questioning Abbas’ motives.There were occasions, however, when Palestinians, regardless 

of their ideology or politics, seemed united, especially whenever Israel cracked down on 

Palestinian prisoners. On 21 January, the Israeli police brutally attacked Palestinian 

prisoners in the Ofer Prison and elsewhere. Many Palestinians were wounded in the raids. 

In response, thousands of Palestinians in the West Bank and Gaza rose up in protest, and 

in solidarity with the nearly 5,000 prisoners held by Israel. 

Throughout the year, several Palestinian prisoners died while in detention, mostly due to 

medical negligence. They included Faris Baroud, who died on 6 February, after spending 

27 years in Israeli prisons, and Bassam Al-Sayyeh, who died on 8 September. Elected 

Palestinian MP Khalida Jarrar was released from her administrative detention — 

imprisonment without trial — on 28 February, only to be re-arrested on 31 October. 

Another example of unity among Palestinians was the collective outrage felt following the 

murder of Israa Ghrayeb, a young woman who was allegedly killed by members of her own 

family. The mass protests forced the PA to amend laws that granted leniency in cases of so-

called “honor killing”.In some ways, 2019 did indeed prove to be a game-changer in 

Palestine and Israel. It is the year when the Israeli government managed to achieve total 

and unconditional US support, while the Palestinian leadership was left largely isolated and 

incapable of formulating an alternative agenda. However, while Israel persists in its 

prolonged political crisis and as the international community is still unable or, perhaps, 

unwilling, to play a more fundamental role in ending the Israeli occupation of Palestine, 

2020 promises to be equally tumultuous and challenging. 

A particularly interesting development to watch for in the coming year is that which will 

follow the International Criminal Court (ICC) decision announced on 20 December to 

launch “an investigation into the situation in Palestine”. Expectedly, the US rejected the 

ICC decision and the Israeli government threatened that it would bar ICC investigators 

from entering the country.If the 2019 trends continue, the struggle among Israel’s political 

elites is likely to deepen the country’s instability. However, it could also pave the way for 

the long-marginalized Arab minority within Israel, and their representatives, to play a 

more substantial role in, at least, shifting the political discourse in the country from one 

which is racially-centered to a more inclusive and, indeed, more democratic system. While 

this may appear to be wishful thinking, given the deeply rooted racism in Israel, one can 

only hope that the destructive nature of its right-wing politics could also bring about the 

need for a major rethink. Time will tell. 

The Palestinian Information Center 31-12-2019  

*** 
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