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٤

  شؤون سياسية
  

  :األميركيين المشرعين من لوفد عريقات

  الشرقية القدس عاصمتها فلسطينية دولة دون حل ال

 

 أثنـاء عريقـات، صـائب الفلـسطينية حريرالت لمنظمة التنفيذية اللجنة سر أمين أكد – وفا – اهللا رام
 والممكـن للتطبيـق القابـل الحل أن األربعاء، اليوم كاليفورنيا، والية من األميركيين المشرعين من وفدا لقائه
 .المتحدة األمم في بها المعترف فلسطين دولة أراضي عن اإلسرائيلي االحتالل إنهاء هو

 الـشعب مع نفعا تجدي لن األميركية والقرارات رائيليةاإلس االمالءات سياسة أن على عريقات وشدد
 .الدولي والقانون التاريخي للحق المستندة الوطنية باإلرادة المتسلحة الوطنية، وقيادته الفلسطيني

 الخارجيــة وزيــر تــصريحات آخرهــا كــان التــي المتتاليــة ترمــب قــرارات أن األميركــي، للوفــد وأوضــح
 حــول القــرارات مــن كــسابقاتها الــدولي بالقــانون اســتهتار بمثابــة هــي ان،االســتيط شــرعنة بمحاولتــه بومبيــو
 حقوق وأخذ والقرصنة السرقة يشرعن وكمن الدوليين، واإلجماع الحقيقة لتغيير ومحاولة والالجئين، القدس

 نايجبر لن"و وتفصيال، جملة الدولي والمجتمع الفلسطينية القيادة ترفضه الذي األمر السالح، بقوة اآلخرين
 ".ذلك في شك ال حتما آتية فلسطين دولة وأن الضغوطات، عظمت مهما االستسالم على مطلقا

 الــدولي، للقـانون المـستند بالـسالم يـؤمن إسـرائيلي طـرف هنـاك يكـون أن فـي يكمـن الحـل إن وقـال
  .الزمن طال مهما سيسقط الذي العنصري االبارتهايد نظام وتنفيذ االمالءات وليس

 ٥/١٢/٢٠١٩ الحياة الجديدة

***  

 الفلسطينيون يطالبون بحماية األسرى وبإجراءات دولية رادعة لمخططات ضم األغوار

 طالبت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي واألمم المتحدة باتخاذ ما يلزم من -غزة-رام اهللا   
رض الفلسطينية، ال سيما إجراءات رادعة لحكومة االحتالل اإلسرائيلي على مخالفاتها الجسيمة بحق األ

ضم األغوار، وضرورة التنفيذ الفوري لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية فورا وقبل فوات 
  .األوان

وقالت الوزارة في بيان أمس إن حرب االحتالل االستيطانية التوسعية وعمليات التطهير العرقي   
  . في األغوار بأشكال وأساليب مختلفةواسعة النطاق تتسارع ضد الوجود الفلسطيني

وأشارت إلى استهداف االحتالل للتجمعات البدوية ومدارسها ومراكزها الصحية وهدم المنازل خاصة 
في المنطقة الواقعة من شرق القدس المحتلة وصوال إلى األغوار كما حصل من هدم لمنزلين صباح أمس 

  .دهم من أرضهم بحجة التدريبات العسكرية المتواصلةومطاردة ومالحقة المزارعين ورعاة األغنام وطر



 
٥

ولفتت إلى حرب االحتالل المفتوحة على خزانات وأنابيب المياه كما حصل في عملية هدم خزاني   
مياه في سهل طوباس والمزروعات الفلسطينية والطرق الزراعية وألواح الطاقة الشمسية والمشاريع 

لم بما فيها االتحاد األوروبي، وغيرها من أشكال القمع والتنكيل التطويرية الممولة من عديد دول العا
  .اليومي لكل ما هو فلسطيني في األغوار

وأوضحت أن تصاعد هذه الحرب االستعمارية المتواصلة يأتي ترجمة للتوجهات اإلسرائيلية   
وار، ومشاريع القرارات الرسمية والوعود التي أطلقها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن األغ

  .، في ظل دعم واسناد أميركي ملحوظ لهذه الخطوة”إسرائيل”اإلسرائيلية الهادفة إلى ضمها لـ

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات إجراءات وتدابير االحتالل القمعية ضد   
  .الفلسطينيين، والسياسات االستعمارية التوسعية التي تستهدف االغوار

ورأت فيما يجري في األغوار عبارة عن عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق وضم تدريجي صامت   
  .لألغوار، بانتظار إعالن إسرائيلي رسمي بمظلة أميركية بهذا الخصوص

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي واألمم المتحدة باتخاذ ما يلزم من اإلجراءات لنفض الغبار عن   
ٕة الخاصة بالقضية الفلسطينية واخراجها إلى حيز التنفيذ فورا، وقبل أن تفقد األمم قرارات الشرعية الدولي

  .المتحدة مصداقيتها في أعين ووعي الفلسطينيين وأحرار العالم

بالسياق، نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى والجرحى أمس وقفة صامتة ضد صمت   
  .ائيلي بحق األسرىالمؤسسات الدولية تجاه جرائم االحتالل اإلسر

جاء ذلك خالل الوقفة التي نظمتها مؤسسة مهجة القدس بالتعاون مع مفوضية الشهداء واألسرى   
والجرحى أمام مقر الصليب األحمر بمدينة غزة، حيث توشح المشاركون بها باللون األسود ورفع الالفتات 

  .ىاستنكارا لصمت المؤسسات الدولية على جرائم االحتالل بحق األسر

إن هذه الوقفة الصامتة تأتي ” صفا” وقال الناطق اإلعالمي باسم مؤسسة مهجة القدس لمراسل
استنكارا لسياسة الموت البطيء الذي تمارسه مصلحة سجون االحتالل بحق أسرانا، ومساندة ألسرانا 

  .المضربين عن الطعام

د سامي أبو دياك إال أن برغم الظروف اإلنسانية الكبيرة التي أحاطت باألسير الشهي“وأضاف 
ًصوت المؤسسات الدولية المختلفة والتي من بينها الصليب األحمر بقي صوتها منخفضا وال يرتقي إلى 

وجدد أبو شلوف مطالبته بإصدار بيان يوضح حيثيات وفاة األسير أبو دياك، والرفض اإلسرائيلي .”معاناته
 االحتالل لإلفراج السريع عن جثمان األسير سامي ودعا للضغط على سلطات.المتكرر لإلفراج المبكر عنه

  .أبو دياك لدفنه وفق الطقوس اإلسالمية المتبعة

وطالب المؤسسات الدولية للوقوف عند مسؤولياتها اإلنسانية والقانونية واألخالقية تجاه ما يرتكب 
  .بحق األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية عامة واألسرى المرضى منهم خاصة



 
٦

ّوحث أبو شلوف للضغط على سلطات االحتالل ومصلحة سجونه بالسماح لوفد طبي دولي بزيارة  ّ
  .األسرى المرضى بشكل دوري، ومتابعة أوضاعهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية الالزمة لهم

ًنتمنى منكم العمل بشكل جدي على هذا الصعيد؛ وذلك منعا لجريمة موت أسير مريض “وأضاف 
ستيقظ عليها في صباح أي يوم قام خاصة في ظل حالة القلق المستمر ألمهات وعائالت األسرى آخر قد ن

ننتظر منكم الرد حتى صباح يوم األحد القادم خاصة في ظل الظروف “وتابع حديثه .”المرضى على أبنائهم
  .الصحية الخطيرة التي يمر بها بعض األسرى المرضى داخل السجون اإلسرائيلية

الفعالية قدم المحتجون كتابا لمؤسسة الصليب األحمر يتضمن مطالب أهالي األسرى وفي ختام 
الى ذلك، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء أمس، عددا من .الفلسطينيين داخل سجون االحتالل

  .قنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه أراضي المواطنين شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة

ُنود االحتالل عددا من قنابل الغاز تجاه األراضي المحاذية للسياج األمني القريبة من وأطلق ج
  .شرقي بلدة القرارة، الفتا إلى عدم اإلبالغ عن وقوع إصابات” كيسوفيم“بوابة كيبوتس 

وكان جنود االحتالل أطلقوا في وقت الحق عددا آخر من قنابل الغاز تجاه األراضي الزراعية شرقي 
ويطلق جنود االحتالل بشكل يومي الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب أراضي .بسانبلدة ع

الفلسطينيين شرقي محافظات القطاع في انتهاك متكرر لتفاهمات اتفاق التهدئة الذي رعته مصر واألمم 
  ).وكاالت(-.المتحدة

 ٢٢ ص٥/١٢/٢٠١٩الغد 

***  

  اعتداءات

  فاط ودهم منزل في عناتا بوحشيةمواجهات عنيفة بمخيم شع: القدس

 

عنيفــة بـين الــشبان وقــوات االحــتالل التــي  مواجهــات وســط القــدس المحتلــة، مخــيم شــعفاط شـهد
قنابــل الــصوت الحارقــة والغازيـة الــسامة المدمعــة واألعيــرة المطاطيــة  اقتحمـت المخــيم فجــر اليــوم، وأطلقـت

 .الحادةعشوائية ومكثفة ما أوقع عددا من حاالت االختناق  بصورة

 شـعفاط من جهة ثانية، اقتحمت قوات االحتالل، فجر اليوم، منـزال فـي بلـدة عناتـا المجـاورة لمخـيم

وقـال مراسـلنا فـي القـدس ان االحـتالل اقـتحم .فـي القـدس المحتلـة، وعبثـت بمحتوياتـه بتفتيـشات اسـتفزازية
  .شه بصورة وحشيةخرابا عقب تفتي ّالرفاعي في عناتا وخلف فائق منزل الشقيقين محمد ومهند

 ٤/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  



 
٧

  صلوات تلمودية باألقصى وسط تكبير المصلين وحراس المسجد والمرابطين احتجاجا

 

 

 اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين منذ الساعات األولى من صباح أمس - فلسطين المحتلة 
الشريف، بمدينة القدس المحتلة، بحراسة من  الحرم القدسي -األربعاء، باحات المسجد األقصى المبارك 

  .عناصر شرطة االحتالل اإلسرائيلي

وقال مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة وشؤون المسجد االقصى بالقدس الشيخ عزام 
في رام اهللا، ان االقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة ) بترا(الخطيب، لمراسل 

وأوضح الشيخ الخطيب ان المستوطنين أدوا الصلوات . ل اإلسرائيلي الخاصة المدججة بالسالحاالحتال
التلمودية، في خطوة استفزازية لمشاعر المواطنين الفلسطينيين المسلمين ووسط التصدي لهم بالطرد 

  .وهتافات التكبير االحتجاجية من قبل المصلين وحراس االقصى والمرابطين

حتالل اإلسرائيلي صباح أمس األربعاء، مسكنين وبركسا زراعيا في تجمع أبو وهدمت جرافات اال
النوار وواد أبو هندي جنوب شرق القدس، بهدف دفع السكان على الهجرة القسرية، فيما اندلعت 
مواجهات بمخيم العروب قضاء الخليل، في الوقت الذي واصلت قوات االحتالل المداهمات واالعتقاالت 

  .بيةبالضفة الغر

واقتحمت طواقم بلدية االحتالل مع الجرافات وبحراسة عناصر من الشرطة والوحدات الخاصة تجمع 
أبو النوار وشرعت عناصرها بهدم لمسكنين وبتفكيك بركس زراعي في التجمع واالستيالء عليه، بحسب ما 

  أفاد ممثل تجمع أبو النوار أبو عماد الجهالين

قها قوات االحتالل والجرافات بعد عملية الهدم في أبو النوار إلى كما توجهت طواقم البلدية وتراف
  .تجمع أبو هندي وشرعت بعملية هدم مسكنين بدويين، بحجة عدم وجود تراخيص

إلى ذلك، واصل جيش االحتالل المداهمات الليلية في مناطق مختلفة الغربية، والتي تخللها اعتقال 
 شابا جرى تحويلهم ١٥بيانه لوسائل اإلعالم إن جنوده اعتقلوا وقال جيش االحتالل في . عدد من الشبان

  .للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد قوات االحتالل والمستوطنين

وتواصلت المواجهات مع جنود االحتالل في مناطق مختلفة بمحافظة الخليل، حيث أصيب عدد من 
وأفاد شهود بأن . اق، خالل المواجهات الليلية مع قوات االحتالل، في مخيم العروبالمواطنين بحاالت اختن

جنود االحتالل اقتحموا المخيم وفتشوا عدة منازل فيه، ما أدى الندالع مواجهات أطلقت خاللها قوات 
ذلك وأشاروا إلى أن . االحتالل الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين

  .تسبب بإصابة عدد منهم بحاالت اختناق، جرى عالجهم ميدانيا

وفي المقابل، تواصلت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة، حيث جرفت آليات تابعة 
وقال مسؤول ملف االستيطان . للمستوطنين، صباح أمس األربعاء، أراض في قرية بورين جنوب نابلس



 
٨

ن جرافات المستوطنين قامت بتجريف واسع خلف منزل عائلة صوفان في شمال الضفة، غسان دغلس، إ
  .بورين

كما أصيب ثالثة فلسطينيين في ساعات متأخرة من الليل، جراء دهسهم من قبل مستوطن، قرب 
ونقل أحد المصابين إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيلية . المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية

  .بالطفيفة، فيما نقل المصابان اآلخران إلى مستشفى إسرائيليووصفت حالته 

 معتقال فلسطينيا، في سجن عسقالن اإلسرائيلي، أمس األربعاء، ٤٠إلى ذلك، شرع نحو 
  .باإلضراب المفتوح عن الطعام، مطالبين بتحسين أوضاعهم، حسب مسؤول فلسطيني

نظمة التحرير الفلسطينية، إن وقال قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون األسرى التابعة لم
المعتقلين في سجن عسقالن أبلغوا إدارة المعتقل، البدء باإلضراب المفتوح عن الطعام حتى تحقيق «

تفتيش «وأوضح أبو بكر، في حديث خاص مع وكالة األناضول، أن المعتقلين تعرضوا لعملية . »مطالبهم
تحسين أوضاع المعتقل، ووقف سياسة القمع »ون بـويطالب المعتقل. ، وتدمير لمقتنياتهم، وغرفهم»وقمع

  )وكاالت.(»بحقهم

  ١ص/٥/١٢/٢٠١٩الدستور 

*** 

  البدوي في القدس" أبو النوار"ًاالحتالل يهدم بركسا ويصادر محتوياته في تجمع 

 

أبــو "بركــسا وصــادرت محتوياتــه فــي تجمــع  هــدمت طــواقم تابعــة لجــيش االحــتالل، اليــوم األربعــاء،
 .جنوب شرق القدس المحتلة، يعود للمواطن محمود محمد الجهالين وي قرب بلدة العيزريةالبد" ّالنوار

يذكر أن االحتالل يالحق المواطنين البدو في تجمعـاتهم بـأطراف المدينـة المقدسـة لـصالح مـشاريع 
  .استيطانية ضخمة

 ٤/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  

  

  

  

  

  



 
٩

  األقصى جنوب خطيرة استيطانية مخططات من يحذر حلوة وادي معلومات مركز

 

 االحـتالل ينـوي ضـخمة اسـتيطانية مـشاريع مـن صـيام جـواد حلـوة وادي معلومـات مركز مدير حذر
 هـي اسـتهدافا األكثـر األحيـاء أن مبينـا ومحيطهـا، األقصى المسجد جنوب سلوان بلدة في بتنفيذها الشروع

 .حلوة ووادي أيوب بئر

 سـلطات وتنفـذها نفـذتها التـي التـصوير حملـة إن األربعـاء، ماليو صحفي، تصريح في صيام، وقال
 أيــة علــى االعتــراض مــن ومــنعهم البلــدة أهــالي لتركيــع سياســتها إطــار فــي تــأتي ســلوان بلــدة فــي االحــتالل
  .بالكامل المنطقة على للسيطرة تمهيدا أراضيهم تستهدف استيطانية مشاريع

  ٤/١٢/٢٠١٩ موقع مدينة القدس

***  

  تقارير

  المستوطنات اإلسرائيلية تمرد على القانون الدولي: خبراء

 

 فيما تواصل سلطات االحتالل اإلسرائيلية الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في -عمان  
تمردا على القانون الدولي وامعانا بسلوك سياسي “األراضي الفلسطينية المحتلة، عد خبراء هذا االجراء 

ِاحادي ال يؤمن بحل ال ْ ٕدولتين وال بالتسوية السلمية سبيال لحل النزاع واحقاق السالم والعدل الذي يشكل ُ
  .”غيابه أحد اهم أسباب تغذية التطرف وانعدام االستقرار

ان النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية غير قانونية ومرفوضة، وتشكل تهديدا “وأكد هوالء الخبراء،   
  .”ربة، وتحديا إلرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلةمباشرا لعملية السالم ومعاهدة وادي ع

انه ال جديد في السياسة اإلسرائيلية في “رئيس جمعية العلوم السياسية، محمد مصالحة، يقول   
) يوليو(موضوع االستيطان منذ المشروع طرحه يغآل ألون على مجلس الوزراء اإلسرائيلي في تموز 

إلى تحقيق ثالثة أهداف ) وفق توصيفات االقتراح(هاء حرب حزيران، والذي يهدف  مباشرة بعد انت١٩٦٧
إقامة حدود أمنية إلسرائيل بينها وبين األردن، وقف سيطرة إسرائيل على شريحة سكانية : مركزية، وهي

يلي للشعب اإلسرائ) الحق التاريخي(عربية، وذلك للحفاظ على صبغة يهودية وديمقراطية للدولة ، وتحقيق 
  ).إسرائيل- أرض(في 

ان المشروع يهدف إلى اضفاء صفة الحزام األمني على نهر األردن خاصة وان “وأضاف،   
، مبينا انه ”المستوطنات تقع على طول وادي األردن والسفوح الشرقية من سلسلة جبال الضفة الغربية

  .” مستوطنة إسرائيلية في منطقة الوادي والسفوح٣٨تم حتى اآلن بناء “
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األمم المتحدة ومجلس األمن واألمانة العامة تابعوا باهتمام اصدار “ويشير مصالحة، إلى أن   
العديد من القرارات بشكل ثانوي للتأكيد على مخالفة االستيطان اإلسرائيلي في االراضي المحتلة، باعتبارها 

خرى، نظرا لما يرافقها من مخالفة للقانون الدولي من جهة، وانتهاكا لحقوق اإلنسان الفلسطيني من جهة ا
اعتداءات على األراضي خاصة للمواطنين الفلسطينيين وهدم منازل وابعاد مواطنين من قراهم وفتح طرق 

  .”للمستوطنات لخدمة المستوطنين

مفارقة واضحة بين األمر الواقع الذي تفرضة السياسية المدعومة بالقوة “كما أشار إلى أن هناك   
إلسرائيل وبين النصوص القانونية التي تحاول ان تحمي حق الشعوب في تقرير من الواليات المتحدة 

  .”المصير وعدنم انتهاك حقوق اإلنسان في ارضه وممتلكاته

ان العالقة األردنية اإلسرائيلية الرسمية منذ “من جهته، يرى المحلل السياسي، خالد الشنيكات،   
ا شهدته المرحلة الحالية، وهذا ما عبر عنه جاللة الملك المصادقة على معاهدة السالم لم تعرف تدهورا كم

  .”عبداهللا الثاني أثناء زيارته األخيرة لواشنطن

المعاهدة لم تؤد إلى حالة سالم تام، الن العالقة األردنية اإلسرائيلية ارتبطت بشكل “وأضاف،   
فاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، مالزم بالملف الفلسطيني، فالتقدم في العالقة يمر عبر إحراز تقدم في الم

وهو ما لم يحدث، بل على العكس من ذلك توقفت المفاوضات منذ سنوات طويلة، وتسارع االستيطان 
اإلسرائيلي، باإلضافة إلى القرارات اإلسرائيلية األحادية الجانب كضم غور االردن، والحصول على االعتراف 

 وقانونية المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية، واعتماد األميركي باعتبار القدس الموحدة إلسرائيل،
ما يسمى التقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى الى جانب قانون القومية الذي يعني ضمنا أن التوسع 

  .”اإلسرائيلي قد يذهب إلى أبعد من الضفة الغربية

ة وترتبط بالحقوق العربية المستندة خيارات األردن على الدوام كانت واقعي“وبين الشنيكات، ان   
على قرارات الشرعية الدولية والحقوق التاريخية للعرب، وكان ينظر للمعاهدة باعتبارها اطارا يتم من خالله 
استرجاع الحقوق األردنية والفلسطينية، وعليه فإن كل ما تقوم به إسرائيل يهدد ليس فقط المعاهدة وانما 

  .”ة األردنية، وتبدو الثوابت الوطنية األردنية واضحة وال تتغيراالستقرار والسالم والسياد

ٕمحاولة تغيير المعطيات على األرض بالنسبة لألردن مرفوضة، وامكانية إقامة عالقة “وأكد، ان   
مع األردن طبيعية مستحيلة بدون وقف القرارات األحادية الجانب ودفع استحقاقات السالم، ولهذا فإن 

لشعبي يتفق عليها، ويمكن قراءة المناورات العسكرية األردنية األخيرة بحقه في التحسب األردن الرسمي وا
ٕلكل الخيارات، بجانب إجراءات أخرى اتخذها سابقا واجراءات أخرى في الطريق قد يتخذها إذا ما استمرت 

ن أو في إقامة السياسات اإلسرائيلية، وان التهاون بالحقوق األردنية والعربية سواء في مسألة الالجئي
  .”الدولة الفلسطينية المستقلة على األراضي المحتلة وعاصمتها القدس
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، بين أنه تحدث إلى ترامب، ”تويتر“وكان نتنياهو نشر تغريدة له عبر حسابه باللغة العربية في   
ولكن تحدثنا عن إيران . تحدثت أمس مع الرئيس ترامب فكانت هذه مكالمة مهمة جدا ألمن إسرائيل“قائال 

تحدثنا أيضا بشكل موسع عن الفرص التاريخية التي ستأتينا خالل األشهر المقبلة، بما فيها غور األردن 
  .”بصفته الحدود الشرقية المعترف بها لدولة إسرائيل وحلف الدفاع مع الواليات المتحدة

ان ويعتبره ان المجتمع الدولي بأسره يرفض االستيط“بدوره، يقول السفير السابق، غيث ملحس،   
ّ ليعبر بوضوح عن اإلرادة الدولية بهذا الخصوص٢٣٣٤وقد جاء قرار مجلس األمن  غير قانوني، ُ”.  

ان الخطوات االسرائيلية أحادية الجانب التي ترمي لتغيير األوضاع على “وشدد ملحس على   
ًتقويضا ممنهجا لعملية األرض في األراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها النشاطات االستيطانية، تمثل  ً

النهوض بمسؤولياته ”ودعا ملحس المجتمع الدولي لـ.”ًالسالم، وتهديدا لألمن واالستقرار في المنطقة
والدفاع عن القانون الدولي ومبادئ العدالة، والضغط على إسرائيل لوقف كافة النشاطات االستيطانية 

يشار إلى أن وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو قد .”يواإللتزام بالقانون الدولي والقانون اإلنساني الدول
  .”غير متسقة مع القانون الدولي“أعلن أن بالده لم تعد تعتبر المستوطات اإلسرائيلية 

مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية ال يتعارض في حد ذاته مع “وقال بومبيو إن وجود   
 .القانون الدولي

  ٦ ص٥/١٢/٢٠١٩الغد 

***  

  :القدس أفق تخريب

  احتاللها منذ المدينة هوية تغيير مشروعات أخطر القدس في الهوائي القطار مشروع

  

 فـي الهـوائي القطـار مـشروع حـول شـاملة موقـف ورقـة الدوليـة القـدس مؤسـسة أصدرت – األنباط
 أفـق تخريـب هـو األول :تحقيـق إلـى المـشروع هذا من يتطلع االحتالل أن إلى ُخلصت القديمة البلدة محيط
 وأبنيتهـا شـوارعها فـي الماثـل التـاريخ تهمـيش والثاني اآلن، حتى تهويده من تتمكن لم الذي القديمة البلدة

 تـشكيل والثالـث واألنفـاق، التهويدية المراكز في ّالمصنعة الصهيونية التاريخية الرواية لمصلحة ومقدساتها
 الثالث العناصر وهذه ًيوميا، ساعة ١٨ مدى على ٕوازعاجهم خصوصيتهم بانتهاك سلوان ألهل ٍطرد عنصر

 منـذ المدينـة هويـة تغييـر مـشروعات أخطـر" القـدس فـي الهـوائي القطـار مـشروع تجعـل أنها المؤسسة رأت
  ".احتاللها

 إلنـشاء االحـتالل حكومـة مشروع :القدس أفق تخريب" :عنوان بعنوان جاءت التي الورقة وأضاءت
 أضـاءت ابحـيص، زيـاد القـدس شـؤون فـي الباحـث أعـدها ،"للقـدس لقديمـةا البلـدة محـيط فـي هوائي قطار
 الدينيـة برمزيتهـا القـدس مدينـة علـى أثـره تقيـيم ثـم ومـن التقنيـة وتفاصـيله ومـساره المشروع خلفيات على
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 المتاحــة الــسبل اقتــراح إلــى وانتهــت ونــسيجها، معمارهــا فــي المخــزون اإلنــساني اإلرث وفــرادة والتاريخيــة
 مخطـط ضـمن ٢٠٠٧ عـام مـرة ألول ُطـرح إنـه الورقـة تقول المشروع خلفية في .المشروع هذا عم للتعامل

 ُوطـور اليمينيـة، االسـتيطان ومنظمـات االحتالل حكومة بين تكامل تحقيق إلى هدف الذي "القديمة القدس"
 باعتبـاره محس قانوني تعديل ألجله فُأقر بالمصادقة، َيحظ لم لكنه التخطيط لجان على ٢٠١٣ عام ليعرض
 فـي لإلسـكان الوزاريـة اللجنـة أقرتـه ثم ،٢٠١٩-١ شهر في األولى مرحلته ُلتقر وطنية أولوية ذا ًمشروعا

 المخطـــط وحـــسب أنـــه الورقـــة وأكـــدت .الـــصهيونية الـــسياسية األزمـــة فرضـــته تـــأخير بعـــد ٤/١١/٢٠١٩
 "كيـدم" مركـز إلـى ًوصـوال قـدسال غربـي العثمانيـة القطـارات محطـة مـن الهـوائي القطار سينطلق اإلسرائيلي
 التـي األولـى مرحلتـه فـي سلوان في مصادرة ٍأرض على اليمينية "إلعاد" جمعية عليه تشرف الذي التهويدي
 شـامل ٍتخريـب مـشروع يجعلهـا مـا ًعمـودا، ١٥ علـى معلقـة عربـة ٤٠ فيهـا وتسير كم ١.٤ بطول ستكون

 األقـصى المـسجد فيهـا يتربـع التـي الزاويـة وهـي ديمـة،الق للبلـدة الـشرقية الجنوبيـة الجهة من المدينة ألفق
 األسـباط بـاب محـيط إلـى تمتـد وربمـا الزيتـون، جبـل إلى كيدم مركز من فستمتد الثانية مرحلته أما ًتحديدا،

 لــه، والدوليــة الداخليــة المعارضــة ومـستوى المــشروع تقيــيم وبعــد .للمـشروع األولــى المخططــات أشــارت كمـا
 ًأسـوة القـدس في الضغط تحت صهيوني ٍتراجع لفرض واعدة ًفرصة" يشكل المشروع أن إلى الباحث يخلص

 ًعاصـمة بالقـدس االعتـراف الـشرعي غيـر األمريكـي القـرار إلفـشال ًجديـدا ًوعنوانا األحمر، الخان في تم بما
 مرالمـد المـشروع أثـر على يركز سياسي ٍمسار :أساسية مسارات ثالثة خالل من وذلك ،"الصهيوني للكيان
 علــى صـريحة شــهادة يـشكل المــشروع هـذا وبــأن المـسلمة، الغالبيــة ذات الـدول فــي األقـصى المــسجد علـى

 اإلنـساني اإلرث وثـراء وتنوعها بفرادتها القدس إلدارة الصهيوني الكيان لدى األهلية وعدم المتعمد التخريب
 أمـا .الـشكل بهـذا تخريبـه يجـري اإلنـساني للتـراث اليونيـسكو الئحة على عالمي تراث موقع أول فهذا فيها،

 دوبلمـــاير شـــركتي بـــين تنحـــصر المـــشروع تنفيـــذ احتمـــاالت أن إذ :اقتـــصادي مـــسار فهـــو الثـــاني المـــسار
 التقـصي إلـى بالحاجـة الورقـة توصـي وهنـا .األولـى انخـراط المعطيـات وتـرجح اإليطاليـة، واليتنـر النمساوية
 تحــرص والــذي المــشروع، فــي المحتمــل لنمــساويةا دوبلمــاير شــركة دور عــن لإلفــصاح والــضغط الميــداني
ــشركة ــصهيونية واألوســاط ال ــى ال ــه عل ــان، طــي إبقائ ــد ًخــصوصا الكتم ــسحاب بع ــا ســافيج شــركتي ان  وبوم

 الثالـث المـسار أمـا.فيـه انخراطهمـا كـشف مـن فقـط أسـبوعين بعد المشروع تحضير دراسات من الفرنسيتين
 سـلوان فـي الحيـاة أسـباب بتقـويض يهـدد الـذي المـشروع هوجـ فـي الـشعبي بالتحرك الميداني، المسار فهو
  .لمنعه ًوشامال ًجادا ًشعبيا ًحراكا يتطلب ما وهو الخصوصية، وانعدام والضجيج اإلنشاء أعمال وطأة تحت

  ٤/١٢/٢٠١٩األنباط 

*** 
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  معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية.. مثقفون يهود

ضاء البرلمان الفرنسي إلى معارضة اقتراح تقدم به  مثقفا يهوديا أع١٢٧دعت مجموعة من    
من معاداة السامية، وهو ما " أشكال جديدة"إلصدار قرار بمحاربة " الجمهورية إلى األمام"نائب عن حزب 

  .ستناقشه الجمعية الفرنسية اليوم الثالثاء

 ومفكرين علماء-نحن "الفرنسية " لوموند"وقال هؤالء المثقفون في عريضة نشروها بصحيفة   
 نرفع -يهودا من إسرائيل ومن خارجها، وكثير منا مختصون في معاداة السامية وتاريخ اليهودية والمحرقة

  ".أصواتنا ضد هذا المقترح

إشكاال "وأضاف موقعو العريضة أن مقترح القرار المعروض اليوم أمام الجمعية الوطنية يمثل   
، مشيرين إلى أن العديد من اليهود يعتبرون "معاداة الساميةيساوي بين معاداة الصهيونية و"ألنه " حقيقيا

  .أنفسهم مناهضين للصهيونية

بعض اليهود يعارضون الصهيونية ألسباب دينية، والبعض اآلخر "وشدد الموقعون على أن   
، الفتين في هذا الصدد إلى أن العديد من ضحايا المحرقة كانوا معادين "ألسباب سياسية أو ثقافية

  .ينةللصها

والسابقين من جامعات باريس  ومن بين الموقعين على هذه العريضة العديد من األساتذة الحاليين  
  .وأكسفورد وبرينستون والقدس

تجسيد لمصادرة األرض والتهجير  وأوضحت العريضة أن الصهيونية بالنسبة للفلسطينيين  
ٕألنهم يكرهون اليهود، وانما ألنهم يعيشون هم يعارضون الصهيونية ليس "واالحتالل والتفاوتات الهيكلية، و
  ".الصهيونية كحركة سياسية قمعية

ٕلتشويه صورة منتقدي دولة إسرائيل واجبارهم  "-عالوة على ذلك- وأضافت أن الصهيونية تستخدم   
  ".على الصمت، بما في ذلك منظمات حقوق اإلنسان

ألجندة السياسية الرئيسية للحكومة ال يمكننا اعتبار هذا المسعى مستقال عن ا" وقال الموقعون  
، معبرين عن "ٕاإلسرائيلية المتمثلة في ترسيخ احتاللها لفلسطين وضمها إليها واسكات كل من ينتقد ذلك

  .وصل حتى إلى فرنسا" الدعم السياسي"قلقهم من أن هذا 

ن  شكل م- بكل بساطة- وفي إطار متصل، دعا الموقعون إلى محاربة معاداة السامية ألنها   
  .أشكال العنصرية وكراهية اآلخر

  ٣/١٢/٢٠١٩الجزيرة 

*** 
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  شؤون مقدسية

  رئيس األوقاف يطالب المنظمات الدولية بتفعيل قراراتها المدافعة عن المسجد األقصى

 

 فـي القـدس الـشيخ عبـد العظـيم سـلهب المنظمـات الدوليـة اإلسـالمية األوقـافطالب رئيس مجلـس 
صـاحبة  األردن والمقدسـات علـى أرض الواقـع، مـشيدا بـدور المـسجد األقـصى بتفعيـل قراراتهـا المدافعـة عـن

 . في المدينة المحتلة للدفاع عنها المقدسات الوصاية على

ضـمن قائمـة  وأكـد سـلهب، فـي تـصريح لـه اليـوم، أن اعتمـاد منظمـة االيسيـسكو المـسجد األقـصى
لعـالم لمـا تتعـرض لـه القـدس بـشكل عـام ا ، ضروري في تنبيهاإلسالميحصرية للمواقع المقدسة في العالم 

وقوانين جائرة من قبـل االحـتالل ومـستوطنيه، مطالبـا بـضرورة  واألقصى بشكل خاص من انتهاكات مستمرة
  .المستوى المحلي والدولي لحماية المقدسات بذل الجهود على

 ٤/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  آراء عربية

 عسكرة جماعة أمناء جبل الهيكل

 كمال زكارنة

تعمل سلطات االحتالل االسرائيلي على تجنيد وتدريب اعضاء جماعة امناء جبل الهيكل عسكريا، 
قصى المبارك ،والذين يعتبرون االكثر تطرفا الذين يقودون االقتحامات اليومية لباحات المسجد اال

واستعدادا للعنف وارتكاب الجرائم والحاق اكبر االذى بالمسجد االقصى ،تنفيذا الهدافهم ومعتقداتهم الزائفة 
   والكاذبة

وهؤالء يقومون حاليا باالقتحامات واالنتهاكات واالعتداءات بحماية جيش االحتالل واجهزته 
هي خطة عسكرتهم ،سوف يحملون هم انفسهم السالح بحجة توفير الحماية الذاتية االمنية ،وعندما تنت

،وتنفيذ االقتحامات اليومية لالقصى المبارك ،واالعتداء على كل من يجدونه في طريقهم ،ولن يمنعهم احد 
   من ارتكاب جرائم ومجازر بحق الفلسطينيين المتواجدين في االقصى اثناء عمليات االقتحام

 جماعة أمناء جبل الهيكل حركة يهودية أرثوذكسية متعصبة مقرها القدس هدفها الكبير وتعتبر
ٕبناء معبد هيكل سليمان مكان المسجد األقصى واعادة معهد ممارسة التضحية الطقوسية، وتأسست 

 على يد كرشون سلمون وهو ضابط في قوات الدفاع اإلسرائيلية ومحاضر في ١٩٦٧الحركة عام 
  .رق أوسطيةالدراسات الش

بدل ) المسجد األقصى(وتتمثل أهداف الحركة على المدى البعيد في السيطرة على جبل الهيكل 
اإلسالمي،وبناء » الغزو«َالعربي اإلسالمي كما تدعي، ووضع قبة الصخرة كمعلم يدل على » االحتالل«
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 لتسهيل بناء (ة مكة المكرم( الهيكل مكان المسجد االقصى،ونقل األضرحة اإلسالمية إلى مدينة 
الهيكل،وتكريس العمل لجعل جبل الهيكل المركز االخالقي والروحي إلسرائيل والشعب اليهودي،لم شمل 

  .الشعب اليهودي من كافة أنحاء العالم،بحسب معتقداتهم التلمودية البالية

  منظمة يهودية متطرفة ال تقل عنفا وتشددا ويمينية عن جماعة امناء جبل٢٣وهناك حوالي 
وتعمل على اقامة الهيكل المزعوم مكانه ،وهي مدعومة  اهيكل ،جميعها تستهدف المسجد االقصى المبارك

   بقوة من حكومات االحتالل المتعاقبة

وتحظى حركة جبل الهيكل بدعم واسع بين الصهاينة المسيحيين اإلنجيليين في الواليات المتحدة 
 عدد الصهاينة اليهود بمعدل عشرة اضعاف، بقيادة القس وترامب وزمرته من بينهم، والذين اآلن يفوقون

جون هاجي، وهم يؤمنون بأن نبوءة تدمير مواقع اإلسالم المقدسة وبناء الهيكل الثالث ستؤدي إلى حرب 
  .مروعة من شأنها أن تدفع للمجيء الثاني للمسيح

ع المسيحيين هذه العصابات والجماعات الصهيونية المتطرفة، تتحالف فكريا وايدلوجيا م
االنجيليين المتصهينين في اميريكا ،وتتحد اهدافهم وخططهم في محاربة الشعب الفلسطيني ،وتحقيق 
االهداف الدينية الصهيونية المتشددة ،المبنية على معتقدات ال اساس لها من الصحة ،تستهدف المسجد 

  .االقصى المبارك وبناء الهيكل المزعوم مكانه وعلى انقاضه

 فوق االرض مع تكثيف اعمال الحفر والتدمير تحت االرض،كل  هذه االفعال االحتالليةوتتزامن 
ذلك اللحاق االضرار الفادحة بالمسجد االقصى وكل ما يحيط به ،اضافة الى بناء الكنس اليهودية 
 وملحقاتها والحدائق وانشاء المشاريع المختلفة حول المسجد ،الذي اصبح مهددا بشكل مباشر ومن جميع

   الجهات

ّالمسجد االقصى المبارك من االماكن التي يجب ان تكون مؤمنة بالحماية الدولية ،نظرا الهميته 
  .الدينية والتاريخية والحضارية والثقافية ،التي تهم مئات الماليين من العرب والمسلمين

سات وتبقى الوصاية الهاشمية وصمود المقدسيين والشعب الفلسطيني ،الدرع الحامي للمقد 
  . االسالمية والمسيحية في المدينة المقدسة ،مهما بلغت االعتداءات الصهيونية

 ١٥ص/٥/١٢/٢٠١٩الدستور 

 

***  
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   االستشراف المبكر لسمو األمير الحسن بن طالل٢- ١... المستعمرات ال المستوطنات

 

  السفير زياد خازر المجالي

 

عندما كنت على مقاعد الدرس في الجامعة االردنية منتصف السبعينات وتطلبت أبحاث مساق 
لومات وتحليالت ذات مصداقية وقيمة، كان من اهم المراجع الدراسة المتخصصة للقضية الفلسطينية، مع

لي ولغيري من الطلبة ما ينقله اإلعالم المقروء والمسموع والمرئي من أنشطة ومتابعات ولقاءات 
ومحاضرات لصاحب السمو الملكي االمير الحسن بن طالل يشرح فيها التطورات الحاصلة في الضفة 

  .التدريجي لالستعمار االستيطاني االسرائيلي النمو ةالغربية وقطاع غزة، خاص

نعم ، كان سموه أول من وصف تلك التجمعات السكانية التي بدأت بعد االحتالل، بمساكن محدودة 
مدنية فيها البيوت الجاهزة والمرافق » مستوطنات«داخل معسكرات الجيش االسرائيلي، ثم ال تلبث أن تعلن 

ِنها وببساطة، وفي الحد األدنى تقوم على أراض محتلة، وفي انتهاك العامة، وصفها بأنها مستعمرات، ال ٍِ
ال يجوز لدولة االحتالل نقل فريق من ( من معاهدة جنيف ٤٩ًواضح للقانون الدولي إبتداء من المادة 
ً، وانتهاء بانتهاك كل قواعد القانون الدولي واالتفاقيات التي )سكانها المدنيين الى االرض التي تحتلها

  .ٍرمتها اسرائيل مع الجانب الفلسطيني، برعاية أمريكية وأمميةأب

ًوكان توصيف سموه دقيقا خالل محاضرة قبل اربعة عقود في جمعية الشؤون الدولية في عمان، 
ٍان المخطط الصهيوني عن طريق االستيطان يجسد الى حد كبير مفهوم المخطط الصهيوني : حيث قال

ٍ حتى بنظرتنا الى المستعمرات وابعادها المختلفة ما استطعنا الى حد كبير المستمر ، إنما مع شديد األسف
 للمخطط الصهيوني في هذه المنطقة، - على ما اعتقد - أن ندرك ان ابتالع االرض هو جزء من المرحلة 

ٕوان الهدف األساسي هو ابعد بكثير من السيطرة المباشرة على المناطق التي يسيطر عليها العدو من 
  .فوذه على االرضخالل ن

ْمفهوم األمن ابتدأ في بداية االحتالل بجانب نهر االردن من المستوطنات التي : ويضيف سموه
ومن ثم تبعتها مستعمرات أخرى، كالمعروفة باسم الناحال او الشبيبة ) خط آلون(أخذت فيما بعد اسم 

. ها في مدينة القدس العربيهالعسكرية، ثم غوش أيمونيم، ثم المستعمرات السكنية والتي تركزت معظم
فإسرائيل استغلت حجة األمن ومستلزماته المزعومة إلقامة المستعمرات االستيطانية بهدف السيطرة على 

  .األراضي العربية وسكانها وثرواتها الطبيعية ومقومات حياتهم

ان : ضاءومن ضمن ما أشار اليه سموه في خطابه اثناء القمة اإلسالمية الرابعة في الدار البي
 والمعاهدات االعرافاسرائيل تبذل أقصى الجهود لتفريغ األراضي العربية من سكانها باتباع وسائل تنكرها 

مستعمرات جديدة وتكبير المستعمرات السابقة بما يتضمنه / الدولية، ومنها االستمرار في إقامة مستوطنات



 
١٧

ا، وما يترتب عليه من إخالل في ذلك من اغتصاب ارض عربية اخرى وتجريد أصحابها من حقهم فيه
  .التركيب السكاني والتوزيع البشري ألهل البالد الحقيقيين

ومع نهاية القرن العشرين، كانت اآلمال كبيرة ان االتفاقيات التي أبرمت بين الفلسطينيين 
 السالم واالسرائيليين يمكن ان تفضي الى سالم دائم وشامل في المنطقة، إال أن منحنى التدهور في آمال

ًاستمر منذ عشرين عاما وحتى اآلن، وهذا يجعلني استذكر أيضا ما وصفه سمو االمير الحسن في كتابه 
وما أكثر ما عرضت فرص للسالم كان يمكن انتهازها ولكن الزعماء : حيث قال ) السعي نحو السالم ( 

ًاالسرائيليين احجموا إحجاما شديدا عن التخلي عن عقلية الحصار وعن اد عاءاتهم التوسعية التي انطبعت ً
ٕ ال يريدون ان يعيشوا في المنطقة كشركاء، وانما مناهم ان يكونوا - فيما يبدو-بها سياساتهم، ولكأنهم 

ودولة اسرائيل قد تكون موجودة في الشرق األوسط، لكن زعمائها ال يريدون ان . سادة أعلياء ال غير 
  .ًتكون جزءا من منطقة الشرق األوسط

ان االردن اول من تحدث عن الحركة االستعمارية االستيطانية وتنبه اليها، وسمو االمير نعم، 
الحسن ندد في المحافل الدولية واإلقليمية منذ بداية السبعينات بمخاطر إنشاء المستعمرات لما لها من 

ًتأثير في ايجاد حقائق جديدة تصبح مع األيام أمرا واقعا ً.  

 ١٤ص/٥/١٢/٢٠١٩الدستور 

***  

 !.. مشروعية النضال الفلسطيني من أجل فلسطين ومن أجل القدس

 عبد الرحيم جاموس.د

ت وأبواق جوفاء، تشكك في القيم وفي الرموز بل يصل في في كل عصر من العصور، تظهر أصوا
بعض األحيان تماديها إلى التشكيك في البديهيات والمسلمات العقدية لألمة، هذه األصوات في حقيقة 
أمرها ال تعبر إال عن نفسها وال تعكس رأيا عاما لألمة، كما تطالعنا هذه األيام أصوات مقرفة في الردة  ً ً

  . شوفينية مقيتة مدمرة لقيم األمة ورموزها وعقائدها، تحت ذرائعية بائسةواإلنكفاء على

لم أتفاجأ ولم أصدم من هذه الفئة المارقة، وهي تتبارى بالتنكر لتاريخ األمة ولقيمها ولمعتقداتها، 
من وتصبح الخيانة والمداهنة والتماهي مع األعداء وأهدافهم شطارة ومسايرة للواقع، هل بعد هذا السقوط 

ًسقوط كيف لمثقف عربي، كنا نحسبه مثقفا وصاحب رأي، أن يشكك في مشروعية نضال األمة من أجل 
التحرر واإلستقالل والسيادة، كيف لمثقف عربي يشكك في مشروعية نضال الشعب الفلسطيني في وجه 

  .الكيان الصهيوني مغتصب األرض والمقدسات والسيادة

ا يأتي مثقف وصاحب رأي ويروج إلى أن األقصى المبارك هو هكذا يكون السقوط في الهاوية عندم
وهو ال ) هو الهيكل(في ضواحي مكة المكرمة والطائف وليس في القدس، وأن األقصى المبارك في القدس 

  !ٕيمثل شيئا للمسلمين وانما هو مقدس لليهود ؟
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  .ة هذه العقود؟كيف لمثقف يأسف على إستمرار حالة العداء بين العرب والكيان الصهيوني طيل

كيف لمثقف يدعي ويشكك بمشروعية النضال من أجل القدس واألقصى والمقدسات اإلسالمية 
ُوالمسيحية في فلسطين، ويعتبرها شرعية مشكوك فيها وكاذبة وأنها مجرد شكل من أشكال التجارة بعواطف 

  .!المؤمنين والمسلمين ؟

َإن هذا اإلنحطاط في الموقف والرؤيا، أوجب علين ا التحذير من هذه الفئة الساقطة المخذلة، والتي َ
ًهي بحق باتت طابورا خامسا، لتبرير اإلرتماء تحت أقدام األعداء، والتنازل عن أقدس حقوق األمة في  ً
مقدساتها وفي أوطانها، وسوف يصفح عن اإلستعمار القديم والجديد ويستدعي اإلستعمار إلحكام قبضته 

  !...ثانيةعلى بالد العرب والمسلمين 

قضية ((نعم من يشكك في قيم وثقافة وعقيدة األمة ويشكك في عدالة قضاياها، وفي مقدمتها 
لقد هانت عليه نفسه، فليسلم نفسه لألعداء، وليعلن إنسحابه من األمة ومن قيمها )) القدس وفلسطين

  !...وتراثها وثقافتها وعقائدها

صمته درة التاج مدينة القدس، وقبل أن تكون الشعب الفلسطيني لن يتخلى ولن يفرط بوطنه وعا
للقدس ولفلسطين مكانتهما العقائدية والدينية والثقافية، إنها الجغرافيا وطن الشعب الفلسطيني، الذي ليس 
ًله وطن بديل عنه، والشعب الفلسطيني سوف يبقى مؤمنا صامدا كالطود في وجه العدوان، كما في وجه  ً

، لن يضروا فلسطين وشعبها، فاألمة بسوادها األعظم ومفكريها )زك ريحويا جبل ما يه(المتساقطين 
ومثقفيها الحقيقيين هم مع القدس ومع فلسطين وشعبها، صامدون في وجه الطوفان والعدوان كما في 
وجه التهافت والخسة والنذالة والتشكيك في مشروعية كفاح األمة من أجل الحرية، والنهوض بها ودحر 

ين صدق مشروعية النضال لألمة جمعاء من أجل القدس ومن أجل فلسطين، ولن يسقط األعداء، مؤكد
حق الشعب الفلسطيني ومعه األمة العربية مسلميها ومسيحييها في القدس وفي فلسطين، في األقصى 

  .وفي القيامة

وفي هذه األثناء التي يحتفل فيها العالم على أعلى المستويات بالتضامن مع نضال الشعب 
لسطيني وقضيته العادلة رسالة واضحة للعدو ولحلفائه وللمتساقطين أن الشعب الفلسطيني لن يكون الف

ٕوحيدا في معركته المستمرة من أجل استرداد حقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة  ً
  .المستقلة وعاصمتها القدس

 ١٤ص/٥/١٢/٢٠١٩الدستور 

***  
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  آراء عبرية مترجمة
  

 طجة لالستيالء على مباني وأراضي الفلسطينيين بشرقي القدسبل

 نير حسون: بقلم/ هآرتس 

التي تعمل على بناء بؤر ” أمانة“بلدية القدس تدفع كل سنة تقريبا مليون شيكل لجمعية   
هذه المساحة حصلت . استيطانية ومستوطنات مقابل تشغيل مركز جماهيري في مبنى في شرقي القدس

، الجمعية فرعية من مجلس ”أمانة“. ة من الدولة بعد مصادرتها من عائلة فلسطينيةعليها الجمعي
وأمانة تحصل اآلن من .  ألف شيكل٩١٣، دفعت للدولة مقابل االرض التي توجد في الشيخ جراح ”يشع“

لسفلي  مقابل تأجير الطابق ا–البلدية كل سنة على المبلغ الذي دفعته مرة واحدة للبلدية مقابل كل االرض 
  .فقط

 وهي الجهة الخاصة ١٩٧٩أمانة هي جمعية تشاركية انشئت من قبل غوش ايمونيم في العام   
 تم ٢٠١٦في العام . االهم في اقامة المستوطنات الجديدة وتوسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية

موشيه يوغف بتهمة وامين الصندوق ) زمبيش(التحقيق مع شخصين كبيرين، المدير العام زئيف حيفر 
  .الفساد

مستشفى (االرض التي اقامت عليها الجمعية مبنى المكاتب يوجد قرب مستشفى سانت جوزيف   
لقد كانت االرض بملكية عائلة فلسطينية، عائلة . والقيادة القطرية للشرطة في حي الشيخ جراح) العيون

 آالف دونم التي ارادت ٤مها الى الـ بعد حرب االيام الستة تم ض. أبو طاعة، التي تعيش قرب المكان
 منحت الدولة للجمعية ١٩٩٣في العام .  رغم أن هذا لم ينفذ فعليا–الدولة مصادرتها في شمال القدس 

 وقع اتفاق تطوير بين ادارة اراضي اسرائيل وجمعية امانة، ٢٠٠٥إذنا بإعداد خطة إلنشاء المبنى، وفي 
ولكن .  ألف شيكل مقابل استخدام االرض٩١٣رة اراضي اسرائيل فيه تعهدت جمعية أمانة بأن تدفع إلدا

في هذه المرحلة االرض كانت ما تزال بصورة رسمية في أيدي عائلة أبو طاعة، حيث إن اجراءات 
  .المصادرة لم تستكمل، لذلك مسجل االراضي رفض طلب أمانة لتسجيل االرض

لسماح بالمصادرة ونقل االرض لشركة حسب العائلة ومحاميها، ستيف بيرمان، فإنه من اجل ا  
خاصة، غيرت ادارة اراضي اسرائيل تسجيل مجموعة المباني في المكان وشملت قسيمة االرض التي تعود 

بعد ذلك وقع وزير المالية في حينه، . لعائلة أبو طاعة في المخططات التي شملت المكاتب الحكومية
  .نة تمكنت من مواصلة الدفع قدما بالمخططيوفال شتاينيتس، على امر المصادرة، وشركة اما

 رفضت المحكمة المركزية في القدس التماس عائلة أبو طاعة ضد المصادرة ونقل ٢٠١٦في   
وقبل سنتين تقريبا أوصى قضاة المحكمة العليا المحامي بيرمان باالستمرار . ملكية االرض لجمعية امانة
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هذا فقط سيتسبب .  اذا تمت الموافقة على االستئنافما الذي ستكسبه؟ حتى“. في االلتماس الذي قدمه
  .، قال القاضي اسحق عميت اثناء النقاش في المحكمة”بالمزيد من البيروقراطية

في نفس الوقت استكمل بناء المبنى، وبعد فترة قصيرة وقعت البلدية اتفاقا مع امانة على استئجار   
المركز يخدم سكان االحياء . جل اقامة مركز جماهيري مترا مربعا من ا٧١٣الطابق السفلي الذي مساحته 

اليهودية في شمال القدس، بسغات زئيف ونفيه يعقوب والتلة الفرنسية، وليس االحياء الفلسطينية 
  .المجاورة، الشيخ جراح ووادي الجوز

بع جمهور ذو طا“حسب االتفاق بين أمانة والبلدية تعهدت البلدية بأن ال يقدم المركز خدمات لـ   
في االتفاق االول . أو ومستهلكي الميثادون أو الكحول/بما في ذلك معالجة تعاطي المخدرات و” جنائي

  . ألف شيكل٩٣٠ دفعت ٢٠١٩وفي .  الف شيكل٩١٦ دفعت البلدية مقابل االستئجار ٢٠١٨في 

 .المعلومات عن تأجير المبنى تم الحصول عليها بمساعدة حركة حرية المعلومات  

مؤامرة اخرى من “التي تتابع مكانة المبنى منذ سنوات، قالوا إن االمر هو ” لسالم اآلنا“في حركة 
بعد أن تسلمت االرض المصادرة بإجراء قانوني “. ”المؤامرات بين امانة وبلدية القدس التي تشجعها

ي مشكوك فيه وبدون عطاء فإن امانة كسبت ثالث مرات، لقد بنت لنفسها مبنى مكاتب فاخرة داخل ح
عربي، وهي تعزز المستوطنة التي اقامتها عن طريق ضخ زوار اسرائيليين الى المركز الجماهيري في 
الحي العربي، ودللت نفسها بدخل جيد يساوي مليون شيكل سنويا، وكل ذلك على حسابنا وبمساعدة 

 .في امانة فضلوا عدم الرد. ”مؤسسات الدولة والبلدية

  ٢٠ ص٥/١٢/٢٠١٩الغد 

***  

  

  تزايد اعتداءات المستوطنين على مزارعي الزيتون بالضفة: اوتشا

  

  هآرتس/ هاغر شيزاف: بقلم

 فــي المئــة فــي عــدد ٥٠فــي موســم قطــف الزيتــون الحــالي فــي الــضفة الغربيــة حــدث ارتفــاع بنحــو   
ــسنة الماضــية ــة مــع ال ــسطينيين مقارن ــسيق . األحــداث ضــد المــزارعين الفل ــات مكتــب التن هــذا حــسب معطي

في كل سنة موسم قطف الزيتـون يتميـز بارتفـاع عـدد أحـداث العنـف ضـد . "أوتشا"مم المتحدة اإلنساني لأل
وصـول الفلـسطينيين إلـى عـدد مـن . الفلسطينيين وقطع األشجار وشكاوى عن سرقة أدوات القطف الزيتون

. أشــجار الزيتــون فــي الــضفة، ال ســيما القريبــة مــن المــستوطنات، يحتــاج إلــى تنــسيق مــسبق مــع الجــيش
فـي عـدد مـن الحـاالت تعطـى أوامـر منطقـة . وقائمة القسائم التي تحتاج إلى التنسيق يتم تحديثها كل سـنة

  .عسكرية مغلقة على قسائم بأثر رجعي أو أثناء موسم قطف الزيتون
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 مواجهــة اعتبــرت ٤٧، ففــي موســم قطــف الزيتــون الحــالي كانــت هنــاك "اوتــشا"حــسب معطيــات   
 حادثة ١١ حادثة من سرقة الزيتون أو المعدات و٤٧ ضد الفلسطينيين، و أحداث عنف٩استثنائية، منها 

حـسب .  شجرة زيتون قطعت في قرية الساوية فـي يـوم الجمعـة الماضـي٣٠وهذا ال يشمل . لقطع األشجار
  . شجرة، معظمها في منطقتي نابلس ورام اهللا٤٣٧المعطيات، تضررت في هذه األحداث 

ولكـن األحـداث فـي هـذه الـسنة كانـت قاسـية . أثناء قطـف الزيتـونفي كل سنة هناك أحداث كثيرة "  
والمـزارع راجـح محمـود مـن . ، قال للصحيفة رئيس المجلس القروي فـي ياسـوف، خالـد اعبيـة"بشكل خاص

وفـي أيلـول الماضـي .  شجرة زيتون عمرها مئات السنين تـم قطعهـا فـي تمـوز الماضـي١٦ياسوف قال إن 
وفـي األسـبوع الماضـي تـم قطـف زيتـون .  شـجرة جـرى قطفهـا٣٨ن هنـاك عندما وصل إلى أرضه اكتشف أ

: ، قال محمود، وأضاف"فنحن نفلح األرض وننتظر ثمرتها. ًهذا يؤثر علينا اقتصاديا".  شجرة أخرى٤٧من 
  ." كغم من الزيت٣٠٠حسب تقديري، في السنتين األخيرتين سرق مني "

 شــجرة زيتــون مــن ٤٥تــشرين الثــاني بــأن  ١٩عــصام عبــد اهللا، مــن ســكان ياســوف، اكتــشف فــي   
ًوقبــل يــوم مــن ذلــك كــان موجــودا فــي الحقــل حتــى الــسادسة مــساء مــع . األشــجار التــي يتعهــدها تــم قطعهــا

ًوحسب قوله، رغم أنه شاهد عددا مـن المـستوطنين يتجهـون نحـو أرضـه، إال أنـه لـم يخـف بـسبب . زوجته
اليـوم التـالي عنـدما جـاء إلـى األرض فـي الـسابعة وفـي . وجود شارع يفصل بين قسيمة أرضه والمستوطنة

هـذه ". ، قـال"عندما شاهدت أشجار الزيتون بهذه الصورة بـدأت أبكـي". ًصباحا، اكتشف أن األشجار قطعت
ًخسارة اقتصادية، لكن هذا أيضا يؤثر نفسيا، أن نشاهد األشجار بهذه الصورة ً".  

لفلـسطيني واإلسـرائيلي، وقـال إن الـشرطة لـم جاء إلى أرضه المـسؤول عـن التنـسيق فـي االرتبـاط ا  
إذا . ال أفهـم ذلـك": ، قـال، وأضـاف"أنا شخص أحافظ على القانون، وأريد تقديم شكوى". تحضر إلى المكان

توجـد هنـا . اقترب أحد السكان الفلسطينيين من جدار المستوطنة فخالل لحظة يأتي إليهم أحـد مـن الجـيش
وقال . "ًما يقوم شخص ما بالسرقة أو المس باألشجار ال أحد يفعل شيئا؟كاميرات في كل مكان، فلماذا عند
وبعـد بـضعة .  سنوات من أجل إعادة تأهيلها واجتياز هـذه األضـرار٥ – ٤عبد اهللا إن األشجار بحاجة إلى 

أيام على الحادثة حضر متطوعون إسرائيليون لمساعدته ولونوا بـاللون األسـود قلـب الـشجرة الـذي انكـشف 
 الفلـسطينيين المعنيـين "يوجـد حكـم"فـي كـل سـنة ترافـق منظمـة . قطع األغـصان حتـى ال تدخلـه الـدودةبعد 

ّمعطيات السنة الحاليـة لـم تحـدث بعـد، لكـن تجربـة الـسنوات الـسابقة يمكـن أن . بتقديم شكاوى في الشرطة
نيـة تقـديم سـت  رافقـت المنظمـة القانو٢٠١٧في موسم قطف الزيتون في العام : تدل على مصير الشكاوى

في أحد الملفـات تـم تقـديم التمـاس علـى . "مجرم مجهول"أربعة ملفات تحقيق منها أغلقت بذريعة . شكاوى
  . واألخير ما زال قيد التحقيق. إغالق الملف، وما زال ينتظر القرار

. "مجهـول" رافقت المنظمة خمس شـكاوى، منهـا أربعـة أغلقـت بذريعـة أن الفاعـل ٢٠١٨في العام 
  ."عدم اهتمام الجمهور باألمر"واحد أغلق بذريعة وملف 
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من قريـة بـورين المجـاورة )  سنة٢٩ (عسعوسًمتطوعون إسرائيليون جاؤوا أيضا لمساعدة محمد   
ثمة أشجار يقوم بقطفها خلف الشارع الذي يفصل بين قرية بورين ومستوطنة يتسهار . لمستوطنة يتسهار

أشجار أخرى توجد قرب مستوطنة هـار براخـا، لكـن ألن الوصـول . على بعد عشرات األمتار عن المستوطنة
في السنوات الخمس األخيرة يرافقني متطوعون ". إليها مشروط بتنسيق أمني مع الجيش، توقف عن قطفها

ًلقد بـدأت فـي اسـتدعائهم ألننـي شـعرت بـأن الـذهاب وحيـدا ". عسعوس، قال "إسرائيليون في عملية القطف
  .وقال إنه في موسم القطف األخير تم رشق الحجارة عليه مرات عدة. "ًيعرضني جدا للخطر

.  لمـساعدته"حاخامـات مـن أجـل حقـوق اإلنـسان"في أحد أيام القطف جـاء متطوعـون مـن منظمـة   
وأثنــاء العمــل، حــسب المنظمــة، جـــاء عــدد مــن المــستوطنين وبـــدأوا يرشــقون الحجــارة علــى المتطـــوعين 

 إلى أرضه مع المتطوعين قيل له بأن الموقع تـم عسعوسي عندما جاء في اليوم التال. وهاجموهم بالعصي
وفي اليوم التالي تم . إغالقه بموجب أمر، وأنه هو وحده فقط يمكنه قطف الزيتون، دون وجود المتطوعين

لمـاذا ". وعنـدما رفـض إخـالء المكـان قـام جنـود حـرس الحـدود بإخالئـه بـالقوة مـن أرضـه. إصدار أمر آخـر
  .، قال"توطنين بالمجيء إلى األرض وال يسمحون لنا؟ أريد أخذ زيتوني ثم أغادريسمحون للمس

قوات األمن مستعدة وتنتـشر فـي المنطقـة طـوال الوقـت، خاصـة ": ًوردا على ذلك، جاء من الشرطة  
ــسكان  ــين مجموعــات ال ــع اإلخــالل بالنظــام واالحتكــاك والجريمــة ب فــي موســم قطــف الزيتــون، مــن أجــل من

لك بهدف الحفاظ على أمن السكان وتمكين الفلسطينيين من قطف الزيتون فـي أراضـيهم التـي المختلفة، وذ
  ."بملكيتهم

  ٣/١٢/٢٠١٩القدس العربي 

***  

  اخبار باالنجليزية
  

Erekat  Ending occupation is the viable and feasible solution 

 RAMALALH, Wednesday, December 4, 2019 (WAFA) - Saeb Erekat, secretary general of 

the Executive Committee of the Palestine Liberation Organization (PLO) stressed during a 

meeting with US lawmakers from California that ending the Israeli occupation of 

Palestinian territories recognized by the United Nations is the viable and feasible solution. 

Erekat stressed that the US decisions and Israeli policy of dictations are futile for the 

Palestinian people and their national leadership, which is armed with the national will 

based on historical right and international law. 

Erekat said that US president Donald Trump’s successive decisions, the last of which was 

the declaration of US Secretary of State Mike Pompeo on settlements, are a disregard of 

international law just as the recent decisions he had made before on Jerusalem and 

refugees, and an attempt to alter the international truth and consensus. 

He slammed the US decisions as trying to legalize theft, piracy, and taking the rights of 

others by force of arms, which he stressed is totally rejected by the Palestinian leadership 
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and international community. “This will never force us to surrender no matter what the 

pressures are and the establishment of a Palestinian state is inevitable, doubt not.” 

He stressed that the solution lies in having an Israeli side that believes in peace based on 

international law and not through dictations and implementing the apartheid and racist 

regime, which no matter how long it takes will eventually fall. 

T.R. 

wafa 4/12/2019  

*** 

IOF arrests three Palestinian youths in Jerusalem 
 

 

Israeli occupation forces (IOF) on Wednesday kidnapped three Palestinian citizens, two of 

whom are brothers, in Hizma town east of Jerusalem City. 

Local sources said that a large number of IOF soldiers stormed Hizma at daybreak and 

broke into several Palestinian homes. 

The IOF arrested three Palestinian youths from their homes: Yahya Sbeih and the two 

brothers Mohammed Sbeih and Hamada Sbeih. 

   
The Palestinian Information Center 4/12/2019  

***  

Dozens of Israeli settlers break into Aqsa Mosque 
 

 

Scores of extremist settlers on Wednesday forced their way into al-Aqsa Mosque in 

Occupied Jerusalem under Israeli police guard. 

Jerusalem's Islamic Awqaf Council said in a brief statement that 60 Jewish settlers 

stormed al-Aqsa Mosque in the early morning hours while accompanied by a large police 

force. 

Meanwhile, restrictions were tightened on the Palestinian worshipers entering the mosque, 

and many of them were ordered to return or stay away from the site. 

Israeli settlers every day, except Fridays and Saturdays, carry out mass break-ins into al-

Aqsa Mosque under the protection of Israeli police forces in two rounds: in the morning 

and afternoon. 

4/12/2019The Palestinian Information Center   

*** 
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