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  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٤  منتدون يستعرضون تضحيات الهاشميين ألجل الوطن وقضايا األمة •

  شؤون سياسية

  ٥  وتأكيد بأن سياسة ترامب خاطئة" األميركي " ترحيب فلسطيني بالقرار  •

  ٧  ئيلي يرقى لمستوى الحرباالستيطان اإلسرا: الجنائية الدولية •

  ٨  قلـق دولـي بشـأن خطط إسرائيل لضم غور األردن •

  ١٢  األردن يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الالجئين •

  ١٢  تحيي الذكرى السبعين لتأسيسها وسط أزمة مالية ومحاوالت تصفيتها" األونروا" •

  اعتداءات

  ١٤  ااالحتالل يعتقل فتى من بلدة حزم: القدس •

  اعتداءات / تقارير

  ١٤   سجل أعلى نسبة للهدم في القدس٢٠١٩عام : مركز حقوقي إسرائيلي •

 انـتهاكا إسـرائيليا فـي الضفـة الغربيـة والقدس الشهر الماضي٢١٤٩ • ً  ١٥  

  ١٦  سياسة أمر واقع يسعى االحتالل لفرضها في األقصى •

  ١٨  ينحرب إسرائيلية جديدة تستهدف شباب فلسط.. المخدرات •

  فعاليات

  ١٩  وقفة تضامنية بالقدس رفضا لممارسات االحتالل بالعيسوية •

  ١٩   في اتحاد الكتاب تضامنا مع الشعب الفلسطيني"أمسية مقدسية" •

  كي ال ننسى

  ٢٠  لوعد ترامب المشؤوم"في الذكرى األولى  •

  ٢١  باكورة االنتفاضات الشعبية الفلسطينية.. " الحجـرةانتفاض" •
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  ةآراء عربي

و األمير الحسن بن مس االستتشراف المبكر ل٢-٢.. وطناتالمستعمرات ال المست •

  ٢٧  طالل

  ٢٩  إرهاب دولة..هدم المنازل •

  ٣٠  قرار بومبيو بشرعنة االستيطان وعربدة المستوطنين •

  ٣١  مجلس النواب األمريكي مع حل الدولتين •

  ٣٢  سيوف الكرامة •
  

  آراء عبرية مترجمة
  

  ٣٤  ي للفلسطينيينبناء قانون: التهديد •

  ٣٦  ”باكس أميركانا”االعتراف بالمستوطنات اإلسرائيلية يؤذن باالنهيار النهائي لـ •
  

  اخبار باالنجليزية

Palestinian right of return: The legal key to undoing the Zionist 

conquest ٤٠  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  القدساالردن 

  وطن وقضايا األمةمنتدون يستعرضون تضحيات الهاشميين ألجل ال
  

اكد متحدثون فخرهم واعتزازهم بدور الهاشميين ونهجهم الفاعل والمعتدل التاريخي  –  بترا–عمان 
  .في الحفاظ على القومية العربية وتضحياتهم ألجل الوطن وقضايا األمة

ه وثمنوا دور جاللة الملك عبداهللا الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية والتزامه بنهج اجداد
الهاشميين والسير على خطاهم بالدفاع عن مصالح االمة وقضاياها العادلة واستشراف المستقبل االفضل 
ألجيالها واستلهام ايمان جاللة الملك الراحل الحسين بن طالل العميق بقدرة االردن على االنجاز ومواجهة 

  .رالتحديات ومواصلة مسيرة البناء والعطاء وصوال الى مستقبل أمن ومستق

التي نظمتها جمعية العناية » ويستمر الهاشميون في العطاء«وتحدثوا خالل ندوة تحت عنوان 
باألسرة االردنية امس االول، عن مناقب الهاشميين ومواقفهم المشرفة التي ال تزال مثار فخر واعتزاز 

اهللا ثراه وجاللة بسجل البطولة والفداء كالثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف الحسين بن علي طيب 
  .ًالمغفور له بإذن اهللا الملك المؤسس عبداهللا بن الحسين الذي وهب دمه فداء لتراب القدس

واستذكر الطبيب الخاص لجاللة الملك المغفور له الحسين بن طالل، اللواء الطبيب المتقاعد 
من حوله وشعبه وحتى يوسف القسوس الجانب والوجه االنساني للراحل العظيم وتواضعه في التعامل مع 

في مراحل مرضه وقد كان جاللته يعاني من عدم انتظام نبضات القلب، وقال عندما كنت اقدم له الرعاية 
  .الطبية الالزمة كان يصر علي ان اعامله كمريض عادي وليس كملك

را وتحدث القسوس عن انسانية الملك الراحل عندما قدم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات زائ
لألردن وكانت تبدو عليه عالمات المرض، حيث هاتفه الملك الحسين وطلب اليه الكشف الطبي عليه 

  .وتقديم الالزم، وتوجه بعدها جاللته إلى المدينة الطبية، لالطمئنان عليه

وقال الفريق الركن المتقاعد العين األسبق عواد المساعيد، ان جاللة الملك الحسين بن طالل طيب 
اه تمكن وبجهود االردنيين الشرفاء وانتمائهم لوطنهم وقيادتهم من نهضة االردن وبناء المستقبل اهللا ثر

واشار الى أن جاللة الملك الحسين، اعد جاللة الملك عبد اهللا الثاني لتولي . المشرق والواعد ألجياله
عددا من القصص المسؤولية من خالل الخدمة العسكرية وتكليفه بمهام داخلية وخارجية، مستعرضا 

  .ومشاهداته الحية إلنسانية للراحل الملك الحسين طيب اهللا ثراه

وقال الحاج حمدي الطباع، ان ساللة الهاشميين تحتفظ بنسبها الشريف بال البيت واصولها 
العربية العدنانية العريقة والتي لم تشهد ساللة اخرى بالتاريخ احتفاظا بهذا االمتداد التاريخي العريق، 

يرا الى مركزهم الديني وخدمتهم ورعايتهم للمقدسات فكانت ساللة عريقة وصاحبة مشورة واصالح مش
  .ونهج فداء وتضحية لخدمة االسالم ودعوته الطيبة والطاهرة



 
٥

واشار الى انه ومنذ تولي جاللة الملك عبد اهللا الثاني سلطاته الدستورية وهو ملتزم بنهج 
يا االمة والدفاع عن الوطن وتعزيز مسيرة البناء واالنجاز والعطاء الهاشميين وخطاهم بالدفاع عن قضا

والعمل الدؤوب إليجاد حل عادل ودائم وشامل للصراع العربي االسرائيلي والعمل على تحقيق المزيد من 
  .مأسسة الديمقراطية والتعددية السياسية وتجذيرها

 الدكتور بركات عوجان، المسيرة الطيبة واستذكر رئيس الجمعية األردنية للعناية باألسرة الخيرية
والمواقف االنسانية والرجولة والعطاء للحسين الراحل، والتي تبقى حية وموصولة تحكي انسانية جاللة 

  .الراحل العظيم وتتجسد في كل ركن من اركان الوطن العزيز الغالي

  ٣ ص٧/١٢/٢٠١٩الرأي 

***  

  شؤون سياسية

  وتأكيد بأن سياسة ترامب خاطئة"األميركي"ترحيب فلسطيني بالقرار

 نادية سعد الدين 

 خالف مجلس النواب األميركي سياسة البيت األبيض بتصويته األخير ضد المخطط -عمان
اإلسرائيلي لضم منطقة األغوار، وتأكيد التزامه بحل الدولتين، وذلك عقب أقل من شهر على قرار اإلدارة 

  .يتها، ما يقطع الصلة مع الموقف التقليدي للواليات المتحدةالمستوطنات وقانون” بشرعنة“األميركية 

ويكتسب قرار المجلس، الذي التف حوله أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أهميته 
الوازنة لجهة مناهضة سياسة الضم واالستيطان، واإلجراءات اإلسرائيلية أحادية الجانب في األراضي 

  .إلقرار بطموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المنشودةالفلسطينية المحتلة، مقابل ا

األميركي قرارا يتعلق بمشاريع ضم مناطق ” الكونغرس“وتعد هذه المرة األولى التي يتبنى فيها 
فلسطينية للسيادة اإلسرائيلية، بما يخالف التوقعات المرجحة مسبقا بالتساوق مع االحتالل، ويعكس 

  .المتحدة بدعم حل الدولتين ومناهضة االستيطانالتوجه العام للواليات 

، قد ال يحظى بتأييد ١٨٨ مقابل معارضة ٢٢٨بأغلبية ” النواب“إال أن القرار، الذي صادق عليه 
مجلس الشيوخ حتى يصبح قيد التنفيذ، بالرغم من أنه جاء منسجما مع قرارات الشرعية الدولية، وقرارات 

  .٢٠١٦ للعام ٢٣٣٤رار مجلس األمن، والتي كان آخرها الق

ردا على سياسة اإلدارة األميركية الحالية “واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن ذلك القرار يأتي 
الخاطئة، والتي كان آخرها تصريحات وزير خارجيتها مايك بومبيو والتي يعتبر فيها االستيطان غير 

  .”مخالف للقانون الدولي



 
٦

 رسالة واضحة لإلدارة األميركية وسلطات االحتالل، مفادها ُما جاء في هذا القرار يعد“وقالت إن 
) يونيو(أن السالم يأتي فقط عن طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 

  .”، وعاصمتها القدس المحتلة، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني١٩٦٧

افض لسياسة الضم واالستيطان، واألمر الواقع، الداعم لحل الدولتين، والر“وأكدت أهمية القرار 
  .”واإلجراءات أحادية الجانب، واإلقرار بطموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الخاصة به

السالم الحقيقي لن يتحقق بدون العودة إلى القانون “وجددت الرئاسة الفلسطينية التأكيد على أن 
اإلدارة األميركية بالتراجع عن سياساتها “، مطالبة ” العربيةالدولي والشرعية الدولية ومبادرة السالم

  .”الخاطئة، ابتداء بموضوع القدس، وانتهاء بدعم االستيطان، ورفض حل الدولتين

وكان أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، ألن لوينثال وكارين باس وجيري كونلي، قد بادروا إلى 
  .يين، في الفتة معتبرة من جانبهمالقرار الذي حظي كذلك بدعم خمسة نواب جمهور

القيادة الفلسطينية ملتزمة بحل “بدوره، قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن 
 وعاصمتها القدس ١٩٦٧الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حدود العام 

ي ظل العدوان اإلسرائيلي المتواصل في األراضي المحتلة، مقابل إمكانية تبني خيار حل الدولة الواحدة، ف
  .”المحتلة

تصلب المواقف “وتوقف، في تصريح له أمس، عند مصير مشروع حل الدولتين في ضوء 
اإلسرائيلية، والغياب المتعمد لموضوعة عملية السالم ضمن البرامج االنتخابية لألحزاب اإلسرائيلية، خالل 

  .”ًتا مؤخراالجولتين االنتخابيتين اللتين جر

ًوأشار إلى اإلجراءات اإلسرائيلية المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني، مبينا تبعات قرار اإلدارة 
  .، بما يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”بقانونية المستوطنات وشرعيتها“األميركية األخير 

اك حالة إجماع إسرائيلي على هن“فيما أشار تقرير حديث لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى أن 
سياسة الضم والتوسع بدعم أميركي، ما يقوض حل الدولتين ويدمر أي جهود إلحياء عملية السالم 

  .”المتوقفة منذ أعوام

حل الدولتين فقط هو الذي يعزز االستقرار “وينص قرار مجلس النواب األميركي على أن .. >>
وتحقيق الطموحات المشروعة للشعب ” الدولة اليهودية“ أمن واألمن لإلسرائيليين والفلسطينيين، ويضمن

  .”الفلسطيني

الواليات المتحدة ستدعم فقط المخططات التي من شأنها أن تعزز فكرة الدولتين “وأضاف أن 
  .”وتتجنب الخطوات التي من شأنها أن تبعدنا عن عملية السالم



 
٧

ًن تلعب دورا بناء في إنهاء الصراع يمكن للواليات المتحدة، بدعم من الشركاء، أ“وأكد أنه  ً
 اإلسرائيلي من خالل تقديم اقتراح لتحقيق حل الدولتين بما يتوافق مع مقترحات الواليات - الفلسطيني

  .”المتحدة السابقة

من مصلحة الواليات المتحدة مواصلة تعزيز األمن واالستقرار والرفاهية اإلنسانية “وشدد على أنه 
  .” من خالل استئناف تقديم المساعدة األجنبية بموجب قانون الواليات المتحدةللفلسطينيين وجيرانهم

 - اقتراح الواليات المتحدة للتوصل إلى حل عادل ومستقر ودائم للصراع الفلسطيني“وتابع أن 
اإلسرائيلي ينبغي أن يؤيد صراحة حل الدولتين، وال يشجع اتخاذ خطوات من جانب أي طرف من شأنها 

  .، وفق قوله”سلمي للنزاع هدفا بعيد المنالجعل وضع حد 

  ٦ص/٨/١٢/٢٠١٩الغد 

*** 

  االستيطان اإلسرائيلي يرقى لمستوى الحرب: الجنائية الدولية
  

  

أعربت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، مساء الخميس،  – بترا –عمان 
  .ألردنعن قلقها بشأن خطط الحكومة اإلسرائيلية بضم غور ا

فيما اعتبرت أنه حان الوقت التخاذ الخطوات الالزمة لتصل التحقيقات األولية التي يجريها مكتبها 
  .بشأن جرائم الحرب في الضفة الغربية إلى نهايتها

، ٢٠١٩جاء ذلك في التقرير الذي اصدره مكتبها عن األنشطة المتعلقة بالتحقيقات األولية لعام 
  .مختلفة التي فتح مكتبها فيها تحقيقات أولية، وفق ما أوردت وكالة األناضولويستعرض حالة النزاعات ال

تتابع بقلق المقترحات المقدمة خالل العملية االنتخابية األخيرة، التي "وكتبت بنسودة أنها  
  ."األردن في الضفة الغربية) غور(ستعرض على الكنيست، بشأن ضم إسرائيل وادي 

حليله على جرائم الحرب المرتكبة في الضفة الغربية، بما في ذلك المكتب ركز في ت"وقالت إن 
  ."٢٠١٤ حزيران ١٣القدس الشرقية منذ 

وفي هذا الصدد، فإن المكتب جمع معلومات عن مختلف أنواع اإلجراءات وقام : "وأضافت
بتحليلها، مع التركيز بشكل خاص على األنشطة ذات الصلة باالستيطان التي مارستها السلطات 

  ." من النظام األساسي٨اإلسرائيلية والتي ترقى إلى مستوى الجرائم بموجب المادة 

، والمعلومات المتاحة تشير إلى أن الوجود المدني اإلسرائيلي في ١٩٦٧منذ عام "وأشارت إلى أنه 
 مستوطنة معترف ١٣٧ ألف مستوطن يعيشون في ٦٠٠الضفة الغربية والقدس الشرقية قد نما إلى نحو 

ًإسرائيليا كبيرا في الجزء الشرقي من ' حيا '١٢ًرسميا من قبل السلطات اإلسرائيلية، بما في ذلك بها  ً
  ."'بؤر استيطانية' مستوطنة غير مرخصة أو ١٠٠القدس، ونحو 



 
٨

واصل المكتب أيضا تلقي معلومات تتعلق بجرائم أخرى ارتكبتها السلطات اإلسرائيلية في : "وأضافت
 من النظام األساسي ٧ ذلك القدس الشرقية، والتي قد تندرج ضمن نطاق المادة الضفة الغربية بما في

ًحيث تتعلق بجريمة اضطهاد ونقل وترحيل المدنيين، فضال عن جريمة . بشأن الجرائم ضد اإلنسانية
  ."التمييز العنصري

من خمس في حين أن الوضع كان قيد التحقيق األولي منذ ما يقرب "واختتم التقرير بالقول .. >>
سنوات، الذي استفاد من المشاركة الهادفة والبناءة مع كل من السلطات الفلسطينية واإلسرائيلية، وكذلك 
العديد من الجهات الفاعلة األخرى، ما ساعد على تعميق فهم وتقييم الوضع بالنسبة للمكتب فإن المدعية 

  ."صل التحقيقات األولية إلى نهايتهاالعام تعتقد أيضا أن الوقت قد حان التخاذ الخطوات الالزمة لت

  ٥ ص٧/١٢/٢٠١٩الرأي 

*** 

  قلـق دولـي بشـأن خطط إسرائيل لضم غور األردن
 

ًبعيدا عن أي مشاعر أو لغة عاطفية، وفي طرح مباشر وعملي  -نيفين عبد الهادي: كتبت
تي بدأ باطالقها منذ أيلول سياسيا وقانونيا، ماذا وراء تعهدات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتياهو ال

الماضي لمواطنيه، بضم غور األردن في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل في حال فوزه في االنتخابات 
المقبلة، حتما يقف خلف هذه التعهدات نار ستحرق كل أوراق العملية السلمية، وتغلق أبوابا كان يمكن أن 

  .منطقةتؤدي إلى شيء من السالم واالستقرار في ال

ّال شك، أن نتيناهو ال يزال يصر في سياساته اليمينية على التصرف بالمنطقة وقضاياها، على  ّ
ّأساس أنه المالك الحقيقي لها، وأنه يملك حق اصدار تعهدات بين الحين واآلخر، ولو كانت ضربا من 

واحدة وهي الفشل النهائي ضروب األخطاء الفادحة سياسيا وقانونيا، فما وراء مثل هذا التعهد تقف حقيقة 
ّلعملية السالم، وألي شكل من أشكال إعادة قاطرة السالم لمسارها الصحيح، هو تحد واضح للشرعية 
الدولية، وللقوانين، فما بالك إذا ما اقتربنا من لغة العقل وحتى العاطفة، عندها سيجد اإلسرائيليون كافة 

  .م االستقرار والصراعات األبديةإلى ساحة من عد» يمينهم المتطرف«وقد رمى بهم 

وبطبيعة الحال، يمكن بوضوح قراءة هدف نتنياهو من مثل هذه التعهدات، واإلعالنات التي يطلقها 
بين الحين واآلخر، وتحديدا ما جاء في هذا التعهد أنه يتطلع لضم غور األردن بمجرد فوزه في 

م اليميني في االنتخابات، معتبرا بذلك أن كل االنتخابات، بأنه محاولة منه للحصول على مزيد من الدع
السبل متاحة ومشروعه لنيل فوزه في االنتخابات، متناسيا ما تعنيه المنطقة من رمزية بداية لألردنيين 
والفلسطينيين، وكذلك تغييب جميع ملفات الحل النهائي من كل ما يقوم به اإلسرائيليون، واألهم القاء 

  .ياهب جب النسيان، وتشتيت اتجاهات بوصلة قضايا المنطقة بشكل جذريعملية السالم برمتها في غ
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األردن، اعتبر مثل هذه التصريحات تصعيدا خطيرا ينسف األسس التي قامت عليها عملية السالم، 
  .ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع، رافضا إعالن نيتنياهو الذي يعد خرقا للقانون الدولي

ات وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، فإن إعالن رئيس وزراء وحسب تصريح
إسرائيل بنيامين نتنياهو عزمه ضم المستوطنات اإلسرائيلية الالشرعية في األراضي الفلسطينية المحتلة، 
 ْوفرض السيادة اإلسرائيلية على منطقة غور االردن وشمال البحر الميت، هو خرق فاضح للقانون الدولي،

ًوتوظيفا انتخابيا سيكون ثمنه قتل العملية السلمية وتقويض حق المنطقة وشعوبها في تحقيق السالم،  ً
ٕداعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واعالن رفضه اإلعالن اإلسرائيلي وادانته والتمسك بالشرعية  ٕ

ساس حل الدولتين الذي يضمن الدولية وقراراتها والعمل على إطالق جهد حقيقي فاعل لحل الصراع على أ
ً سبيال ١٩٦٧قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران  ً

  .ًوحيدا لتحقيق السالم

وزاد الصفدي في الشأن ذاته أن هذا اإلعالن اإلسرائيلي وغيره من الخطوات األحادية التي تشمل 
انتهاكات سلطات االحتالل للمقدسات في القدس الشريف خطر على األمن توسعة االستيطان الالشرعي و

  .والسلم في المنطقة والعالم

ّشعبيا، دان األردنيون ورفضوا هذا اإلعالن، ورأوا به مساسا بحق وطني أردني، وتوظيفا انتخابيا  ّ ّ
الف المواطنين أمس مرفوضا، مطالبين بأخذ مواقف حاسمة وحازمة، لمنع مثل هذه اإلجراءات، فقد خرج آ

ّلتتحول غالبية شوارع المحافظات لصورة موحدة، في مسيرات حاشدة عال بها الصوت الشعبي األردني،  ّ
من أحزاب وسياسيين ومواطنين بأن ما تسعى له اسرائيل مرفوض أردنيا وعلى كافة المستويات، ولن تنال 

قوة لعدم تمريرها وجعلها متاحة للتوظيف ما تريد، ويجب الوقوف أمام هذه اإلجراءات الالشرعية بكل 
  .انتخابيا

وعلى ما يبدو، ورغم محاالوت االحتالل اإلسرائيلي على مدى أعوام، لرمي كرة فشل عملية السالم 
ّللمرمى العربي، إال أن مثل هذا اإلعالن يسقط قناعها أمام العالم بأسره والمجتمع الدولي، فقد شكل  ّ

الحدث السياسي عربيا ودوليا الخلفيات الفكرية والسياسية واأليديولوجية خطوات للخلف أعادت لواجهة 
ّلألحزاب اليمينية المتصدرة المشهد السياسي اإلسرائيلي منذ عقدين، المتضمنة بكل وضوح أنه ال حق 

  .١٩٤٨، يضاف لها بطبيعة الحال األراضي المحتلة عام ١٩٦٧للفلسطينيين في األراضي المحتلة عام 

حول أبعاد هذا التعهد وأثره على عملية السالم، ومدى تناقضه مع » الدستور»ءة خاصة لـوفي قرا
الشرعية الدولية، واختراقه الفاضح للقوانين، أكد سياسيون أن اسرائيل مضت منذ احتاللها لفلسطين على 

، في الضفة الغربية، وتيرة االستيطان، بمعنى أنها لم تراع يوما الشرعية والقوانين الدولية، ولم تلتزم بها
 العاشر   نتنياهو في والقدس، ساعية بكل ما أوتيت من قوة لتغيير شكل فلسطين وتهويدها، ليأتي إعالن

ّ عزمه ضم أراضي غور األردن وشمال البحر الميت إذا فاز في انتخابات الكنيست لكسب ٢٠١٩من أيلول 
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ّمزيد من األصوات تمكنه من تصدر صناديق االقتراع وتش ّكيل حكومة جديدة، مكمال لهذه الصورة المشوهة ّ ّ
  .من انتهاكات اسرائيلية لم تتوقف

  الدكتور صالح ارشيدات 

 على ١٩٤٨وقال نائب رئيس الوزراء األسبق الدكتور صالح ارشيدات منذ خلقت اسرائيل عام 
وم لم يسمع العالم عن االراضي العربية الفلسطينية وحظيت باعتراف األمم المتحدة ودولها وحتى تاريخ الي

أي مبادرة اسرائيلية للسالم مع العرب او مع الشعب الفلسطيني رغم كل المبادرات العربية للسالم ورغم 
  .)٣٣٨/ ٢٤٢(قرارات األمم المتحدة وقراراتها 

والسبب ان الفكر الصهيوني قائم على االحتالل والتوسع وأي صلح مع العرب هو تحديد للمشروع 
  .قاف الحلم بدولة من الفرات إلى النيل وهذا ما جهله الكثيرون حتى اليومٕالصهيوني واي

ولفت ارشدات إلى أنه لم يستطع العرب رغم كل ما لهم من عالقات دولية وامكانيات من تثبيت 
مفهوم االراضي الفلسطينية المحتلة لدى العالم واألمم المتحدة بما فيها القدس والضفة الغربية واألغوار، 

طاعت اسرائيل ان ترسخ في عقول العالم ان االراضي العربية المحتلة هي أراض متنازع عليها وال واست
  .تخضع التفاقات جنيف وشروطها المعروفة ومنها الخروج منها

ونبه ارشيدات إلى أن مطالبة نتنياهو بضم األغوار السرائيل بقصد التأثير على االنتخابات النيابية 
وال يجوز للمحتل ضم االراضي وطرد السكان وهي مبادئ قامت ) ٣٣٨/ ٢٤٢(دولية هو مخالف للقرارات ال

  .عليها اتفاقية السالم االردنية االسرائيلية، والمطالبة بضم األغوار خرق لالتفاقية

وشدد ارشيدات على أن الغطرسة االسرائيلية المدعومة من الرئيس ترامب بضم األغوار بعد 
مة ابدية السرائيل وضم الجوالن وقبلها قبول قانون الدولة القومية العنصرية االعتراف بالقدس كلها عاص

على ارض فلسطين خرق التفاقات السالم وصفعة لمحبي السالم وسيجر اإلقليم المتوسطي إلى حالة من 
االستقطابات الجديدة والى الحروب التي لن تكون في صالح الواليات االميركية واسرائيل وال في صالح 

  .عربال

وطالب ارشيدات بضرورة أن يدعم العرب الصمود الفلسطيني واألردني وحث العالم على الضغط 
  .على اسرائيل الحترام بنود اتفاقيات السالم

ولفت ارشيدات إلى ان االردن وشعبه المؤمن بالسالم سيتأذيان من أي إجراءات اسرائيلية جديدة 
لغربية والقدس واألغوار إلى خارج حدود االراضي المحتلة قد تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة ا

  .وسيهدد السالم
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  الدكتور محمد عبيدات 

واتفق الوزير األسبق الدكتور محمد عبيدات مع رأي دكتور ارشيدات بأن هذه الوعود سوف تعيد 
انبين األميركي عملية السالم للخلف، منبها أن هذه الخطوة هي استكمال للخطوات احادية الجانب من الج

واإلسرائيلي، لفرض صفقة القرن إذ ان ترامب كان شدد على أهمية يهودية الدولة ونقل سفارة بالده من 
تل ابيب للقدس، واعلن أن الجوالن اراض اسرائيلية، وشرعنة المستوطنات، كل هذه اإلجراءات استكمال 

والتي تتزامن مع قرب خوض ترامب لصفقة القرن، منبها للتوقيت الذي يعلن عنه مثل هذه الوعود 
االنتخابات الرئاسية في أميركا، وبطبيعة الحال دعم حالة التطرف اإلسرائيلي من خالل دعم نتنياهو ليكون 

ّولفت عبيدات إلى أن القرار جل خطير .»ضرب عصفورين بحجر واحد«رئيسا للوزاء وهذا يعني نوعا من 
ل والعادل ويعيدنا الى المربع رقم واحد في مباحثات السالم ألنه يهدم ويردم أي تطلعات للسالم الشام

وينسف االتفاقيات الدولية اوسلو فمدريد واقامة دولة فلسطينية مع اسرائيل جنبا الى جنب وفق تطلعات 
السالم الشامل القليم الشرق األوسط، وبالتالي فان هذا اإلعالن ينسف عملية السالم برمتها ويعلن حالة 

اخنة أو باردة في اقليم الشرق األوسط، وذلك يتطلب من االمة العربية كافة توحيد جهودها حرب سواء س
ّ وأوضح عبيدات أن ذلك يشكل ضغطا  .صوب مشروع وحدوي لغايات الرد على هكذا تصريح متهور

 على االردن الذي يعيش حالة مواجهة دائمة ويربطه أطول خط للمواجهة مع -ايضا-احادي الجانب 
يل وهذا تحد كبير لألردن رغم انه يعيش في حالة تصالح وسالم بموجب اتفاقيات السالم، مع اسرائ

اسرائيل، وكأني أقول هنا إن اسرائيل تستخدم تصريحات نتنياهو لغايات تحقيق مآربها وحلمها أن تضم 
شرق األوسط غور األردن، لها، ولهذا فاننا نحذر من هذا التصرف األهوج الذي سيعيد الى المنطقة وال

  .حالة االرهاب

  سميح المعايطة 

الوزير األسبق سميح المعايطة أكد أنه من الواضح خالل السنوات االخيرة ان مفهوم السالم 
والعالقات مع الفلسطينيين والعرب لدى حكومة االحتالل تغير جوهريا، وانتقل من كونه عملية تبادل 

  .ت احادية اسرائيلية او امريكية كما حدث في عهد ترامبللمصالح واعادة حقوق للفلسطينيبن الى اجراءا

ولفت المعايطة إلى أن هذه االجراءات ال يتم النظر الى تأثيرها على عملية السالم أو القانون 
  .الدولي، بل وفق ميزان القوة فقط واستغالل الوضع العربي والفلسطيني المتردي

 ٢ص/٧/١٢/٢٠١٩الدستور 

***  
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  جتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الالجئيناألردن يدعو الم
  

أكدت الحكومة األردنية وعلى لسان سفيرها في بروكسل الدكتور يوسف  -   الرأي وبترا-عمان 
باعتبار أن األزمة ) مدد(البطاينة ضرورة استمرار عمليات الصندوق االئتماني اإلقليمي لالتحاد األوروبي 

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في .جئين في األردن لم تتغيرالسورية لم تحل بعد وأن أعداد الال
إنه تقرر، وخالل اجتماعات مجلس الصندوق االئتماني اإلقليمي لالتحاد : بيان صحافي مساء أمس

وبمشاركة السفير األردني في بروكسل الدكتور يوسف البطاينة ) مدد(األوروبي لالستجابة لألزمة السورية 
عضاء في االتحاد االوروبي ومسؤولين من المفوضية األوروبية، باإلجماع تبني برنامج دعم والدول األ

وتضمن . مليون يورو لتعزيز االعتماد على الذات لالجئين والمجتمعات المضيفة في األردن٥٩بقيمة 
األردنية القرار خطة للعمل على إنشاء نظام وطني شامل للحماية االجتماعية وخلق فرص عمل للمجتمعات 

 مليون يورو إلنشاء نظام ٣٩المضيفة المتضررة من اللجوء وللسوريين، والموافقة على مشروع بقيمة 
متكامل إلدارة النفايات الصلبة في مخيمات الالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في األردن لتحسين 

د أن على المجتمع الدولي كما أك.الظروف الصحية والبيئية وخلق فرص عمل من خالل هذه المشاريع
ًتحمل مسؤولياته وتقاسم األعباء مع األردن، مشيرا إلى أن خطة االستجابة األردنية للتعامل مع أزمة 

 ٢١الالجئين ال تلقى التجاوب الالزم من المجتمع الدولي، مبينا أن نسبة التجاوب مع الخطة لم تتعد الـ 
 مليون ٢٩٧ميس تبنيه لحزمة جديدة من المساعدات بقيمة وكان االتحاد األوروبي قد أعلن الخ.بالمائة

يورو لدعم الالجئين والمجتمعات المضيفة في األردن ولبنان من خالل الصندوق االئتماني اإلقليمي 
لالتحاد األوروبي استجابة لألزمة السورية، عالوة على قراره تمديد والية الصندوق االئتماني بما يمكن 

  .٢٠٢٣ر بتنفيذ المشاريع حتى نهاية عام الصندوق من االستمرا

  ٩ ص٧/١٢/٢٠١٩الرأي 

*** 

  تحيي الذكرى السبعين لتأسيسها وسط أزمة مالية ومحاوالت تصفيتها" األونروا"
  

تحيي وكالة االمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في  -  ليلى خالد الكركي-  عمان
تأسيسها السبعين في خضم تحديات جمة متواصلة تواجهها وتضع اليوم ذكرى ) االونروا(الشرق االدنى 

مستقبلها على المحك، وهي التي ما فتئت تبذل ومنذ نشاتها كل ما من شأنه تحسين ظروف الحياة 
ٕلالجئين الفلسطينيين من خالل الخدمات والرعاية واقرار الحقوق المدنية واالجتماعية واإلنسانية لهم، 

  .العمل على مساعدتهم على االندماج في المجتمعات التي انتقلوا اليهاوعدم التمييز بينهم و

واليوم تتمثل أبرز التحديات التي تعصف بالوكالة بأزمة مالية طاحنة غير مسبوقة هي االسوأ في 
 صهيوني يرمي الى تصفيتها وتفكيكها بشكل نهائي بكل –تاريخها ، ومحاولتها التصدي لمشروع أمريكي 
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وسط  . مليون الجىء وما تمثله من رمزية وشاهد على قضية لجوئهم٥.٥خدمات الكثر من ما تقدمه من 
احدى االدوات المهمة للدفاع عن حق الالجئين الفلسطينين بالعودة، ) االونروا(كافة هذه العقبات كانت 

لشتات او اماكن وأحد اهم االطر القانونية التي تعترف بالهوية الفلسطينية لالجئين الفلسطينيين سواء في ا
  .اللجوء الى جانب استمرارها في تقديم خدماتها لهم

هيئة األمم المتحدة ( أسست األمم المتحدة منظمة تسمى ١٩٤٨ففي تشرين الثاني من العام  
لتقديم المعونة لالجئين الفلسطينيين وتنسيق الخدمات التى تقدم لهم من ) إلغاثة الالجئين الفلسطينيين

   من كانون االول) ٨(ر الحكومية وبعض منظمات األمم المتحدة األخرى، وفى ألـ طرف المنظمات غي
لتعمل كوكالة مخصصة ومؤقتة، على ) األونروا(، تأسست ٣٠٢ وبموجب قرار الجمعية العامة رقم ١٩٤٩

  .أن تجدد واليتها كل ثالث سنوات ومقرها الرئيس فى العاصمتين النمساوية واالردنية فيينا وعمان

فيها القدس  بما«قطاع غزة والضفة الغربية :  في خمس مناطق ١٩٥٠ت عملياتها فعليا في أيار وبدأ
ّوتولت مهام هيئة اإلغاثة التي تم تأسيسها من قبل وتسلمت سجالت . ، واالردن ولبنان وسوريا« الشرقية

 من تبرعات طوعية من تمول) األونروا(ورغم أن .الالجئين الفلسطينيين من اللجنة الدولية للصليب األحمر
مليون دوالر تحتاجها الوكالة  )٣٢٢(الدول المانحة،إال ان اجمالي العجز المالي التراكمي وصل حاليا الى 

وبالتزامن مع ذكرى تأسيسها سيجري تصويت  .لتسيير اعمالها ولتمكينها من اإلبقاء على خدماتها الحيوية
لثالثة أعوام ) األونروا( دولة، على تجديد والية) ١٩٣(دة، الدول األعضاء في الجمعية العامة لألمم المتح

من كانون االول الجاري وسط مؤشرات إيجابية لدعمها، وخاصة عقب االنتصار الذي ) ١٣(مقبلة، في الـ 
 ١٧٠، بتصويت »اللجنة الرابعة«ٕحققته الوكالة خالل لقاء اللجنة الخاصة بالسياسة وانهاء االستعمار 

، مقابل اعتراض االحتالل اإلسرائيلي والواليات ٢٠٢٣  د واليتها حتى نهاية حزيراندولة لصالح تمدي
 ومع ذلك تبقى مسألة التمويل إحدى اهم العقبات التي تواجهها . دول عن التصويت٧المتحدة وامتناع 

ت والتي اضطرتها في كثير الى األحيان لتقليص خدماتها بسب تراجع مساهما... وما زالت) االونروا(
الداعمين والدول المانحة اضافة الى االرتفاع المستمر في اعداد الالجئين من الدول التي تعصف بها 
الصراعات كسوريا والعراق واليمن، االمر الذي انعكس سلبا على وضع الالجئين الفلسطينيين والخدمات 

م يعودوا محط اهتمام كالسابق المقدمة لهم والذين اصبحوا في قاع سلم االهتمامات االقليمية والدولية، ول
في انها ) باالونروا(وتستند خطورة ازمة التحديات المالية المستمرة التي تعصف .حتى عند الدول العربية

ليست وكالة للخدمات والرعاية فقط، بل ما تمثله من رمزية وتاريخ على امتداد سبعة عقود وعالقتها 
 والمجتمع الفلسطيني هو االداة الفاعلة الوحيدة التي بالالجئ الفلسطيني وحقيقة ان نضال الالجئين

اسهمت في تطوير عمل الوكالة وتعديل اهدافها، وتحويلها من رمزية تحمل عنوان التوطين الى رمز 
 .وعنوان لحق العودة

  ٥ ص٨/١٢/٢٠١٩الدستور 
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  اعتداءات
  

  االحتالل يعتقل فتى من بلدة حزما: القدس

 

اقتحمت و .شمال شرق مدينة القدس المحتلة حزما دةالجمعة، فتى من بلاعتقلت قوات االحتالل، أمس  
، من الحي الشرقي، واقتادته )ً عاما١٧(حزما، واعتقلت الفتى رمضان يسري الخطيب بلدة قوات االحتالل 

  .مراكزها في مدينة القدس المحتلة للتحقيق معهإلى أحد 

  ٧/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  اعتداءات/ تقارير 

   سجل أعلى نسبة للهدم في القدس٢٠١٩عام : مركز حقوقي إسرائيلي

 

 بتسيلم، أن العام - " مركز المعلومات االسرائيلي لحقوق االنسان"أكد كريم جبران الناطق باسم    
 . نسبة للهدم في مدينة القدس سجل أعلى٢٠١٩

وقال جبران، في تصريح صحفي، إن سياسة االحتالل بهدم بيوت المقدسيين، تهدف إلى تقليل   
ُالوجود الفلسطيني في المدينة، مبينا أن عدد المنازل التي هدمها االحتالل منذ بداية العام الجاري وحتى  ً

ًبينا أن االحتالل ألغى جميع المخططات الهيكلية ُم. ً منزال١٦٥نهاية شهر تشرين األول الماضي بلغ  ّ
األردنية القديمة، وصادر الكثير من األراضي، كما أعلن معظم المساحات غير المبنية كمناطق خضراء، 
ومحميات طبيعية ومناطق أثرية وغيرها من التسميات التي تبناها وبموجبها حرم الكثير من الفلسطينيين 

إن المساعدات التي قد يحصلون عليها : منازلهم، وقال هدمُت عن مصير من وتحدث جبران.من أراضيهم
قليلة، لذلك فالكثير منهم يلجأ إلى العيش في الخيام، في حين أن البعض يذهب لالستئجار، وهو أمر 

ًة لالكتظاظ في االحياء المقدسية، مضيفا أن الغالبية منهم تبقى في موقع البناء الذي تم مكلف جدا نتيج
وذكر جبران أن سلطات االحتالل تفرض غرامات كبيرة على أصحاب المنازل كتحمل تكاليف الهدم، .هدمه

 ٤٠م، هناك  حالة هدم لهذا العا١٦٥ًلذلك يلجا عدد من المقدسين إلى هدم منازلهم بأيديهم، فمن بين 
 .ًمنها قام أصحاب المنزل بهدمها بأنفسهم تجنبا لتحمل فاتورة تكاليف الهدم الكبيرة التي يفرضها االحتالل

وأكد جبران أن المقدسيين صامدون بجهودهم الذاتية مع شح المساعدات وتساهل المجتمع الدولي   
الديموغرافي في القدس، الذي تحاول وعجزه، وتعامله بمكيالين، وهم يقفون بالمرصاد إلحالل التوازن 

 .سلطات االحتالل اإلخالل به لصالح آلتهم االستعمارية

  ٧/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 



 
١٥

انـتهاكا إسـرائيليا فـي الضفـة الغربيـة والقدس الشهر الماضي ٢١٤٩ ً 
  

لغربية، في الضفة ا» حماس« أحصت الدائرة اإلعالمية لحركة -   وكاالت-  فلسطين المحتلة
 ٥ً اعتداء نفذتها قوات االحتالل اإلسرائيلي؛ خالل تشرين الثاني الماضي، كان أبرزها استشهاد ٢١٤٩
  .مواطنين

وقالت في تقرير لها أمس السبت، إن االعتداءات اإلسرائيلية قد تصاعدت في الضفة والقدس 
ي هدمها االحتالل تضاعفت مقارنة وأفادت بأن أعداد المنازل الت. المحتلتين خالل تشرين الثاني الماضي
  . منزال٢٤بشهر تشرين األول الماضي لتصل لـ 

ّوبينت أن أعداد الجرحى شهدت ارتفاعا كبيرا نتيجة اعتداءات جيش االحتالل على الفعاليات 
  . جريحا٢٦١والمسيرات الشعبية التي انطلقت في عدد من مدن الضفة والقدس، لتصل لـ 

أبرز الجرحى الصحفي معاذ عمارنة والذي فقد عينه اليسرى بعد أن أطلق كان «: واستدرك التقرير
  .«جنود االحتالل النار عليه خالل تغطيته مواجهات قرب بلدة صوريف شمالي الخليل

وأوضحت أن قوات االحتالل تعمدت استهداف الشاب عمر هيثم بدوي في مخيم العروب لالجئين 
  . إصابته بالرصاص الحي في البطنشمالي الخليل؛ ما أدى الستشهاده، بعد

كما استشهد األسير المريض سامي أبو دياك، في مستشفى سجن الرملة نتيجة اإلهمال الطبي 
وقد وثق . ٢٠٠٥المتعمد ومرضه الذي أصيب به نتيجة خطأ طبي حدث معه داخل سجون االحتالل عام 

 القرار األمريكي الذي يعتبر  اعتداء، في ظل١٥التقرير تصاعد األنشطة االستيطانية لتصل لـ 
، وهو ما شجع حكومة االحتالل لإلعالن عن نيتها ضم »شرعية«المستوطنات في الضفة المحتلة 

  .األغوار

 اقتحاما لمنازل المواطنين في ٤٧٠ن ثاني الماضي، نفذ جيش االحتالل أكثر من وخالل تشري
  .الضفة الغربية والقدس المحتلتين

 انتهاكا إسرائيليا، ٣٨٠حصة األكبر لعدد االنتهاكات في الشهر ذاته بـ وسجلت محافظة الخليل ال
  . انتهاكات إسرائيلية على التوالي٢٨٣ و٣٣٧فيما شهدت القدس ورام اهللا .  مواطنين٣بينها استشهد 

 حالة اعتقال؛ بينهم أطفال ونساء ٣٢١وعلى صعيد االعتقاالت، فقد شهد تشرين ثاني الماضي 
 حالة أطلق فيها ١٥٨ اعتداء، إضافة لـ ٩٥بلغت عدد اعتداءات المستوطنين و. وأسرى محررين

وانتهك االحتالل دور العبادة والمقدسات . المستوطنون وجنود االحتالل النار على المواطنين الفلسطينيين
  >>... مستوطنا١٥٢٥ً يوما ٢٢ اعتداء، حيث اقتحم المسجد األقصى خالل ٢٤بواقع 

  ٢٠ص/٨/١٢/٢٠١٩الدستور 

***  



 
١٦

   سياسة أمر واقع يسعى االحتالل لفرضها في األقصى

 

  لإلعالم الفلسطيني المركز -القدس

" جماعات الهيكل"ُمن جديد وبتصاعد، تعود االنتهاكات واالعتداءات التي تحاول ما تسمى بـ 
 .ٕاإلسرائيلية فرضها وادامتها داخل المسجد األقصى المبارك

احات المسجد األقصى من قطعان المستوطنين، منها جلوس وباتت ظواهر عدة تترسخ داخل س 
  .الجماعات المتطرفة في طرقات األقصى واالستيالء التام على الزاوية الجنوبية لباب الرحمة

كما باتت ظاهرة جلوس أفراد الجماعات المتطرفة يومية عند مصطبة السور الشرقي لألقصى،  
حف إلى سد الطرقات والجلوس فيها خالل إلقاء المحاضرات عالوة على ذلك باتت الجماعات المتطرفة تز

 .التهويدية

ّومن أبرز الممارسات واالنتهاكات التي باتت تمارس شبه يومي  تالوة الصلوات التوراتية عالنية : َ
أو كتب الصلوات الخاصة المعروفة " تابوت الشريعة"داخل األقصى، مستخدمين الهواتف المحمولة بدل 

 .لديهم

ة األمر الواقع التي يسعى المستوطنون واالحتالل لفرضها باتت السائدة داخل المدينة سياس 
 .ٕالمقدسة، دون قدرة على منعهم وايقاف هذه السياسة التي تهدد المسجد األقصى برمته

إن االحتالل بممارساته داخل : -نائب المدير العام ألوقاف القدس- يقول الشيخ ناجح بكيرات  
ّتعدى كل الخطوط الحمراء، ولم يعد لديه أدنى مستوى من تحمل مسؤوليته كونه المسجد األقصى 

  .ًاحتالال

، أن تصاعد االقتحامات "لإلعالم الفلسطيني المركز"وأوضح بكيرات في تصريح خاص لـ 
  .واالعتداءات بحق المسجد األقصى والمدينة المقدسة يمكن قراءتها من خالل ثالثة محاور

تمثل في أن االحتالل يريد تغيير كل قداسة مدينة القدس وبالذات القداسة المحور األول ي 
اإلسالمية، الفتا إلى أن قرار اإلسيسكو اعتماد المسجد األقصى ضمن قائمة حصرية لألماكن المقدسة 

 .جاء صفعة لالحتالل، ورد على محاولة االحتالل واليهود فرض شراكة قداسة يهودية في المسجد األقصى

ً فهو أن االحتالل ال يريد أن يرى عربيا أو مسلما في المدينة -حسب بكيرات- المحور الثاني أما   ّ
ٕالمقدسة، الفتا إلى أن كل ما يقوم به من إغالق مكاتب التعليم، وانشاء البؤر االستيطانية، والحفريات 

 .واالقتحامات، وغيرها من الممارسات تهدف لتغيير المشهد اإلنساني في المدينة

ّونبه إلى أن ما يقوم به االحتالل يمثل معركة ديمغرافية إليجاد أكبر عدد من اليهود مكان   ّ ّ
 .المقدسيين والمسلمين



 
١٧

وحول المحور الثالث، أوضح أن االحتالل يريد أن يرسل رسالة للجمهور االسرائيلي الداخلي  
عالم الخارجي أنهم يملكون حقا لتحريضهم على اقتحام المسجد األقصى، وفي الوقت نفسه إرسال رسالة لل

 .في المدينة وهم أصحاب السيادة في هذا المكان

 المنظمة في ٢٨من جهته، أكد الخبير المقدسي جمال عمرو أن ممارسات جماعات الهيكل الـ  
 .المسجد األقصى باتت واضحة وجلية للعيان

م التحذير من هذه إلى أنه ت" لإلعالم الفلسطيني المركز"ولفت عمرو في تصريح خاص لـ 
 .الممارسات التي يرتكبها االحتالل منهجيا، محذرا من أن القادم سيكون أسوأ

وأوضح أن الصهاينة كانوا يخفون أهدافهم التي كانت سرية وتحت غطاء عناصر يمينية متطرفة،  
 .ماما، وفق قولهأما اليوم فباتت الحكومة واألمن اإلسرائيلي يعملون علنا في استباحة األقصى وفلسطين ت

وأكد أن االحتالل بانتهاكاته وممارساته استباح صالحيات السلطة الفلسطينية وفق مخرجات  
 .أوسلو، الفتا إلى أنهم تجاوزوا أوسلو وفريقه إلى أبعد الحدود

وأشار إلى أن االحتالل وحكومته باتوا يحتقرون أي تصريحات تصدر من الجانب الفلسطيني  
 .حوكةويعدونها مجرد أض

ولفت إلى أن دولة االحتالل وفي إطار سياستها الممنهجة لتفريغ المسجد األقصى من كل ما هو  
فلسطيني أو مسلم، وجهت ضربة للحركة اإلسالمية بحظرها واعتبارها خارجة عن القانون، وتم توجيه تهم 

 .ألفرادها ولشيخها رائد صالح

بتة نحو هدف محدد، مؤكدا أن حالة القدس وأوضح أن االحتالل يسير على سياسة راسخة وثا 
 .باتت صادمة بكل المقاييس

وحول ما هو مطلوب من الفلسطينيين؛ أشار إلى أنه يجب االنتقال إلى الخطة ب والتي تتمثل  
 .بتغيير طرق المواجهة مع االحتالل

مواجهة مع وطالب عمرو بضرورة تفعيل المساجد والمنابر الموجودة في أنحاء القدس في إطار ال 
  .االحتالل، إضافة إلى تفعيل المدارس والمراكز الثقافية من أجل ثورة مقدسية واسعة النطاق

ولفت إلى أن هذه الثورة يجب نقلها إلى بقية أرجاء فلسطين بما فيها مناطق الشتات واللجوء في  
 .الخارج، إلى أن تصل إلى باقي المدن والعواصم العربية واإلسالمية

  ٧/١٢/٢٠١٩لفلسطيني لالعالم المركز ا

*** 
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 حرب إسرائيلية جديدة تستهدف شباب فلسطين.. المخدرات
  

تواصل الجهات األمنية المختصة في دوله فلسطين مؤخرا حالة  –  طولكرم–حبله  علي أبو
» ئيلإسرا«االستنفار واليقظة والمراقبة الدائمة لمواجهة أخطر وأبشع أنواع الحروب الحديثة التي تشنها 

 وهي المخدرات،  ،»اإلدمان والتعاطي والتشتت االجتماعي«ضد الشباب الفلسطيني إلغراقهم في وحل 
وسيلة لجأ إليها االحتالل لتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني وخاصة الشباب منهم بغرض محاربتهم 

ديونية تثقل كاهلهم وتبعدهم واسقاطهم وتدمير البنيان االجتماعي واالقتصادي الغراق االسر الفلسطينية بم
  .عن قضاياهم واولويتها الصراع مع االحتالل

وتقوم سلطات االحتالل باستهداف الشباب ووضع المخدرات بين أيديهم بأرخص األثمان، بعد 
  .تسهيل تهريبها عبر الحدود والمعابر من خالل العمالء والعصابات

ًونظرا لخطورة هذه الحرب التي بدأت فعليا في ال ًتغول بين صفوف الشباب وتؤثر سلبا على ً
عقولهم وتوجهاتهم الفكرية والدينية وحتى الثقافية، وكخطوة رادعة تم تعديل القوانين من اجل تشديد 

  .العقوبة على التجار ومروجي المخدرات والمتعاطين

ن المخدرات ظاهرة تقلق الجميع وعلى الجميع تحمل مسؤوليته وضرب اوكارهم وعدم تمكنهم م
  .ايجاد بيئة حاضنة ألوكار الفساد، وخوفا من تغلغلهم في المجتمع وضرب بنيانه

المخدرات آفة وخطر داهم يتهدد الجميع وال بد ان تكون العيون جميعها ترقب وتحارب االفة 
  .المدمرة

كل الشكر والتقدير لالجهزة المختصة في مكافحة المخدرات ومحاربتها وضرب أوكارها، وليدعم 
ع هذه الجهود وليتعاونوا من اجل القضاء على هذه الظاهرة المدمرة لمجتمعنا والتي تستهدف المس الجمي

 .بقيمه وأخالقه وبنيانه االجتماعي

  ١٣ ص٨/١٢/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  فعاليات

 وقفة تضامنية بالقدس رفضا لممارسات االحتالل بالعيسوية

ية في شارع يافا وسط مدينة القدس المحتلة، ندد متضامنون ونشطاء سالم خالل وقفة تضامن  
  .مساء السبت، بتنكيل شرطة االحتالل بأهالي بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة

، وممثلين عن بلدة العيسوية، وحمل المتظاهرون ٤٨وشارك في التظاهرة نشطاء من أراضي الـ  
تي تنتهجها سلطات االحتالل في صور الشهيد محمد عبيد، مرددين شعارات تندد باستمرار الحملة ال

  .البلدة

وتشهد بلدة العيسوية منذ بداية حزيران الماضي، حملة متواصلة من قبل شرطة االحتالل تتمثل   
 .في مالحقة المواطنين والتجار، وتنفيذ عمليات اقتحام واعتقال وهدم منازل ومنشآت

  ٧/١٢/٢٠١٩المركز الفلسطيني لالعالم 

*** 

   اتحاد الكتاب تضامنا مع الشعب الفلسطيني في"أمسية مقدسية"
 

تضامنية بمناسبة يوم » أمسية مقدسية«أقيمت في اتحاد الكتاب واألدباء  - ياسر العبادي-عمان 
التضامن مع الشعب الفلسطيني المرابط في القدس والمتشبث بتراب أرضه الطهور، حيث التحمت فيها 

نفحات من العشق وأالمل وحب النصر والتحرير، ُأطلق مآذن القدس الطهور بتالل عمان األبية عبر 
عفاف غنيم، نبيله حمد القطاطشه : عنانها في اتحاد الكتاب وامتطى صهوتها نخبة من الشعراء هم

والشاعر شفيق العطاونه فيما إدارت األمسية الشعرية الشاعرة نعمات العزة التي أثرت الحضور ببعض من 
  . بها االمسيةقصائدها الوطنية التي افتتحت

من جانبه الشاعرعليان العدوان رئيس االتحاد رحب بالشعراء والحضور وعبر عن التالحم الدائم 
بين ضفتي النهر وتمسك اتحاد الكتاب بمبادئه الثابته واألساسية بدعم القضية الفلسطينية وكل ادبائها 

 ألهلها وحق الشعب الفلسطيني في ُإيمانا منه بحرية العيش بكرامة وسالم واستعادة الحقوق المسلوبة
ًوبدأت األمسية بالقاء الشاعرة عفاف غنيم محلقة في سماء الشعر وبثت نجواها حول  .تقرير المصير

ْمن يجيب؟«القدس وأهله من خالل قصائدها، وقرأت من قصيدة بعنوان  ُ ْ ّأال ردوا إلى األقصى «: ، وقالت»َ
ّفكل العرب قد صدوا سالمي، فمن ن/ وسامي أجول األرض في زمن الغمام، / بض الفؤاد حفظت عهديُ

ّرباك الغـر / جـرى دمـعي ولم أبلغ مرامي، أنــا قدسـي وجمــر البعـد يكـوي/ ّأرى مـر احتضـاري: ُعروبـي 
كما قرأ الشاعر شفيق  .«لــهــم قيـدي يصـفق بـانتظـام/ ُيشـدوهـا مقــامـي، فصمت العرب أشقاني وشعبـي

ٍأشعل سراج كرامة يا جاري«: وقال» قناديل الصمود«ن قصيدة بعنوان العطاونة م َِ ِوالحق بركب الفتية / ْ ِ ْ ْ
ْاألحرار، لهم المالئك والجنان تخضبت ّ ُ ُ ُ  رضعوا رضاب الفخرواألشعار، شعب على العنقاء طار محلقا /ِ ِ ٌ ُجار / ُ
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ّالندى والشهب واألقمارِ، وعلى جبين الشمس حط رحاله ِ ْ  َطليقا مثلما األطيا، رعقدنا العزم أن نحيا وغدا / ّ
ِونرفع في سبيل المجد هاما، ونسرج من خيوط الشمس فخرا/ ِكراما ّ ِ َِ ُ ِ َونفترش الكواكب والغماما/ َ فيما . »َ

ٌأيـا عمرو / على قبر عمرو بن هند«: ألقت الشاعرة نبيلة حمد القطاطشة ابياتا من قصائدها تقول فيها ْ َ
َلنــا الدنيا ْ  ْ، نخضبها كـــما نهـــوىَ َ َُ َ َ ُ  ًويقتـل بعضنـا بعضـا، بــال ســـبب وال مغـزى/ َ ْ َْ َ ََ َ ٍَ َ َ َ َِ ً ُْ ُ َونحيي فوق مشرقنا، قرابينـا / ُ َ ُِ ِ ْ َ َ َْ َ

ُ لـنـثـبـت حسـن نيتنــا، فال خمر سيسكرنا لكي ننسى /ٍوهبنـاها ألعـداء ٌ ْ َ َوال وجع سيحمينا من الفوضى، وال / ََ ََ َ َ َْ ِ َ ًَ
َعيد سيمُأل قبر طفلتنا بَأصناف من الحلوى َْ َ َْ ِ ٍ ِ ِ َِ َْ ِ َ ْ َ َْ َ ْ ٌ/.  

  .وفي نهاية األمسية قدم نخبة من الشعراء مداخالت شعرية من قصائد متنوعة بهذه المناسبة

  ٢٧ص/٨/١٢/٢٠١٩الدستور 

*** 

  كي ال ننسى

  "لوعد ترامب المشؤوم"في الذكرى األولى 
  

 سري القدوة

سياسة الرئيس ترامب كانت داعمة لالحتالل واالستيطان وكرست مفهوم إن المشروع األمريكي و
إعادة إنتاج مقوالت ومفاهيم ومرتكزات وعد بلفور المشؤوم من خالل وعود االدارة االمريكية برئاسة ترامب 
التي منحت الضوء األخضر لدولة االحتالل لتسريع أعمال تهويد القدس المحتلة وتصعيد حربها المفتوحة 

ٕأبنائها المقدسيين وتشديد الخناق حولهم في رهان على إخراجهم من المدينة واغراقها بالوجود ضد 
اليهودي الصهيوني والديني والقضاء على كل مظاهر المدينة العربية والفلسطينية وتدمير االقتصاد 

الدول التابعة ًالفلسطيني فيها لصالح غول االستيطان اإلسرائيلي كما شكلت وعود ترامب ضوءا لعدد من 
للواليات المتحدة لتحذو حذوها في االعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة االحتالل ونقل سفاراتها إليها 
ًأو افتتاح مراكز تجارية لتعميق العالقات مع االحتالل بدال من فرض عزله دولية عليها ومعاقبتها على 

 . جرائمها ضد الشعب الفلسطيني

ي ال يريد للشعب الفلسطيني أن يقيم دولته على أرضه فهو يخوض حرب إن االحتالل االسرائيل
شرسة للحيلولة دون اقامة دولة فلسطينية ويمارس سياسة تهويد االراضي الفلسطينية من خالل اقامة 
وشرعنة االستيطان وخاصة في القدس والخليل ومدن الضفة الغربية وخالل العام الماضي وبعد أن قامت 

األميركي ترامب واتخاذها لخطوات عديدة مثل االعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل إدارة الرئيس 
ًواغالق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وقطع المساعدات عن األونروا وأخيرا االعتراف  ٕ

لي سرقة بشرعية المستوطنات حيث صعدت مؤسسات االحتالل العسكرية واألمنية من ممارساته الهادفة ا
القدس وتهويدها وجاءت قرارات إدارة ترامب بمثابة استهتار بالقانون الدولي ومحاولة لتغيير الحقيقة األمر 
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الذي يرفضه الشعب الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية ومناصري القضية الفلسطينية في العالم كما انه 
ن يجبر شعبنا الفلسطيني الصامد في القدس على يتعارض مع قرارات الجامعة العربية والمجتمع الدولي ول

االستسالم او التسليم في سياسة االمر الواقع التي يحاول االحتالل فرضها بتنفيذ نظام االبارتهايد 
 . العنصري الذي سيسقط مهما طال الزمن

ًها حبرا ًإن قرارات القمم العربية واإلسالمية التي جاءت ردا على القرار األميركي مازالت في معظم
على ورق ولم تجد طريقها إلى التنفيذ لتشكل الضغط المطلوب على الواليات المتحدة وعلى من حذا حذوها 
للتراجع عن خطواتها الخطيرة والمدمرة في ظل بروز وتنامي بعض المؤسسات ومنظومة العمل الدولية 

 على ذلك ظهور نظم ذات توجه القائمة التي لم تمنح الشعب الفلسطيني الحد األدنى من العدالة وزاد
عنصري واستبدادي حيث تمارس العنصرية بكل اشكالها وقامت بتنفيذ عمليات تقسيم جديدة في دولة 
فلسطين والمنطقة العربية ووفرت لالحتالل غطاء لمواصلة جرائمه القائمة على التطهير العرقي والتهجير 

 . لفلسطينيالقسري والتوسع االستيطاني واستهداف وحدة الشعب ا

إن القضية الفلسطينية تمر بأخطر تحدياتها في ظل ممارسات سياسة االحتالل اإلسرائيلي 
اإلجرامية المنافية للقوانين والتشريعات الدولية وهذا االمر يتطلب العمل علي ضرورة التحرك العربي الفاعل 

ب الفلسطيني وضرورة العمل لمحاسبة دولة االحتالل ومواصلة الجهود العربية للدفاع عن حقوق الشع
 . علي توحيد الجهد الفلسطيني من خالل تجسيد الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات القادمة

إن التضامن ودعم الشعب الفلسطيني يجب أن يخرج من قوالبه القائمة على الشعارات واالحتفاالت 
 ترجمة هذا التضامن والدعم والتصريحات والخطب الرنانة إلى حيز التنفيذ الفعلي على األرض عبر

لخطوات عملية وملموسة وحان الوقت لرفع الظلم التاريخي عن أبناء الشعب الفلسطيني الذي يتطلع 
 .للعيش كباقي شعوب العالم بحرية وكرامة وعدالة في ظل دولته الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها

  ١٦ ص٨/١٢/٢٠١٩الدستور 

*** 

 ة االنتفاضات الشعبية الفلسطينيةباكور.. " الحجـرةانتفاض"
  

يصادف اليوم الثامن من ديسمبر  -  حليمة  إعداد جمانة أبو- قسم الشؤون الفلسطينية - عمان 
 ٨ شهرا ما بين ٧٩والتي امتدت ) انتفاضة الحجارة(الذكرى الواحدة والثالثين النتفاضة فلسطين الشعبية 

 كانون األول عام ٨األراضي الفلسطينية في شهر فقد شهدت  . ١٩٩٤ حتى العام ١٩٨٧كانون األول 
انتفاضة شعبية واسعة شارك فيها كافة أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل مدعوما من قيادة ١٩٨٧

 ألف فلسطيني ٧٠ شهيد فلسطيني وجرح حوالي ١٥٠٠فلسطينية بالخارج، واستشهد فيها أكثر من 
 شخصية فلسطينية ٥٠٠ٕ أو عدة مرات، وابعاد قرابة  الف فلسطيني لمرة واحدة١٠٠واعتقل فيها نحو 

ُوسميت بهذا االسم؛ ألن الحجارة كانت األداة الرئيسية فيها، كما عرف الصغار من رماة الحجارة بأطفال . ّ
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وانتفاضة الشعب الفلسطيني لن تتوقف ما دام هناك احتالل اسرائيلي، فهي شكل من أشكال . الحجارة
على السلب والظلم، والوضع العام المزري في المخيمات، وانتشار البطالة، االحتجاج العفوي الشعبي 

  .والقمع اليومي الذي تمارسه سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين

  انطالق االنتفاضة

ّثم انتقلت . ، وكان ذلك في جباليا، في قطاع غزة١٩٨٧ من ديسمبر ٨بدأت االنتفاضة يوم الـ 
ويعود سبب الشرارة األولى الندالعها لقيام سائق شاحنة إسرائيلي . ّخيمات فلسطينإلى كل مدن وقرى وم

، الذي يفصل قطاع غزة عن باقي »إيريز«ّبدهس مجموعة من العمال الفلسطينيين من جباليا على حاجز 
 ؛ ما أودى بحياة أربعة أشخاص وجرح آخرين، وقد اكتفت اإلذاعة العبرية١٩٤٨أراضي فلسطين منذ سنة 

وفي . بإعالن الخبر دون أن تركز عليه؛ ألنه كان عبارة عن حادث يشبه العديد من الحوادث المماثلة
اليوم التالي وخالل جنازة الضحايا اندلع احتجاج عفوي قامت الحشود خالله بإلقاء الحجارة على موقع 

 فيها وهو ما شكل أول شرارة البلد فقام الجنود بإطالق النار على المشاركين - للجيش اإلسرائيلي بجباليا
الشعب الفلسطيني لم يتقبل ما حدث له : أسباب عميقة لها تتمثل فيما يلي لالنتفاضة، باالضافة الى وجود

ّ، وبالذات التشريد والتهجير القسري وكونه يتعرض لممارسات العنف المستمرة واإلهانات ١٩٤٨بعد حرب  ّ
ّ العام المشحون والرغبة في عودة األمور إلى نصابها قبل ّعالوة على الجو. ّواألوضاع غير المستقرة

ّاالحتالل، كما أنهم كأي شعب اليرضى باحتالل قوة أجنبية لألرض التي يعيش عليها منذ آالف السنين ّ.  

ُكما ان لتردي األوضاع االقتصادية بعد حرب األيام الستة دور كبير في اندالعها، فقد فتح  ّ
ي إسرائيل؛ ما سمح لالقتصاد المحلي بأن يتطور ولكن سرعان ما تدهورت للفلسطينيين باب العمل ف

األوضاع؛ إذ بدأ الفلسطينيون يتجرعون إذالالت يومية وبدأت ظروف العمل تتدهور، باالضافة الى التمييز 
بخصوص األجور؛ إذ بالنسبة لنفس العمل يتقاضى الفلسطيني أجرا يقل مرتين عن نظيره اإلسرائيلي كما 

كما كان الفلسطيني مطالبا بتصاريح للتنقل من الصعب .  يمكن طرد العامل الفلسطيني دون دفع أجرهكان
وكان يتم كذلك . الحصول عليها، باإلضافة إلى عمليات التفتيش اليومية التي يتعرضون لها في بيوتهم

 تمول من المرتبات على أساس أنها ستصرف على الضفة والقطاع لكن بدل ذلك كانت% ٢٠خصم 
  .المصاريف العامة اإلسرائيلية

 واعالنها فيما بعد عاصمة ١٩٦٧ومن أهم أسبابها ايضا احتالل إسرائيل مدينة القدس سنة 
أبدية لها، مع ما صحب ذلك من إجراءات من بينها تقنين الدخول إلى الحرم الشريف وأماكن العبادة 

سيخ فكرة القدس كعاصمة غير قابلة للتقسيم من اإلسالمية، كما تم االستيالء على عدد من األراضي لتر
كان الجنرال موشيه دايان يهدف كذلك من خالل بناء المستوطنات إلى . خالل بناء المستوطنات بها

االستيالء على األراضي فلسطينية بطريقة متخفية ودعمه الليكود وحزب العمال اإلسرائيلي في ذلك؛ ألنه 
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كبرى، باإلضافة إلى استعمال مصادر المياه الموجودة داخل األراضي سيؤدي إلى قيام دولة إسرائيل ال
  .المحتلة لصالح المستوطنين

  الرد العسكري اإلسرائيلي

سنفرض القانون والنظام في «: أعلن إسحق رابين خالل كلمة ألقاها في الكنيست اإلسرائيلي
  .« أيديهم وأرجلهم لو توجب ذلكسنكسر«ًوأضاف قائال . »األراضي المحتلة، حتى ولو عانينا لفعل ذلك

شباط عندما نشر مصور إسرائيلي صور /لقد بلغت االنتفاضة أعلى مستوى لها في شهر فبراير
وتناقلت تلك . ًجنود يكسرون أذرع فلسطينيين عزل باستحدام الحجارة في نابلس عمال بما هدد به رابين

أما إسرائيل فقد اتبعت سياسة . ع الفلسطينيينالصور وسائل االعالم الدولية؛ ما أثار مشاعر التعاطف م
  .تهميش منظمة التحرير واإليقاع بين حركة حماس والفصائل األخرى

وعندما فشل الجيش االسرائيلي في مواجهة االنتفاضة، استنجد بحرس الحدود من أجل إخماد 
ُمة كما يعرفون ُويعرف عن حرس الحدود قدرتهم على السيطرة وقمع الحشود الضخ. الثورة الشعبية

تم اللجوء أوال إلى .  سنة ولديهم بالتالي خبرة كبيرة٤٠ و ٣٥ثم أن متوسط أعمارهم يترواح بين . بعنفهم
ولكن . ١٩٨٢ اللذين قاما بمراقبة الحدود بين إسرائيل ولبنان خالل غزو لبنان عام ٢١ و ٢٠اللواء رقم 

 أعلنت الحكومة اإلسرائيلية عن ١٩٨٨عام تدخل حرس الحدود لم يوقف االنتفاضة، وفي أكتوبر من 
وجود وحدتين جديدتين في القطاع والضفة الغربية متكونتين من أشخاص يتقنون العربية ومتخفين في 

  .مالبس مدنية وتتلخص مهتهم في التغلغل داخل المقاومة الفلسطينية

  تطور االنتفاضة

متدت بعد ذلك إلى كامل األراضي ا. تميزت االنتفاضة بحركة عصيان وبمظاهرات ضد االحتالل
فبعد جباليا البلد انتقلت إلى مخيم جباليا ومن ثم انتقل لهيب . ١٩٩١المحتلة مع انخفاض لوتيرتها سنة 

وقد . االنتفاضة إلى خان يونس والبرج والنصيرات ومن ثم غطى كل القطاع وانتقل بعد ذلك إلى الضفة
ذين كانوا يرشقون الجنود بالحجارة ويقيمون حواجز من عجالت تولى االنتفاضة عموما األطفال والشباب ال

وقد استعملت مكبرات . كما كانوا يجتمعون حول الجوامع ويتحدون الجيش بأن يقوم بتفريقهم. مشتعلة
الصوت لدعوة السكان إلى التظاهر كما كانت توزع المناشير ويتم الكتابة على الجدران للثورة ضد جيش 

  .لياالحتالل اإلسرائي

نشأت لجان محلية داخل المخيمات عملت على تنظيم الغضب غير المسلح للشارع الفلسطيني 
ضد االحتالل اإلسرائيلي المسلح والشد من أزره والتقريب بين صفوفه وذلك عن طريق توفير المؤونة 

  .لوالتعليم واألدوية وباقي الخدمات الضرورية للمخيمات والمناطق التي يطبق فيها حظر التجو
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اشتغلت هذه اللجان في البداية بشكل مستقل ولكن سرعان ما توحدت في هيئة تضم فتح 
والجبهتين الشعبية والديمقراطية والحزب الشيوعي وكانت لهذه الهيئة عالقات تنظيمية مع منظمة التحرير 

  .الفلسطينية

وقطاع غزة طالبت هذه الفصائل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية 
 تاريخ ١٩٩٣واستمرت االنتفاضة إلى غاية سنة . ١٩٦٧وباالنسحاب اإلسرائيلي خارج حدود عام 

كما ساهمت هذه االنتفاضة في نشوء حركة حماس الداعم القوي لها التي . التوقيع على اتفاقية أوسلو
  .١٩٨٧أعلنت عن نفسها عام 

ة أهداف يمكن تقسيمها إلى ثوابت وقد سعى الفلسطينيون عبر االنتفاضة إلى تحقيق عد
  :فلسطينية ومطالب وطنية

ثوابت فلسطينية تتمثل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وتمكين الفلسطينيين من 
تقرير مصيرهم، وتفكيك المستوطنات، وعودة الالجئين دون قيد أو شرط، وتقوية االقتصاد الفلسطيني؛ 

إخالء سبيل األسرى الفلسطينيين : أما المطالب الوطنية فهي.اد اإلسرائيليتمهيدا لالنفصال عن االقتص
والعرب من السجون اإلسرائيلية، ووقف المحاكمات العسكرية الصورية واالعتقاالت اإلدارية السياسية 

ن واإلبعاد والترحيل الفردي والجماعي للمواطنين والنشطاء الفلسطينيين، ولم شمل العائالت الفلسطينية م
الداخل والخارج،و وقف فرض الضرائب الباهظة على المواطنين والتجار الفلسطينيين، ووقف حل هيئات 
الحكم المحلي المنتخبة من مجالس بلدية وقروية ولجان مخيمات، و إتاحة المجال أمام تنظيم انتخابات 

  .لفلسطينيةمحلية ديموقراطية للمؤسسات في البالد، ووقف ارتكاب ما يتعارض مع العادات ا

  اجراءات اسرائيلية فورية

قررت إسرائيل تطبيق إجراءات عقابية ورادعة إلعادة السيطرة لإلدارة المدنية اإلسرائيلة والحد من 
انتشار حركة العصيان، باإلضافة إلى بناء عدد من مراكز اإليقاف الحتواء العدد الكبير من الموقوفين 

وخالل العام األول لالنتفاضة .  كذلك المد من فترات حظر التجوالوقرر الجيش. الفلسطنيين لفترات طويلة
وعاش جميع سكان قطاع غزة .  لفترة ال تقل عن خمسة أيام١١٨ حظر تجوال منها ١٦٠٠تم إحصاء 

من القرى والمدن العربية بالضفة الغربية، كما تم إغالق % ٨٠حالة منع تجوال وكذلك ما ال يقل 
  . من قادة االنتفاضة إلى جانب هدم عدد من المنازل١٤٠ٕطينية وابعاد الجامعات والمدارس الفلس

كما تم منع القادمين من . كما أغلقت الجمعيات التي أبدت رغبة في االستقالل أو انتقاد إسرائيل
األردن من إدخال مبالغ مالية تفوق مائتي دينار أردني من أجل الحد من الدعم الخارجي لالنتفاضة بعد 

وتم تنظيم حمالت من أجل إجبار الفلسطينيين على دفع الضرائب . مح بإدخال ألفي دينارأن كان يس
اإلسرائيلية واشترط لتجديد رخص التصدير القيام بدفع الضرائب، وتم إرساء حصار على عدد من المناطق 

قطع التيار ووصل األمر كذلك إلى حد . المؤهولة بالعرب فقط؛ ما منعهم من التحرك أو تصدير ما ينتجونه
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وقد أدت مجمل هذه السياسات إلى تدهور مستوى المعيشة . الكهربائي واإلمدادات بالماء وخطوط الهاتف
  ..%٤٠ و٣٠لدى الفلسطينيين بنسبة تترواح بين 

  ٤٨مشاركة عرب 

 وفوجئ بها الجميع، فقد كان رد فعلهم سريعا؛ اذ أعلنوا أنهم ٤٨لم يكن أحد يتوقع مشاركة عرب 
النتفاضة ولكن بدل استعمال العنف سيقومون باستعمال حقوقهم من داخل النظام الديمقراطي جزء من ا
حيث قاموا بتنظيم مظاهرات وحركات إضراب تضامنية وكانوا يفخرون بالجرأة التي يواجهون . اإلسرائيلي

سطينيين كما وقاموا بإرسال مساعدات غذائية وأدوية ومساعدات مالية إلى الفل. بها الجيش اإلسرائيلي
أما النواب العرب بالكنيست فقد كانوا يتدخلون من أجل األسرى . كانوا يتبرعون بالدم لصالحهم

  .الفلسطينيين

  ضحايا االنتفاضة

تقدر حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا على أيدي القوات اإلسرائيلية أثناء انتفاضة 
 ألف معتقل ١٥ ألف جريح ومصاب و٩٠فال ونحو  ط٢٤١ شهيد، بينهم حوالي ١,١٦٢الحجارة بحوالي 

 ألف شجرة من الحقول والمزارع الفلسطينية، كما تم ١٤٠ً منزال، واقتالع ١,٢٢٨ًفضال عن تدمير ونسف 
 أسير فلسطيني من القدس والضفة والقطاع وعرب الداخل باإلضافة ٦٠,٠٠٠اعتقال ما يقارب من 

ئل من األسرى اضطرت إسرائيل إلى افتتاح سجون، مثل سجن والستيعاب هذا العدد الها. لألسرى العرب
  .١٩٨٨كتسيعوت في صحراء النقب والذي افتتح في عام 

  ما حققته انتفاضة الحجر

حققت االنتفاضة األولى نتائج سياسية غير مسبوقة، إذ تم االعتراف بوجود الشعب الفلسطيني 
  .دس والقطاع على أنهم جزء من الشعب الفلسطينيعبر االعتراف اإلسرائيلي األميركي بسكان الضفة والق

كما ادركت إسرائيل أن لالحتالل تأثيرا سلبيا على المجتمع الفلسطيني، كما أن القيادة العسكرية 
أعلنت عن عدم وجود حل عسكري للصراع مع الفلسطنيين؛ ما يعني ضرورة البحث عن حل سياسي رغم 

جاء الرفض الذي أبداه رئيس الوزاراء إسحق شامير عن بحث أي تسوية سياسية مع الفلسطنيين؛ ف
مؤتمر مدريد الذي شكل بداية لمفاوضات السالم الثنائية بين إسرائيل والدول العربية وتم التشاور مع 
الفلسطينيين حول حكم ذاتي، وبعد ذلك تم اجراء عدد من المفاوضات غير العلنية بين الفلسطينيين 

حاب إسرائيلي تدريجي من واإلسرائيليين في النرويج ادت إلى التوصل التفاق أوسلو الذي أدى إلى انس
، باستثناء القدس وقلب مدينة الخليل، مما ١٩٩٤ًبعض المدن الفلسطينية، بدًأ بغزة وأريحا أوال عام 

  .يتنافى مع االتفاق

وتم إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية التي أصبحت لها السيادة مكان اإلدارة المدنية اإلسرائيلية 
 وتضمن ٢ تم توقيع اتفاق جديد سمي بأوسلو ١٩٩٥ي سبتمبر من عام وف. ًتنفيذا لالتفاقات الموقعة
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توسيع الحكم الذاتي الفلسطيني من خالل تشكيل المجلس التشريعي الفلسطيني وهو هيئة حكم ذاتي 
وفي . ، تم اجراء أول انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية١٩٩٦ يناير سنة ٢٠وفي . فلسطينية منتخبة

، تم نقل الصالحيات والمسؤولية إلى ممثلين فلسطينيين في الضفة الغربية في ٢٠٠٤أغسطس من عام 
  .التعليم والثقافة، الصحة، الرفاه االجتماعي، الضرائب المباشرة والسياحة: خمسة مجاالت محددة

ومن أهم نتائج االنتفاضة انها كشفت فشل الجهاز القيادي اإلسرائيلي الذي لم يكن منتبها إلى 
لفلسطيني بالرغم من التحذيرات التي أبداها عدد من السياسيين كوزير الخارجية السابق أبا إيبان الغليان ا

إن الفلسطينيين يعيشون محرومين «: ، أي قبل سنة من االنتفاضة١٩٨٦الذي كتب في نوفمبر من عام 
حكم في ليس لديهم أي سلطة على الحكومة التي تت. التصويت أو من حق اختيار من يمثلهم من حق

إنهم يتعرضون لضغوط وعقوبات ما كان لهم أن يتعرضوا لها لو كانوا يهودا، إن هذه . أوضاعهم المعيشية
  .«الحالة لن تستمر دون أن يؤدي ذلك إلى انفجار

   مسيرات العودة االسبوعية متواصلة

طاع غزة أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار عن استمرار مسيرات العودة في ق
  .«المسيرة مستمرة«لتأتي بعنوان 

، فقد استأنفت الهيئة المسيرات بعد تأجيل المشاركة في مسيرات العودة ٤٨وكما ذكر موقع عرب 
من «لثالثة أسابيع جراء التصعيد اإلسرائيلي بعد اغتيال الشهيد بهاء أبو العطا، وتأجيلها لمدة أسبوعين 

ل تهديداته المستمرة بشن عدوان جديد، بحسب بيان للهيئة ، في ظ»أجل تفويت الفرصة على العدو
  .الوطنية التي دعت الجماهير في قطاع غزة للمشاركة في المسيرات المقبلة

على استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية، «وجددت الهيئة في تأكيدها 
  .«تواصل حتى تحقيق االنتصار برحيل االحتاللباعتبارها محطة كفاحية من محطات النضال الفلسطيني الم

ارتباطا بالظروف األمنية الخطيرة جدا، وفي ضوء تهديدات نتنياهو بارتكاب «وأضافت الهيئة، أنه 
حماقة من خالل شن عدوان شامل جديد على قطاع غزة، قررت الهيئة تأجيل المسيرات، وذلك من أجل 

لجماهير شعبنا لمواصلة مؤازرة ذوي الشهداء والجرحى ٕتفويت الفرصة على العدو، وافساح المجال 
  .«والمتضررين من العدوان الصهيوني

بوصلتنا ومسؤوليتنا «، قائلة إن »القرار غير مرتبط بأي تفاهمات هنا أو هناك«وأكدت الهيئة أن 
بناء الوطنية ستظل شاخصة باتجاه التمسك بثوابت شعبنا وحقه في المقاومة، وفي الحفاظ على دماء أ

  .«ًشعبنا أيضا من أي محاوالت غدر صهيونية

 للمطالبة بعودة الالجئين إلى ٢٠١٨مارس /  آذار٣٠وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار في 
  . سنة١٣فلسطين، وكسر الحصار المتواصل على قطاع غزة منذ 
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 السام والمدمع ويقمع جيش االحتالل تلك المسيرات السلمية بعنف، حيث يطلق النار وقنابل الغاز
 شهيدا احتجزت جثامينهم ولم يسجلوا ١٥ مواطنا، بينهم ٣٣٦على المتظاهرين بكثافة؛ ما أدى الستشهاد 

 في حالة الخطر ٥٠٠ ألفا آخرين، بينهم ٣١في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصيب 
 .الشديد

  ١٥ ص٨/١٢/٢٠١٩الدستور 

*** 

  آراء عربية

  و األمير الحسن بن طاللمس االستتشراف المبكر ل٢-٢.. وطناتتالمستعمرات ال المس
  

 ر المجاليالسفير زياد خاز

ومنذ مطلع األلفية الثالثة وعندما تحالف اليمين االسرائيلي مع زعماء المستوطنين المتطرفين، 
ًبدأت اآلمال تتراجع تدريجيا في العودة الى مفوضات سالم حقيقية وجادة، وفق المرجعيات المتفق عليها، 

 الدولي، هذا التراجع في إمكانية ومن اجل الوصول الى حل الدولتين الذي تدعمه األغلبية في المجتمع
ٍتحقيق السالم حدا بسمو االمير الحسن أن يشير، من ضمن مالحظات أخرى خالل لقاء حول المستعمرات 
االسرائيلية نهاية تموز الماضي، الى ان الشرعية األخالقية مبنية على الشرعية القانونية، ويمكن إدارة 

ا تأتي المؤتمرات من رودس الى مدريد، الى كامب ديفيد، الى الظهر إلجماع التشريع الدولي، لكن عندم
  .االتفاقيات الثنائية، فإنها جميعها تستند الى االتفاقيات اإلقليمية التي تستمد شرعيتها من القانون الدولي

وبعد، فقد أثارت التداعيات في آمال تحقيق السالم منذ تراجع االدارة االمريكية الحالية عن دورها 
ً نزية لحل الصراع العربي االسرائيلي وصوال الى تصريحات وزير الخارجية االمريكي من ان االدارة كوسيط

االمريكية ال ترى ان المستوطنات االسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية ، أثارت الرأي 
مستوى الوزاري لبحث تبعات هذه العام العربي بما في ذلك تداعي مجلس الجامعة العربية لالنعقاد على ال

  .التصريحات

ٍتصريحات بومبيو بحد ذاتها ذكرتني بموقف امريكي خالل رئاسة رونالد ريغان، وهو ان  ٍ
، )نفي النفي هو إيجاب(ٌوهو تعبير نفهمه في اللغة العربية من ان ) ليست غير قانونية(المستوطنات 

ٕولها أن موقف دولة وان كانت عظمى ال ينشئ أو ًفشخصيا لم تثرني هذه التصريحات ألسباب عديدة ا
وهذا خطأ تقع به ) شرعنت االستيطان(يلغي قاعدة قانونية دولية، فال يصح هنا القول ان االدارة االمريكية 

ًوحسنا فعل وزير خارجيتنا واألمين العام للجامعة العربية اذ أكدا ) وبعض السياسيين(بعض وسائل االعالم 
كي ال وزن قانوني له، وعلى عكس ذلك فكل قواعد القانون الدولي بما فيها قرارات ان الموقف األمري
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 يؤكد ال شرعية االستيطان االسرائيلي في األراضي ٢٠١٦ لعام ٢٣٣٤مجلس األمن الدولي وآخرها القرار 
  .١٩٦٧العربية المحتلة عام 

 من الواضح انه يأتي من هذا الموقف االمريكي المعطوف على مواقف اليمين االسرائيلي لألسف،
منطلقات حزبية ضيقة في واشنطن وتل ابيب، وليس في مصلحة األمن والسلم الدوليين، وال في مصلحة 

  .شعوب المنطقة بما فيها الشعب االسرائيلي

ْوحينما يحاول اليمين اإلسرائيلي انتهاك الشرعية الدولية بمحاولة ضم غربي وادي االردن 
من المعلوم أن الحروب والصراعات تنتهي حول إدارة : مير الحسن من يعنيه االمر ّإلسرائيل، يذكر سمواال

  .الموارد الطبيعية بما في ذلك األنهر ومقدراتها

ووادي األردن قد ال يقارن بنهر الدانوب أو نهر السنغال لكنهما بعثا الحياة واالستقرار باحترام 
 فما بالكم بوادي األردن الذي يشكل عصب الحياة .الحقوق لجميع المجاورين لشريان الحياة النهري

االجتماعية واالقتصادية واألمنية والسياسية الممتد من الساحل األفريقي إلى تركيا والمتضمن للحقوق 
ًإلى بناء السالم اجتماعيا واقتصاديا » المسلوقة«فهل تؤدي الحلول السياسية . المتكاملة لكافة شعوبها ً

ًوأمنيا وسياسيا أم  ستبقى حركة االستعمار واالستيطان تفرض األمر الواقع على حساب السالم الشامل ً
  العادل؟

ًجاللة الملك وخالل حديثه في معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى، كان دقيقا وواضحا، فبدون  ً
 وال ًحل الدولتين وعلى األسس والمرجعيات المعترف بها دوليا، لن يكون هناك سالم شامل في المنطقة،

ًيمكن ان تكون اسرائيل جزءا من الشرق األوسط دون قيام الدولة الفلسطينية على االراضي المحتلة عام 
  .، وعاصمتها القدس١٩٦٧

. األفق السياسي الضيق، والمصالح السياسية الشخصية والحزبية لن تساهم في تحقيق السالم
 .والكبار هم فقط من يستطيع صناعة السالم. نوغياب السالم سيكون معاناة لألجيال القادمة لدى الجانبي

  ١٦ ص٨/١٢/٢٠١٩الدستور 

*** 
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 إرهاب دولة..هدم المنازل

 محمد سالمة

منزال فلسطينيا في القدس منذ ) ١٦٥(دت بأنه تم هدم معطيات منظمة بيت سيلم اإلسرائيلية أفا
م وحتى اليوم، مقابل بناء اآلالف من الوحدات السكنية في مستعمرات المدنية المقدسة، ٢٠١٩ عام  بداية

وبما يعني أن سياسية هدم بيوت للفلسطينيين تتواصل وبنهج عنصري بغيض لم يسجل التاريخ عبر 
  . أو عصابات قامت بغزو جوارها او شعوب أخرى هذا اإلرهاب المنظمالعصور إرهاب دولة أو جماعات

إسرائيل بحكوماتها اليمينية المتطرفة واليسارية المغلفة تتعمد المضي قدما في سياساتها ليس في 
 وفي الخليل وكافة مدن الضفة الغربية المحتلة، وحججها ومبرراتها تتالقى والفكر  القدس وحدها بل

ٕم على اقتالع صاحب األرض واحالل مستعمرين من أصقاع المعمورة واسكانهم في بيوت االحاللي القائ
جديدة وبمزايا ال تخطر على بال أحد، وفي سياق المعطيات المحلية ال تقوى السلطة الفلسطينية على منع 

ه وال يقوى أو تحدي اإلجراءات اإلسرائيلية كونها رهينة اتفاقات وقعتها، كما أن الحال العربي يرثي حال
ٕعلى المواجهة، واذا نظرنا إلى العالم وجدنا التغول الصهيوني في كل مفاصل االنظمة الدولية الكبرى 

  .وخاصة الواليات المتحدة األمريكية

إرهاب دولة إسرائيل ال يقتصر على هدم منازل الفلسطينيين بل يتجاوزه إلى قتلهم على مفارق 
وبصورة يومية وفي كامل مساحة الجغرافيا التي باتت تحت رحمة الطرق وفي مناطق عربدة للمستوطنين 

الخ .... ويهاجم المزروعات والبساتين و الجرافات الصهيونية التي تقتلع اشجار الزيتون والحمضيات
  .،دون رادع من أحد

ٕاليهود عاشوا في فلسطين كما باقي الدول العربية قبل مجيء هؤالء الصهاينة واقدامهم على 
ٕا وتشريد سكانها واقامة دولة لهم عاشوا كما العرب اصحاب األرض فال أحد يعتدي عليهم احتالله

والقوانين تطبق على الجميع، وما يجري اليوم هو إرهاب دولة تحكمها عصابات إجرامية ترى في غيرها 
 عمر دولة  نرى أن األيام ستدور ولن تطول ونحن..اقتالعه بالقوة وترى أن الفرصة مهيأة لهم  عدوا يجب
 فها هي فلسطين وشعبها    وكما أتوا واحتلوا فلسطين سيأتي اليوم الذي يخرجون فيه كما دخلوا اإلرهاب،

  .وجغرافيتها تهزم المحتل وترمي به وبإرهابه إلى مزابل التاريخ

  ٨ص/٧/١٢/٢٠١٩الدستور 

*** 

  

  

  

  



 
٣٠

 قرار بومبيو بشرعنة االستيطان وعربدة المستوطنين

 علي ابو حبلة

 صهيو امريكية وتعد   يأتي ضمن سلسلة قرارات بشأن شرعنة االستيطان» إعالن بومبيو» 
ّ يخيم على الفلسطينيين في  وباتبمثابة حلقة جديدة من فيلم الرعب الذي يستهدف القضية الفلسطينية  ُ

 وكل ما صدر هو كليشيه من  ، إن الموقف الرسمي الفلسطيني لم يرقى لمستوى التحديات.الضفة المحتلة
ّكل ...  عربي وصمت دولي  لم تتفاعل مع خطورة القرار في ظل صمت  وموجة غضب إعالنات استنكار

ًهذا قد يكون مستوعبا، لكن  التي انطلق جنونها بعد اإلعالن األميركي » لخاصةدولة المستوطنين ا«َ
   األخير

 إلسرائيل ، وأن تنقل السفارة األميركية إليها  ِلم تكتف واشنطن أن تعترف بالقدس المحتلة عاصمة
ًالعام الماضي، وال أيضا االعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على الجوالن المحتل، أو المشاركة في مراسم تهويد 

ُعلى هيئة وزير خارجية ليعلن أن المستوطنين هم » الشبح األميركي«ّ القدس، بل أطل ما تبقى من
ّأصحاب أرض، وأن تمدد مستوطناتهم على حساب الفلسطينيين  . »شرعي ولم يعد يخالف القانون الدولي«َ

ستيطانية اال « وشبيبة التالل« عصابات تدفيع الثمن « جاء كالم مايك بومبيو بمثابة دافع لتنطلق بعده 
 كافة الجغرافية   الممتلكات وتعيث فسادا في  ومهاجمة وتزيد في أعمال جرائمها بحق الفلسطينيين

  .الفلسطينية

 ٥٠، وذلك باالعتداء على نحو »اإلعالن األميركي ساهم في تصاعد هجمات المستوطنين«إن 
ّما يشي بهجوم مرتب له«مركبة في بلدات في وسط الضفة وشمالها، وهو  ُ و إن . »، وهو األوسع منذ عامَ

اتساع رقعة الهجوم هو المسألة المفاجئة والخطيرة هذه المرة، ففي الهجمات السابقة كان المستوطنون «
ّعلى مدار سنوات أشبه بالقطعان الصغيرة المنفردة التي تركز على منطقة واحدة، وال يتعدى عدد المركبات  ُ

ّ مركبة تعرضت لإلعطاب أو خط شعارات ٥٠فنتحدث عن أكثر من ، ٢٢أما في ليلة . ً مثال١٠المستهدفة  ّ
هذه البلدات . واستهدفت العصابات االستيطانية بلدات بيت دجن وقبالن ومجدل بني فاضل. »معادية

) غرب سلفيت(ً عاما، بخالف كفر الديك ١٥ًتحديدا لم يستهدفها المستوطنون ولم يقتحموها منذ أكثر من 
  . الهجوم األخير، إذ تكرر استهداف المستوطنين لها هذا العامالتي كانت في دائرة

ًشعاران خطهما المستوطنون حيث حلوا بما يوحي بأنهم يتصرفون كقوة سيادة على األرض، علما  ّ  َ
، وشعارات معادية »بلدة المخربين«، »الموت للعرب«: بأنهم يعتمدون عادة شعارات مختلفة؛ أبرزها

العشرين من شهر نوفمبر الماضي ، أحرق مستوطنون أراضي شاسعة من قرية و في السادس و.لإلسالم
ً دونما من كروم الزيتون قرب المنطقة ٢٥مادما جنوبي نابلس، وفي الليلة نفسها أضرموا النار في 

أما جنوبي بيت لحم، فهاجم مستوطنون قرية الجبعة . األثرية في بلدة سبسطية شمالي غربي نابلس
ًورام اهللا أيضا .  مركبة فلسطينية١١ّحتالل وخطوا شعارات معادية وأعطبوا أكثر من  اال بحراسة جيش
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َكانت لها حصة من هجوم المستوطنين ، إذ أحرقوا مركبة وخطوا شعارات معادية في قريتي الطيبة ودير  ّ
  .عمار

ف هي عصابات ارهابيه ارتكبت العديد من الجرائم و ظهرت منتص» تدفيع الثمن«ان عصابات 
ّ ألول مرة عبر شعارات خطتها وحملت توقيعها في الضفة، وهي اآلن تنشط في أنحاء فلسطين، ٢٠٠٨

ًتضم المعقل اليميني األكثر تطرفا والمتمثل في «كون هذه المنطقة . ّلكن هجماتها تتركز في جنوب نابلس ّ
 جنوب نابلس وشرقها، التي تقضم أراضي فلسطينية من» ّمدارس دينية تضم القتلة في مستوطنة يتسهار

ًكما أنها تتمدد عاما تلو اآلخر ّ.  

قرار بومبيو يحمل مخاطر باتت تتهدد المنطقه وبات يخشى من قيام المستوطنين باعالن دولة 
مستقلة لهم بالضفة الغربية وتحمل اسم دولة يهودا والسامره ما لم يتحرك المجتمع الدولي ضد قرار 

ت الشرعية الدولية والضغط على اسرائيل لالنسحاب من كافة االراضي بومبيو والعمل على تطبيق قرارا
  .المحتلة وتمكين الفلسطينيين من اقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس

  ٨ص/٧/١٢/٢٠١٩الدستور 

*** 

  مجلس النواب األمريكي مع حل الدولتين
  

  كمال زكارنة

د حل الصراع الفلسطيني االسرائيلي  صوتا ويؤي٣٨عندما يصوت مجلس النواب االمريكي بأغلبية 
على اساس مبدأ حل الدولتين، ويعارض قرار نتنياهو بضم منطقة االغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت 

يرفض قرارات ترامب ونتنياهو ويعارض سياستهما » النواب االمريكي«للكيان المحتل، فان هذا يعني ان 
  .ال تخدم الحل العادل والدائم والشامل للصراع في المنطقة عموماازاء القضية الفلسطينية، على اعتبارها 

رغم ان هذا القرار الذي اتخذه مجلس النواب االمريكي غير ملزم، اال انه يعبر عن رأي عام 
امريكي ال يمكن االستهانة به، النه يمثل ماليين االميركيين الذين يتبنون نفس الرأي والقرار، ويؤكد ذات 

رامب ليس الالعب الوحيد على الساحة االمريكية، وانه ال يستطيع ان يفرض الحل الذي يرضي القرار بأن ت
  .حكومة اليمين في الكيان الغاصب لفلسطين

كما يمكن لهذا القرار ان يشكل فرصة مناسبة للفلسطينيين والعرب على مستوى القيادات 
ع قيادات مجلس النواب االمريكي، لصياغة والبرلمانات، للعمل السياسي والدبلوماسي الجاد بالتنسيق م

مواقف موحدة ومشتركة وتبني مبادرات ومشاريع حلول للصراع تقوم على اسس واضحة ومعلنة ترتكز الى 
مبدأ حل الدولتين، والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة على كامل االراضي المحتلة عام 

  .اما، واعتبار قرارات ترامب الغية تم٦٧
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من الحكمة ان يقود االردن الجهد البرلماني العربي في هذا االتجاه، وان يتم التواصل مع مجلس 
النواب االمريكي، من اجل تطوير وتعظيم الموقف والقرار الذي اتخذه المجلس والبناء عليه وحشد التأييد 

ة مشتركة تمثل االتحاد البرلماني الدولي له، وقد يكون من المفيد ايضا تشكيل لجنة برلمانية عربية امريكي
العربي ومجلس النواب االمريكي، تتبنى مبدأ حل الدولتين للصراع الفلسطيني االسرائيلي والعمل على 

  .انجاح هذه المبادرة بعد تطويرها وتفعيلها وتبنيها دوليا بالتوافق والتسيق مع االتحاد البرلماني الدولي

 صنعت مواقف امريكية متناقضة، وقسمت   برئاسة ترامب،ال شك ان سياسة االدارة االمريكية
مواقف الشارع االمريكي ازاء قضايا عالمية كثيرة سياسية واقتصادية، ابرزها القضية الفلسطينية، فرغم 
الدعم الالمحدود الذي تقدمه ادارة ترامب للكيان المحتل واالنحياز المطلق والكامل له، اال ان هناك رأيا 

يعارض هذه السياسة وتلك المواقف، ويحرص على المصالح االمريكية في الدول العربية امريكيا آخر 
واستمرار العالقات معها، ويعارض التوجه الترامبي القائم على مبدأ حماية مصالح الكيان الغاصب وليذهب 

  .اآلخرون الى الجحيم

ء االنتخابات الرئاسية موقف مجلس النواب االمريكي يمكن وصفه بالشجاع مع اقتراب موعد اجرا
 وهو بالتاكيد ليس موقفا  االمريكية، حيث تشتد المنافسة بين الحزبين الكبيرين الديمقراطي والجمهوري،

انتخابيا، بل يقوم على قناعات تستند الى قرارات الشرعية الدولية، وقيم العدالة والحرية العامة، وحق 
  .الشعوب في االستقالل وتقرير المصير

وقف يشكل اسنادا عمليا لمبادرة السالم العربية والموقف العربي في المحافل الدولية، هذا الم
ويفتح الطريق إلمكانية نسف قرارات ومواقف ادارة ترامب الظالمة والمجحفة بحق القضية الفلسطينية 

  .والشعب الفلسطيني

  ١٧ ص٨/١٢/٢٠١٩الدستور 

*** 

  سيوف الكرامة
  

  حسن البراري

ربما ال يجمع الشعب األردني على شيء كما يجمع على تصنيف إسرائيل بأنها عدو وبأنها 
ولم تنجح إسرائيل لغاية اآلن في تسجيل أي اختراق حقيقي . المصدر الرئيسي للتهديد االستراتيجي لألردن

حدود من األشخاص من عديمي التأثير الذين وقعوا في المجتمع األردني على الرغم من عالقاتها بعدد م
  .في مصيدة االشتباك مع اآلخر بهدف تغييره

ّوفي السنوات األخيرة، تبين أن موقف األردنيين تجاه إسرائيل هو جذري مرتبط بتعنت إسرائيل 
رائيل تستخف كما أن إس. وتنكرها للحقوق الفلسطينية وانبهار آخرين في اإلقليم بها وما يمكن أن تقوم به

ّبالمصالح األردنية وال تحترم تعهداتها المنصوص عليها في معاهدة وادي عربة، وبلغت مراوغات صناع 
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” معسكر السالم“القرار في تل أبيب حد الكوميديا السوداء بعد أن سقطت ورقة التوت عما كان يسمى 
دنيين وكأنهم أقلية مثل األقليات التي مشكلة إسرائيل أنها تنظر لألر.وتسيد المتطرفين المشهد في تل أبيب

تعاونت معها في اإلقليم، فهي لم تفهم بعد أن الشارع األردني هو عروبي بامتياز وال يمكن إال أن يكون 
كما أنها لم تستوعب بعد أن مصدر التهديد الرئيسي لألردن ينبع من طبيعة . في صف القضايا العربية

وعليه لم تتمكن . عدو الوهمي الذي حاولت إسرائيل إيهامنا بوجودهالمشروع الصهيوني ذاته وليس من ال
إسرائيل من استبطان أنه من االستحالة بمكان فصل العالقة الثنائية معها عما يدور على المسار 

  .الفلسطيني

وعلى نحو الفت، بدأ األردن الرسمي بالتصعيد مع إسرائيل كما بدا الفتا في موضوع الغمر 
وبالفعل أراد األردن إرسال رسالة واضحة . ك محاكمة اإلسرائيلي المتسلل لألراضي األردنيةوالباقورة وكذل

مفادها أنه ال حصانة إلسرائيلي في األردن وأن الحكم في أي مخالفة يرتكبها أي إسرائيلي في األراضي 
اربته مع إسرائيل وما من شك سيكون لتغيير األردن من مق. األردنية هو القضاء وليس العالقات السياسية

فالكثير من الساسة في إسرائيل يقدمون . أثر في النقاش العام في تل أبيب ال نعرف أي اتجاه سيأخذ
العالقة مع األردن كنموذج، ويبدو أن اعتراف نتنياهو بأن السالم مع األردن بقي بين حكومتين سيكون 

عيد مع إسرائيل بمناورات حملت اسم سيوف ّوتوج األردن رسائل التص.مقدمة لنقاش أوسع في قادم األيام
الكرامة، وطبعا لم يأت هذا االسم مصادفة بل لتذكير الجانب اإلسرائيلي بمعركة الكرامة التي دافع بها 

وفي هذا السياق، سبق للملك . األردن عن سيادته وألحق هزيمة عسكرية وأخالقية بالجانب اإلسرائيلي
 سيدافع عن األردن إزاء أي تهديد من قبل إسرائيل، وكان الحديث عندئذ عبداهللا أن قال إن الجيش األردني

لم يخف الملك عبداهللا استياءه مما تقوم به إسرائيل، واختار معهد واشنطن لينقل . يدور حول الترانفسير
 رسالة واضحة إلى مؤيدي إسرائيل في الواليات المتحدة بأن العالقة مع تل أبيب لم تكن أسوأ منذ توقيع

واألهم في كالم الملك الكشف عن موطن الخلل في العالقات الثنائية، وهو السياسة . معاهدة السالم
بمعنى أن كل ما يجري من تسويف وتأخير ومماطلة وخداع إسرائيلي مرده ليس . الداخلية اإلسرائيلية

  .ٕاإلقليم وانما متطلبات السياسة الداخلية اإلسرائيلية

ٕ حرب على إسرائيل وانما رسالة واضحة بأن األردن بدأ يتوجس من سيوف الكرامة ليست إعالن
السياسة اإلسرائيلية وأن أي مغامرة إسرائيلية في غور األردن من شأنها أن تؤثر على األمن الوطني 

فعلى الرغم من االنكشاف االستراتيجي وتمزق النظام العربي الذي . األردني سيكون الرد عليها عسكريا
فسيا ومخترقا، إال أن بوصلة األردن هذه األيام واضحة وصحيحة، فمصدر التهديد الرئيسي بات هشا وتنا

 .يأتي من غرب النهر وال بد من التأكد من الجاهزية الوطنية للتصدي لمثل هذا الخطر

  ٧ ص٧/١٢/٢٠١٩الغد 

*** 
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  آراء عبرية مترجمة

  بناء قانوني للفلسطينيين: التهديد
  

 ٦/١٢/٢٠١٩ عميره هاس - س هآرت

السبعاوي، رجل أعمال . ؟”سبعاوي أم وسابي“الضابط مد يده لخالد السبعاوي وقال بابتسامة 
، عرف فورا أن من يقف أمامه، المقدم العاد غورن، قد حضر واجباته ) سنة٣٦( فلسطيني –كندي 

 في المطار الذي هو بالتأكيد قرأ منشورا مرفقا بكاريكاتير فيه يصف السبعاوي مراقب الحدود. البيتية جيدا
اللقاء مع غورن، رئيس إدارة االرتباط والتنسيق في منطقة رام اهللا جرى في . وجد صعوبة في قراءة اسمه

اللقاء لم يناقش المحبة الكبيرة للسبعاوي الذي درس .  تموز الماضي في قاعدة اإلدارة المدنية في البيرة٤
 في كندا والذي يشجع أشخاصا من انحاء العالم على المشروع الذي انشأه: الهندسة واالخراج السينمائي

تطوير وكتابة سيناريوهات خاصة بهم، بواسطة مشاركة في مسابقة في كتابة السيناريوهات، توجد له 
في هذه االثناء هو يستمتع من مجرد عملية عقد : خطط كيف يكسب من هذا المشروع، لكنه غير متسرع

  .”قص القصص“باب من جميع االلوان واالماكن وتشجيعهم على لقاءات متعمدة بين كتاب سيناريو ش

حملة ضد التدخين : ايضا مبادرة اخرى للسبعاوي لم تتم اثارتها في اللقاء مع الضابط اإلسرائيلي
لألسف، اكتشفت أن نظرائي في قطاع األعمال امتنعوا عن التوقيع على عريضة “. في السلطة الفلسطينية

الشر هو عندما “، قال للصحيفة وأضاف ” اسهما في شركات الستيراد السجائرضد التدخين، ألن لديهم
  .”تستغل ضعف اآلخر

األمر الذي جاء بالسبعاوي إلى مبنى اإلدارة المدنية مرتبط بكونه مديرا عاما ونائب رئيس شركة 
 ١٢تي بدأت في ولزيادة الدقة، عدد من أعمال التخريب في أعمال البنى التحتية ال. عقارات اسسها والده

، وخصصت )شمال شرق رام اهللا(حزيران، في القطعة التي اشترتها شركته على اراضي قرية ترمس عيا 
احيانا تم اخفاء االعالم “: اثناء ذلك اللقاء، التخريبات كانت ما تزال بسيطة نسبيا. لبناء سكني مستقبلي

جية والداخلية لقطعة األرض، وعلى صخرة الحمراء الصغيرة التي وضعت في األرض، لتعيين الحدود الخار
  .ونجمة داود” شعب إسرائيل حي“تم رش باللون األحمر شعار 

 –ولكن في موازاة اللقاء ومحادثات اخرى اجراها السبعاوي في تموز مع ضباط إسرائيليين آخرين 
 التخريبات –ن على رأسهم رئيس اإلدارة المدنية العميد غسان عليان وقائد المنطقة الوسطى نداف فيد

وقد شملت اقتحامات يومية لقطعة األرض الخاصة، تخويف العمال والمقاول وطردهم . تعاظمت وزاد عددها
من الموقع عدة مرات من قبل إسرائيليين مسلحين، ثقب اطارات سيارة مساح االراضي وتحطيم الزجاج 

 مظاهرات والصالة في الموقع ،)اخليت بعد ذلك(االمامي وسرقة معدات ثمينة، نصب خيام وكرفانات 
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لم يعتقل أي مشبوه بعملية التخريب ولم يقدم أحد . وتخريب االسفلت في عدة مواقع في الشارع الحديث
  .للمحاكمة

.  تموز عرض فيدن على السبعاوي أن يضع الجيش برج مراقبة في وسط ارضه٢٩في اللقاء في 
 موظفي االدارة المدنية، قال إن هذا سيبعد السبعاوي الذي سمع هذا االقتراح في السابق من قبل

انتم ال يمكنكم وضع موقع عسكري في أرض خاصة قبل أن تثبتوا “، قال للصحيفة، ”قلت لهم“. المشترين
  .”واذا وجد، فهو ليس من قبلنا. وأنتم ال تستطيعون اثبات وجود ذلك. وجود تهديد أمني

جاء فيه أن مستوطنين من منطقة ”  نتواي“ تموز في ٢لماذا بدأ التنكيل؟ نبأ نشر في 
، وعندما اعطت اإلدارة المدنية موافقتها فان ”بلدة فلسطينية“مستوطنة شيال وبناتها، قالوا أنه سيتم بناء 

من بين بنات شيال هناك بؤر استيطانية . هذا تم ألنه قيل له بأن األمر يتعلق بأعمال لشق طرق زراعية
هذا العنف هو الذي مكنهم من السيطرة . يف وموثق ضد الفلسطينيينغير قانونية معروفة بتاريخ عن

في رسالته كتب اليشع بن كيمون بأن . بالتدريج على جزء كبير من المنطقة التي تقع بين القرى
هذا بناء يؤدي “المستوطنين ارسلوا رسالة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طلبوا فيها وقف األعمال ألن 

األمن الشخصي لكل واحد من اإلسرائيليين الذين يعيشون في مستوطنات غوش شيال، ال إلى مس حقيقي ب
الجيش اإلسرائيلي حسب هذا النبأ ). المستوطنة الجديدة المخصصة لمخلي بؤرة عمونة(” عميحاي“سيما 

  ).أعلن أن األمر قيد الفحص

في شهر تشرين األول، وبعد تم وقف األعمال في فترة االعياد : الضغوط، التهديد والتخريب أثمرت
 تشرين ٢٧في . ذلك تم استئنافها، من خالل تفاهم أن يجري العمل فقط داخل القطعة وفي نهاية األسبوع

. إسرائيليون مسلحون منعوهم من ذلك. األول، المقاول والعمال طلبوا مواصلة تعبيد الطرق الداخلية
يونتان شتاينبرغ، قائد لواء . عمال الفلسطينيين بالمغادرةالجنود لم يقوموا بابعادهم، بل أمروا المقاول وال

أمر اإلدارة المدنية، كجهة وسيطة، بأن تأمر السبعاوي بوقف األعمال في ) من شهر آب(بنيامين الجديد 
هكذا ال يستطيع المقاول التقدم في البرنامج وصب االسمنت على األرصفة على . أرضه حتى اشعار آخر

، قال ”يدن قال لي إن تلتنا أعلى من مستوطنة عميحاي، من هنا ينبع خطر أمنيف“. جانبي الشوارع
فهم هاجمونا وهم هددونا وهم يأتون مسلحين الى . لكن الخطر األمني هو فقط منهم“. السبعاوي للصحيفة

  .”هنا

أوال، اإلدارة المدنية ليست لها صالحية في عدم المصادقة على . ”واي نت“وعودة الى تقرير 
عمل في الموقع، ألن المنطقة مصنفة كمنطقة ب حسب التقسيم المصطنع للضفة الغربية الذي حددته ال

المناطق ب هي تحت سيطرة مدنية وتنظيمية . ١٩٩٩اتفاقات اوسلو، الذي كان يجب أن ينتهي في 
ون المسؤولية الحصرية هذه لم تجعل سلطات انفاذ القان. فلسطينية، وتحت سيطرة امنية إسرائيلية

ثانيا، المعلومات التي جمعها المستوطنون والتي شكلت اساس . اإلسرائيلية تمنع استمرار اعمال التخريب
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الحديث ال . رسالة االستنكار التي ارسلوها لرئيس الحكومة في مرحلة مبكرة جدا، هي معلومات خاطئة
 مناطق اخرى في وسط هنا في ترمس عيا، وفي هذا الوقت في أربع. يدور عن بلدة فلسطينية جديدة

  .الضفة الغربية، ما تقوم به شركة السبعاوي هو اعداد قطع اراضي للبناء وبيعها

حسب اقوال السبعاوي اسمهمها . كل يوم من تأخير العمل المخطط يقترن بخسارة مالية للشركة
ئة مقابل  في الما٥٠ انخفضت بـ ٢٠١٩في البورصة الفلسطينية هبطت، ارباحها في الربع الثالث من 

السبعاوي لم يكن له أي مناص عدا عن التوجه للمحامي ميخائيل . الربع المقابل في السنة الماضية
بعد عدم رد الجنرال فيدن والعميد عليان على التحذير الذي أرسله لهما، قدم في نهاية . سفارد للمساعدة

سلطات بدورها وأن تسمح له باستئناف تشرين الثاني التماسا مستعجال للمحكمة العليا طلب فيه أن تقوم ال
لو أن فلسطينيا قام بتخريب أعمال بناء إسرائيلية، قال سفارد، . العمل ومنع وصول من يريدون تخريبه

لكان رجل األعمال ال يحتاج الى القدوم للمحكمة العليا ألن السلطات كانت ستتدخل على الفور وتعتقل 
لقد اعطى . ن القاضي اليكس شتاين لم يعتقد أن الموضوع ملحولك. المشبوهين وتقدمهم لمحكمة عسكرية

هل ال يوجد هنا ” هآرتس“وعلى سؤال . للدولة شهرا من اجل الرد، وتم رفض طلب آخر لتقصير المدة
 .خضوع لعنف المستوطنين، جاء عن المتحدث بلسان الجيش بأن الجيش سيرد في المحكمة

 ١٤ ص٧/١٢/٢٠١٩الغد 

*** 

 "باكس أميركانا"توطنات اإلسرائيلية يؤذن باالنهيار النهائي لـاالعتراف بالمس

  

 ٢٢/١١/٢٠١٩) فورين بوليسي (–* مايكل موران

 عالء الدين أبو زينة: ترجمة

- بإعالن الواليات المتحدة أنها ال تعتبر المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية 

 ال تكون إدارة - ة اإلسرائيلية على األرض الفلسطينية المحتلةوبالتالي تعترف بشكل من أشكال السياد
ٕ عاما من السياسة الخارجية األميركية فحسب، وانما تكون ٥٠ّالرئيس دونالد ترامب قد قوضت أكثر من  ً

ًقد قوضت أيضا أسس اعتراض الواليات المتحدة على استيالء روسيا على األراضي في شبه جزيرة القرم،  ّ
ن للتبت في الخمسينيات، ومخططاتها الحالية للسيطرة على بحر الصين الجنوبي، وأي وامتصاص الصي

تحرك مستقبلي قد تقوم به أي دولة لتوسيع حدودها إلى األماكن التي يمكنهما أن تطرح حولها ذريعة 
  .حتى لو كانت واهية–تاريخية أو عرقية 

 المتحدة، الذي كانت الواليات المتحدة أما أن هذا الفصل الجديد يتناقض بكليته مع ميثاق األمم
ًمؤلفا مشاركا له، فليس هذا مفاجئا في هذه المرحلة ً بالنسبة لترامب، قد تكون األمم المتحدة مجرد : ً

أما بالنسبة لباقي . ًناطحة سحاب أخرى في مانهاتن، والتي ستبدو أفضل إذا كان اسمه مكتوبا على قمتها
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، الفكرة المفرطة في ”باكس أميركانا“ثل االنهيار النهائي للسالم األميركي، العالم، فإن هذا القرار سوف يم
 بأن القوة العسكرية واالقتصادية والدبلوماسية األميركية ساعدت العالم -ٕوانما التي تظل صالحة-التبسيط 

مؤسسات على تجنب حرب عالمية ثالثة من خالل مزيج من الردع االنتقامي، والتدخل االنتقائي، وبناء ال
  .االقتصادية والدبلوماسية العالمية

من المؤكد أن الواليات المتحدة لم تفعل الكثير منذ بداية القرن الحادي والعشرين لتعزيز إدعائها 
ً، نارا ما ٢٠٠٣فقد أشعلت حربها المضللة في العراق، التي بدأت في العام . بأنها قوة لتثبيت االستقرار
اد إيمانها األعمى باألسواق المالية العالمية يتسبب في كساد يلف جميع وك. تزال مشتعلة في المنطقة

 عن ردة الفعل الشعبوية التي - ًجزئيا على األقل- ، ومن المنطقي اتهامها ٢٠٠٩أنحاء العالم في العام 
  .الذي ينتهجه ترامب” ًأميركا أوال“ويمكن تعقب خط مباشر من هذين الحدثين إلى خطاب . تلت ذلك

ًر االعتراف بالمستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية يشكل معلما مهما في رحلة لكن قرا ً َ
ُإنه يظهر، بالنظر إلى . ”األمة التي ال غنى عنها في العالم“ًاالنحدار المريب لما يشار إليها أحيانا بأنها 

إلى تسوية في هذه الحالة، التخلي عن السعي المخلص للتوصل -المجموعة الصحيحة من الحوافز 
 أن أي التزام أميركي بعد -عادلة، بتفضيل حليف، إسرائيل، التي تحظى بشعبية كبيرة لدى قاعدة ترامب

الحرب العالمية الثانية، سواء كان الدفاع عن أوروبا الغربية، أو نشر القوات في كوريا الجنوبية، أو 
  .اتفاقيات الحد من األسلحة، يمكن نقضه والتنصل منه

ًت اإلمبراطورية البريطانية في سنواتها األخيرة، ربما يتعلم ترامب قريبا أن االبتعاد عن مثلما فعل
لعب دور صنع االستقرار في النزاعات العالمية المعقدة هو تنازل عن النفوذ العالمي، والذي قد ال يعود 

اعات، يترك ترامب ومن خالل البحث عن ذرائع تسمح للواليات المتحدة بغسل يديها من هذه الصر. ًأبدا
ًالمجال مفتوحا لتقدم الجهات الفاعلة ذات المصالح الضيقة، وانما األوضح تعريفا، مثلما تفعل روسيا  ًٕ

فيتنام في الستينيات؛ : هناك بالتأكيد حاالت عندما كان التورط في المقام األول خطًأ. وتركيا في سورية
ن مثل هذه التحركات ستهدد االستقرار العالمي الذي ما لكن التاريخ يشير إلى أ. والعراق في العقد السابق

، وجنوب إفريقيا ١٩٢١ًيزال حاسما الزدهار االقتصاد األميركي، كما تعلم البريطانيون في أيرلندا في العام 
وربما بدا االبتعاد . ١٩٤٩، وفلسطين في العام ١٩٤٧، وشبه القارة الهندية في العام ١٩٣١في العام 

ن ذكاء على المدى القصير، لكنه ضمن فقط أن تستمر الصراعات لعقود من الزمن بينما عن هذه األماك
  .سعت األطراف المتضررة إلى االنتقام

* *  

لعل الجزء المحزن أكثر ما يكون من تحول الواليات المتحدة الحالي إلى الداخل هو أن الواليات 
مبراطورية البريطانية التي شرعت في التخلي عن المتحدة ما تزال أكثر قوة، من الناحية النسبية، من اإل

في ذلك الحين، فقدت بريطانيا نصف . ممتلكاتها االستعمارية بشكل محموم بعد الحرب العالمية الثانية
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ًمليون مواطن في الحرب، وقصفت مدنها ومصانعها واستهدفتها الصواريخ الباليستية، وتحطمت اقتصاديا  ُ
وفي مواجهة مثل هذه . ألسر البريطانية استمر حتى منتصف الخمسينياتلدرجة أن الترشيد الغذائي ل

  .الظروف، قد تبدو التحركات المتسرعة مفهومة

من المؤكد أن لدى الواليات المتحدة مشاكل اقتصادية، لكنها مشاكل في دولة متقدمة وغنية؛ 
وفي . ليس مع كيفية إنشائهاوبشكل عام، يكون على مثل هذه الدول أن تتعامل مع كيفية توزيع الثروة و

خضم أطول توسع اقتصادي في تاريخها الحديث؛ حيث ما تزال شركات التكنولوجيا األميركية تتفوق 
بمسافة على نظيراتها في العالم، فإن اإللحاح المفاجئ على االنفصال عن العالم وتعقيداته هو ذعر 

ًأيديولوجي أكثر من كونه قرارا اقتصاديا عقالنيا ً ً.  

ى نحو فريد بين الدول التي ارتقت إلى موقع مهيمن في العالم على مدار األلفية الماضية، عل
أتيحت للواليات المتحدة الكثير من الفرص إلدارة االنتقال من لحظة أحادية القطب القصيرة التي استمتعت 

طريقة أفضل؛ حيث ستظل َبها بعد انهيار االتحاد السوفياتي إلى عالم تسوده المنفعة المتبادلة والمدار ب
، كان البلد ٢٠٠٩ومع ذلك، حتى األزمة المالية في العام . الواليات المتحدة األولى بين نظراء متساوين

  .في حالة إنكار إلى حد كبير حول الحاجة إلى مواجهة ديناميات العالم المتغيرة

 االقتصادي، تدور ٢٠٠٩كانت إدارة الرئيس باراك أوباما، التي تولت السلطة في فترة إعصار 
على رؤوس أصابعها حول تعريف السياسة الخارجية للواليات المتحدة، فتحث الفرنسيين على تولي زمام 
. المبادرة في التدخل في ليبيا، على سبيل المثال، واأللمان على تشكيل رد فعل على غزو روسيا ألوكرانيا

فع الصين والهند واليابان ودول أخرى إلى تحمل لكن األسئلة األكبر تم تجاهلها، بما في ذلك كيفية د
وتلقى إصالح البنك . ًنصيب أكبر من التكاليف المالية والعسكرية التي تحملتها الواليات المتحدة تاريخيا

لكن الكثير لم . ًالدولي وصندوق النقد الدولي لمنح الدول الصاعدة صوتا أكبر مجرد خدمة شفوية فحسب
وفي عالمة مشؤومة على ما سيجلبه هذا النوع من الدفاعية، . هاية المطافيتغير بهذا الصدد في ن

  .أنشأت الصين نسختها الخاصة من صندوق النقد الدولي، البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية

منذ توليه المنصب، طالب ترامب، مثله مثل جميع الرؤساء األميركيين اآلخرين منذ األربعينيات، 
أعضاء الناتو، إلى جانب كوريا الجنوبية واليابان وغيرهم، بتحمل حصتهم عندما يتعلق األمر بأن يبدأ 

ولكن، وراء هذا الضغط يكمن إصرار جديد على الخروج من هذه االلتزامات في النهاية، . باإلنفاق الدفاعي
وبية واليابان إذا لم مع إطالق التهديدات بسحب القوات األميركية من جانب واحد من أوروبا وكوريا الجن

ًويمكن أن يكون هذا تكتيكا تفاوضيا ماكرا عند شراء أرض لبناء فندق جديد. تتم تلبية مطالب الرئيس ً ً .
 .لكنه ليس كذللك عندما يتعلق األمر بالشؤون العالمية

* *  
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 فإن على مهما تكن الكيفية التي ترى بها اإلدارة الحالية دور الواليات المتحدة األوسع في العالم،
ِالواليات المتحدة التزاما خاصا بأن تكون منصفة فيما يتعلق بإسرائيل والفلسطينيين وكان النزاع بينهما، . ُ

بطبيعة الحال، واحدة من العديد من الكوارث التي أوجدتها أوروبا في القرن الماضي، بشكل أساسي من 
ي تلت الحرب العالمية األولى، وسياسات اإلبادة قبل اإلمبرياليين البريطانيين والفرنسيين في السنوات الت

وبدرجة أقل (لكن الواليات المتحدة . الجماعية التي ارتكبتها ألمانيا النازية خالل الحرب العالمية الثانية
وقد . ١٩٤٨هما اللتان لعبتا دور القابلة لوالدة الدولة اإلسرائيلية الجديدة في العام ) االتحاد السوفياتي

، مثلما ١٩٤٨إلى إدارة الرئيس هاري ترومان في العام ” المشكلة الفلسطينية“انيا بكل سرور سلمت بريط
ومن هناك . كانت فرنسا ستسلم الرئيس دوايت أيزنهاور فوضاها في الهند الصينية بعد عقد من الزمان

  .الفلسطينية مشكلة أميركية-ًفصاعدا، كانت التوترات اإلسرائيلية

ً كل رئيس أميركي منذ ترومان كان مستعدا إلعادة المشكلة إلى أصحابها من العادل افتراض أن
والحقيقة هي أن الواليات المتحدة لم تبتعد عنها لمدة نصف قرن عالقة كبيرة بقوة التزام . بكل سرور

الدولة بإسرائيل، سواء كمشكلة عاطفية لها تأثير دائم على شرائح مختلفة من الناخبين األميركيين، أو 
لكن الطاقة المكرسة للتفاوض على تسوية . قيمة العملية األكبر لوجود إسرائيل كحليف في جوار صعبلل

مع الفلسطينيين، الذين كان من المفترض أن تكون لهم دولة إلى جانب إسرائيل في التسوية األصلية التي 
ًتوسط فيها ترومان، أظهرت أيضا تصميما أعمق من الحزبين على تحقيق العدالة كان الفلسطينيون . ً

ولكن، عندما بدأ هذا . وحلفاؤهم العرب في كثير من األحيان أسوأ أعداء أنفسهم في هذا الصراع الطويل
  .يتغير في أواخر الثمانينيات، كانت الواليات المتحدة محقة في محاولة التوسط لحل دائم حقيقي

ً عاما قبل أن ١٩م األردن لمدة تجدر اإلشارة بعد كل شيء إلى أن الضفة الغربية كانت تحت حك
وقد تخلى األردن عن . ًوكانت وما تزال منطقة متنازعا عليها. ١٩٦٧تحتلها إسرائيل في حرب العام 
ٕ ليس ألنه غير رأيه فجأة، وانما ألن إدارة الرئيس رونالد ريغان ١٩٨٨مطالبته بهذه األرض في العام 

 محادثات الحقة ونهائية بين إسرائيل ومنظمة التحرير ألزمت الواليات المتحدة بالعمل كوسيط نزيه في
  .الفلسطينية

أدت أعوام من المفاوضات وراء الكواليس إلى اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية في العام 
 بحق إسرائيل في الوجود، واقتربت عملية السالم في أوسلو، التي دفعتها إدارة الرئيس بيل ١٩٩٣

-لكن المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية . قيق حل متفاوض عليهكلينتون، بشكل مثير من تح

والعنف الالحق من عناصر مناهضة للسالم، بما في ذلك تفجيرات الحافالت التي قامت بها حماس، وعنف 
 - المستوطنين اليميني، بما في ذلك اغتيال شاهد توافقات أوسلو ورئيس الوزراء اإلسرائيلي إسحاق رابين

  .ي النهاية إلى قتل الصفقةأدت ف
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مرة أخرى، يستحق الجانبان اللوم عن الفشل النهائي لعملية أوسلو في التوصل إلى اتفاق نهائي، 
، أصبحت دبلوماسية الواليات المتحدة في الشرق األوسط ٢٠٠٠وفي السنوات التي تلت انهيارها في العام 

ًلكن شيئا لم . يا اإلقليمية األخرى أخذت األسبقيةفاترة وتعوزها الحماسة في أحسن األحوال، ألن القضا
كيف ينبغي معاملة الفلسطينيين الذين نزحوا من أرضهم في ما كان : يغير منذ ذلك الحين السؤال األساسي

  فلسطين عندما ولدت الدولة اإلسرائيلية؟

للمؤسسة، إنه قرار معيب، مناهض . ًال ينبغي أن يفاجئ قرار ترامب الخاص بالمستوطنات أحدا
لكنه يشكل سابقة . ٢٠٢٠وغير مؤلم على المدى القصير، وربما لن يضر بفرص إعادة انتخابه في العام 

ًفظيعة لقرارات الواليات المتحدة القادمة؛ حيث سيواجه الرؤساء المستقبليون خيارا بين البقاء منخرطين أو 
ًإدارة ظهورهم متمنين للمحليين حظا طيبا ستكون الجسارة العدوانية القومية هي القوة وفي عالم كهذا، . ً

وللصين . كانت اإلمبراطورية الروسية هي التي احتلت شبه جزيرة القرم في عهد كاثرين العظيمة. الحاسمة
خريطة بتسعة خطوط منقطة، مرسومة بعناية بقلم تعليم، والتي تثبت مطالبتها بالبحر الجنوبي للصين 

 دة لتقول غير ذلك؟فمن هي الواليات المتح. بأكمله

، وهي مؤسسة للمخاطر السياسية والمحتوى االستراتيجي، ”ترانسفورماتيف”الرئيس التنفيذي لـ*
  .”الموت، الديمقراطية، ومستقبل القوة األميركية: الحساب“: ومؤلف كتاب

 Recognizing Israeli Settlements Marks the Final :نشر هذا المقال تحت عنوان*

Collapse of Pax Americana  

  ٨/١٢/٢٠١٩/١٥الغد 
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 اخبار باالنجليزية
 

Palestinian right of return: The legal key to undoing the Zionist conquest 
 

Joseph Massad 

The Israeli conception of rights is not universal, but always particular, which is why Israel 

and the US are working to redefine who is and is not a refugee 

One of the most ironic features of Zionism and the state of Israel is the central way in 

which the concept of “return” informs their ideology and policies.  

Zionism’s colonial project hinged on the claim that contemporary European Jews were 

descendants of the ancient Hebrews of Palestine, and that their colonisation plan was 

nothing but a strategy to “return” Jews to the land of their alleged ancestors after an 

absence of two millennia. Thus, the concept of “return” was, and remains, the ideological 

cornerstone of Zionism and the state of Israel.  

In the Declaration of the Establishment of the State of Israel, issued in May 1948, the 

settler-colony’s founders asserted: “After being forcibly exiled from their land, the [Jewish] 

people kept faith with it throughout their Dispersion and never ceased to pray and hope for 

their return to it and for the restoration in it of their political freedom … In recent decades 
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they returned in their masses … The state of Israel will be open for Jewish immigration 

and for the Ingathering of the Exiles.”  

UN Resolution 194 

This commitment was guaranteed by Israel in issuing the 1950 Law of Return, which 

secured the right of every Jew worldwide “to come to this country as an oleh [immigrant]”. 

Meanwhile, Zionist militias expelled the Palestinian people from their homeland, starting 

in late 1947. By the end of 1948, the year that Israel was created, more than 750,000 

Palestinians had been expelled. 

This compelled the United Nations to issue Resolution 194 in December 1948, stipulating 

that “refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbours 

should be permitted to do so at the earliest practicable date, and that compensation should 

be paid for the property of those choosing not to return and for loss of or damage to 

property which, under principles of international law or in equity, should be made good by 

the Governments or authorities responsible.”  

The European Jews' 'right' to return to their alleged 'homeland' could only be realised 

through colonisation of the homeland of Palestinians 

The Israeli government has consistently rejected Resolution 194. In an attempt to challenge 

the Palestinian right of return, Israel issued its Law of Return for Jews a year and a half 

after the UN resolution.  

The irony is not one that Israel does not recognise the right of refugees to return to their 

homeland; rather, Israel recognises only the right of Jews - whom it claims, based on its 

religious and colonial myths, were refugees from Palestine who had lived in exile for 2,000 

years - to “return”, while it denies that right to Palestinians, whom it recognises as having 

been displaced from Palestine. 

The basis of this discrepancy is not an Israeli affirmation that Jews were exiled, but that 

Palestinians were not, or that Palestinians did not originate in Palestine, just as it claims 

the Jews did. 

Rather, the crux of the matter for Israel is its full understanding that international law and 

the UN guarantee of the right of return for expelled Palestinians negates the right of return 

that Israel grants to Jews worldwide, and therefore the Jewish right to colonise the 

homeland of the Palestinians. 

Return as colonisation 

While Theodor Herzl did not speak of a “return” of the Jews in his 1896 pamphlet The 

State of the Jews, in his 1902 novel Old-New Land, he emphasised the concept of “return”, 

which he explicitly coupled with colonisation. This understanding of return-as-

colonisation-as-expulsion-of-the-natives was always explicit and never covered up by the 

early Zionists, who were, after all, writing during the heyday of European colonialism.  

In Herzl’s novel, the idea is first articulated by a fictional Eastern European character: 

“Dr. Weiss, a simple rabbi from a provincial town in Moravia”. Weiss states: “A new 

movement has arisen within the last few years, which is called Zionism. Its aim is to solve 

the Jewish problem through colonization on a large scale. All who can no longer bear their 

present lot will return to our old home, to Palestine.” 

An Israeli flag flutters by the Old City of Jerusalem on 26 November (AFP) 

By 1923, Vladimir Jabotinsky, the leader of Revisionist Zionism, had laid out the Zionist 

coupling in his manifesto, The Iron Wall, writing that “when the whole of the civilised 

world has recognised that Jews have a right to return to Palestine, which means that the 

Jews are, in principle, also ‘citizens’ and ‘inhabitants’ of Palestine, only they were driven 

out, and their return must be a lengthy process, it is wrong to contend that meanwhile the 

local population has the right to refuse to allow them to come back … Palestine consists of 
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two national groups, the local group and these who were driven out, and the second group 

is the larger.”  

Jabotinsky, like Herzl, understood that the so-called “return” of the Jews to Palestine was 

nothing but colonisation: “There can be no voluntary agreement between ourselves and the 

Palestine Arabs … it is utterly impossible to obtain the voluntary consent of the Palestine 

Arabs for converting ‘Palestine’ from an Arab country into a country with a Jewish 

majority … I suggest that [my readers] consider all the precedents with which they are 

acquainted, and see whether there is one solitary instance of any colonisation being carried 

on with the consent of the native population. There is no such precedent.  

“The native populations, civilised or uncivilised, have always stubbornly resisted the 

colonists, irrespective of whether they were civilised or savage.” 

Undoing Israel's racist system 

In contrast with Palestinians, whose right of return is affirmed in international law and UN 

resolutions, there are no international documents or laws that guarantee a Jewish “right of 

return” to Palestine or Israel. Neither the Balfour Declaration of 1917 nor the UN Partition 

Plan of 1947 spoke of any rights for Jews to "return" to Palestine. Only Israeli ideological 

claims and Israeli law grants them such a right.  

How Zionists use racial myths to deny Palestinians the right to go home 

Read More » 

Herein lies the reason why the two rights of return are not symmetrical in Israeli 

argumentation, any more than they are in international law. It is precisely because the 

European Jews’ “right” to return to their alleged “homeland” could only be realised 

through colonisation of the homeland of Palestinians, and Jewish colonisation of 

Palestinian land could only be realised through the expulsion of indigenous Palestinians 

and ensuring their inability to ever return home, that a Palestinian right of return would 

undo the entire Zionist project, which is premised on their expulsion. 

 Exercising the internationally recognised Palestinian right of return negates the Israeli 

Jewish “right” to colonise Palestine and annuls the Israeli Law of Return. Israel 

understands very well that the return of Palestinian refugees and their descendants means 

nothing short of decolonisation, and the undoing of the racist special status that Israel 

exclusively grants to Jews. 

International law’s understanding of the rights of refugees includes the rights of their 

descendants to return, something that Israel and pro-Israel forces question as illegitimate. 

Yet, Israel’s concept of the return of Jews, as later amended in its law of return, allows not 

only those recognised as Jews to “return” to Israel, but also a non-Jewish “child and a 

grandchild of a Jew, the spouse of a Jew, the spouse of a child of a Jew and the spouse of a 

grandchild of a Jew, except for a person who has been a Jew and has voluntarily changed 

his religion.”  

This amendment is in line with Zionism’s initial and permanent conception that the 

exclusive Jewish “right of return” means the Jewish right to colonise Palestine.  

The Bosnian case 

Israeli assertions, however, are not shared by the UN or international law. 

In addition to the UN’s repeated reassertions of Palestinian refugees’ right of return, the 

right of return of displaced people was upheld in principle and practice after the Bosnian 

War. Around half a million refugees and internally displaced persons returned, with 

international assistance, after the 1995 Dayton Agreement, to their homes in Bosnia, a 

country of 3.5 million people dominated demographically and politically by members of 

another ethnic community.  

As the Bosnian case clearly demonstrates, the right of return of the refugees trumped the 

racially separatist policies of local authorities, who sought to continue to control the land of 
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the displaced refugees and to populate it demographically with their own ethnic group, at 

the expense of the refugees.  

International enforcement of the Bosnian refugees’ right of return was based on the well-

established right of return of refugees in international law and UN resolutions. 

Demographic racial separatism had no moral or legal standing whatsoever in enforcing the 

refugees’ right of return. This remains the case today, with the right of Somali refugees and 

their descendants to return to their country.  

It is this established right that the Trump administration is seeking to undo through its 

ongoing attempts to destroy UNRWA, the UN agency that aids Palestinian refugees, and 

to redefine who is or is not a refugee. 

With Palestinians outnumbering Jews today across Israeli-occupied Palestine, Israel’s 

enactment of the nation-state law in July 2018 was engineered to secure racial Jewish 

supremacy in the country, after Israel’s failure to secure Jewish demographic supremacy. 

Colonial settlements 

The Israeli conception of rights is not universal, but always particular - indeed, 

always specific to Jews. It is this particularism that Israel seeks to render compatible with 

international law’s universalism.  

If the universalism of the Palestinian right of return, based on international law and UN 

resolutions, is undone in favour of the Israeli particularism of a Jewish “right of return” 

imposed by US and Israeli diktat as the new basis of international law, then the threat of a 

Palestinian return would be neutralised, and the right to continued Jewish colonisation of 

Palestine would be guaranteed.  

The Palestinian struggle today, therefore, must not waiver on the implementation of the 

Palestinian right of return 

The Trump administration’s recent decision affirming that Jewish colonial settlements in 

Jerusalem, the West Bank and the Golan Heights are not in contravention of international 

law, is the logical outcome of earlier Israeli and US efforts to deny Palestinians the right of 

return by redefining who is or is not a refugee.  

The Zionist colonisation of Palestine was based on a particularist Jewish right of return-as-

colonisation-as-expulsion of Palestinians; in short, it was based on racial supremacy, which 

justified this alleged right. 

The Palestinian struggle today, therefore, must not waiver on the implementation of the 

Palestinian right of return, as this right is the legal key to undoing the Zionist conquest of 

Palestine in its entirety.  

Israel and its US ally understand this very well, which is why they are fighting with all 

their might to undo it.  
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