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

  ١١  .نقدر المواقف الملكية تجاه فلسطين والمقدسات: متحدثون •

  ١٢  .أيام مقدسية في عمان •

  ١٣  .ة للقضية الفلسطينية بمواقف الملك الداعمأشادرئيس لجنة فلسطين النيابية  •

  ١٤  .منتدون يستعرضون تضحيات الهاشميين ألجل الوطن وقضايا األمة •

  ١٥  .األردن يحقق نجاحات في ملفات معقدة..  إلى الباقورة"األونروا"من  •

  ١٧  .األردن في قلب القضايا األساسية الفلسطينية •

  ١٨  .النقابات تشيد بدعم الملك للقضية الفلسطينية •

  ١٩  ".األقصى" يدين استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة بحق األردن •

  ١٩  .ضم وادي األردن قتل لحل الدولتين: الصفدي •

  ٢١  .الدور األردني في فلسطين •

  ٢٢  .القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية واألردن مستهدف مثل فلسطين ومعها: الروابدة •

  ٢٣  .حتل مكانتها على جدول أعمال الملكالقضية الفلسطينية حاضرة وت: خرفان •

  ٢٤  .تأكيد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس •

  ٢٥  .األمير تركي الفيصل يثمن جهود الملك واألردنيين تجاه الدفاع عن المقدسات في فلسطين •

  ٢٦  .دمإطالق أكبر أطلس توثيقي ألوقاف القدس مطلع العام القا: غوشة •

  ٢٧  .الداوود ينقل تحيات الملك لموظفي أوقاف القدس •

  ٢٧  .التآخي اإلسالمي المسيحي ثابت أردني راسخ: الطراونة •

  ٢٨  .البطريرك ثيوفيلوس الثالث يثمن دور الملك بتعزيز الهوية المقدسية وحماية العقارات والمقدسات •

  ٢٨  .ٕواجب وارث هاشميدفاعي عن حقوق المسلمين والمسيحيين في القدس : الملك •

  ٣١  .خلف قائدنا في الوصاية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية •

  ٣٢  ."القدس عاصمة فلسطين"البريد األردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية بعنوان  •

  ٣٢  .األردن مستعد لتقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني: الداوود •

  ٣٣  .نتهاكات االسرائيلية بحق االقصىالردن يدين استمرار االا •

  ٣٣  .المسجد األقصى مكان عبادة للمسلمين فقط: األردن •

  ٣٣ًاستمرار األردن بدوره التاريخي في حماية القدس والدفاع عنها انطالقا من الوصاية الهاشمية على  •
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  .مقدساتها

  ٣٥  .ألقصى مليون للمسجد ا١٢.٩ مليون دينار منها ٨١موازنة األوقاف : الخاليلة •

  ٣٥  .األب عطااهللا حنا يشكر األردن •
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  ٣٦  ".أيام مقدسية"اللجنة الملكية لشؤون القدس تشارك في فعالية  •

طقس استعماري صهيوني ال احتفال ).. حانوكا(عيد األنوار : بيان صحفي للجنة الملكية لشؤون القدس •
  ٣٧  .ديني يهودي

���ون������� �

  ٣٨  .يس الفلسطيني يطالب االتحاد االوروبي باالعتراف بفلسطينالرئ •

ًالمنتدى العربي الدولي من أجل العدالة لفلسطين يلتقي بشخصيات إيرلندية تحضيرا إلحياء اليوم العالمي  •
  ٣٩  .للتضامن مع الشعب الفلسطيني

  ٣٩  .اإلسرائيلي األبارتايد يعلن دعم تحالف تفكيك فلسطينيو الخارج •

  ٤٠  .ك يؤكد حقائق الصراع العربي اإلسرائيليالمل •

  ٤١  .أكثر من مئة نائب أميركي يوقعون عريضة ضد قرار بومبيو •

  ٤٢  .االردن يدين اعالن االحتالل مشاريع استيطانية جديدة •

  ٤٢  .تعتمد المسجد األقصى ضمن قائمة حصرية للمواقع المقدسة في العالم اإلسالمي" إيسيسكو" •

  ٤٣  .ال حل دون دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية :المشرعين األميركيينعريقات لوفد من  •

  ٤٤  .الفلسطينيون يطالبون بحماية األسرى وبإجراءات دولية رادعة لمخططات ضم األغوار •

  ٤٦  .االستيطان اإلسرائيلي يرقى لمستوى الحرب: الجنائية الدولية •

  ٤٧  .نقلـق دولـي بشـأن خطط إسرائيل لضم غور األرد •

  ٥٠  .األردن يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الالجئين •

  ٥٠  .وتأكيد بأن سياسة ترامب خاطئة" األميركي"ترحيب فلسطيني بالقرار  •

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

  ٥٣  .."لواشطن"ول ثمار زيارات الملك أ •

  ٥٤  .رار أممي لصالح القضية الفلسطينية وال تنفيذ ألي منهاق ١٠٠٠ •

  ٥٦  .فلسطين النيابية تدين تصريحات نتنياهو •

  ٥٧  .الملك سلمان يؤكد حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلـة وعاصمتها القدس الشرقية •

  ٥٧  .ندعم الوصاية الهاشمية: الديحاني •
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  ٥٨  .يادة الهاشمية التاريخيةأذربيجان تفخر بالق: السفير رضاييف •

  ٥٩  .الصداقة األردنية الفرنسية في األعيان تلتقي السفيرة الفرنسية •

  ٦٠  .السلطة الفلسطينية تطالب بعقد االنتخابات في القدس •

  ٦٠  .ًالوضع في القدس وفلسطين يزداد سوءا: أردوغان •

  ٦١  .القصىالخارجية األردنية تدين استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية بحق ا •

  ٦١  .مخاطر كبيرة تواجه القدس: ورقة بحثية •

  ٦٣  .ما تقوم به سلطات االحتالل القائمة في القدس استفزاز لمشاعر األمة االسالمية: الخاليلة •

  ٦٥  . انتصار لكرامة الشعب الفلسطيني"األونروا"التمديد لـ : األردن •

  ٦٦  .لح األونروا انتصار للشعب الفلسطيني لصا"عمومية األمم المتحدة"تصويت : فلسطين النيابية  •

  ٦٧  . رد قوي على التحالف األميركي اإلسرائيلي"األونروا"تمديد تفويض : الزعنون •

  ٦٧  .مجلس التعاون الخليجي يتصدى لالستيطان •

  ٦٨  .برلماني أردني يطالب بتعرية برلمان االحتالل لشرعنته قوانين عنصرية •

  ٦٩  . اجتماع هنية والرئيس التركيقضية القدس واألقصى على طاولة •

  ٦٩  .الكونغـرس األميركي يفاجئ البيـت األبيض ويرفض تمويل صفقة القرن •

  ٦٩  .القيادة الفلسطينية متمسكة لعدم إلغاء قضية القدس •

  ٧١  .األونروا تثمن جهود األردن لحشد التأييد الدولي للوكالة •

 لبحث الشأن الفلسطيني والتأكيد على الثوابت ليوموزير الخارجية يلتقي نظيره اليوناني في عمان ا •
  ٧١  .االردنية والوصاية الهاشمية على المقدسات بالقدس

  ٧١  . مليون دوالر١٥٠األميركي يدعم الفلسطينيين بـ " الكونغرس" •

 ان القدس في كارثة حقيقية وما تتعرض له مدينتنا المقدسة اليوم انما هي جريمة: "عطا اهللا حناالمطران  •
  ٧٣  .القضية الفلسطينية هي اعدل قضية عرفها التاريخ االنساني الحديثو" بكل ما تعنيه الكلمة من معاني

  ٧٤  .نرفض أية إجراءات لتغيير الوضع القانوني للقدس: مصر •

  ٧٤  .تحقق بجرائم حرب في األراضي الفلسطينية" الجنائية الدولية" •

  ٧٥  .واشنطن ترفض محاكمة إسرائيل عن جرائم الحرب •

  ٧٦  . دولة١٠٠مسؤولون إسرائيليون مالحقون في  •

  ٧٨  .ندعم الوصاية الهاشمية وال نؤيد نقل السفارات إلى القدس: السفير الروسي •

  ٧٩  .قرار الجنائية الدولية انتصار لفلسطين: المسلماني •

  ٧٩  .تقرر فتح تحقيق بـجرائم االحتالل في غزة والضفة والقدس" الجنائية الدولية" •

  ٧٩  .الملك يحمل بصالبة وثبات أمانة الوصاية على المقدسات: طراونةال •

  ٨٠  .فلسطين النيابية تلتقي القائم بأعمال السفارة اإليرانية •

  ٨١  .اعتراف دولي بالجرائم اإلسرائيلية.. تحقيق الجنائية الدولية •
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  ٨٢  )٢-١. (معركة اليمين اإلسرائيلي مع المملكة وليست مع الملك •

  ٨٣  )٢-٢. (مين اإلسرائيلي مع المملكة وليست مع الملكمعركة الي •

  ٨٤  .تحميل االحتالل مسؤولية اقتحام مستوطن لكنيسة القيامة في القدس القديمة •

  ٨٤  .األردن يدين االنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة ضد األقصى •

  ٨٥  .القدس وعروبتها خيار وطني ال مساومة عليه: أبو ردينة •

  ٨٥  .اجراء استيطاني لضم اجزاء واسعة من الضفة" بينيت"قرار : يالوطني الفلسطين •

  ٨٦  .شخصيات بلجيكية رسمية وأهلية ودينية تزور مدينة القدس المحتلة •

  ٨٦  .من الضفة وكامل القدس% ٦٠ئية لالحتالل بشموله األغوار ونتنياهو يضع الحدود النها •

  ٨٨  .ات في القدساسرائيل تقرر عدم السماح باجراء االنتخاب: يديعوت •

  ٨٨  .٢٠١٩ام صالبة الملك في قضايا مفصلية يربك اليمين اإلسرائيلي وينهي ع •

  ٩٠  .هدم المنازل جريمة حرب: الخارجية الفلسطينية •

  ٩١  .قرصنة إسرائيل ألموال الفلسطينيين إرهاب دولة منظم: السلطة •

ت الفلسطينية إلجراء االنتخابات التجاهل اإلسرائيلي يضيق الخيارا: القدس والمعركة االنتخابية •
  ٩١  .التشريعية
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  ٩٣  . تغيير معالم القدس عبر االستيطانيعمل علىاالحتالل  •

  ٩٥  .تقرير دائرة الشؤون الفلسطينية الشهري حول أبرز االنتهاكات اإلسرائيلية •

  ٩٧  .الكشف عن ثالثة مشاريع ضخمة لتغيير معالم القدس •

  ٩٨  .جاز جثامين الفلسطينيين عديم الجدوىقرار احت: وزير إسرائيلي •

  ٩٩  .ألف منزل مهددة بالهدم في القدس الشرقية ٢٠ •

  ١٠١  ً. مليار دوالر سنويا٢,٥االحتالل اإلسرائيلي يكلف الشعب الفلسطيني  •

  ١٠٢  .التقط صورة معها ال تستطيع الوصول إلى القدس؟ •

  ١٠٣  .ةمعاداة الصهيونية ليست معاداة للسامي.. مثقفون يهود •

مشروع القطار الهوائي في القدس أخطر مشروعات تغيير هوية المدينة منذ  :تخريب أفق القدس •
  ١٠٤  .احتاللها

  ١٠٥  .المستوطنات اإلسرائيلية تمرد على القانون الدولي: خبراء •

  ١٠٧  . سجل أعلى نسبة للهدم في القدس٢٠١٩عام : مركز حقوقي إسرائيلي •

  ١٠٧  .الل لفرضها في األقصىسياسة أمر واقع يسعى االحت •

 انـتهاكا إسـرائيليا فـي الضفـة الغربيـة والقدس الشهر الماضي٢١٤٩ • ً.  ١٠٩  

  ١١٠  .حرب إسرائيلية جديدة تستهدف شباب فلسطين.. المخدرات •
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  ١١٠  .نحو نصف مليون صهيوني يستوطنون في الضفة: دراسة •

  ١١١  .الفلسطينية التي هزمت االحتالل.. منتهى أمارة •

  ١١٢  .وعدت وأوفيت: ترامب يهدد الفلسطينيين ويتفاخر بما قدمه إلسرائيل •

  ١١٣  .ٍالتحذير من إنشاء االحتالل أكبر مكب للنفايات قرب التجمعات البدوية في القدس •

  ١١٣  . وحدة سكنية جنوب األقصى مهددة بالهدم من بلدية االحتالل٨٠٠أكثر من : أبو دياب •

  ١١٤  .دف مباشر لمشاريع االستيطان والتهويدالخليل تحولت له: تقرير •

  ١١٥  .أمر إداري بمالحقة اقتصادية لناشط حقوقي فلسطيني •

  ١١٦  . وهـي الكفيــل بتحجـيم االحتالل"الدم في الشريان"الوصاية الهاشمية للمقدسين كـ : لمرابطة األشهبا •

  ١١٩  .عتراف بالمدينة عاصمة لالحتاللمنـذ إعـالن ترامب اال  طفال اعتقلوا١٠٧٠مقـدسيـا بينهـم  ٣٧٥٠ •

  ١٢٠  ."األنوار"لألقصى بعيد " نوعية" استعدادات يهودية القتحامات  •

  ١٢٢  .شرعنة ترمب وسرقة مستمرة.. ٢٠١٩االستيطان في  •

  ١٢٤  . فتيات وشاب في األقصى واستمرار هدم المنازل في القدس الشرقية٥اعتقال  •

  ١٢٥  . ألف فلسطيني من النقب٤٠مخططات إسرائيلية جديدة لترحيل  •

  ١٢٦  .بالقدس المحتلة" تلفريك"االحتالل االسرائيلي يحتج على المعارضة األوروبية لبناء  •

  ١٢٦  .إنشاء مقبرة يهودية أسفل القدس يهدف السيطرة على المدينة بالكامل: مختص •

  ١٢٧  . فاق معدله للعامين األسبقين٢٠١٩االستيطان عام : األمم المتحدة •

  ١٢٨  ".حروب غزة"وليست " الجنائية الدولية"مستوطنات وضم الضفة سبب تقرير ال •

  ١٣٠  .مغارة عيد ميالد محاطة بجدار.. في بيت لحم" بانسكي" •

  ١٣١  .البدء باجراء تحقيق ضد شخصيات اسرائيلية •

  ١٣١  .بعد قرار الجنائية الدولية" رعب وتخبط.. إسرائيل" •

  ١٣٣  .ة من المحكمة الدوليةلن نهدم الخان األحمر خشي: كاتس •

  ١٣٤  .في ساحة البراق" الشمعدان"حماس تدين مشاركة فريدمان في إضاءة : القدس •

  ١٣٤  .نتنياهو ينتقد المشاركة الضعيفة في أول مؤتمر انتخابي له بالقدس المحتلة •

  ١٣٥  .االحتالل مسؤول عن تسميمي: "الغد "حنا لـ •

  ١٣٦  .ٍاألحمر بالقدس وهدم مبان فلسطينيةليبرمان يطالب نتنياهو إخالء الخان  •

ًة تجني أرباحا من مبنى على أرض مصادرةيأمانا االستيطان • ً.  ١٣٧  

  ١٣٧  .يطمئن على صحة المطران األب عطا اهللا حنااالردني وزير الصحة  •

  ١٣٨  .يهودي يقتحم كنيسة القيامة ومستوطنون يقتحمون األقصى •

  ١٣٩  .ل الحرب الدينية في األقصىاالحتالل يشعل فتي: الشيخ الكسواني •

  ١٤٠  .عجوز فلسطيني ترفض اسرائيل اطالق سراحه".. شيخ األسرى" •

  ١٤٢  .ألف منزل مقدسي مخطرة بالهدم )١٨( •
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  ١٤٣  .االحتالل يعتقل فتيين من القدس المحتلة •

  ١٤٣  .االحتالل يصادق على بناء حي استيطاني في قلب الخليل •
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  ٢٠٤  .لكن المسجد األقصى حق خالص للمسلمين.. الديانة اإلسالمية ال تفرق بين األنبياء: الخاليلة •
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  ٢١٠  .أمسية شعرية تناجي القدس في اتحاد الكتاب •
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  والقدس ألردنا

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

  

تقرير دائرة الشؤون  أكد – زكارنة  كمال–عمان 
داهللا الثاني، الفلسطينية الشهري، أن جاللة الملك عب

يولي أهمية كبرى لدعم األشقاء الفلسطينيين في نيل 
حقوقهم العادلة والمشروعة في قيام دولتهم المستقلة، 

 وعاصمتها ١٩٦٧على خطوط الرابع من حزيران عام 
  . القدس الشرقية، وعلى أساس حل الدولتين

وقال التقرير الصادر أمس األحد عن شهر 
اللة الملك يشدد على رفض تشرين األول الماضي، إن ج

كل اإلجراءات أحادية الجانب، التي من شأنها تقويض 
األزمة المحورية في  فرص السالم، ويؤكد جاللته أن

المنطقة والعالم هي إنكار حق قيام الدولة الفلسطينية، 

باألمن واالستقرار حتى ينتهي  وأن المنطقة لن تنعم
دولتين، الذي الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي عبر حل ال

يحقق السالم الحقيقي وينهي الصراع وفقا للقانون 
الدولي وقرارات األمم المتحدة، مضيفا ان األردن بقيادة 
جاللة الملك يواصل القيام بدوره التاريخي في حماية 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية انطالقا من الوصاية 

  . الهاشمية

رائيلي واستعرض التقرير مواصلة االحتالل اإلس
خالل شهر تشرين األول الماضي انتهاكاته المعهودة في 
األرضي الفلسطينية المحتلة بسكانها ومقدساتها 

لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات  وممتلكاتها في تحد
  .>>...الدولية

  ١ ص٢/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  
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نقدر المواقف الملكية تجاه فلسطين : متحدثون
  والمقدسات

.  

 التقى جاللة الملك عبداهللا – بترا – انعم
 االثنين، امسالثاني، في الديوان الملكي الهاشمي 

وجهاء وممثلي أبناء وبنات عشائر بئر السبع، ضمن 
 .”مجلس بسمان"سلسلة لقاءات 

وقال جاللة الملك، خالل اللقاء، الذي تخلله 
مأدبة غداء حضرها سمو األمير الحسين بن عبداهللا 

أرحب بإخواني أبناء وبنات عشائر " العهد، الثاني ولي
بئر السبع، وكل التحيات والتقدير لكم في بيت كل 
األردنيين، وحبيت أسلم عليكم وأشكركم على مواقفكم 
الوطنية، فكل التقدير مني شخصيا لكم جميعا، وتحياتي 

 .”للجميع

وأكد جاللة الملك، خالل اللقاء الذي حضره 
ر الرزاز، أن الهدف األساسي رئيس الوزراء الدكتور عم

هو تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، الفتا جاللته، 
بهذا الخصوص، إلى أن الحكومة ستعلن عن الحزمة 

 .>>...الثالثة لتنشيط االقتصاد وتحفيز االستثمار

من جهتهم، أعرب وجهاء وممثلو أبناء ... <<
وبنات عشائر بئر السبع، خالل اللقاء، عن تقديرهم 

لة الملك على حرصه على التواصل مع أبناء وبنات لجال
 .الوطن، واالستماع إليهم وتلمس احتياجاتهم

وأكدوا اعتزازهم بالجهود الكبيرة التي يبذلها 
جاللة الملك للنهوض بالواقع المعيشي للمواطنين، 
مشددين على وقوفهم صفا واحدا خلف قيادة جاللة الملك 

  .تهفي الدفاع عن الوطن وصون منجزا

وعبر المتحدثون عن تقديرهم لمواقف جاللة 
الملك تجاه القضية الفلسطينية، وحماية المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية 

الهاشمية على هذه المقدسات، ومواقفه كذلك حيال 
  .قضايا األمتين العربية واإلسالمية

ء وثمنوا القرار التاريخي لجاللة الملك بإنها
العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر في 
اتفاقية السالم، وفرض السيادة األردنية الكاملة على كل 

  .>>...شبر منهما

وثمن الشيخ عبدالكريم حمد الصانع ... <<
الترابين، جهود جاللة الملك في الدفاع عن القضايا 
العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس 

مقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها، وتحقيق السالم وال
واالستقرار بالمنطقة، مؤكدا التفاف أبناء عشائر بئر 
السبع خلف القيادة الهاشمية الحكيمة في مواجهة 

 .مختلف التحديات التي تواجه المملكة

وقدر الشيخ محمد عمر ابن صباح الجبارات، 
ات الوطن، النهج التواصلي لجاللة الملك مع أبناء وبن

وجهود جاللة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية 
  .والقدس

وتحدث عن أهمية الحد من البطالة، من خالل 
توفير فرص العمل، واالستفادة من الكفاءات والطاقات 

  .الشبابية ألبناء عشائر بئر السبع

وعبر النائب السابق سليمان أبو غيث التياها، 
ة الهاشمية الحكيمة، ومواقف عن فخره واعتزازه بالقياد

جاللة الملك الثابتة تجاه أبناء شعبه، وجهوده المتواصلة 
في مواصلة مسيرة البناء، حتى غدا األردن محط إعجاب 

  .وتقدير العالم بأسره

وبين أن تكريم العالم لجاللة الملك، عبر تسلم 
 جاء ٢٠١٩لعام "  الباحث–رجل الدولة "جاللته جائزة 
جاللته في تحقيق السالم واالستقرار في تقديرا لدور 

منطقة الشرق األوسط، مشيدا بجهود جاللته تجاه شعبه 
والقضية الفلسطينية، والقدس ومقدساتها عبر الوصاية 

  .>>...الهاشمية
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ولفت المقدم المتقاعد فرحان عودة أبو ... <<
إلى أهمية الوصاية الهاشمية على  سرحان الترابين

 والمسيحية في القدس، ودعم جاللة المقدسات اإلسالمية
الملك لألشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة 

  .>>...بإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني

وأكد الدكتور تيسير يوسف أبو عودة ... <<
وقوف  والجراوين أهمية التواصل بين القائد وأبناء شعبه،

هاشمية، في أبناء عشائر بئر السبع خلف القيادة ال
الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم األشقاء في 

  .>>...فلسطين وكل شبر من الوطن العربي

  ٢ ص٣/١٢/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

 أيام مقدسية في عمان 
  

 اإلعالمي محمد الطراونة

ألن القضية الفلسطينية بالنسبة لألردن محورية 
وألن القدس  ومركزية وتحظى باألولوية كأي شأن وطني،

في عيون وقلوب االردنيين، جاء تنظيم فعالية مهمة 
رة طيبة من لجنة بمباد بعنوان ايام مقدسية في عمان،

وأمانة عمان،  فلسطين النيابية، وبمشاركة وزارة االوقاف،
واللجنة الملكية لشؤون القدس، واحسنت هذه الجهات 

في هذه المبادرة، التي جاءت تأكيدا، على أهمية  فعال،
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

ن على تراب في األراضي المحتلة، ودعم صمود المقدسيي
  .وطنهم، وتجسيدا للتالحم القائم بين الشعبين الشقيقين

خاصة وأن األردن بقيادته الهاشمية، يحمل لواء 
الدفاع عن القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية 
واإلقليمية، ويطالب دوما بإقامة الدولة الفلسطينية على 

 ية،التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرق
هذه األيام التي شهدت إقباال شعبيا واسعا، تهدف إلى 

في وجه  الحفاظ على الموروث الثقافي لمدينة القدس،

محاوالت إسرائيل لتهويد المدينة المقدسة، واالعتداء على 
حرمتها وتغيير معالمها، ويقف األردن بقوة في وجه 
محاوالت إسرائيل، لتغيير الواقع القانوني والتاريخي 

  .دينة المقدسةللم

وكما رأينا هذا األيام تقام في عمان العروبة نأمل 
وكافة  أن نرى أياما اردنية وعربية تقام في القدس،

األراضي العربيه المحتلة، ألننا أدركنا على ارض الواقع 
أهمية التواصل مع االهل في األراضي الفلسطينية 
 ٕالمحتلة، لما يشكله من دعم واسناد لصمود األهل على
ترابهم الوطني والحظنا على أرض الواقع حجم التفاؤل 
والترحيب الكبير الذي يبديه األشقاء عند التواصل معهم 

  .ودعم صمودهم

وعالقة األردن بالقضية الفلسطينية عالقة 
متجذرة وعميقة، حيث يقف األردن وبقوة في مواجهة 
اإلجراءات اإلسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، 

عالم كيف يبدي جاللة الملك عبداهللا الثاني وشاهد ال
غضبه الشديد تجاه أي إجراء تقوم به إسرائيل يلحق 

  .الضرر باالشقاء

والحظ الجميع حجم التوتر الذي تشهده العالقات 
االردنية االسرائيلية احتجاجا ورفضا للممارسات 
االسرائيليه ضد الشعب الفلسطيني، مما دفع إسرائيل أكثر 

راجع عن إجراءاتها التعسفية التي تستهدف من مره للت
  .التنكيل باالشقاء الفلسطينيين

وعلى صعيد الدعم النيابي للقضية الفلسطينية 
فأعتقد ان البرلمان األردني هو البرلمان العربي الوحيد 
الذي أفرد لجنة خاصة باسم لجنة فلسطين في مجلسي 
 األعيان والنواب وتقوم بجهود واتصاالت مكثفة على
صعيد البرلمانات اإلسالمية والدولية دعما للقضية 
الفلسطينية، ضمن إطار الجهود التي تبذلها الدبلوماسية 
األردنية في سبيل كسب التأييد الدولي لعدالة القضية 
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الفلسطينية وكشف الممارسات اإلسرائيلية ضد الشعب 
  .الفلسطيني الشقيق

إذن جهود اردنية متواصلة وبتوجيهات مباشرة 
من جاللة الملك عبداهللا الثاني لتقديم الدعم الالزم 

  .لالشقاء الفلسطينيين في مختلف المجاالت

  ١٠ص ٣/١٢/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

 بمواقف أشادرئيس لجنة فلسطين النيابية 
  الملك الداعمة للقضية الفلسطينية

 

قال رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى  - عمان
ا مستمرون في الدفاع عن ًإن األردنيين جميع السعود

ًالقضية الفلسطينية والقدس، مشيدا بصمود المقدسيين 
  .في مواجهة قوات االحتالل اإلسرائيلي

وأضاف، خالل لقاء اللجنة أمس الثالثاء مدير 
عام شركة جت للنقل السياحي مالك حداد ومدير إدارة 
أمن الجسور العقيد معن الخصاونة وممثلين عن ائتالف 

 المقدسية، إن اللجنة تسعى لتذليل الصعوبات الجمعيات
  .والمعيقات للقادمين والمغادرين عبر جسر الملك حسين

لكل مبادرة " فلسطين النيابية"وأكد السعود دعم 
من شأنها تقديم الخدمة لألهل في فلسطين بكل الطرق 

  .والوسائل حتى يعيشوا حياة كريمة

بدوره، أكد حداد التزام شركته بتقديم كل 
 ساعة، ولن يكون ٢٤التسهيالت لنقل الركاب على مدار 

هناك أي تأخير على حركة الركاب بين األردن وفلسطين، 
  .ًدعما لصمود الفلسطينيين

إن أمن الجسور يعمل بناء على  وقال الخصاونة
توجيهات جاللة الملك بتقديم أفضل الخدمات للركاب 

لك الفلسطينيين القادمين والمغادرين عبر جسر الم
  .حسين

من ناحيتهم، أشاد ممثلو االئتالف بمواقف 
جاللة الملك تجاه القضية الفلسطينية ودور الوصاية 
الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية في 
القدس، مثمنين في الوقت نفسه سرعة االستجابة 
لمطالب المقدسيين القادمين والمغادرين من األردن 

  .وفلسطين

  ٣ص ٤/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

منتدون يستعرضون تضحيات الهاشميين ألجل 
  الوطن وقضايا األمة

  

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

  .وقضايا األمة

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

ومواصلة مسيرة االردن على االنجاز ومواجهة التحديات 
  .البناء والعطاء وصوال الى مستقبل أمن ومستقر

ويستمر «وتحدثوا خالل ندوة تحت عنوان 
التي نظمتها جمعية العناية » الهاشميون في العطاء

باألسرة االردنية امس االول، عن مناقب الهاشميين 
ومواقفهم المشرفة التي ال تزال مثار فخر واعتزاز بسجل 

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

  .ًفداء لتراب القدس
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واستذكر الطبيب الخاص لجاللة الملك المغفور 
له الحسين بن طالل، اللواء الطبيب المتقاعد يوسف 

نب والوجه االنساني للراحل العظيم القسوس الجا
وتواضعه في التعامل مع من حوله وشعبه وحتى 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

الراحل وتحدث القسوس عن انسانية الملك 
عندما قدم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات زائرا 
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

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

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

  .للراحل الملك الحسين طيب اهللا ثراه

وقال الحاج حمدي الطباع، ان ساللة الهاشميين 
تحتفظ بنسبها الشريف بال البيت واصولها العربية 

اخرى بالتاريخ العدنانية العريقة والتي لم تشهد ساللة 
احتفاظا بهذا االمتداد التاريخي العريق، مشيرا الى 
مركزهم الديني وخدمتهم ورعايتهم للمقدسات فكانت 
ساللة عريقة وصاحبة مشورة واصالح ونهج فداء 

  .وتضحية لخدمة االسالم ودعوته الطيبة والطاهرة

واشار الى انه ومنذ تولي جاللة الملك عبد اهللا 
لدستورية وهو ملتزم بنهج الهاشميين الثاني سلطاته ا

وخطاهم بالدفاع عن قضايا االمة والدفاع عن الوطن 
وتعزيز مسيرة البناء واالنجاز والعطاء والعمل الدؤوب 
إليجاد حل عادل ودائم وشامل للصراع العربي االسرائيلي 
والعمل على تحقيق المزيد من مأسسة الديمقراطية 

  .والتعددية السياسية وتجذيرها

واستذكر رئيس الجمعية األردنية للعناية باألسرة 
الخيرية الدكتور بركات عوجان، المسيرة الطيبة 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 

* * * * *  

األردن يحقق ..  إلى الباقورة"األونروا"من 
 نجاحات في ملفات معقدة

  

 في ظل االنحياز - عمان - زايد الدخيل
األميركي الواضح للسياسة اإلسرائيلية وقرارتها على 
االرض، ووسط اقليم يزخر بأحداث وتفاعالت تلقي 

ردع بظاللها على األردن، اضافة الى تفكك منظومة ال
العربي التي ولدت مع تأسيس الجامعة العربية، حققت 
المملكة العديد من النجاحات واالنتصارات في ملفات 
متعلقة بالقضية الفلسطينية اشتبكت فيها مع سلطات 

  .االحتالل االسرائيلي

ويرى خبراء ان األردن حقق نحاجات في إدارته 
ين لملفات مثل وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطيني

وحشد الدعم الدولي لسد العجز في ميزانية ” األونروا“
الوكالة بعد تخلي الواليات المتحدة عن التزاماتها تجاهها، 
اضافة الى ملفات الوصاية الهاشمية على المقدسات، 
والبوابات االلكترونية في المسجد األقصى، وباب الرحمة، 
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ام وقضية المعتقلين هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي، ومق
ًالبني هارون، واخيرا ملف استعادة السيادة على اراضي 

  .الباقورة والغمر

ويقول نائب رئيس الوزراء األسبق العين توفيق 
كريشان، ان الدولة االردنية ورغم ما تواجهه من تحديات 
داخلية صعبة تتمثل في الظروف االقتصادية، وانشغال 

مذهبية، الصف العربي بالخالفات البينية والصراعات ال
وتراجع تأثير وقوة الردع العربي، بالتزامن مع االنحياز 
االميركي لالدارة الحالية للسياسات اإلسرائيلية، اال ان 

ظل متمسكا بقوة بملفات الوصاية الهاشمية على “األردن 
المقدسات في القدس، وحشد الدعم المالي والسياسي لـ 

اضي الباقورة واستعادة سيادته الكاملة على ار” االونروا“
والغمر، متجاهال جميع الضغوطات والتغيرات والواقع الذي 

  .”حاول اإلسرائيليون فرضها على األردن

وشدد كريشان على ان تمسك األردن بحل 
الدولتين كخيار لعملية السالم، ورفضه للقرارت المتعلقة 
باالستيطان، وعدم اعترافه بقرار ضم االغوار، واستناده 

مية التي تعد كل ما يجري على االرض ال للقرارات االم
قيمة له ما دام يتعارض معها، كل هذا، يرسخ حقيقة ان 

األردن حارس للشرعية الدولية، وينبه العالم لخطورة “
القرارت احادية الجانب وما يجري على االرض واحراف 

  .”االحتالل عن الشرعية التي اقرها العالم

دنية بقيادة وأكد كريشان ان الدبلوماسية األر
جاللة الملك عبداهللا الثاني، فرضت تأثيرها على الرأي 
الدولي العام، بخصوص أهمية حشد الدعم السياسي 
والمالي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

، إذ نجح األردن بحشد دعم دولي تمكنت ”األونروا“
الوكالة من خالله في تقليل العجز المالي الذي تواجهه، 

تشكل ” االونروا“ل تأكيدات االردن بأن قضية في ظ
أولوية للمملكة التي تستمر في بذل كل جهد ممكن للقيام 

بواجباتها إزاء أكثر من خمسة ماليين الجئ فلسطيني في 
  .مناطق عملها الخمسة وفق تكليفها األممي

من جهته يقول وزير االوقاف والشؤون 
ل داوود، ان والمقدسات االسالمية االسبق الدكتور هاي

ًاألردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني، حقق نجاحا في 
ادارة ملفات الوصاية الهاشمية على المقدسات، والبوابات 
االلكترونية وباب الرحمة، عبر جهود سياسية 
ودبلوماسية مكثفة على المستويين االقليمي والدولي 

سجد تكللت بإزالة البوابات االلكترونية في محيط الم“
ًهذا االنجاز ال يدع مجاال “ً، مشددا على ان ”االقصى

للشك بقدرة األردن وبامتياز في ادارة االزمة التي عاشتها 
مدينة القدس انذاك، وتجنيب المدينة المقدسة أي 
اجراءات اسرائيلية احادية تهدف الى تغيير الوضع القائم 

ة وبصورة تهدد الخصوصية القانونية والتاريخية والديني
  .”للمدينة

وفيما يتعلق بباب الرحمة، قال داوود، إن األردن 
بوصايته الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
في القدس المحتلة، تمكن من خالل أوراق يملكها من 

الضغط على دولة االحتالل في المحافل الدولية، اذ “
تحتفظ المملكة بحقها السياسي والقانوني، باإلشراف على 

لشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة ا
  .”١٩٩٤الموقعة في العام 

وقال، ان الموقف االردني ثابت وال يقبل التنازل 
أو التفريط أو التجزئة في قضية القدس وفلسطين، ومنها 
حرية العبادة وحق ممارسة جميع الشعائر الدينية دون 

ًمثال حيا أي منغصات، مشيرا الى ان باب الرحمة يعد  ً
ًلصالبه الموقف االردني، واعاده فتح الباب مثل انتصارا 
لهذا الموقف الصلب، خاصة وأن المملكة تمارس حقها 
السياسي واألخالقي في رفض إغالق الباب أمام المصلين 

  .الفلسطينيين
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ًالمراقب للمشهد حاليا، يرى ان “واضاف، ان 
نة المحتلة، األردن هو المدافع الوحيد عن األقصى والمدي

ولوال الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس لكان 
هناك تعد كبير من قبل سلطات االحتالل على المسجد 

 مبينا أن الوصاية تعد ، الحرم القدسي الشريف–األقصى 
بمثابة حجر عثرة أمام طموحات سلطات االحتالل 

  .”واطماعه بالمدينة المقدسة

 ازمة باب الرحمة واكد داود أن األردن اصر في
على موقفه، كون المبنى يعد جزءا أصيال من الحرم 
القدسي الشريف، ويقع ضمن األراضي الفلسطينية 
ًالمحتلة وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وال 

  .يخضع الختصاص القضاء اإلسرائيلي

وبين أن المسجد األقصى المبارك، بمساحته 
يخضع لدائرة أوقاف القدس  دونما، ١٤٤التي تبلغ 

التابعة لوزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية 
وتحت الوصاية الهاشمية، مشددا على أن المسجد 

حق خالص للمسلمين وحدهم، وهم “األقصى المبارك 
أصحاب القرار والسيادة على كافة مساجده ومصلياته، وال 

ا ، رافض”حق ألي محكمة بإغالق مصلى باب الرحمة
  .كافة القرارات االحتاللية المتطرفة إلغالقه

من جهته يرى السفير السابق جميل مصاروة، 
ان جهود وزارة الخارجية والنجاح الذي حققه االردن في 
االفراج عن العديد من المعتقلين في الخارج وآخرهم 
المعتقالن لدى سلطات االحتالل االسرائيلي هبة اللبدي 

 آماال عريضة في نفوس وعبد الرحمن مرعي، احيت
اهالي المعتلقين ما زالوا خلف القضبان في الخارج خاصة 

  .في السجون االسرائيلية

ويشير مصاروه الى ان الجهد الدبلوماسي 
االردني، تكلل بالنجاح في هذا الملف فيما يتعلق باللبدي 
ًومرعي، استنادا الى دبلوماسية نشطة وفاعلة تستند الى 

 الوزارة بضرورة متابعة كل قضايا ايمان العاملين في

المعتقلين األردنيين في الخارج، والعمل على االفراج عنهم 
  .وضمان المحاكمة العادلة لهم

وأكد ان توجيهات جاللة الملك عبداهللا الثاني 
كانت على الدوام تنصب في متابعة شؤون المعتقلين 
األردنيين في الخارج وتقدم لهم المساندة والدعم 

ين، وبذل كل جهد ومسعى ممكن لضمان االفراج الالزم
حجم الضغط الذي مورس تجاه “ًعنهم، مشيرا الى 

اسرائيل عبر خطوة استدعاء السفير االردني من تل ابيب 
ًللتشاور، والتي سبقها ايضا استدعاء السفير اإلسرائيلي 
اكثر من مرة، ومطالبته باإلفراج عن هبة وعبدالرحمن، 

ض االردن لقرار االعتقال اإلداري ٕوابالغ االحتالل رف
  .”لهما

ال يخفى على احد حجم االنجاز “ويضيف، 
والنجاح الذي حققه االردن في ملف المعتقلين في 
الخارج، من خالل استخدام كل أساليب الضغط لإلفراج 
ًعن األردنيين المعتقلين في دول عدة، ما أعطى مؤشرا 

ًكبيرا وأمال باإلفراج عن البقية، خصوص ا وأن الوزارة تضع ً
هذا الملف بقوة على الطاولة وهو ما تلمسه اسر 

  .المعتقلين

  ٧ ص٩/١٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 األردن في قلب القضايا األساسية الفلسطينية
  

 علي ابو حبلة

إن فلسطين جزء ال يتجزأ من الوطن العربي وهي 
جزء ال يتجزأ من بالد الشام وان القضية الفلسطينية تبقى 

 وفلسطين والقدس ،مركزية الصراع في المنطقة وأولويته
والخليل وكل الجغرافية الفلسطينية في أولى االهتمامات 

دنية وباألخص اهتمامات الملك عبداهللا الثاني، وأشار االر
الملك عبداهللا الثاني في العديد من خطاباته وفي أكثر من 
مناسبة، على اإلسرائيليين ان يدركوا انه ال يوجد أي 
انتقاص من الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني 
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بحقه في فلسطين والتي هي مسؤولية العرب األولى وفي 
العالقة االردنيه  اللته ومعانيه تأكيد لعروبة فلسطين،د

الفلسطينية هي بحكم التاريخ والجغرافية عالقة تاريخية ال 
يمكن ألي كان فصم عرى العالقة الوثيقة التي تربط األردن 

  .بفلسطين

األردن موجود في قلب القضايا األساسية 
دن يعتبر األر الفلسطينية اإلسرائيلية، ففي قضية القدس

العبا أساسيا فيها، وقد اعترف اتفاق السالم الفلسطيني 
اإلسرائيلي بالدور األساسي لألردن باإلشراف على األماكن 
المقدسة، ومارس دوره في عديد األزمات الدبلوماسية حول 
هذه القضية في سنوات ماضية، وكذلك في قضية الالجئين 

 وكذلك الفلسطينيين، حيث يقيم مليونين منهم في األردن،
  .في الترتيبات األمنية في غور األردن

الرفض األردني لعدم تجديد استئجار «ويأتي 
إسرائيل للمناطق الزراعية، ورفض الملك عقد لقاء مع 

يشير إلى حجم التدهور في العالقات بينهما،  نتنياهو، مما
مما يجعل إسرائيل مطالبة بالعمل على تغيير الوضع السيئ 

 الحوارات معه، والتقدم في العملية مع األردن، وتكثيف
السياسية مع الفلسطينيين، وهذا التوجه يؤكد رفض األردن 
إعالن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حول 
ضم غور األردن إلى إسرائيل في حال شكل الحكومة 

رئيس مجلس النواب األردني،  وهذا ما عبر عنه. المقبلة
إن إعالن نتنياهو يضع اتفاقية  عاطف الطراونة،بالقول

  . »على المحك«السالم الموقعة بين الجانبين 

وفيما جاء في تصريحات عن الطراونة قوله إن 
ٕمجلس النواب، واذ يرفض كل التصريحات العنصرية 
الصادرة عن قادة االحتالل، ليؤكد أن التعاطي مع هذا 

ًالمحتل يتوجب مسارا جديدا عنوانه وضع اتفاقية الس الم ً
على المحك، بعد أن خرقها المحتل وأمعن في مخالفة كل 

  .»المواثيق والقرارات الدولية

ًمسار السالم ال بد أن يكون شامال، «مضيفا أن 
تنعكس مفاهيمه على األمن واالستقرار في المنطقة 

وقال وزير الخارجية األردني، أيمن الصفدي عن . »برمتها
السرائيل يعد بخصوص ضم االغوار  إعالن نتنياهو

تصعيدا خطيرا ينسف األسس التي قامت عليها العملية «
  .السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع

الموقف األردني موضع اهتمام الكتاب والمحللين 
الجمود «أكدت ورقة بحثية إسرائيلية أن  واإلسرائيليين

مع السياسي مع الفلسطينيين ندفع ثمنه في عالقاتنا 
األردن، رغم أن السياسة التي انتهجها رئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهو طوال العقد المنصرم قامت على التفريق 

العربي العام والفلسطيني الخاص، لكن : بين المسارين
األزمة التي نعيشها مع األردن بسبب استئجار المناطق 
الزراعية دليل جديد على خطأ هذا النهج، بعكس ما سعى 

  .ه نتنياهوإلي

وأضاف ليئور الهارس في الورقة التي نشرتها  
توجه «أن » ٢١عربي«صحيفة يديعوت أحرنوت، وترجمتها 

نتنياهو بااللتفاف على المسار الفلسطيني عبر الوصول 
لتطبيع العالقات مع الدول العربية دون التقدم في العملية 

يام السياسية مع الفلسطينيين بات خاطئا، ألننا في هذه األ
عاما على اتفاق السالم مع األردن، ٢٥نحيي مرور 

والقراءة التاريخية تؤكد صعوبة الفصل بين الساحتين 
  .األردنية والفلسطينية

ّوفي حالة إقدام الدولة العبرية على ضم غور  ّ
ّاألردن، فإن الملك عبداهللا الثاني سيقوم بتعليق اتفاق 

ردن في حل منه، ّالسالم بين البلدين وحتى اإلعالن أن األ
 .كما قالت المصادر الرفيعة في تل أبيب

  ١٦ ص٩/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 النقابات تشيد بدعم الملك للقضية الفلسطينية
  

نفذت النقابات المهنية  -  ايهاب مجاهد- عمان
وقفة تضامنية مع األسرى في سجون االحتالل 

  .الصهيوني أمام مجمع النقابات
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 في الوقفة يافطات تطالب ورفع المشاركون
بالعمل إلطالق سراح األسرى األردنيين في سجون 
االحتالل، وصورا لبعض األسرى، وتخللها قراءة الفاتحة 

  .سامي أبودياك وأرواح الشهداء على روح الشهيد األسير

زيد .وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة د
يد الكيالني ان الشهيد البطل سامي ابودياك هو شه

ًاألردن وفلسطين وان األردن قدم العديد من أبنائه فداء 
  .لفلسطين الحبيبة

ووجه التحية لألسرى األبطال القابعين خلف 
قضبان االحتالل الصهيوني، الذين يتعرضون لكل انواع 

  .الضغط والترهيب بكل إرادة وشموخ

الكيالني بمواقف جاللة الملك عبداهللا .واشاد د
ائه األردنيين أينما كانوا، وبجهوده الثاني الداعم ألبن

الجبارة وموقفه الهاشمي التاريخي من القضية 
الفلسطينية والقدس الشريف وتوحيد الصف الداخلي 
لمواجهة كل التحديات، ودعمه للقضية الفلسطينية 

  .والقدس

ًالكيالني الحكومة بالمضي قدما في  .وطالب د
قية وادي عربة متابعة أحوال األسرى، والعمل إللغاء اتفا

وعدم تسليم المتسلل الصهيوني، إال بتحرير كافة األسرى 
  .االردنيين من سجون االحتالل

وأدان باسم النقابات المهنية تصريحات رئيس 
التي تحدث فيها عن  »نتينياهو» الوزراء الصهيوني

مساعيه إلى ضم منطقة غور األردن إلى الكيان 
  .الصهيوني الغاشم

ية واإلسالمية لمقاومة التطبيع ودعا األمة العرب
والذي يعتبر اعترافا بشرعية االحتالل، وأكد أن فكرة 
الوطن البديل مرفوضة، وان القدس عاصمة الدولة 

 .الفلسطينية

 ٢ ص١٠/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

األردن يدين استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية 
  "األقصى"المتواصلة بحق 

 

خارجية وشؤون  دانت وزارة ال- عمان 
المغتربين اليوم استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة 

الحرم القدسي الشريف، / بحق المسجد األقصى المبارك
والتي كان آخرها قيام أحد أعضاء الكنيست السابقين 
يرافقه مجموعة من المتطرفين بأداء الطقوس الدينية 

قصى على مدخل باب المغاربة، أحد أبواب المسجد األ
المبارك، ثم اقتحام الحرم الشريف بحماية الشرطة 

  .اإلسرائيلية

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف 
ًاهللا الفايز رفض هذه االنتهاكات التي تمثل استفزازا 
لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم وانتهاكا 
ًا اللتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة باالحتالل وفق

  .للقانون الدولي

وحذر الفايز من مغبة استمرار هذه االنتهاكات 
وطالب بوقفها وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، 
مشددا على أن المسجد األقصى المبارك بكامل مساحته 

  . دونما هو مكان عبادة للمسلمين فقط١٤٤البالغة 

  ٨ص ١١/١٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  األردن قتل لحل الدولتينضم وادي : الصفدي

 

 التقى وزير الخارجية وشؤون - عمان
المغتربين أيمن الصفدي اليوم أمين سر اللجنة التنفيذية 
في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات 
في اجتماع تشاوري استعرض التطورات المرتبطة 
بالقضية الفلسطينية وسبل مواجهة تبعات الخطوات 

ة األحادية التي تقوض حل الدولتين وتهدد كل اإلسرائيلي
  .جهود تحقيق السالم الشامل
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ًوجاء اللقاء تنفيذا لتوجيهات مباشرة من جاللة 
ّالملك عبداهللا الثاني وفخامة الرئيس محمود عباس إدامة 

  .التنسيق وتعزيز عملية التشاور

وفي تصريحات صحافية مشتركة تبعت اللقاء 
م العمل المشترك للتصدي بحثنا اليو"قال الصفدي 

للخطوات اإلسرائيلية األحادية التي تستهدف تغيير 
ًالحقائق على األرض، والتي إن نفذت، خصوصا في ما  ُ
يتعلق بقرار ضم وادي األردن وشمال البحر الميت في 
األراضي الفلسطينية المحتلة، ستكون إعالن قتل حل 

لية الدولتين وبالتالي إعالن إنتهاء عقود من العم
  ".السلمية كما عرفناها

موقفنا واحد، رؤيتنا "وشدد الصفدي على أن 
واحدة، نحن متمسكون بالسالم الشامل الدائم الذي يلبي 
جميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمها 
حقه في الحرية والدولة على خطوط الرابع من حزيران 

  ". وعاصمتها القدس المحتلة١٩٦٧

 أن نزيد من التحركات التي ال بد من"وزاد 
توضح خطورة اإلجراءات اإلسرائيلية والتي تستهدف 
إطالق حراك دولي فاعل ينقذ ما تبقى من أمل السالم، 
ألن قتل أمل السالم سيعني أن المنطقة برمتها ستغرق 
في اليأس ما يعني الدخول في صراعات جديدة ستنعكس 

  ".ًسلبا على الجميع

على تكثيف العمل المشترك اتفقنا "وقال الصفدي 
مع المجتمع الدولي لتوضيح خطورة ما تقوم به إسرائيل 

نريد السالم الشامل "وقال الصفدي ".من إجراءات أحادية
ًوالدائم، لكن حتى يكون السالم شامال وحتى يكون السالم 
ًدائما، البد أن يلبي الحقوق المشروعة كاملة للشعب 

  ".الفلسطيني الشقيق

ي أن المواقف األردنية الفلسطينية وأكد الصفد
منسجمة بشكل كامل وتحركنا سيكون أكثر كثافة في "

ًالمرحلة القادمة ورسالتنا إلى المجتمع الدولي أيضا 

واحدة بأن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته 
بإنقاذ ما تبقى من أمل السالم، ألن قتله سيكون له 

ًقة ولكن أيضا على تداعيات كارثية ليس فقط على المنط
  ".السلم واألمن اإلقليميين والدوليين بشكل عام

كانت وستبقى السند "وأكد الصفدي أن المملكة 
األقوى واألكبر ألشقائنا في دولة فلسطين، كانت وستبقى 
تبذل كل جهد ممكن إلسناد أشقائنا في الحصول على 

  ".حقوقهم

ونحن نعمل بتوجيهات مباشرة "وأضاف الصفدي 
اللة الملك بأن نوظف كل إمكانيات الدولة األردنية من ج

من أجل الوقوف إلى جانب األشقاء ومن أجل تلبية 
حقوقهم، ومن أجل تحقيق السالم الشامل الذي يلبي 

  ".حقهم األساسي في الحرية والدولة

أبدأ بتوجيه الشكر "من جانبه قال عريقات 
ك الجزيل من سيادة الرئيس محمود عباس لجاللة المل

عبداهللا الثاني ابن الحسين الذي يضع القضية 
نحن . الفلسطينية على رأس جدول أعماله في كل مكان

 ".نثمن جهود جاللة الملك وجهود الدبلوماسية األردنية
ولفت عريقات الى تمديد تفويض وكالة غوث وتشغيل 
الالجئين الفلسطينيين األنروا لمدة ثالث سنوات بتصويت 

 صوت مقابل صوتين ١٧٠القرار غير مسبوق إذ حصد 
ًضده جاءا من أمريكا واسرائيل مثاال على نجاعة الجهود  ٕ

  .المشاركة بين البلدين

ًأنا أعتز جدا بمن ترأس هذه "وقال عريقات 
الحملة ومن قاد هذه الحملة كانت المملكة األردنية 
ًالهاشمية ممثلة بجاللة الملك عبداهللا الثاني فشكرا جزيال  ً

وأكد  ".ًكرا على ما تقومون به تجاه القدسش. على ذلك
عريقات أهمية دور الوصاية الهاشمية على المقدسات 
االسالمية والمسيحية في القدس التي يتوالها جاللة 

  .الملك عبداهللا الثاني في حماية المقدسات
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وحذر عريقات من تبعات ما تتعرض له القدس 
 تشمل ومقدساتها من انتهاكات إسرائيلية غير مسبوقة

هدم البيوت واالعتقاالت وتوسعة المستوطنات وتطهير 
  .عرقي

ونحن ندرك . هذا هجوم غير مسبوق"وقال 
ًتماما مدى التدهور الحاصل في العالقات األردنية 

  ".اإلسرائيلية نتيجة هذا األمر بالذات

ًنثمن عاليا المواقف التي عملنا "وأكد عريقات 
مة التي صدرت هذا سوية في جميع قرارات الجمعية العا

وبالتالي بالفعل . العام والتي ستصدر خالل األيام القادمة
نحن واألردن ال نتحدث عن توأمة وأشقاء، األردن صاحب 

الحدود حدوده واألمن أمنه والقدس قدسه . مصلحة
  ".والالجئ الجئه والمياه مياهه

لذلك أصدقكم القول أننا لم "وأضاف عريقات 
 تجاه هذه المسائل مع أي جهة يسبق أن قمنا بأي شيء

كانت بدون التنسيق المسبق مع األشقاء في المملكة 
وكما قال أخي أيمن لدينا اآلن تنسيق . األردنية الهاشمية

وأشار ".غير مسبوق بتعاون مشترك حول كل القضايا
عريقات إلى ما قال إنه انحياز غير مسبوق من االدارة 

التمسك بالقانون الدولي األميركية إلسرائيل تتم مواجهته ب
 ١٩٦٧وبالشرعية الدولية وبمبدأ الدولتين على حدود 

  .وهو الموقف الذي يدعمه العالم أجمع

مهما قلت ال نستطيع أن نشكر "وأكد عريقات 
األردن بما فيه الكفاية، وكما قلت التنسيق على أعلى 
مستوى بين جاللة الملك عبداهللا الثاني وسيادة الرئيس 

المصلحة مشتركة . س في كل صغيرة وكبيرةمحمود عبا
والتحديات كبيرة، ولكن إن شاء اهللا سنستمر في تنسيقنا 
وعملنا حماية للمشروع الوطني الفلسطيني وحماية لهذه 

 .ٕالمنطقة وأمنها واستقرارها

  ٢ص ١٣/١٢/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

 الدور األردني في فلسطين
  

 حمادة فراعنة

عوامل عديدة أثرت على تشكيل وعي ومواقف 
، أبناء الجليل والمثلث ٤٨ونضال فلسطينيي مناطق 

: والنقب ومدن الساحل المختلطة وأول هذه العوامل
اإلسرائيلية التي فرضت السياسة العنصرية االقصائية 

عليهم العزلة والحصار والحكم العسكري لغاية عام 
؛ ما شكل لديهم حوافز التحدي واإلصرار والتمسك ١٩٦٧

بالحياة، وشكل الشيوعيون الحزب العربي الوحيد الذي 
 حينما تأسس تحت ١٩٤٨بقي على قيد الحياة بعد عام 
ض ، واندمج مع بع١٩٤٤يافطة عصبة التحرر الوطني 

ًاإلسرائيليين وشكلوا حزبا موحدا ساهم بقوة في رفع  ً
الوعي السياسي والعمل المهني بإيفاد مئات الطالب 
الفلسطينيين إلى البلدان االشتراكية وعادوا أطباء 
ومهندسين ساهموا في العمل لتطوير حياة أسرهم 

  .ومجتمعهم العربي الفلسطيني

فلسطين أما العامل الثاني فهو االحتالل الثاني ل
الذي فتح بوابات التعامل والتعاون بين فلسطينيي الداخل 
وأبناء شعبهم من أهل القدس والضفة الفلسطينية 
والقطاع، فأزيلت الحواجز بينهم وتبادلوا الوعي والوجع 

  .وتوزيع األولويات

أما العامل الثالث فهو السياسة األردنية الوطنية 
ا واستجاب لها والقومية بعيدة األفق التي وافق نهجه

ونفذ مطالبها الراحل الملك حسين وبقيت سياسة معلنة، 
ُما زالت فاعلة في زيادة الوعي واالنتماء وحسن االختيار 

ً، وتنفيذا لهذه السياسة تم ٤٨لدى فلسطينيي مناطق 
تأدية فريضة الحج، : التعامل مع العناوين الثالثة

 لطلبتهم، ومناسك العمرة، وفتح أبواب الجامعات األردنية
  .فماذا حقق ذلك؟
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لقد أدت السياسة األردنية إلى تعزيز الهوية 
الوطنية الفلسطينية والقومية العربية عبر تأدية فريضة 
الحج ألربعة االف وخمسمائة حاج كل عام من خالل 
بعثة الحج األردنية وبجواز سفر أردني مؤقت، وتأدية 

ام مناسك العمرة ألكثر من عشرين الف معتمر كل ع
بنفس الوسيلة، أما فتح أبواب الجامعات األردنية لطلبة 

ّ، فقد عوض لهم ما فقدوه من بعثات وفرص ٤٨مناطق 
الدراسة لدى البلدان االشتراكية عبر الحزب الشيوعي، 
وقد اتخذ األردن سياسة انفتاحية غير مغلقة شملت كافة 
األحزاب السياسية اليسارية والقومية واإلسالمية وللبدو 

للدروز، حيث يقدم األردن منحة من الديوان الملكي لكل و
حزب سياسي يمتلك المصداقية الجماهيرية من قبل شعبه 
بنجاحه بالبرلمان وهو المؤشر الوحيد المعتمد بالنسبة 
لألردن، حتى ولو كانت سياسات الحزب ال تتفق مع 
السياسات األردنية كحزب التجمع الوطني الديمقراطي أو 

ُيوعي أو الحركة اإلسالمية، فاألردن يقدم لكل الحزب الش
ًحزب ثالثين مقعدا جامعيا من المستويات الجامعية  ً
الثالثة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وأطرف ما 
يمكن أن أذكره هنا أنني رافقت قيادة أحد هذه األحزاب 
للقاء مع الراحل الملك حسين وحصل الحزب على منحة 

ً مقعدا، ولكن بسبب تحفظ قياداته ١٥ن في ذلك الوقت م
لم يتمكن الحزب من ترشيح سوى طالب واحد، والسنة 
الثانية على ثالثة طالب والثالثة غطى كل المنحة وبعدها 
ألح في مطالباته مع باقي األحزاب على زيادة المنحة 
ًحتى وصلت إلى ثالثين مقعدا كل عام، فقد ظهرت أهمية 

دمات غير سياسية لجمهوره عبر ُالمنح أن الحزب يقدم خ
  .تعليم أوالد داعميه

الذين تخرجوا من الجامعات األردنية من الطلبة 
ً، قبل عشرين عاما من ٤٨الفلسطينيين أبناء مناطق 

األطباء والمهندسين والبيطريين والمعلمين والمحامين هم 
ُاألن قادة مجتمعاتهم المحلية وهم الذين يساهمون في 

كيفية اختيار أولوياتهم، بما فيها زيادة تقرير مصيرهم و
الوعي السياسي باتجاهين سياسيين تم العمل من أجل 
تحقيقهما وهو تراجع التصويت الفلسطيني لألحزاب 
الصهيونية التي كانت لها األولوية في التصويت، وتقدم 
ُالتصويت وتفعيله وزيادته لألحزاب العربية، وهذا ما يفسر 

واب الفلسطينيين لدى البرلمان زيادة عدد أعضاء الن
، إلى ثالثة ١٩٩٢اإلسرائيلي من خمسة مقاعد عام 

، مع أن عدد المصوتين ما زال ٢٠١٩ًعشر نائبا عام 
ًضعيفا لم يتجاوز الستين بالمائة مقارنة مع المصوتين 
اإلسرائيليين الذين تتجاوز نسبة تصويتهم عن السبعين 

 .بالمائة

  ١٦ ص١٣/١٢/٢٠١٩الدستور 
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القضية الفلسطينية هي قضيتنا : الروابدة
األردن مستهدف مثل فلسطين  والمركزية

  ومعها

 

أكد رئيس الوزراء األسبق  - البحر الميت
الدكتور عبدالرؤوف الروابدة، أن المتغيرات اإلقليمية 

  .«والدولية تضع منطقتنا على مفترق طرق

وقال الروابدة، خالل رعايته مؤتمر جمعية 
عة اإلخوان المسلمين السنوي الثالث الذي انطلق في جما

منطقة البحر الميت عصر أمس تحت عنوان األردن في 
الحديث عن األردن ال يكون «إن  ،»ظل المتغيرات الدولية

واقعيا وشامال إال إذا تفحصنا ظروف المنطقة 
  .«والمخططات الدولية لها

القضية الفلسطينية هي «وأكد الروابدة أن 
ا المركزية وأن األردن مستهدف مثل فلسطين قضيتن

ومعها، ويقف مع القضية بكل المحافل الدولية متصديا 
لكل المخططات والمشاريع دون أن يحفل بالثمن الذي 

تتردى كل مشاريع السالم وخطواته ويستمر . يدفعه
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المخطط الصهيوني مستفيدا من ضعف جدار الحماية 
هواجس الوطنية وتثور ال. العربي لألردن وفلسطين

. الحقيقية من محاوالت حل القضية على حساب األردن
. تلتهب تلك الهواجس بمخطط جديد يدعى صفقة القرن

صفقة يثور حولها غبار يعمي األبصار عنها ولكنها 
أخذت سبيلها للتنفيذ خطوة خطوة، عناصرها القدس وحق 

ويقع أمر . العودة ومصير المستوطنات واألمن والحدود
ي لذلك المخطط على عاتق األردن والفلسطينيين التصد

في مواجهة قوة عاتية ال تبالي بالشرعية الدولية وحقوق 
  .«اإلنسان ومصائر الشعوب

من جانبه، أكد المراقب العام لجمعية جماعة 
االخوان المسلمين الدكتور شرف القضاة التفاف جماعة 

 في االخوان المسلمين حول القياده الهاشمية التي نجحت
تجنيب االردن مخاطر كبيرة اجتاحت المنطقة وقادت 
سفينة الوطن الى بر االمان، معبرا عن االعتزاز بجميع 
مؤسسات الوطن وان الجمعية ملتزمة بالعمل لصالح 

وقال ان موقف االردن قيادة  .الوطن وتقدمه وازدهاره
ًوشعبا من القضية الفلسطينية واضحة وضوح الشمس 

ضية الفلسطينية فليحرص على قوة ومن اراد دعم الق
الدول المجاورة وبخاصة االردن، الن االردن القوي هو 
القادر على دعم صمود االخوة في فلسطين، مشيرا الى 
ان الجمعية اقامت مؤخرا ملتقى وطنيا لدعم صمود جاللة 
الملك تجاه القدس والقضية الفلسطينة والذي اعلن جميع 

  ."صفقة القرن" ما يسمى المشاركين فيه تأييدهم لرفض

  ٣ ص١٤/١٢/٢٠١٩الدستور 
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القضية الفلسطينية حاضرة وتحتل : خرفان
  مكانتها على جدول أعمال الملك

  

قال مدير عام دائرة  -  زكارنةلكما: حوار
الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، إن الجهود 

لثاني، االردنية، التي قادها جاللة الملك عبداهللا ا
بالتنسيق والتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، 
حفزت المجتمع الدولي للتحشيد وراء هدف مواجهة 
العجز المالي لالونروا، وكانت النتيجة باهرة حيث 

 مليون دوالر بداية العام ٤٤٦انخفض العجز من نحو 
 الى صفر دوالر نهايته، ليكون العام االول لها ٢٠١٨

منه بدون عجز مالي، مؤكدا ان القضية الذي تخرج 
الفلسطينية كانت وما زالت حاضرة وتحتل مكانتها التي 

  .تستحق على جدول اعمال جاللة الملك

، إن »الدستور«وقال خرفان في حوار موسع مع 
 ٢٢٠الوكالة تمكنت من خفض عجزها المالي من نحو 

 مليونا ٨٩ الى نحو ٢٠١٩مليون دوالر مطلع العام 
 ٧٨ُهاية تشرين الثاني الماضي، يضاف اليها نحو حتى ن

مليون دوالر قيمة تعهدات قطعها بعض المانحين ولم 
 مليون ١٦٧يفوا بها بعد، ليكون العجز االجمالي بنحو 

دوالر، وهو المبلغ الالزم لتلبية الحد االدني من خدمات 
  .الوكالة حتى نهاية العام الحالي

قبل الوكالة وبين ان المؤشرات بالنسبة لمست
مطمئنة، يتقدمها تمكنها من الخروج من اخطر ازمة 

، بعجز صفر ٢٠١٨مالية واجهتها في تاريخها عام 
دوالر، واجازة اللجنة الرابعة مشروع قرار تجديد تفويضها 

 صوتا مع، واسرائيل والواليات ١٧١(باغلبية ساحقة 
  ).المتحدة فقط ضد

 واوضح خرفان ان الحكومة االردنية تقوم
باجراءات مختلفة من جانبها لتعزيز الخدمات التي 
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تقدمها الوكالة لالجئين الفلسطينيين المقيمين على أرض 
  .>>...المملكة، في مختلف القطاعات

ومن األسئلة التي أجاب عنها خرفان في 
  :الحوار

ماذا عن الدعم السياسي : رالدستو... * <<
  الملكي للقضية الفلسطينية؟

ية الفلسطينية كانت وما زالت القض: الخرفان -
حاضرة وتحتل مكانتها التي تستحق على جدول أعمال 
جاللة الملك عبداهللا الثاني، بتأكيدات جاللته المتواصلة 
بإنها جوهر الصراع في المنطقة، وان حلها على اساس 
استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي 

تقلة على حدود مقدمتها قيام الدولة الفلسطينية المس
  .، عاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧الرابع من حزيران 

جاللة الملك عبداهللا الثاني هو مفتاح معالجة 
مختلف جوانب الصراع العربي ــ االسرائيلي، وحل العديد 

  .من المشكالت التي تواجه المنطقة

اما بالنسبة لدعم االردن بقيادة جاللة الملك 
لسطينيين القاطنين في االردن، عبداهللا الثاني لالجئين الف

ُفانه وطبقا الحدث وارقام وكالة الغوث الدولية، يقيم على 
 الف الجىء ٢٤٢أرض المملكة نحو مليونين و

من مجمل الالجئين  ٪٤٢فلسطيني، او ما نسبته 
الفلسطينيين المسجلين لديها في مناطق عملياتها 

  .الخمس

تالي ويحمل معظم هؤالء الجنسية االردنية، وبال
تمتعهم بنفس حقوق أي مواطن اردني آخر، لكن وبرغم 
ذلك، ال تزيد حصتهم السنوية من الموازنة العامة للوكالة 

  .منها ٪١٩ مليون دوالر، أو ما نسبته ١٥٦عن نحو 

ولتعويض ذلك، تقوم الحكومة االردنية 
وبتوجيهات ملكية باجراءات مختلفة من جانبها لتعزيز 

الوكالة لالجئين الفلسطينيين الخدمات التي تقدمها 

المقيمين على أرض المملكة، حيث تقوم الحكومة فيما 
  :يتعلق بقطاع التعليم

مواصلة تنفيذ مبادرة جاللة الملك عبداهللا  -١
 مقعدا البناء الالجئين ٣٥٠الثاني بتخصيص 

الفلسطينيين القاطنين في مخيمات المملكة في 
 يتيح الجامعات الرسمية األردنية، األمر الذي

لهم االلتحاق بتخصصات عليها طلب كبير، 
كالطب والصيدلة والهندسة، ربما ما كان لهم 

 .االلتحاق بها لوال تلك المكرمة

هذا الى جانب ما يتم قبوله منهم في الجامعات 
المكارم  الرسمية وفق قوائم القبول الموحد، أو

الملكية األخرى كالمخصصة ألبناء العسكريين 
 . غيرهمأوالمعلمين أو

إتاحة الفرصة أمام أبناء الالجئين  -٢
الفلسطينيين وبعد انتهائهم من مرحلة التعليم 
االساسي في مدارس الوكالة لاللتحاق 
بمدارس المرحلة الثانوية الحكومية، حيث 
يعاملون فيها معاملة اخوانهم الطلبة 

 .األردنيين

تسهيل ومتابعة الخدمات التعليمية في مدارس  -٣
اءم مع المعاييرالمعمول بها في الوكالة، لتتو

مدارس ومؤسسات التعليم الرسمية، بما فيه 
التعليمية  التأكد من توفير الوكالة الكوادر

المؤهلة، وتلقي الطالب وفي الوقت المناسب 
الكتب المدرسية، والتأكد من سالمة ومالءمة 
مرافقهم المدرسية، وتشجيع الوكالة على 

ية، تتواكب مع التوسع في إنشاء مرافق تعليم
الزيادة الطبيعية لالجئين الفلسطينيين، بمنحها 
قطع اراض مملوكة للدولة لتقيم عليها هكذا 

 .منشآت
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وفي هذا السياق اشيرالى ما دأبت عليه وزارة 
التربية والتعليم باعفاء االونروا من اثمان الكتب 

بنحو  ٢٠١٩/ ٢٠١٨المدرسية، والمقدرة للعام الدراسي 
ٕالف دينار، واعفاء الوكالة من مستحقات  ٣١٦مليون و

أجور الكثير من االراضي والمنشآت المملوكة للدولة من 
  .>>...تلك التي تستخدمها الوكالة

  ٩ ص١٦/١٢/٢٠١٩الدستور 
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تأكيد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات 
  االسالمية والمسيحية في القدس

  

عبداهللا التقى جاللة الملك  -  بترا–عمان 
الثاني، بحضور سمو األمير الحسين بن عبداهللا الثاني، 
ولي العهد، في الديوان الملكي الهاشمي االثنين، وجهاء 
وممثلي أبناء وبنات عشائر البلقاوية، ضمن سلسلة 

  ."مجلس بسمان"لقاءات 

ن جهتهم، أكد وجهاء وممثلو أبناء وبنات م
بجهود جاللة عشائر البلقاوية، خالل اللقاء، اعتزازهم 

الملك وتوجيهاته من أجل تحسين األوضاع المعيشية 
للمواطنين، معربين عن تقديرهم لجاللة الملك على نهجه 
في التواصل مع أبناء األسرة األردنية الواحدة، وحرصه 
على االستماع إليهم وتلمس احتياجاتهم الخدمية 

 .والتنموية

هم كما أكدوا اعتزازهم بالقيادة الهاشمية، وأن
سيبقون الجند األوفياء في الدفاع عن الوطن وصون 

 .منجزاته

وثمنوا الجهود التي يبذلها جاللة الملك في 
الدفاع عن القضايا العربية واإلسالمية، وفي مقدمتها 
القضية الفلسطينية، والتي لطالما كانت على أجندة جاللة 
الملك في جميع المحافل، مؤكدين أهمية الوصاية 

لى المقدسات اإلسالمية والمسيحية في الهاشمية ع
 .القدس

وأشادوا بقرار جاللة الملك التاريخي بإنهاء 
العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر في 
اتفاقية السالم، وفرض السيادة األردنية الكاملة على كل 

 .>>...شبر منهما

وأشاد الشيخ برجس الحديد بمواقف .. .<<
ابتة تجاه القضية الفلسطينية، والتأكيد جاللة الملك الث

على ضروة حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة 
 كما .الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

وأعرب عن تقديره لمواقف الملك في الحفاظ على 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، من منطلق 

 وتوجيهاته الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات،
المتعلقة بزيادة رواتب العاملين في قطاعات الدولة من 

  .>>...العسكريين العاملين والمتقاعدين

وأشار اللواء المتقاعد شبيب مضفي أبو ... <<
وندي إلى أن األردن بحكمة قيادته الهاشمية ووالء شعبه 
ٕواصراره على البناء تمكن من المضي قدما في مسيرة 

   .والمستدامةالتنمية الشاملة 

وعبر عن رفضه لما يبثه البعض من إشاعات 
هدامه تهدف إلى تعكير صفو النسيج الوطني الواحد، 
مؤكدا أننا سنكون سدا منيعا ضد كل من يحاول النيل 

  .ٕمن مسيرة الوطن وانجازاته

وقدر مواقف الملك الثابتة تجاه القضية  
الفلسطينية، وتحمل أمانة المحافظة على المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس، والدفاع عن قضايا 

 .>>...األمتين العربية واإلسالمية في المحافل الدولية

وأكد رئيس بلدية مادبا الكبرى، أحمد .. .<<
سالمة األزايدة على المواقف المشرفة للقيادة الهاشمية 
تجاه قضايا األمة، وال سيما الموقف الثابت من القضية 
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لقدس وحماية الوصاية الهاشمية على الفلسطينية وا
  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها

  ٢ ص١٧/١٢/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

األمير تركي الفيصل يثمن جهود الملك واألردنيين 
 تجاه الدفاع عن المقدسات في فلسطين

 

رئيس لجنة فلسطين النيابية  قال –  بترا–عمان 
ما كبيرا، بالقضية يحيى السعود، إن األردن يولي اهتما

الفلسطينية والوضع القائم في القدس، من خالل دعمه 
إلقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس 

 .الشريف

وأضاف النائب السعود لدى لقائه وأعضاء 
اللجنة، اليوم الثالثاء، في عمان، رئيس مجلس أمناء 
صندوق ووقفية القدس، سمو األمير تركي الفيصل، أننا 

جلس النواب ولجنة فلسطين نتابع ما يجري على في م
الساحه الفلسطينية ونتبنى أي قرار يتعلق بالقضية 
ًالفلسطينية باإلجماع، مؤكدا أن األردن لن يبخل أو 

 .يتوانى عن تقديم الدعم لألشقاء الفلسطينيين

من جانبه، ثمن سمو األمير تركي الفيصل 
 الثاني، على الجهود التي يقوم بها جاللة الملك عبداهللا

الصعد كافة، وموقف األردنيين تجاه الدفاع عن 
 .المقدسات في فلسطين

واستعرض سموه األدوار الكبيرة التي قامت بها 
المملكة العربية السعودية وبدعم مباشر من خادم 
ٕالحرمين الشريفين من أجل فلسطين واقامة الدولة 

ًالفلسطينية على ترابها الوطني، مبديا استعداد ه للدفع ُ
بأي جهود تعزز هذه التوجيهات والمواقف الخادمة 

  .للقضية

  ١٨/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

إطالق أكبر أطلس توثيقي ألوقاف : غوشة
 القدس مطلع العام القادم

األمير تركي الفيصل يؤكد أهمية توحيد الجهود 
  لدعم ونصرة القدس والمقدسات

  

تتح أمين ًمندوبا عن األمير الحسن بن طالل، اف
عام منتدى الفكر العربي الدكتور محمد أبو حمور مساء 
امس األول، الدورة الخامسة الجتماعات صندوق ووقفية 

نحو مزيد من الشراكة لدعم مدينة «القدس تحت شعار 
  .«القدس

وتحدث مدير مركز الحسن بن طالل لدراسات 
القدس الدكتور محمد هاشم غوشة، عن نشاطات المركز 

 مع المؤسسات البحثية في القدس والعالم، وعن والعالقة
نية المركز إطالق أكبر أطلس توثيقي ألوقاف القدس 

  .مطلع العام القادم برعاية سمو األمير الحسن بن طالل

وأكد رئيس مجلس امناء صندوق ووقفية القدس 
األمير تركي الفيصل، أهمية توحيد الجهود لدعم ونصرة 

 يمكن تقديمه من واجب القدس والمقدسات وتقديم ما
وطني وديني، وأن أبناء فلسطين كان لهم شرف الدفاع 
عن األقصى والمقدسات في القدس وتصدوا بصدورهم 

  .ًدفاعا عن وطنهم وقدموا التضحيات الجسيمة

وأكد رئيس الوزراء األسبق طاهر المصري، 
ضرورة استمرار تقديم الدعم للقدس وفلسطين في 

سات اإلسرائيلية التي تهدف للنيل مواجهة التهويد والسيا
ًمن القدس والمقدسات، مشددا على أن الفلسطينيين هم 
رأس الحربة في النضال والصمود، وال بد من العمل على 
بقاء القدس عربية في مواجهة مخططات التآمر 

  .الصهيوني

وقال مفتي القدس، الشيخ الدكتور عكرمة 
ر الثقافة إن االحتالل اإلسرائيلي يحاول نش»صبري 

المزيفة والمزورة، بترويج الرواية اإلسرائيلية، ويسعى في 
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ً، مؤكدا أهمية »الوقت نفسه إلى تهميش الرواية العربية
  .إبراز الرواية العربية التي تقوم على الحقائق والبينات

ووجه صبري تقديره للمرابطين في المسجد 
ًاألقصى، مثمنا موقف األردن ملكا وحكومة وشعبا ف ً ي ً

وأكد ضرورة الحفاظ على  .دعم القضية الفلسطينية
العقارات العربية حتى يتم المحافظة على الوجود العربي 
بتوظيف أموال الصندوق لخدمة هذا الجانب في وجه من 

  .يحيك التآمر على القدس والمقدسات

وقال مدير مؤسسة منيب المصري للتنمية رجل 
نداء القدس إن األردن لبى » األعمال منيب المصري 

ليحمل هذه األمانة الثقيلة، أمانة القدس، من خالل 
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 

  .«والمسيحية

وأشاد المصري، بصمود أهل القدس في التصدي 
لالعتداءات اإلسرائيلية التي تمضي بمخططاتها التهويدية 
واعتداءاتها المستمرة على المسجد األقصى لتهويد 

  .وتهجير ابناء الشعب الفلسطينياألرض 

وقال عضو الكنيست عن القائمة العربية الدكتور 
إن سياسات الحكومة اإلسرائيلية » أحمد الطيبي 

وممارساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني ال تتماشى 
  .« مع أبسط القواعد الدولية لحقوق اإلنسان

إننا نطالب بممارسة هويتنا الوطنية «وأضاف 
قافية والتراثية والتاريخية العربية الفلسطينية، ونحن والث

فخورون بسرد روايتنا أمام الرواية الصهيونية لنواجه 
ً، الفتا إلى أن التحدي كبير »أكاذيبهم التي يفرضوها علينا

  .وسنبقى متمسكين بمقدساتنا وكبريائنا القومي والوطني

وعلى هامش حفل االفتتاح، عرض فلم وثائقي 
ة صندوق ووقفية دعم القدس منذ عام يحاكي قص

 .٢٠١٩ وحتى ٢٠١٥

  ٦  ص١٩/١٢/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

ّالداوود ينقل تحيات الملك لموظفي أوقاف 
  القدس

  

ّنقل وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي 
ّالداوود تحيات جاللة الملك عبد اهللا الثاني إلى جميع 

قدير جاللته موظفي األوقاف اإلسالمية في القدس، وت
للجهود التي يبذلونها في الحفاظ على المسجد األقصى 

  .المبارك، ومشاريع الرعاية الهاشمية في القدس

ّوأكد الداوود، لدى زيارته اليوم األحد المسجد 
ًاألقصى المبارك، دعم األردن المطلق، قيادة وشعبا، 
ّلصمود األشقاء الفلسطينيين والمقدسيين، وحرصه على 

ّمسجد األقصى المبارك والمقدسات اإلسالمية حماية ال ّ
ّوالمسيحية في القدس، بموجب الوصاية الهاشمية التي  ّ

  .يتوالها جاللة الملك عبد اهللا الثاني

ّوكان وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، يرافقه 
ّوفد حكومي، قد وصل إلى األراضي الفلسطينية ظهر 

قصى المبارك، وكان ّاليوم، واستهل ذلك بزيارة المسجد األ
في استقباله مساعد المدير العام في دائرة األوقاف 
اإلسالمية وشؤون المسجد األقصى المبارك الدكتور 
إبراهيم ناصر الدين، ومدير المسجد األقصى المبارك 
الشيخ عمر الكسواني، ومدير السياحة واآلثار الدكتور 

ف وعدد من المسؤولين في دائرة أوقا يوسف النتشة، 
  .القدس والمسجد األقصى المبارك

ّورحب الدكتور ناصر الدين بالداوود والوفد 
ًالمرافق له، مثمنا جهود جاللة الملك عبد اهللا الثاني  ّ
والحكومة واألردنيين جميعا على وقفاتهم المشرفة تجاه  ً

ّفلسطين والقدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها ّ ّ.  

حاب المسجد االقصى، وجال الوفد األردني في ر
واطلع على جميع معالم المسجد الذي تقدر مساحته 

ً دونما، والتي تحظى، في ظل الوصاية ١٤٤بنحو 
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الهاشمية، برعاية جاللة الملك عبداهللا الثاني واهتمامه 
  .الدائمين

كما اطلع الوفد على جميع مشاريع اإلعمار 
الهاشمي داخل المسجد األقصى المبارك، وزار ضريح 

 -ّ طيب اهللا ثراه -لمغفور له الشريف الحسين بن علي ا
  .بجوار المسجد األقصى المبارك

  ٣ ص٢٣/١٢/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

التآخي اإلسالمي المسيحي ثابت : الطراونة
  أردني راسخ

  

هنأ رئيس مجلس النواب المهندس  - عمان
عاطف الطراونة االخوة المسيحيين في المملكة بعيد 

د ورأس السنة الميالدية، مؤكدا االعتزاز الميالد المجي
والتقدير بقيم المحبة والتآخي التي تجمع أبناء الشعب 

وقال في . األردني األصيل وحالة العيش المشترك الفريدة
مستهل جلسة النواب، أمس األحد ان األردن عزز عبر 
العقود بقيادة آل البيت األطهار قيم التآخي اإلسالمي 

ًذلك ثابتا اردنيا راسخا، ما جعل من المسيحي باعتبار  ً ً
ًاألردن إنموذجا متميزا في تعميق معاني التسامح 

نتشارك مع إخوتنا المسيحيين في بناء «والتراحم، مضيفا 
ُهذا الوطن، فعين على األردن تحرس منجز الوطن،  ٌ
ٌوعين على فلسطين حيث مقدساتنا اإلسالمية والمسيحية 

  .«ُتئن تحت وطأة احتالل غاشم

وجدد التمسك بثوابتنا تجاه القضية الفلسطينية 
ًوالقدس، موحدين صفا واحدا خلف جاللة الملك عبد اهللا 
الثاني حيث يحمل أمانة الوصاية الهاشمية على 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس نيابة عن 
ًاالمتين العربية واإلسالمية، داعيا المولى جلت قدرته أن 

ًام علينا جميعا بالخير والتقدم واالزدهار وأن يعيد هذه األي

ًيبقى األردن دائما وابدا واحة لألمن واألمان والسالم  ً
 .والمحبة

 ٥ ص٢٣/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 ّالبطريرك ثيوفيلوس الثالث يثمن دور الملك
بتعزيز الهوية المقدسية وحماية العقارات 

 والمقدسات
  

ة البطريرك استقبل غبط - القدس المحتلة
ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين 
واألردن، امس األحد، ممثل جاللة الملك عبد اهللا الثاني، 
وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود والوفد 
المرافق، للمشاركة باحتفاالت عيد الميالد، وذلك في مقر 

بلدة القديمة في بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية بال
القدس بمشاركة لفيف من المطارنة واألرشمندريتين 

  .والرهبان

وأكد البطريرك ثيوفيلوس الثالث عن سعادته 
خالل االستقبال على الدور الهام الذي تقوم به المملكة 
األردنية الهاشمية بقيادة جاللة الملك في تعزيز الهوية 

ًمنا جهد جاللته ُالمقدسية وحماية العقارات والمقدسات، مث
بدعم بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية في معركتها 
َللحفاظ على عقاراتها الكنسية في وجه الهجمة الشرسة  َ
َالتي تستهدفها من قبل المجموعات المتشددة ذات 

  .األهداف االستيطانية

وأشار غبطته إلى أن إرسال جاللة الملك عبداهللا 
 لتمثله في أعياد الثاني، شخصيات رفيعة المستوى

الميالد في كل عام يدل على حرص جاللته على الوئام 
بين مكونات الشعب الواحد، وجديته البالغة في القيام 
بدوره كصاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات 

  .المسيحية واإلسالمية في األراضي المقدسة
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بدوره، نقل الداوود تحيات جاللة الملك عبد اهللا 
بطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث والمجمع الثاني، إلى غ

ّالمقدس وأخوية القبر المقدس والى مسيحيي األراضي  ُّ ُ
ًالمقدسة مهنئا بعيد الميالد المجيد ورأس السنة 

  .الميالدية

وزار الداوود والوفد المرافق، كنيسة القيامة 
برفقة عدد كبير من رجال الدين األرثوذكس، حيث استمع 

أهم األماكن المقدسة في الديانة إلى شرح تفصيلي عن 
المسيحية، والقيمة االيمانية والتاريخية والحضارية ألم 

  .كنائس العالم

  ٢ ص٢٣/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

دفاعي عن حقوق المسلمين : الملك
  ٕوالمسيحيين في القدس واجب وارث هاشمي

  

 هنأ جاللة الملك عبداهللا الثاني –  بترا–عمان 
ين في األردن وفلسطين وجميع أنحاء اإلخوة المسيحي

جاء ذلك، خالل استقبال جاللته . العالم باألعياد المجيدة
في قصر الحسينية امس االثنين، رؤساء الكنائس في 
األردن والقدس، وشخصيات مسيحية أردنية، وممثلين 

وأكد جاللة الملك، . عن أوقاف وهيئات مقدسية إسالمية
لمسيحيين في األردن أسرة خالل اللقاء، أن المسلمين وا

  . واحدة، تعمل من أجل مصلحة الوطن وتقدمه وازدهاره

وشدد جاللة الملك على حق كنائس القدس في 
الحفاظ على مقدساتهم وممتلكاتهم وممارسة شعائرهم 

دفاعي عن حقوق "وقال جاللته . بحرية ودورهم القوي
ٕالمسلمين والمسيحيين في القدس واجب وارث 

 جاللة الملك حرصه على التواصل مع وأكد."هاشمي
رؤساء الكنائس في األردن والقدس وممثلي األوقاف 
والهيئات المقدسية اإلسالمية، في بيت األردنيين، وقال 

  ". كل الدعم والتقدير مني"

من جهتهم، أكد المتحدثون، خالل اللقاء، أهمية 
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

قدس، مضيفين أنها الوصاية الشرعية األصيلة التي في ال
حملها جاللة الملك إرثا هاشميا نابعا من الدين والتاريخ، 
نعتز بها ونتمسك بها وال نرضى عنها بديال مسلمين 

وأعربوا عن تقديرهم لمواقف جاللة الملك في . ومسيحيين
الدفاع عن القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، 

  .فهم صفا واحدا خلف قيادة جاللة الملكمؤكدين وقو

وأكدوا أنه وفي مثل هذه المناسبات، ندرك كيف 
أن األرض المقدسة، وخاصة األردن، هي مجتمع واحد 
كبير، ومن الواضح أن الجميع يتشاركون في نفس 
الحقوق والواجبات، وفي تحمل المسؤوليات ذاتها، حيث 

 مشددين يشعر الجميع بأنهم جزء من المجتمع نفسه،
على أن األردن هو مثال يجب أن يحترم ويجل ويقتدى 

وأشادوا بجهود جاللة الملك في تعزيز اللقاءات بين . به
األديان وقيمة العيش المشترك، لجعل العالقات متناغمة 

رسالة "بشكل متزايد، مؤكدين، في هذا السياق، أن 
ستبقى مرجعا أساسيا ألي التزام جاد بالسالم " عمان

  . عتدالواال

ونيابة عن غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، 
بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال األردن وفلسطين، 
ألقى المطران خرستوفوروس عطااهللا، كلمة قال فيها 

صاحب الوصاية الشرعي على األماكن المقدسة "
اإلسالمية والمسيحية، نشكر اهللا تعالى على هذا اللقاء 

د الميالد المجيد، ميالد السيد المسيح الطيب في أيام عي
  ."سيد المحبة ورئيس السالم

وقال نحن في األردن الحبيب بنعمة اهللا، ومن ثم 
بفضل رعاية جاللتكم ننعم باألمن واالستقرار، وهذا أمر 
أساسي في أي جهد للنهوض ببلدنا الحبيب، وكلنا وعي 
ا ومعرفة بحجم التحديات والضغوط الكبيرة التي يواجهه

األردن عموما وجاللتكم بشكل خاص، وندرك جيدا أن 
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للمواقف المحقة والصادقة ثمنها، وكم يكون حملها ثقيل، 
وهذا كان دأب الهاشميين الذين حملوا قضايا األمة 
ودافعوا عنها وبذلوا في سبيلها كل غال ونفيس، وأنتم 
من هذه الساللة العربية الشريفة فمن غيركم يا سيدي 

ت المقدس برؤيتكم المستنيرة وصالبة إرادتكم يذود عن بي
  . المشرفة فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم

لذلك فنحن في كنيستنا المقدسية الوطنية "وتابع 
المحلية نشارككم هذا الحمل وذاكرين إياكم في صلواتنا 
نحو اهللا العلي القدير بشكل دائم، ملتفين حول جاللتكم 

السامية لألماكن المقدسة مؤكدين وصايتكم الهاشمية 
اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، ونسعى معكم 
بكل مواقف األمانة والوفاء ليبقى األردن بقيادة جاللتكم 
نبعا تتدفق منه أسمى الرسائل الحضارية للمشرق العربي 
العريق بكل مكوناته الروحية والحضارية التي بنيناها معا 

ترك الواحد أحد ثمارها زرعه وكان العيش المش. منذ قرون
أباؤنا وأجدادنا في هذه البالد وقدموا أمثوالت رائعة في 
بناء حضارة عظيمة أشرقت على المسكونة كلها بقيم 

  ."ٕروحية وانسانية وال أجمل

كما ألقى رئيس األساقفة بير باتيستا بيتساباال، 
المدبر الرسولي للبطريركية الالتينية في القدس كلمة، 

هذا العام، كما هو الحال في كل عام، نلتقي "ها قال في
الميالد هو العيد . مع جاللتكم لالحتفال بعيد الميالد سويا

يا لها من . الرئيس للمسيحيين في األرض المقدسة
مناسبة رائعة نرى فيها أعدادا متزايدة من الناس 
يشاركوننا أفراح العيد، ويتمنون لنا التوفيق ويعبرون لنا 

   ."كبير ومودة خالصةعن تضامن 

من واجبنا كقادة مسيحيين المحافظة على "وأكد 
التقاليد التاريخية التي حمت دائما حياة مجتمعاتنا في 

كثيرا ما نسمع عن "وقال  ."المدينة المقدسة ورافقتها
مستقبل هذه المدينة التي لها مكانة مقدسة لدى جميع 

رات المؤمنين األديان التوحيدية، والتي هي رمز فريد لمليا
  ."في العالم

يكمن مستقبل المدينة في جذورها "وأضاف 
على ركيزتين " المدينة المقدسة"وترتكز . وتاريخها

: أساسيتين تشكالن على مدى األجيال جوهر هويتها
األولى هي األماكن المقدسة، والثانية هي المكونات 

إن الجماعات . السكانية والجماعات التي تقطن المدينة
نية تجعل هذه األماكن حية، وبدورها تجعل األماكن الدي

من . المقدسة هذه الجماعات نابضة بالنشاط والحيوية
ناحية أثرت األماكن المقدسة في أصول وتاريخ 
الجماعات المذكورة، ومن ناحية أخرى، تشكلت مجتمعاتنا 

  ."حول هذه األماكن؛ ومنها انصقلت هوياتنا

 كونكم صاحب وقال مخاطبا جاللة الملك بصفة
الوصاية على األماكن المقدسة، منح التاريخ جاللتكم 

هو : والعائلة الهاشمية دورا فريدا ومميزا في هذا المجال
دور الحفاظ على هذا اإلرث، والحفاظ على الرابط الفريد 
بين األماكن المقدسة والمجتمعات الدينية التي تعيش 

 مستقبل وكما قلنا، إن هذا اإلرث يحدد أيضا. حولها
إنها مهمة مشتركة علينا جميعا أن . المدينة المقدسة

  .نحافظ عليه وأن نعززه

في السنوات األخيرة، حظينا باهتمام "وأضاف 
جاللتكم بالتحديات الواقعية التي عصفت بمدينة القدس 

كما شهدنا اهتمامكم في الحفاظ على . وبحياتها اليومية
مساهمتكم الكريمة أقصد بذلك . مواقعها األثرية المقدسة
  ."في ترميم القبر المقدس

وألقى مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد 
األقصى، فضيلة الشيخ محمد عزام الخطيب، كلمة قال 

موالي صاحب الجاللة الهاشمية، سليل المجد "فيها 
والفخار من الدوحة النبوية الشريفة، تاج أردننا الغالي 

د المسيرة وحامي وعميد أسرته وحصنه المنيع، قائ
الديار، والذائد عن حياضها وراعيها، وراعي القدس 
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والمقدسات، أحييك أجمل تحية أحملها من القدس التي 
تعشقها، وأنتهز حلول األعياد المجيدة ألتقدم لجاللتكم 
ٕولألسرة األردنية واألمة العربية واخواننا المسيحيين بأبهى 

 آيات المحبة باقات التهنئة والتبريك، ممزوجة بأصدق
والوفاء والوالء واإلخالص لجاللتكم ولعرشكم السامي 

  ."حفظكم اهللا ورعاكم

وألنكم الصدر الرحب والموئل الدافئ، "وأضاف 
الذي نتشرف به ونعتز به أتينا إليكم؛ مسلمين 
ومسيحيين، من األرض المباركة المقدسة مدينة القدس، 

قدسات، بل زهرة المدائن، ومدينة اإليمان، وحاضنة الم
تضم ثالث أقدس مقدسات المسلمين المسجد األقصى 

كما تضم أقدس مقدسات المسيحيين كنيسة . المبارك
القيامة، هذه المقدسات كان لكم شرف الوصاية عليها 
ورعايتها وحمايتها، وهي الوصاية الشرعية األصيلة 
حملتموها إرثا هاشميا نابعا من الدين والتاريخ، نعتز بها 

  ."بها وال نرضى عنها بديال؛ مسلمين ومسيحيينونتمسك 

كان من فضل اهللا علينا أن نرابط على "وقال 
ثرى القدس؛ مسلمين ومسيحيين، تربطنا وحدة الماضي 
المجيد، والغد المأمول، تجمعنا أخوة تمتاز بالمتانة 
والعمق والمحبة والوفاء، هذه األخوة هي دستورنا الذي 

عمرية التي أصلت هذه العالقة التزمنا به منذ العهدة ال
الوثيقة، واستمرت أربعة عشر قرنا، التزمنا بها جميعا ولم 

  ."نخرج عن مضامينها يوما من األيام ولن نخرج

وال زلنا بدعمكم وتوجيهاتكم السامية "وتابع 
نتالحم ونتكاتف، نهب لحماية مدينتنا التي هي حاضرة 

 مقدساتنا، عروبتنا وتاريخنا وحضارتنا وثقافتنا وأرض
نقف مدافعين وبصالبة لمن يعمل على طمس هويتنا أو 
تغيير طابعها أو يدنس مقدساتنا، فإذا حف الخطر 
بالمسجد األقصى المبارك، أو كنيسة القيامة نكون جميعا 
مسلمين ومسيحيين صفا واحدا في مواجهة هذا الخطر، 

 واحدة، وتجمعنا وحدة ندر مثيلها، وحدة إسالمية   كلنا يد

مسيحية تدعمها وتعمق أواصرها الوصاية الهاشمية التي 
تزرع فينا األمل وتمنحنا القوة للثبات والدفاع عن حقوقنا 
رغم الصعوبات والعوائق الكثيرة، ومع ذلك فقد حققنا 
إنجازات طيبة لها أثرها في الحفاظ على مقدساتنا 

  ."وحقوقنا

وما جاءت هذه اإلنجازات إال "وأضاف 
لسامية التي تنبض بالحرص على قضايا بتوجيهاتكم ا

ٕباب األسباط، وازالة البوابات  األمة ومصالحها، فهبة
ٕاإللكترونية، واعادة فتح باب الرحمة بعد إغالقه لفترات 
طويلة دون وجه حق، وأخيرا وقف االستيالء على عقارات 
الكنيسية األرثوذكسية بباب الخليل التي عملت جهات 

رفين، والتي بذلت وتبذل على تسريبها إلى المتط
البطريركية جهودا جبارة إلعادتها ألصحابها وحفظها 
أمالكا وقفية ال يجوز ألحد أن يخرجها عن دائرة الوقف، 
وكان لنا في دائرة األوقاف وال نزال وقفة مؤازرة حازمة ال 

  ."حدود لها للحفاظ على هذه األمالك

إننا يا صاحب الجاللة على العهد باقون "وقال 
حراسا أوفياء، وجنودا مخلصين نحمي مقدساتنا وأوقافنا 
من األخطار واألطماع التي تتهدها، والتي تزداد وتيرة 
حدتها يوما بعد يوم، ومنها تلك االنتهاكات اليومية 
للمسجد األقصى المبارك من المستوطنين والمتطرفين 
الذين يقومون بتأدية صلواتهم التلمودية العلنية على 

مسجد األقصى المبارك وساحاته فرادى أبواب ال
وجماعات، تحت بصر السلطات القائمة باالحتالل والتي 

  ."تغض الطرف عن أفعالهم بل وتحميهم

إن القدس والمقدسات "وقال مخاطبا جاللته 
أمانة عظيمة قمتم بحملها بهمة وعزيمة واقتدار، ألنها 
ٕعقيدة في الدين، وان قدرنا أن نكون عليها محافظين، 
بقيادتكم وتوجيهاتكم مسترشدين، نفديها بالغالي 
والرخيص، مثمنين جهودكم الرائدة في جعلها خطا أحمر 
ال يمكن تجاوزه أو التهاون فيه، حفظكم اهللا ورعاكم 
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وسدد للخير خطاكم وأبقاكم لنا مسلمين ومسيحيين سندا 
معينا، ونورا يضيئ قلوبنا ودروبنا ويمدنا بطاقات تزيدنا 

  ". اسكا على حقوقناثباتا وتم

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، 
ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، ومستشار 
جاللة الملك للسياسات واإلعالم، ومفتي عام المملكة، 

ٕسالمية، وامام ووزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإل
  .الحضرة الهاشمية

  ٢٤/١٢/٢٠١٩بترا 

* * * * *  

نا في الوصاية على المقدسات خلف قائد
 اإلسالمية والمسيحية

  

 رأي الدستور

ًنفخر في األردن ملتفين صفا واحدا ال اعوجاج  ً
 الثاني، حيث فيه، خلف قائدنا جاللة الملك عبد اهللا

يحمل إرث آل هاشم األطهار في الوصاية على المقدسات 
  .اإلسالمية والمسيحية في القدس

ونقول لسيدنا وهو يبرق برسائل الدفاع عن 
إن شعبك كله : حقوق المسلمين والمسيحيين في القدس

معك يا وارث مجد هاشم، وال تثني من عزائمنا الخطوب، 
ديها، وما بطوالت جيشنا ودون القدس مهجنا وأرواحنا تف

على أسوارها إال صفحة من صفحات المجد التي اعتاد 
شعبك وجيشك أن يسطرها بالدم الزكي وأجل معاني 

  .الفداء

ًباألمس جدد القائد ثابتا وراسخا بقي مالزما ال  ً ً
يتزحزح في خطاباته، بأن دفاعه عن حقوق المسلمين 

ك عبر ٕوالمسيحيين في القدس واجب وارث هاشمي، وذل
تهنئته لإلخوة المسيحيين في األردن وفلسطين وجميع 
أنحاء العالم باألعياد المجيدة، خالل استقباله رؤساء 

الكنائس في األردن والقدس، وشخصيات مسيحية أردنية، 
  .وممثلين عن أوقاف وهيئات مقدسية إسالمية

ونؤكد من خلف قائدنا أننا في األردن مسلمين 
 تعمل من أجل مصلحة الوطن ومسيحيين أسرة واحدة،

وتقدمه وازدهاره، داعمين لحق كنائس القدس في الحفاظ 
  .على مقدساتهم وممتلكاتهم وممارسة شعائرهم بحرية

هو موقف صلب يعبر عنه باستمرار جاللة 
الملك عبد اهللا الثاني تجاه القضية الفلسطينية والدفاع 

شرعية ًعن القدس، انطالقا من اإليمان العميق بعدالة و
القضية الفلسطينية وحق األشقاء في نيل حقوقهم 
ًالتاريخية على ترابهم الوطني، وانطالقا أيضا من شرعية  ً
دينية وتاريخية في الوصاية الهاشمية على المقدسات 

  .اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف

وهو موقف ما تبدل وبقي على ثباته في السر 
ًوالمحافل بقي واضحا ال والعلن، وعبر مختلف المنابر 

مواربة فيه، حيث ال نقبل بأي حلول مجتزأة تهضم حقوق 
الشعب الفلسطيني، ولن نقبل بتغيير الوضع القانوني 
والتاريخي في القدس، ولن نساوم على أرض األنبياء 
ولن نقبل أي محاولة لتهويدها، وحق المسلمين 

  .والمسيحيين فيها أبدي وتاريخي

  ١٧ص ٢٤/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

البريد األردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع 
 "القدس عاصمة فلسطين"التذكارية بعنوان 

  

 طرح البريد األردني إصدارا جديدا -  بترا–عمان 
 للبيع للجمهور اعتبارا ٢٠١٩من الطوابع التذكارية لعام 
 .٢٤/١٢/٢٠١٩من صباح يوم غد الثالثاء 

 إصدارات الطوابع ويأتي اإلصدار ضمن خطة
 ، ويتكون من فئة واحدة، وهي فئة ٢٠١٩البريدية لعام 
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دينار وعشرين قرشا، باإلضافة إلى مغلف اليوم األول 
 .للطابع بقيمة دينار وسبعين قرشا مع الطوابع

ًوسيكون هذا االصدار متوفرا في قسم الطوابع 
البريدية في مبنى شركة البريد الرئيس الكائن في 

  . بجانب مبنى اإلذاعة والتلفزيونالمقابلين

  ٤٠ ص٢٤/١٢/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

األردن مستعد لتقديم كل أشكال الدعم : الداوود
  للشعب الفلسطيني

 

 التقى وزير الدولة لشؤون - بترا –رام اهللا 
رئاسة الوزراء سامي الداوود بحضور رئيس مكتب 

ة رام التمثيل األردني لدى فلسطين محمد أبو وندي، بمدين
اهللا، مساء امس الثالثاء، أمين عام مجلس الوزراء 

  .الفلسطيني أمجد غانم

وعبر غانم عن تقدير الشعب الفلسطيني العميق 
وقيادته للمواقف األردنية الداعمة والمساندة للقضية 
ّالفلسطينية، بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني على 

  .جميع الصعد، وفي مختلف المجاالت

 أكد الداوود عمق العالقات األخوية بين بدوره،
الشعبين والقيادتين األردنية والفلسطينية، واستعداد 
ًالمملكة التام لتقديم كل أشكال الدعم، مشيدا بعمل 
ٕالحكومة الفلسطينية واصرارها على النهوض بقطاع 
الخدمات الفلسطيني، خاصة الخدمات الصحية المقدمة 

  .للمواطنين

ًن الجانبين عددا من القضايا، وتناول اللقاء بي
أبرزها إمكانية إجراء االنتخابات الفلسطينية المقبلة في 
مدينة القدس، وطبيعة الصعوبات التي يواجهها 

  .المقدسيون جراء االنتهاكات اإلسرائيلية المتكررة بحقهم

وفي سياق آخر، استعرض الجانبان آلية عمل 
واتفقا على مجلس الوزراء في كال البلدين الشقيقين، 

أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين، فيما يتعلق باإلعداد 
  .لجلسات مجلس الوزراء

وسلم غانم الداوود تقرير متابعة نتائج زيارة 
الوفد الوزاري الفلسطيني إلى األردن خالل شهر تموز 

ير بتحقيق كافة الماضي، حيث أبدى الداوود اهتمامه الكب
  .النتائج المرجوة

  ٣ ص٢٥/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

الردن يدين استمرار االنتهاكات االسرائيلية ا
  بحق االقصى

 

أدانت وزارة  -  نيفين عبد الهادي- عمان 
الخارجية وشؤون المغتربين استمرار االنتهاكات 
/ اإلسرائيلية المتواصلة بحق المسجد األقصى المبارك
طة الحرم القدسي الشريف، والتي كان آخرها سماح الشر

 لعضو كنيست باقتحام الحرم الشريف،   اإلسرائيلية امس
واستمرارها بادخال مجموعات المتطرفين والتغاضي عن 

  .تصرفاتهم داخل الحرم الشريف

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف 
اهللا الفايز رفض هذه االنتهاكات المتواصلة التي تمثل 

 أنحاء العالم، ًاستفزازا لمشاعر المسلمين في جميع
وانتهاكا اللتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة باالحتالل 

     .ًوفقا للقانون الدولي

وحذر من مغبة استمرار هذه االنتهاكات التي ال 
تساهم إال بزيادة التوتر واالحتقان، وطالب بوقفها، 
ًوباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، مشددا على 

 ١٤٤قصى المبارك بكامل مساحته البالغة أن المسجد األ
  .دونما هو مكان عبادة للمسلمين فقط

  ٢ ص٢٦/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  
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المسجد األقصى مكان عبادة : األردن
  للمسلمين فقط

 

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باألردن 
المسجد  استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة بحق

المبارك، والتي كان آخرها سماح الشرطة  األقصى
، األقصى يوم االربعاء لعضو كنيست باقتحام" اإلسرائيلية"

واستمرارها بإدخال مجموعات المتطرفين والتغاضي عن 
 .تصرفاتهم داخل األقصى

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف 
اهللا الفايز رفض هذه االنتهاكات المتواصلة التي تمثل 

عر المسلمين في جميع أنحاء العالم، ًاستفزازا لمشا
بصفتها القوة القائمة " إسرائيل"وانتهاكا اللتزامات 

 .ًباالحتالل وفقا للقانون الدولي

وحذر من مغبة استمرار هذه االنتهاكات التي ال 
تساهم إال بزيادة التوتر واالحتقان، وطالب بوقفها، 

 على ًوباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، مشددا
 ١٤٤أن المسجد األقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 

 .دونما هو مكان عبادة للمسلمين فقط

 ٢٨/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  استمرار األردن بدوره التاريخي في حماية القدس 

ًوالدفاع عنها انطالقا من الوصاية الهاشمية على 
  مقدساتها

 حقوقهم العادلة دعم متواصل للفلسطينيين لنيل
  وتعزيز االستقرار في المنطقة

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

  .ًاواجتماعيا وتنموي

كما تصدرت األولويات الوطنية وتحقيق التنمية 
االقتصادية واالستقرار السياسي في المنطقة، ونشر السلم 
واألمن الدوليين، وتوضيح المفاهيم السمحة التي ينطلق 
منها الدين اإلسالمي الحنيف، وتعزيز آفاق التعاون بين 
مختلف الثقافات والشعوب، اهتمامات جاللة الملك خالل 

، والتي ترافقت مع جهود دولية متواصلة ٢٠١٩ام الع
لحماية المصالح الوطنية والتأكيد على ثوابت الدولة 

  .األردنية بوجه عام

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

تقاء بمستوى معيشة المواطن وتحسين ظروفه لالر
االقتصادية، والنهوض بنوعية الخدمات المقدمة له، 
والتخفيف من معاناته في مختلف الظروف، إلى جانب 
التوجيهات المستمرة من جاللته للحكومة، لضمان توفير 

  .>>...حياة ومستقبل أفضل لألردنيين

شر مع ًواستمرارا للنهج الملكي في التواصل المبا
المواطنين، حرص جاللة الملك طيلة هذا العام على زيارة 
العديد من مناطق المملكة، ولقاء المواطنين فيها، فيما 
ًشهد الديوان الملكي الهاشمي، بيت األردنيين جميعا، 
لقاءات عديدة مع ممثلي الفاعليات الشعبية والرسمية، 
ركزت بمجملها على سبل تحسين وتطوير األوضاع 

تصادية والمعيشية للمواطنين، حيث عكست هذه االق
اللقاءات اهتمام جاللته وحرصه على االستماع مباشرة 
من المواطنين واالطالع على التحديات التي تواجههم 

  .وسبل تجاوزها

ًوتأكيدا على التعاون الدولي لمواجهة .. >>
ًمختلف األخطار والتصدي لها، ألقى جاللة الملك خطابا 

لعامة لألمم المتحدة، خالل الجلسة العامة في الجمعية ا
الجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية في نيويورك، 
أكد فيه أن استمرار االحتالل اإلسرائيلي مأساة أخالقية 
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عالمية، وال يمكن ألي احتالل أو نزوح أو إجراءات تتخذ 
بالقوة أن تمحو تاريخ شعب أو آماله أو حقوقه، أو أن 

لتراث الحقيقي للقيم المشتركة بين أتباع الديانات ُتغير ا
السماوية الثالث، كما شدد جاللته في الخطاب على أنه 
ما من شيء يستطيع أن يسلب حقوق الشعب الفلسطيني 

  .الدولية بالمساواة والعدالة وتحقيق المصير

وبذات الصدد، يجدد جاللة الملك باستمرار 
والواضح تجاه القضية التأكيد على موقف األردن الثابت 

الفلسطينية بدعم األشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم 
العادلة والمشروعة، وقيام دولتهم المستقلة على خطوط 

، وعاصمتها القدس ١٩٦٧الرابع من حزيران عام 
  .الشرقية على أساس حل الدولتين

وخالل مشاركة جاللة الملك بأعمال الدورة 
ة الدول العربية على العادية الثالثين لمجلس جامع

مستوى القمة والقائه كلمة األردن فيها، والتي عقدت في 
تونس، أكد جاللته أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى 
الهم األول الذي يشغل الوجدان العربي، وأن األساس في 
التعاطي معها ال بد أن يكون ضمن ثوابتنا العربية، 

تاريخي في حماية ًمشددا على أن األردن مستمر بدوره ال
ًالقدس والدفاع عنها، انطالقا من الوصاية الهاشمية على 

  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها

كما شدد جاللته على ضرورة االنتقال من مرحلة 
مواجهة التحديات كل على حدة إلى التطبيق الحقيقي 

آن األوان «ًلمفهوم العمل العربي المشترك، مضيفا 
 ونقود مجتمعاتنا نحو األمن لنستعيد بوصلتنا

  .>>...«واالزدهار

واستقبل جاللة الملك رؤساء البرلمانات .. .<<
 لالتحاد البرلماني ٢٩العربية المشاركين بأعمال الدورة 

القدس «العربي، التي عقدت في عمان تحت شعار 
  .>>...«العاصمة األبدية لدولة فلسطين

ع وأكد جاللة الملك خالل مباحثاته م.. .<<
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة تكثيف الجهود 
الدولية إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وتحقيق 
السالم العادل والدائم وفق حل الدولتين الذي يضمن 
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من 

  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧حزيران عام 

  ٢ ص٣٠/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 مليون دينار ٨١موازنة األوقاف : الخاليلة
  مليون للمسجد األقصى١٢ر٩منها 

  

ناقشت اللجنة المالية النيابية موازنات  - مانع
وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية والمؤسسات 

  .التابعة لها، ودائرتي اإلفتاء العام للمملكة، وقاضي القضاة

يس اللجنة المالية النيابية الدكتور خالد وقال رئ   
إن المجلس يقدر عاليا دور المؤسسات الدينية : البكار

وجهودها في بث معاني االسالم الصحيح بين أفراد المجتمع 
  .ومحاربة األفكار الهدامة المتطرفة

وشددت اللجنة على ضرورة دعم الوزارة 
مع ومؤسساتها ومساندتها بما يعزز حضورها في المجت

ويحفظ األمن االجتماعي في ظل انتشار األفكار المتطرفة 
  .التي باتت تغزو العالم عبر شبكات التواصل االجتماعي

وقال وزير األوقاف والشؤون والمقدسات 
إن موازنة الوزارة للعام : اإلسالمية الدكتور محمد الخاليلة

 مليون ١٢ر٩   مليون دينار، منها٨١ بلغت نحو ٢٠٢٠
ة للنفقات الجارية للمسجد األقصى المبارك، دينار مخصص

فيما يتم ترميم وصيانة المسجد، وساحاته، ومرافقه من 
خالل صندوق األعمار الهاشمي الذي يحظى بدعم مالي 

  .>>...ومعنوي مستمر من جاللة الملك عبداهللا الثاني

 ٤ ص٣١/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 األب عطا اهللا حنا يشكر األردن
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شكر رئيس أساقفة سبسطية للروم  - عمان
األرثوذكس في القدس المطران عطا اهللا حنا األردن على 
ما قدمه له من خدمات صحية خالل تلقيه العالج في 
أحد المستشفيات بعمان، مثمنا الزيارات التي قام بها 
مسؤولون وحزبيون ونواب وشخصيات عامة وشعبية في 

 صفحته على وكتب األب حنا في منشور على. األردن
َلن نألوا جهدا حتى الوصول الى النتيجة : الفيس بوك

الحقيقية حتى وان احتاج هذا الى مزيد من الوقت 
  .والجهد

اود ان ابعث بكلمة شكر وتقدير وامتنان لكافة 
ابنائنا واعزائنا واصدقائنا في فلسطين وفي سائر ارجاء 

ني هذا المشرق العربي، وسائر ارجاء العالم الذين ذكرو
في صلواتهم وادعيتهم خالل األيام العصيبة المنصرمة 

  . بأنني ما زلت بحاجة الى صلواتكم وأدعيتكم: قائال لهم

 ٢ ص٣١/١٢/٢٠١٩الدستور 

  وبهذه المناسبة السعيدة

  

يسعد اللجنة الملكية لشؤون القدس أن تتقدم 
إلى سيادة المطران عطااهللا حنا أحد الصامدين والمدافعين 

عربي في القدس بأحر التهاني بسالمته عن الحق ال
داعين اهللا أن يحفظه . ًوعودته معافا إلى أرض الوطن

ًويبقيه مدافعا عن القدس بمساجدها وكنائسها في وجه 
 .االحتالل

كما تتقدم لسيادته ولألمة العربية بأحر التهاني 
  والتبريك بمناسبة األعياد المجيدة 

  " الميالديةرأس السنة"و " عيد الميالد المجيد"

  وكل عام وأنتم بخير

* * * * *  


	ون�א���س�����א������א�� �

اللجنة الملكية لشؤون القدس تشارك في 
 فعالية أيام مقدسية

 

ّشهدت العاصمة عمان وعلى مدار ثالثة أيام 
، وقد )أيام مقدسية(فعاليات وأنشطة متنوعة تحت عنوان 

دس عاطف تضمن حفل االفتتاح كلمة راعي الحفل المهن
الطراونة رئيس مجلس النواب وتبعها كلمة أمين عمان 
الدكتور يوسف الشواربة وكلمة وزير االوقاف الدكتور 
محمد الخاليلة وكلمة النائب يحيى السعود رئيس لجنة 
فلسطين النيابية كما حضر حفل االفتتاح سفير دولة 
الكويت في االردن وفلسطين ورئيس مجلس االوقاف 

ي القدس الشيخ عبد العظيم سلهب ومندوب االسالمية ف

سفارة فلسطين وأمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس 
 .عبد اهللا كنعان

وتأتي مشاركة اللجنة الملكية لشؤون القدس 
ومساهمتها في االعداد لهذه الفعالية ذات البعد الوطني 
والقومي بالشراكة مع وزارة األوقاف ولجنة فلسطين 

ّة عمان ووزارة الشباب ووزارة الثقافة اضافة النيابية وأمان
الى عدد من المؤسسات الرسمية واألهلية، وبحضور 
مقدسي سواء في أوراق الندوات أو المعارض الثقافية 
والفلكلورية التي اقيمت على هامش المؤتمر، كما كانت 
هناك مشاركة شبابية ونسائية واسعة والفتة عكست 

طينية في قلوب االردنيين أهمية القدس والقضية الفلس
باعتبارها القضية األولى على جدول اهتمام القيادة 
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الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية والدينية على 
 .المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس

وخالل حفل االفتتاح عرض فيلم وثائقي تحت 
عنوان الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية 

نتاج اللجنة الملكية لشؤون القدس والمسيحية من ا
واخراج فراس ابراهيم عليان مدير االخبار في اللجنة 
الملكية لشؤون القدس، عرض فيه الجذور التاريخية 

م ١٩٢٤للوصاية الهاشمية وابرز مالمحها منذ عام 
وحتى اليوم كما تخلله اقتباسات القوال الهاشميين ومنها 

ني بن الحسين والتي أكد أقوال جاللة الملك عبد اهللا الثا
 .فيها على الموقف االردني والثابت تجاه مدينة القدس

وخالل الندوة االولى للفعالية والتي كانت بعنوان 
أمين عام  قدم" الدور األردني في الدفاع عن القدس"

اللجنة الملكية لشؤون القدس االستاذ عبداهللا كنعان 
شمية على بعنوان الوصاية الها ورقة من قسمين االول

المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس، والثاني 
الدور االردني بقيادته "توضيحي وتحليلي بعنوان 

قراءة في (الهاشمية في حماية والدفاع عن مقدساتها 
، ناقش فيها العالقة التاريخية بين ")الوصاية الهاشمية

االردن والقضية الفلسطينية والقدس والدور الهاشمي 
 والتضحيات التي بذلوها تجاه فلسطين والقدس، والجهود

السيما االعمار الهاشمي ورعاية االوقاف اضافة الى 
التحرك الدبلوماسي النشط تجاه القدس في المحافل 
الدولية، كما تضمنت الورقة توصيات مهمة أكد فيها 
على ضرورة التمسك ودعم الوصاية الهاشمية وطرح 

افية واجتماعية يمكن ًأيضا فيها نماذج لمبادرات ثق
 .التركيز عليها لتعزيز ثبات اهلنا في مدينة القدس

دور المرأة المقدسية في "وفي ندوة بعنوان 
، "الحفاظ على الهوية العربية واالسالمية في القدس

قدمت السيدة سوسن كيالني مديرة العالقات العامة 
واالعالم في اللجنة الملكية لشؤون القدس ورقة تفصيلية 

ارت فيها الى دور وتضحيات المرأة المقدسية والتي اش
عرفتها بأنها كل من عملت وضحت من أجل القدس، 
وناقشت االثر االجتماعي واالقتصادي والثقافي الخطير 
لالعتداءات والمضايقات االسرائيلية غير القانونية على 
المرأة واالسرة المقدسية، ولكن هذا التحدي واجهته االسرة 

لمقدسية بالصمود والعزيمة والقدرة على والمرأة ا
المجابهة، حتى اصبحت المرأة المقدسية نموذج معاصر 
للمرأة المدافعة عن حريتها ووطنها وكرامة أمتها، وان 
المرأة االردنية التي كان لها حضور مميز في هذا اليوم 
لتظهر الدعم لشقيقتها المرأة المقدسية والفلسطينية وقد 

ر لجعل قضية القدس حاضرة في وجهت دعوة للحضو
قلوب االجيال، ولاللتفاف حول القيادة الهاشمية ترجمة 

 .لقول جاللة الملك شعبي كله معي

وقد شاركت اللجنة الملكية طيلة أيام الفعالية 
بمعرض تضمن عروض تلفزيونية ووثائقية من انتاج 
اللجنة الملكية لشؤون القدس وعرض وتوزيع مجاني 

ة الملكية بما في ذلك التقرير اليومي الصدارات اللجن
الذي تصدره اللجنة الملكية لشؤون القدس والذي يوزع 

ًمحليا ودوليا على اكثر من  ًالف عنوانا الكترونيا، ) ٢٥٠(ً ً
ًكما قدمت دعما لبعض االنشطة ومنها جدارية القدس 
الذي قامت به جامعة عمان األهلية وجمعية القبة 

  .الثقافية

  ٤/١٢/٢٠١٩ية لشؤون القدس اللجنة الملك

* * * * *  

: بيان صحفي للجنة الملكية لشؤون القدس
طقس استعماري ).. حانوكا(عيد األنوار 

 صهيوني ال احتفال ديني يهودي
 

 * عبداهللا كنعان

تستند السياسة االستعمارية االحاللية اإلسرائيلية 
في تطبيق مخططاتها الصهيونية في فلسطين والقدس 
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ومبررات دينية زائفة هدفها تضليل الرأي العام على ذرائع 
العالمي وكسب تعاطفه لصالحها، وتشكل الطقوس الدينية 
مناخا مناسبا لتنفيذ الحكومة اإلسرائيلية والمنظمات 
اليمنية الداعمة لها عمليات تهويد ممنهجة في القدس 
تطال المسجد االقصى المبارك بكامل مساحته 

  ).دونما١٤٤(

يام يحتفل اليهود بعيد األنوار، أو وفي هذه األ
، ويتم )تدشين“وهي كلمة عبرية تعني (” حانوكا“

االحتفال بهذا العيد إحياء لذكرى تدشين وبناء الهيكل 
 قبل الميالد، ١٦٤الثاني المزعوم في مدينة القدس سنة 

وتشير الرواية اليهودية المضللة إلى أن عددا من اليهود 
 إشعال الزيت في الشمعدان وحين كانوا يهمون بإعادة

، لم يكن قد بقي من الزيت سوى ما )المينورا(السباعي 
يكفي الشعاله الى يوم واحد فقط، غير أن هذه الكمية 
الضئيلة من الزيت، وبفضل معجزة حسب زعمهم استمرت 
لمدة األيام الثمانية المطلوبة حتى موعد عصر الزيتون، 

ّالشمعدان الثماني وأبرز طقوس العيد إشعال الشموع في  ُ
بعد غروب الشمس، بحيث يتم في ) والمسمى حانوكياه(

ليلة العيد األولى إشعال شمعة واحدة يرافقها تالوة 
صلوات معينة وفي الليالي االخرى يتكرر األمر حتى 
نهاية العيد باشعال الثماني شمعات، كما يتم نصب 

ني الشمعدانات الكهربائية العمالقة في الساحات والمبا
  .العامة

ويعتبر هذا العيد من االعياد اليهودية الخطرة 
على مقدساتنا اإلسالمية والمسيحية، فهو الوحيد المرتبط 
بحسب أكاذيبهم وتقاليدهم بالهيكل المزعوم وبالتالي 
ينعكس التهديد المباشر على المسجد األقصى المبارك، 
ومن المعلوم لدى الباحثين بأن عيد الحانوكا ليس من 

ألعياد اليهودية المذكورة في التوراة، لكنه من أكثر ا
منظمات (األعياد اليهودية شعبية ففي هذا العيد تنشط 

طالب ”، و”نساء ألجل الهيكل“مثل منظمات ) الهيكل

اتحاد ” و” برنامج هليبا التوراتي”، و”ألجل الهيكل
بدعوة المستوطنين الصهاينة إلى ” منظمات الهيكل

في اقتحامات مكثفة ومستمرة للمسجد المشاركة الواسعة 
األقصى المبارك، بذريعة إقامة طقوس وشعائر تلمودية 
في المسجد االقصى لالحتفال بعيد االنوار، ومن ضمنها 
الدعوة إلدخال الشمعدان اليهودي إلى قلب المسجد 
االقصى المبارك إضافة إلى نصب شمعدان آخر عند 

  .حائط البراق

فإن الحكومة اإلسرائيلية ومن الناحية السياسية 
تستغل هذا العيد لالستمرار في مشروعها التهويدي 
الممنهج في فلسطين والقدس القائم على االعتداءات 
والجرائم اليومية، إضافة إلى سعيها لكسب مواقف بعض 
الدول المنحازة لها، فيذكر انه وبمناسبة االحتفال بهذا 

 بين وزير  كان اللقاء٢٠١٨العيد في العام الفائت 
الخارجية األميركي بومبيو ونتنياهو في بروكسل حيث 

) الحانوكا(أوقد االثنان الشمعة الثانية من عيد األنوار 
اليهودي، ليشكره نتنياهو على مواقفه وتصريحاته لصالح 
اسرائيل والتي عززها بومبيو هذا العام بالقول بشرعية 

رارات الدولية ًالمستعمرات اإلسرائيلية، علما بأن جميع الق
 الصادر ٢٣٣٤ترفضها بما فيها قرار مجلس األمن رقم 

، والذي يطلب االيقاف الفوري لالستيطان ٢٠١٦العام 
اإلسرائيلي، والمالحظ أن احتفاالت اليهود بهذا العيد في 
األراضي العربية المحتلة، يستهدفون فيها قبلة المسلمين 

  .األولى ويستفزون بها مشاعر المسلمين

اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي ترصد ما إن 
يجري في القدس من أخبار ووقائع تشير الى خطورة 
وأبعاد ما يتصل بهذه االعياد من طقوس تستغل لزيادة 
الهجمة على أهلنا ومقدساتنا االسالمية والمسيحية في 
مدينة القدس، وترى أن المعنى الحقيقي لألعياد في كل 

المحبة بين شعوب األرض، الشرائع هو السالم ونشر 
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ًخالفا لما تقوم به اسرائيل والمنظمات اليمينية من بث 
  .أفكار وممارسات الكراهية والحقد

إن اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد على 
الموقف األردني التاريخي الثابت المنطلق من الوصاية 
الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية والمتمثلة 

وصاية جاللة الملك عبد اهللا الثاني ابن بصاحب ال
الحسين حفظه اهللا، هذا الموقف الذي يطالب الجامعة 

العربية ومنظمة التعاون االسالمي والمنظمات العالمية 
الشرعية بضرورة الضغط على إسرائيل لاللتزام بقرارات 
الشرعية الدولية، باعتبارها الوحيدة الضامنة لالجيال أن 

 .تعيش بسالم

  مين عام اللجنة الملكية لشؤون القدسأ* 

  ٢٨/١٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

�	ون�������

الرئيس الفلسطيني يطالب االتحاد االوروبي 
 باالعتراف بفلسطين

  

 قصفت طائرات - وكاالت - رام اهللا -غزة 
االحتالل اإلسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر أمس 

قطاع غزة موقعين تابعين للمقاومة الفلسطينية شمال 
  .وفق مصدر امني فلسطيني

وقال المصدر لمراسل وكالة األنباء االردنية في 
بيت  وغزة ان طائرات االختالل قصفت موقعي فلسطين

الهيا الشرقي التابعين لكتائب القسام الجناح العسكري 
لحركة حماس بعدد من الصواريخ مما ادى الى اضرار 

  .باتكبيرة بالموقعين ولم يبلغ عن وقوع إصا

إلى ذلك شدد الرئيس محمود عباس أمس على 
أهمية دور أوروبا كقوة رئيسة في العالم إلنقاذ المسيرة 
السياسية، وذلك من خالل االعتراف األوروبي الجماعي 

  .بدولة فلسطين خدمة للسالم وحل الدولتين

جاء ذلك خالل استقبال الرئيس عباس، بمقر 
 السامي لتحالف األمم  الممثل،الرئاسة في مدينة رام اهللا

  .المتحدة للحضارات ميغيل موراتينوس

واطلع الرئيس عباس، المسئول األممي، على 
آخر مستجدات األوضاع في األراضي الفلسطينية، وما 
وصلت إليه العملية السياسية من مأزق حقيقي جراء 
اإلجراءات اإلسرائيلية والقرارات األميركية المخالفة لقرارات 

  . دوليةالشرعية ال

واكد أهمية الدور الذي يمكن للمجتمع الدولي 
القيام به للحفاظ على مبادئ القانون الدولي والشرعية 
الدولية التي قامت عليها العملية السياسية إلنهاء 
ٕاالحتالل واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

حزيران العام القدس الشرقية على حدود الرابع من 
١٩٦٧.  

  ١٨ص ١/١٢/٢٠١٩د الغ

* * * * *  

المنتدى العربي الدولي من أجل العدالة لفلسطين 
ًيلتقي بشخصيات إيرلندية تحضيرا إلحياء اليوم 

  العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
 

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

والتقى حالق مع عدد من أصدقاء فلسطين، 
بينهم برلمانيون وناشطون باإلضافة إلى رئيس حزب 

االيرلندي جيري ادامز، ورئيس كتلة النواب " شين فين"
ًا إلحياء اليوم األحرار في البرلمان االيرلندي وذلك تحضير

 /نوفمبر ٢٩ ي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فيالعالم
ًتشرين الثاني الحالي، وتحضيرا لتحرك واسع في 
برلمانات أوروبا ضد قوانين االعتقال اإلداري الصهيوني، 

  .السيما أن ايرلندا كانت أول من عانى منها

  ١/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 يعلن دعم تحالف تفكيك فلسطينيو الخارج
  اإلسرائيلي األبارتايد

  

المؤتمر الشعبي لفلسطينيي " أعلن -إسطنبول 
، "األبارتايد"، اليوم األحد، تبنيه مخرجات مؤتمر "الخارج

ودعمه للتحالف الدولي من أجل تفكيك نظام الفصل 
 .العنصري اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

و فلسطيني"جاء ذلك في بيان صادر عن 
، الذي عقد في "األبارتايد"، عقب انتهاء مؤتمر "الخارج

مدينة إسطنبول التركية، يومي الجمعة والسبت، بتنظيم 
المنظمة العالمية لمناهضة التمييز والفصل العنصري، 
وبشراكة مع اتحاد المنظمات األهلية في العالم اإلسالمي، 

المؤتمر العالمي األول حول األبارتايد "تحت عنوان 
، في فندق "األبعاد والتداعيات وسبل المواجهة: إلسرائيليا

 .ماريوت بمدينة إسطنبول، وفق قدس برس

ًوشهد المؤتمر حضورا الفتا لشخصيات رسمية،  ً
من بينها عدنان تانري فاردي كبير مستشاري الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، والدكتورة ريما خلف رئيس 

ييز والفصل العنصري، المنظمة العالمية لمناهضة التم

وعلي كرت رئيس اتحاد المنظمات األهلية في العالم 
اإلسالمي، والمطران عطا اهللا حنا رئيس أساقفة سبسطية 

 شخصية ٣٠٠للروم األرثوذكس، وبمشاركة أكثر من 
يمثلون العديد من منظمات المجتمع المدني، وسياسيين 
وأكاديميين ودبلوماسيين وناشطين من جميع أنحاء 

 .العالم

، الذي يتخذ من "المؤتمر الشعبي"ودعا 
تعميم مثل هذه "العاصمة بيروت مقرا له، في بيان، إلى 

األنشطة الفاضحة لممارسات وسياسات الكيان 
 ".العنصري

هذه األنشطة والبرامج من شأنها "وأكد أن 
محاصرة الكيان الصهيوني، وخلق أجواء دولية داعمة 

 ".للحق الفلسطيني

 -" مؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارجال"وشدد 
والذي يهدف لتفعيل دور الفلسطينيين بالخارج تجاه 

وضع حد لسياسة " على ضرورة العمل على -قضيتهم 
الفصل العنصري التي يتبعها االحتالل اإلسرائيلي بحق 

 ".الشعب الفلسطيني

" األبارتايد"واختتم المؤتمر العالمي األول حول 
اإلسرائيلي، فعالياته مساء اليوم ) ينظام الفصل العنصر(

السبت في مدينة إسطنبول بالدعوة إلى تكثيف الجهود 
الفلسطينية والدولية لكشف وتعرية السياسات العنصرية 

 .اإلسرائيلية ومخالفتها لكل القوانين والمواثيق الدولية

وأعلن المؤتمر في ختام أعماله، عن تأسيس 
اإلسرائيلي، يهدف إلى " داألبارتاي"ائتالف دولي لمناهضة 

اإلسهام في تفكيك هذا النظام المفروض على الشعب "
ً، مشيرا "الفلسطيني ضمن إطار تحقيق العدالة والكرامة

إلى أن التحالف سيستعمل الوسائل القانونية كافة 
 .لتحقيق تلك الغاية

سيعمل للوصول إلى "وأكد أن هذا التحالف 
ث وأنشطة المقاطعة، أقصى حد من التأثير من خالل البح
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وهذا التحالف سيلتزم مبادئ القانون الدولي والقانون 
 ".الدولي اإلنساني

يشار إلى أن المنظمة العالمية لمناهضة التمييز 
والفصل العنصري أنشئت بهدف مكافحة جميع أشكال 
التمييز واالستغالل والفصل العنصري بكل الوسائل 

لفصل العنصري المتاحة قانونيا، بما في ذلك نظام ا
 .المفروض على الشعب الفلسطيني

  ١/١٢/٢٠١٩المركز الفلسطيني لالعالم 

* * * * *  

 الملك يؤكد حقائق الصراع العربي اإلسرائيلي
  

 رمضان الرواشدة

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

النتهاكات االسرائيلية للشعب الفلسطيني حجم الرفض ل
ومن ورائهم االدارة االميركية بقيادة دونالد ترمب المتحيز 

  .إلسرائيل

ومن بين ردود الفعل الالفتة كانت المذكرة التي 
 عضوا في الكونغرس األميركي ١٣٠وقعها اكثر من 

والرافضة لتصريحات وزير الخارجية االميركي بومبيو 
وطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية حول شرعية المست

ان مثل هذه التصريحات - هذه المذكرة - والتي اكدت
تلحق الضرر الكبير بعملية السالم وبمقولة الراعي 
االميركي النزيه وتضر ايضا بمصالح الواليات المتحدة 

  .االميركية مع الدول العربية واإلسالمية

المراقب للوضع العالمي يدرك حجم التعاطف 
الكبير مع القضية الفلسطينية في مختلف محافل العالم 
ومن بينها جامعات امريكية رفض الطلبة فيها المشاركة 

في محاضرات لقيادات عسكرية واعالمية اسرائيلية 
  .وقاطعوا المحاضرات بالهتاف لفلسطين

الملك عبداهللا الثاني وفي رسالة وجهها إلى 
لفلسطيني لحقوقه رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب ا

غير القابلة للتصرف اكد على الموقف الوطني االردني 
الثابت من الصراع العربي االسرائيلي وعلى مفاتيح الحل 
السلمي ان ارادت اسرائيل العيش بسالم في المنطقة 

  .والتعامل مع شعوبها

فقد اكد الملك على ان القضية الفلسطينية هي 
رق االوسط ويجب ان مفتاح السالم واالستقرار في الش

تعالج جميع قضايا الحل النهائي وعلى رأسها قضية 
القدس وحق الالجئين بالعودة والتعويض عبر مفاوضات 
جادة تضمن اطارا للتسوية الشاملة على اساس قرارات 

  .الشرعية الدولية

إن القضية الفلسطينية ما زالت هي القضية 
مقرون المركزية للعرب والمسلمين والحل السلمي ال

باعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ما زال هو الحل 
المطروح استنادا لمقررات جامعة الدول العربية ومنها 
مبادرة السالم العربية التي تؤكد على انه ال بديل عن 
دولة فلسطينية كاملة السيادة غير مقطعة االوصال 

  . وعاصمتها القدس الشرقية

حقوق سيوفر ان قيام اسرائيل باالعتراف بهذه ال
 ٥٧لها االمن في المنطقة والتعايش مع شعوب اكثر من 

دولة عربية واسالمية وان عدم االعتراف بهذه الحقوق 
سيبقى شعلة المقاومة للمحتل الى االبد فليس لدى 
الفلسطينيين ما يخسروه ابدا وهم قدموا الشهداء وما زالوا 
د يقدمون الشهيد تلو الشهيد حتى تتحرر فلسطين وتعو

الحقوق المشروعة الى اهلها من هذه الدولة المغتصبة 
  .بها» دولة االبارتهيد«العنصرية التي يليق مصطلح 

ًاألردن سيبقى ملتزما التزاما كامال بمسؤوليته  ً ً
في الحفاظ على الهوية العربية التاريخية اإلسالمية 



  
  ٤٢ 

والمسيحية للقدس الشريف والوصاية الهاشمية على 
ية والمسيحية في القدس وهو واجب المقدسات االسالم

  .ومسؤولية اردنية نفخر بها

األردن مستمر في دوره العربي والقومي باعتبار 
القضية الفلسطينية قضيته االولى ال يتقدم عليها شيء 
ًإيمانا منا بأن اقامة دولة فلسطينية سيخفف من ازمات 
المنطقة وفي مقدمتها اإلرهاب كما أن االردن ملتزم بدعم 

لقيادة الفلسطينية في خطواتها الرامية إلحقاق حقوق ا
الشعب الفلسطيني الذي لن يهدأ له بال حتى عودة 

  .حقوقه المسلوبة

  ١٢ص ٢/١٢/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

أكثر من مئة نائب أميركي يوقعون عريضة 
  ضد قرار بومبيو

  

 أعضاء ديمقراطيين بمجلس النواب ١٠٧وقع 
معة، عريضة طالبوا األميركي حتى مساء أمس الج

خاللها وزير الخارجية مايك بومبيو بالتراجع عن قرار 
   .شرعنة المستوطنات اإلسرائيلية بالضفة الغربية

وتأتي العريضة بعد أربعة أيام من إعالن بومبيو 
في مؤتمر صحفي أن بالده لم تعد تعتبر المستوطنات 

، في اإلسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي
  .القت تصريحاته إدانات دولية وعربية حين

وأعلن المشرعون الموقعون عليها رفضهم 
الشديد لقرار وزارة الخارجية، الذي تراجع عما كانت تعمل 

 باعتبار ١٩٧٨به الواليات المتحدة منذ عام 
المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية غير متماشية 

   .مع القانون الدولي

عريضة إلى أن هذا القرار باإلضافة وأشارت ال
إلى ما سبقه من قرارات إلدارة ترامب، مس بمصداقية 
الواليات المتحدة كوسيط نزيه بين إسرائيل والسلطة 

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

صوص وبينت العريضة أن إعالن بومبيو بخ
المستوطنات يجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق، مما 
يهدد مستقبل إسرائيل كوطن آمن وديمقراطي للشعب 

  .اليهودي

  اتفاقية جنيف الرابعة

وأكد المشرعون أن قرار وزارة الخارجية هذا 
 من اتفاقية جنيف ٤٩يتجاهل بشكل صارخ المادة 

تقوم الرابعة، التي تؤكد أن أي قوة محتلة يجب أال 
بترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى األراضي 

   .التي تحتلها

 فإن القرار يرسل - وفق العريضة -ولذلك 
رسالة مفادها أن احترام اإلدارة األميركية لحقوق اإلنسان 
والقانون الدولي لم يعد موجودا، ولذا ال يمكننا أن نتوقع 

 األكثر في القرن الحادي والعشرين سوى أنه سيكون
فوضوية ووحشية لألميركيين وحلفائنا، بما في ذلك 

  .الشعب اإلسرائيلي

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود 
 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية ٦٥٠نحو 

 ١١٦ مستوطنة، و١٦٤والقدس المحتلة، يسكنون في 
  .بؤرة استيطانية

  ٢/١٢/٢٠١٩الجزيرة 

* * * * *  

دين اعالن االحتالل مشاريع االردن ي
  استيطانية جديدة

 

 دان وزير الخارجية وشؤون المغتربين - عمان
أيمن الصفدي اليوم إعالن الحكومة اإلسرائيلية عن 
مشاريع استيطانية جديدة في جبل المكبر وقلنديا والبلدة 



  
  ٤٣ 

ًالقديمة في الخليل خرقا للقانون الدولي واجراءا غير  ًٕ
  .ق السالمّشرعي يقوض جهود تحقي

ّوشدد الصفدي على الشرعية االستيطان 
اإلسرائيلي بموجب القانون الدولي والقانون اإلنساني 
ًالدولي، مؤكدا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي 
ٕمسؤولياته القانونية واألخالقية لوقف االستيطان والزام 

  .٢٣٣٤إسرائيل بتنفيذ قرار مجلس األمن رقم 

رائيل في بناء ّوحذر من أن استمرار إس
ّالمستوطنات وتوسعتها يقوض حل الدولتين الذي يمثل 
السبيل الوحيد لحل الصراع ويقتل كل فرص تحقيق 

  .السالم الشامل والدائم

  ١ ص٣/١٢/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

تعتمد المسجد األقصى ضمن قائمة " إيسيسكو"
  حصرية للمواقع المقدسة في العالم اإلسالمي

 

عتمدت المنظمة اإلسالمية  ا– وفا –الرباط 
المسجد األقصى ) إيسيسكو(للتربية والعلوم والثقافة 

المبارك ضمن قائمة حصرية للمواقع المقدسة في العالم 
المسجد الحرام في مكة : اإلسالمي، ضمت كال من

المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، 
 .والمسجد األقصى في القدس

م أعمال االجتماع االستثنائي جاء ذلك في ختا
في " إيسيسكو"للجنة التراث في العالم اإلسالمي، بمقر 

 .العاصمة المغربية الرباط

 موقعا ١٢٠وقد وافقت اللجنة على تسجيل 
 على قائمة التراث فى ١١٧تراثيا بالدول اإلسالمية، منها 

 مواقع على قائمة التراث المهدد ٣العالم اإلسالمي، و
 .لدول اإلسالميةبالخطر فى ا

وجاء االجتماع في إطار جهود المنظمة من أجل 
ًصون التراث الحضاري في دول العالم اإلسالمي، وتعزيزا 

لجهودها الرامية إلى حماية عناصر التراث المادي في 
الدول األعضاء باإليسيسكو وتوثيقها، وفي إطار الشروع 

 .في تنفيذ رؤيتها الجديدة بشأن التراث والثقافة

وشارك في أعمال الدورة االستثنائية الجتماع 
لجنة التراث في العالم اإلسالمي، ممثلون عن الدول 

 الكويت، والعراق، وموريتانيا،: األعضاء في اللجنة، وهي
وباكستان، والكاميرون، وكوت ديفوار، ونيجيريا 

من (االتحادية، باإلضافة إلى ممثلين عن اللجنة العلمية 
في اللجنة، وتعذر حضور ممثلي ) المملكة المغربية

 .اندونيسيا، وأوزبكستان

وانتظمت أعمال االجتماع على مدى يومي 
الثاني والثالث من شهر كانون األول الجاري، تم خاللهما 
دراسة المواضيع المدرجة على جدول أعمال االجتماع، 
وبعد المناقشات، أعلن مدير الثقافة باإليسيسكو نجيب 

 موقعا على ١١٧نة وافقت على تسجيل الغياتي، أن اللج
 49قائمة اإليسيسكو للتراث في العالم اإلسالمي، منها 

 مواقع جديدة على ٥موقعا جديدا على القائمة النهائية، و
 مواقعا على القائمة ٥٣القائمة التمهيدية، إضافة إلى 

التمهيدية، وهي مسجلة على القائمة التمهيدية لليونسكو 
 .أيضا

اتي ان اللجنة أضافت ثالثة مواقع وأضاف الغي
على قائمة التراث المهدد بالخطر فى العالم اإلسالمي، 
وجميعها في اليمن، كما أجلت اللجنة النظر في سبعة 

 .مواقع

وطالبت اللجنة، اإلدارة العامة لإليسيسكو بإيفاد 
لجنة فنية من الخبراء إلى اليمن، لمساعدتها على تأهيل 

حميات الطبيعية المهددة بالخطر، التراث الثقافي والم
وتسجيل المزيد من معالمها على قائمة التراث في العالم 
اإلسالمي، بالتنسيق مع جهات االختصاص في ذلك 
البلد؛ وتوجيه عدد من البرامج التنفيذية لفائدة الدول 
األعضاء، بهدف تسجيل مواقع التراث الصناعي على 



  
  ٤٤ 

العالم اإلسالمي، قائمتي التراث العالمي والتراث في 
وتنظيم دورات تدريبية مكثفة ألطر الدول األعضاء، 
لتمكينهم من إعداد ملفات ترشيح المواقع التراثية 
وعناصر التراث غير المادي، بتسجيلها على قائمة التراث 

 .في العالم اإلسالمي

كما أكدت اللجنة ضرورة حث جهات االختصاص 
صر لعناصر في الدول األعضاء على إعداد قوائم ح

التراث الثقافي المادي وغير المادي، وتوفير المعطيات 
البوابة اإللكترونية للمعالم "الالزمة بشأنها، لوضعها على 

، التي "والمواقع التاريخية واألثرية في العالم اإلسالمي
أنشأتها اإليسيسكو لتضم قائمة المعالم والمواقع 

 واإلنسانية، التاريخية واألثرية ذات األهمية الحضارية
التي تزخر بها الدول األعضاء في المنظمة، ووضع 
ّقاعدة بيانات ببليوغرافية ورقمية تفاعلية لمختلف  ّ

 .ّعناصر التراث المعماري والعمراني، في العالم اإلسالمي

وطلبت، كذلك، بتوجيه الدعوة لوزراء الثقافة، 
من خالل الدورة الحادية عشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء 
الثقافة، المقرر انعقادها في تونس يومي السابع عشر 
والثامن عشر من الشهر الجاري، لالنخراط في تنفيذ 
المزيد من البرامج الهادفة إلى المحافظة على التراث 
الثقافي، وتقديم المزيد من ملفات التسجيل على قائمة 

 .التراث في العالم اإلسالمي

دير العام وتوجهت اللجنة بالشكر والتقدير للم
لإليسيسكو سالم بن محمد المالك، واإلدارة العامة، على 
جهودهم المتواصلة لحماية التراث الثقافي والطبيعي في 
العالم اإلسالمي، وحرصهم على تطوير أداء لجنة التراث 

  .في العالم اإلسالمي، والمحافظة على دورية اجتماعاتها

  ٤/١٢/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

ال حل  :ت لوفد من المشرعين األميركيينعريقا
  دون دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

 

أمين سر اللجنة التنفيذية  أكد – وفا – رام اهللا
لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أثناء لقائه 
وفدا من المشرعين األميركيين من والية كاليفورنيا، اليوم 

لتطبيق والممكن هو إنهاء األربعاء، أن الحل القابل ل
االحتالل اإلسرائيلي عن أراضي دولة فلسطين المعترف 

 .بها في األمم المتحدة

 االمالءاتوشدد عريقات على أن سياسة 
اإلسرائيلية والقرارات األميركية لن تجدي نفعا مع الشعب 
الفلسطيني وقيادته الوطنية، المتسلحة باإلرادة الوطنية 

 .يخي والقانون الدوليالمستندة للحق التار

وأوضح للوفد األميركي، أن قرارات ترمب 
المتتالية التي كان آخرها تصريحات وزير الخارجية 
بومبيو بمحاولته شرعنة االستيطان، هي بمثابة استهتار 
بالقانون الدولي كسابقاتها من القرارات حول القدس 
 والالجئين، ومحاولة لتغيير الحقيقة واإلجماع الدوليين،
وكمن يشرعن السرقة والقرصنة وأخذ حقوق اآلخرين بقوة 
السالح، األمر الذي ترفضه القيادة الفلسطينية والمجتمع 

لن يجبرنا مطلقا على "الدولي جملة وتفصيال، و
االستسالم مهما عظمت الضغوطات، وأن دولة فلسطين 

 ".آتية حتما ال شك في ذلك

وقال إن الحل يكمن في أن يكون هناك طرف 
إسرائيلي يؤمن بالسالم المستند للقانون الدولي، وليس 

 وتنفيذ نظام االبارتهايد العنصري الذي سيسقط االمالءات
  .مهما طال الزمن

 ٥/١٢/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

الفلسطينيون يطالبون بحماية األسرى 
 وبإجراءات دولية رادعة لمخططات ضم األغوار

  

طالبت وزارة  -  وكاالت-  غزة - رام اهللا
الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي واألمم المتحدة 



  
  ٤٥ 

باتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة لحكومة االحتالل 
اإلسرائيلي على مخالفاتها الجسيمة بحق األرض 
الفلسطينية، ال سيما ضم األغوار، وضرورة التنفيذ 
الفوري لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية 

  .ة فورا وقبل فوات األوانالفلسطيني

وقالت الوزارة في بيان أمس إن حرب االحتالل 
االستيطانية التوسعية وعمليات التطهير العرقي واسعة 
النطاق تتسارع ضد الوجود الفلسطيني في األغوار 

  .بأشكال وأساليب مختلفة

وأشارت إلى استهداف االحتالل للتجمعات 
هدم المنازل خاصة البدوية ومدارسها ومراكزها الصحية و

في المنطقة الواقعة من شرق القدس المحتلة وصوال إلى 
األغوار كما حصل من هدم لمنزلين صباح أمس ومطاردة 
ومالحقة المزارعين ورعاة األغنام وطردهم من أرضهم 

  .بحجة التدريبات العسكرية المتواصلة

ولفتت إلى حرب االحتالل المفتوحة على خزانات 
كما حصل في عملية هدم خزاني مياه في وأنابيب المياه 

سهل طوباس والمزروعات الفلسطينية والطرق الزراعية 
وألواح الطاقة الشمسية والمشاريع التطويرية الممولة من 
عديد دول العالم بما فيها االتحاد األوروبي، وغيرها من 
أشكال القمع والتنكيل اليومي لكل ما هو فلسطيني في 

  .األغوار

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

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

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات 
إجراءات وتدابير االحتالل القمعية ضد الفلسطينيين، 

  .والسياسات االستعمارية التوسعية التي تستهدف االغوار

ورأت فيما يجري في األغوار عبارة عن عمليات 
تطهير عرقي واسعة النطاق وضم تدريجي صامت 

ئيلي رسمي بمظلة أميركية لألغوار، بانتظار إعالن إسرا
  .بهذا الخصوص

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

  .لفلسطينيين وأحرار العالممصداقيتها في أعين ووعي ا

بالسياق، نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء 
واألسرى والجرحى أمس وقفة صامتة ضد صمت 
المؤسسات الدولية تجاه جرائم االحتالل اإلسرائيلي بحق 

  .األسرى

جاء ذلك خالل الوقفة التي نظمتها مؤسسة 
مهجة القدس بالتعاون مع مفوضية الشهداء واألسرى 

مام مقر الصليب األحمر بمدينة غزة، حيث والجرحى أ
توشح المشاركون بها باللون األسود ورفع الالفتات 
استنكارا لصمت المؤسسات الدولية على جرائم االحتالل 

  .بحق األسرى

وقال الناطق اإلعالمي باسم مؤسسة مهجة 
إن هذه الوقفة الصامتة تأتي ” صفا” القدس لمراسل

يء الذي تمارسه مصلحة استنكارا لسياسة الموت البط
سجون االحتالل بحق أسرانا، ومساندة ألسرانا المضربين 

  .عن الطعام

برغم الظروف اإلنسانية الكبيرة التي “وأضاف 
أحاطت باألسير الشهيد سامي أبو دياك إال أن صوت 
المؤسسات الدولية المختلفة والتي من بينها الصليب 

ى ًاألحمر بقي صوتها منخفضا وال يرتقي إل
وجدد أبو شلوف مطالبته بإصدار بيان يوضح .”معاناته

حيثيات وفاة األسير أبو دياك، والرفض اإلسرائيلي 
  .المتكرر لإلفراج المبكر عنه
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ودعا للضغط على سلطات االحتالل لإلفراج 
السريع عن جثمان األسير سامي أبو دياك لدفنه وفق 

  .الطقوس اإلسالمية المتبعة

ية للوقوف عند وطالب المؤسسات الدول
مسؤولياتها اإلنسانية والقانونية واألخالقية تجاه ما 
يرتكب بحق األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية 

  .عامة واألسرى المرضى منهم خاصة

ّوحث أبو شلوف للضغط على سلطات االحتالل  ّ
ومصلحة سجونه بالسماح لوفد طبي دولي بزيارة األسرى 

تابعة أوضاعهم الصحية وتقديم المرضى بشكل دوري، وم
  .الرعاية الطبية الالزمة لهم

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

  .”على أبنائهم

ننتظر منكم الرد حتى صباح يوم “ديثه وتابع ح
األحد القادم خاصة في ظل الظروف الصحية الخطيرة 
التي يمر بها بعض األسرى المرضى داخل السجون 

  .اإلسرائيلية

وفي ختام الفعالية قدم المحتجون كتابا لمؤسسة 
الصليب األحمر يتضمن مطالب أهالي األسرى 

لك، أطلقت الى ذ.الفلسطينيين داخل سجون االحتالل
قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء أمس، عددا من قنابل 
الغاز المسيل للدموع، تجاه أراضي المواطنين شرقي 

  .محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة

ُوأطلق جنود االحتالل عددا من قنابل الغاز تجاه 
األراضي المحاذية للسياج األمني القريبة من بوابة 

لدة القرارة، الفتا إلى عدم شرقي ب” كيسوفيم“كيبوتس 
  .اإلبالغ عن وقوع إصابات

وكان جنود االحتالل أطلقوا في وقت الحق عددا 
آخر من قنابل الغاز تجاه األراضي الزراعية شرقي بلدة 

  .عبسان

ويطلق جنود االحتالل بشكل يومي الرصاص 
الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب أراضي 

القطاع في انتهاك متكرر الفلسطينيين شرقي محافظات 
  . الذي رعته مصر واألمم المتحدةلتفاهمات اتفاق التهدئة

 ٢٢ ص٥/١٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

االستيطان اإلسرائيلي يرقى : الجنائية الدولية
  لمستوى الحرب

  

أعربت المدعية العامة للمحكمة  – بترا –عمان 
الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، مساء الخميس، عن 

  .ها بشأن خطط الحكومة اإلسرائيلية بضم غور األردنقلق

فيما اعتبرت أنه حان الوقت التخاذ الخطوات 
الالزمة لتصل التحقيقات األولية التي يجريها مكتبها 

  .بشأن جرائم الحرب في الضفة الغربية إلى نهايتها

جاء ذلك في التقرير الذي اصدره مكتبها عن 
، ٢٠١٩ولية لعام األنشطة المتعلقة بالتحقيقات األ

ويستعرض حالة النزاعات المختلفة التي فتح مكتبها فيها 
  .تحقيقات أولية، وفق ما أوردت وكالة األناضول

تتابع بقلق المقترحات "وكتبت بنسودة أنها  
المقدمة خالل العملية االنتخابية األخيرة، التي ستعرض 

األردن ) غور(على الكنيست، بشأن ضم إسرائيل وادي 
  ."الضفة الغربيةفي 

المكتب ركز في تحليله على جرائم "وقالت إن 
الحرب المرتكبة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس 

  ."٢٠١٤ حزيران ١٣الشرقية منذ 

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

 من النظام ٨ترقى إلى مستوى الجرائم بموجب المادة 
  ."األساسي

، والمعلومات ١٩٦٧منذ عام "وأشارت إلى أنه 
المتاحة تشير إلى أن الوجود المدني اإلسرائيلي في 

 ٦٠٠الضفة الغربية والقدس الشرقية قد نما إلى نحو 
 مستوطنة معترف بها ١٣٧ف مستوطن يعيشون في أل

 ١٢ًرسميا من قبل السلطات اإلسرائيلية، بما في ذلك 
ًإسرائيليا كبيرا في الجزء الشرقي من القدس، ونحو ' حيا' ً

  ."'بؤر استيطانية' مستوطنة غير مرخصة أو ١٠٠

واصل المكتب أيضا تلقي معلومات : "وأضافت
سلطات اإلسرائيلية في تتعلق بجرائم أخرى ارتكبتها ال

الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، والتي قد 
 من النظام األساسي بشأن ٧تندرج ضمن نطاق المادة 

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

  .>>..."العنصري

ين أن في ح"واختتم التقرير بالقول .. .<<
الوضع كان قيد التحقيق األولي منذ ما يقرب من خمس 
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 العام تعتقد
أيضا أن الوقت قد حان التخاذ الخطوات الالزمة لتصل 

  ."التحقيقات األولية إلى نهايتها

  ٥ ص٧/١٢/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

  

  

قلـق دولـي بشـأن خطط إسرائيل لضم غور 
  األردن

 

ًبعيدا عن أي  - نيفين عبد الهادي: كتبت
مشاعر أو لغة عاطفية، وفي طرح مباشر وعملي سياسيا 

ذا وراء تعهدات رئيس الوزراء اإلسرائيلي وقانونيا، ما
بنيامين نتياهو التي بدأ باطالقها منذ أيلول 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 

وابا كان يمكن أن تؤدي إلى شيء من السلمية، وتغلق أب
  .السالم واالستقرار في المنطقة

ّ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 ضروب األخطاء 

ادحة سياسيا وقانونيا، فما وراء مثل هذا التعهد تقف الف
حقيقة واحدة وهي الفشل النهائي 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 

إلى » يمينهم المتطرف«ائيليون كافة وقد رمى بهم اإلسر
  .ساحة من عدم االستقرار والصراعات األبدية

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

ه في االنتخابات، بأنه يتطلع لضم غور األردن بمجرد فوز
محاولة منه للحصول على مزيد من الدعم اليميني في 
االنتخابات، معتبرا بذلك أن كل السبل متاحة ومشروعه 
لنيل فوزه في االنتخابات، متناسيا ما تعنيه المنطقة من 
رمزية بداية لألردنيين والفلسطينيين، وكذلك تغييب جميع 
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م به اإلسرائيليون، ملفات الحل النهائي من كل ما يقو
واألهم القاء عملية السالم برمتها في غياهب جب 
النسيان، وتشتيت اتجاهات بوصلة قضايا المنطقة بشكل 

  .جذري

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

وحسب تصريحات وزير الخارجية وشؤون 
المغتربين أيمن الصفدي، فإن إعالن رئيس وزراء 
إسرائيل بنيامين نتنياهو عزمه ضم المستوطنات 
اإلسرائيلية الالشرعية في األراضي الفلسطينية المحتلة، 

ْر االردن وفرض السيادة اإلسرائيلية على منطقة غو
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 الدولية 

راراتها والعمل على إطالق جهد حقيقي فاعل لحل وق
الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على 

ً سبيال وحيدا لتحقيق ١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران  ً ً
  .السالم

وزاد الصفدي في الشأن ذاته أن هذا اإلعالن 
من الخطوات األحادية التي تشمل اإلسرائيلي وغيره 

توسعة االستيطان الالشرعي وانتهاكات سلطات االحتالل 
للمقدسات في القدس الشريف خطر على األمن والسلم 

  .في المنطقة والعالم

شعبيا، دان األردنيون ورفضوا هذا اإلعالن، 
ّورأوا به مساسا بحق وطني أردني، وتوظيفا انتخابيا  ّ ّ

خذ مواقف حاسمة وحازمة، لمنع مرفوضا، مطالبين بأ

مثل هذه اإلجراءات، فقد خرج آالف المواطنين أمس 
ّلتتحول غالبية شوارع المحافظات لصورة موحدة، في  ّ
مسيرات حاشدة عال بها الصوت الشعبي األردني، من 
أحزاب وسياسيين ومواطنين بأن ما تسعى له اسرائيل 

ل ما تريد، مرفوض أردنيا وعلى كافة المستويات، ولن تنا
ويجب الوقوف أمام هذه اإلجراءات الالشرعية بكل قوة 

  .لعدم تمريرها وجعلها متاحة للتوظيف 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 

ّأسره والمجتمع الدولي، فقد شكل خطوات أمام العالم ب
للخلف أعادت لواجهة الحدث السياسي عربيا ودوليا 
الخلفيات الفكرية والسياسية واأليديولوجية لألحزاب 
ّاليمينية المتصدرة المشهد السياسي اإلسرائيلي منذ 
عقدين، المتضمنة بكل وضوح أنه ال حق للفلسطينيين 

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

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

ها لم تراع يوما الشرعية وتيرة االستيطان، بمعنى أن
والقوانين الدولية، ولم تلتزم بها، في الضفة الغربية، 
والقدس، ساعية بكل ما أوتيت من قوة لتغيير شكل 

العاشر من  نتنياهو في فلسطين وتهويدها، ليأتي إعالن
ّ عزمه ضم أراضي غور األردن وشمال ٢٠١٩أيلول 

سب مزيد البحر الميت إذا فاز في انتخابات الكنيست لك
ّمن األصوات تمكنه من تصدر صناديق االقتراع وتشكيل  ّ
ّحكومة جديدة، مكمال لهذه الصورة المشوهة من  ّ

  .انتهاكات اسرائيلية لم تتوقف

  لدكتور صالح ارشيداتا
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وقال نائب رئيس الوزراء األسبق الدكتور صالح 
 على االراضي ١٩٤٨ارشيدات منذ خلقت اسرائيل عام 

نية وحظيت باعتراف األمم المتحدة العربية الفلسطي
ودولها وحتى تاريخ اليوم لم يسمع العالم عن أي مبادرة 
اسرائيلية للسالم مع العرب او مع الشعب الفلسطيني رغم 
كل المبادرات العربية للسالم ورغم قرارات األمم المتحدة 

  .)٣٣٨/ ٢٤٢(وقراراتها 

والسبب ان الفكر الصهيوني قائم على االحتالل 
التوسع وأي صلح مع العرب هو تحديد للمشروع و

ٕالصهيوني وايقاف الحلم بدولة من الفرات إلى النيل وهذا 
  .ما جهله الكثيرون حتى اليوم

ولفت ارشدات إلى أنه لم يستطع العرب رغم كل 
ما لهم من عالقات دولية وامكانيات من تثبيت مفهوم 

 المتحدة االراضي الفلسطينية المحتلة لدى العالم واألمم
بما فيها القدس والضفة الغربية واألغوار، واستطاعت 
اسرائيل ان ترسخ في عقول العالم ان االراضي العربية 
المحتلة هي أراض متنازع عليها وال تخضع التفاقات 

  .جنيف وشروطها المعروفة ومنها الخروج منها

ونبه ارشيدات إلى أن مطالبة نتنياهو بضم 
 التأثير على االنتخابات النيابية األغوار السرائيل بقصد

وال يجوز ) ٣٣٨/ ٢٤٢(هو مخالف للقرارات الدولية 
للمحتل ضم االراضي وطرد السكان وهي مبادئ قامت 
عليها اتفاقية السالم االردنية االسرائيلية، والمطالبة بضم 

  .األغوار خرق لالتفاقية

وشدد ارشيدات على أن الغطرسة االسرائيلية 
الرئيس ترامب بضم األغوار بعد االعتراف المدعومة من 

بالقدس كلها عاصمة ابدية السرائيل وضم الجوالن وقبلها 
قبول قانون الدولة القومية العنصرية على ارض فلسطين 
خرق التفاقات السالم وصفعة لمحبي السالم وسيجر 
اإلقليم المتوسطي إلى حالة من االستقطابات الجديدة 

ون في صالح الواليات االميركية والى الحروب التي لن تك
  .واسرائيل وال في صالح العرب

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 
ائيلية جديدة قد بالسالم سيتأذيان من أي إجراءات اسر

تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس 
واألغوار إلى خارج حدود االراضي المحتلة وسيهدد 

  .السالم

  لدكتور محمد عبيداتا

واتفق الوزير األسبق الدكتور محمد عبيدات مع 
رأي دكتور ارشيدات بأن هذه الوعود سوف تعيد عملية 

ذه الخطوة هي استكمال السالم للخلف، منبها أن ه
للخطوات احادية الجانب من الجانبين األميركي 
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 

لقرن، المستوطنات، كل هذه اإلجراءات استكمال لصفقة ا
منبها للتوقيت الذي يعلن عنه مثل هذه الوعود والتي 
تتزامن مع قرب خوض ترامب االنتخابات الرئاسية في 
أميركا، وبطبيعة الحال دعم حالة التطرف اإلسرائيلي من 
خالل دعم نتنياهو ليكون رئيسا للوزاء وهذا يعني نوعا 

  .»ضرب عصفورين بحجر واحد«من 

ّار جل خطير ألنه يهدم ولفت عبيدات إلى أن القر
ويردم أي تطلعات للسالم الشامل والعادل ويعيدنا الى 
المربع رقم واحد في مباحثات السالم وينسف االتفاقيات 
الدولية اوسلو فمدريد واقامة دولة فلسطينية مع اسرائيل 
جنبا الى جنب وفق تطلعات السالم الشامل القليم الشرق 

الن ينسف عملية السالم األوسط، وبالتالي فان هذا اإلع
برمتها ويعلن حالة حرب سواء ساخنة أو باردة في اقليم 
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الشرق األوسط، وذلك يتطلب من االمة العربية كافة 
يات الرد على توحيد جهودها صوب مشروع وحدوي لغا

  .هكذا تصريح متهور

ّوأوضح عبيدات أن ذلك يشكل ضغطا احادي 
 حالة مواجهة  على االردن الذي يعيش- ايضا –الجانب 

دائمة ويربطه أطول خط للمواجهة مع اسرائيل وهذا تحد 
كبير لألردن رغم انه يعيش في حالة تصالح وسالم 
بموجب اتفاقيات السالم، مع اسرائيل، وكأني أقول هنا إن 
اسرائيل تستخدم تصريحات نتنياهو لغايات تحقيق مآربها 

حذر من وحلمها أن تضم غور األردن، لها، ولهذا فاننا ن
هذا التصرف األهوج الذي سيعيد الى المنطقة والشرق 

  .األوسط 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 

ة تبادل للمصالح تغير جوهريا، وانتقل من كونه عملي
واعادة حقوق للفلسطينيبن الى اجراءات احادية اسرائيلية 

  .او امريكية كما حدث في عهد ترامب

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 

  .مترديوالفلسطيني ال

 ٢ص ٧/١٢/٢٠١٩الدستور 
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األردن يدعو المجتمع الدولي لتحمل 
  مسؤولياته تجاه الالجئين

  

أكدت الحكومة األردنية  - وبتراالرأي  -عمان 
وعلى لسان سفيرها في بروكسل الدكتور يوسف البطاينة 
ضرورة استمرار عمليات الصندوق االئتماني اإلقليمي 

باعتبار أن األزمة السورية لم ) مدد(ي لالتحاد األوروب
  .تحل بعد وأن أعداد الالجئين في األردن لم تتغير

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في 
إنه تقرر، وخالل اجتماعات : بيان صحافي مساء أمس

مجلس الصندوق االئتماني اإلقليمي لالتحاد األوروبي 
كة السفير وبمشار) مدد(لالستجابة لألزمة السورية 

األردني في بروكسل الدكتور يوسف البطاينة والدول 
األعضاء في االتحاد االوروبي ومسؤولين من المفوضية 

 مليون ٥٩األوروبية، باإلجماع تبني برنامج دعم بقيمة 
يورو لتعزيز االعتماد على الذات لالجئين والمجتمعات 

  .المضيفة في األردن

اء نظام وتضمن القرار خطة للعمل على إنش
وطني شامل للحماية االجتماعية وخلق فرص عمل 
للمجتمعات األردنية المضيفة المتضررة من اللجوء 

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

روف الصحية والبيئية وخلق فرص األردن لتحسين الظ
  .عمل من خالل هذه المشاريع

كما أكد أن على المجتمع الدولي تحمل 
ًمسؤولياته وتقاسم األعباء مع األردن، مشيرا إلى أن 
خطة االستجابة األردنية للتعامل مع أزمة الالجئين ال 
تلقى التجاوب الالزم من المجتمع الدولي، مبينا أن نسبة 

  . بالمائة٢١لخطة لم تتعد الـ التجاوب مع ا
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وكان االتحاد األوروبي قد أعلن الخميس تبنيه 
 مليون يورو ٢٩٧لحزمة جديدة من المساعدات بقيمة 

لدعم الالجئين والمجتمعات المضيفة في األردن ولبنان 
من خالل الصندوق االئتماني اإلقليمي لالتحاد األوروبي 

اره تمديد والية استجابة لألزمة السورية، عالوة على قر
الصندوق االئتماني بما يمكن الصندوق من االستمرار 

  .٢٠٢٣بتنفيذ المشاريع حتى نهاية عام 

  ٩ ص٧/١٢/٢٠١٩الرأي 
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 وتأكيد بأن "األميركي"ترحيب فلسطيني بالقرار
 سياسة ترامب خاطئة

  

 خالف مجلس - عمان - نادية سعد الدين
بيض بتصويته األخير النواب األميركي سياسة البيت األ

ضد المخطط اإلسرائيلي لضم منطقة األغوار، وتأكيد 
التزامه بحل الدولتين، وذلك عقب أقل من شهر على قرار 

المستوطنات وقانونيتها، ما ” بشرعنة“اإلدارة األميركية 
  .يقطع الصلة مع الموقف التقليدي للواليات المتحدة

ضاء ويكتسب قرار المجلس، الذي التف حوله أع
من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أهميته الوازنة لجهة 
مناهضة سياسة الضم واالستيطان، واإلجراءات 
اإلسرائيلية أحادية الجانب في األراضي الفلسطينية 
المحتلة، مقابل اإلقرار بطموحات الشعب الفلسطيني في 

  .إقامة دولته المنشودة

وتعد هذه المرة األولى التي يتبنى فيها 
األميركي قرارا يتعلق بمشاريع ضم مناطق ” الكونغرس“

فلسطينية للسيادة اإلسرائيلية، بما يخالف التوقعات 
المرجحة مسبقا بالتساوق مع االحتالل، ويعكس التوجه 
العام للواليات المتحدة بدعم حل الدولتين ومناهضة 

  .االستيطان

” النواب“إال أن القرار، الذي صادق عليه 
، قد ال يحظى بتأييد ١٨٨ مقابل معارضة ٢٢٨بأغلبية 

مجلس الشيوخ حتى يصبح قيد التنفيذ، بالرغم من أنه 
جاء منسجما مع قرارات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس 

  .٢٠١٦ للعام ٢٣٣٤األمن، والتي كان آخرها القرار 

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن ذلك القرار يأتي 
يركية الحالية الخاطئة، ردا على سياسة اإلدارة األم“

والتي كان آخرها تصريحات وزير خارجيتها مايك بومبيو 
والتي يعتبر فيها االستيطان غير مخالف للقانون 

  .”الدولي

ُما جاء في هذا القرار يعد رسالة “وقالت إن 
واضحة لإلدارة األميركية وسلطات االحتالل، مفادها أن 

 الفلسطينية السالم يأتي فقط عن طريق إقامة الدولة
، ١٩٦٧) يونيو(المستقلة على حدود الرابع من حزيران 

وعاصمتها القدس المحتلة، وتحقيق تطلعات الشعب 
  .”الفلسطيني

الداعم لحل الدولتين، “وأكدت أهمية القرار 
والرافض لسياسة الضم واالستيطان، واألمر الواقع، 
واإلجراءات أحادية الجانب، واإلقرار بطموحات الشعب 

  .”فلسطيني في إقامة دولته الخاصة بهال

وجددت الرئاسة الفلسطينية التأكيد على أن 
السالم الحقيقي لن يتحقق بدون العودة إلى القانون “

، مطالبة ”الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية
اإلدارة األميركية بالتراجع عن سياساتها الخاطئة، ابتداء “

ء بدعم االستيطان، ورفض حل بموضوع القدس، وانتها
  .”الدولتين

وكان أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، ألن 
لوينثال وكارين باس وجيري كونلي، قد بادروا إلى القرار 
الذي حظي كذلك بدعم خمسة نواب جمهوريين، في الفتة 

  .معتبرة من جانبهم
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بدوره، قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض 
الفلسطينية ملتزمة بحل الدولتين القيادة “المالكي، إن 

الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق 
 وعاصمتها القدس المحتلة، مقابل ١٩٦٧حدود العام 

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

وتوقف، في تصريح له أمس، عند مصير 
تصلب المواقف “ل الدولتين في ضوء مشروع ح

اإلسرائيلية، والغياب المتعمد لموضوعة عملية السالم 
ضمن البرامج االنتخابية لألحزاب اإلسرائيلية، خالل 

  .”ًالجولتين االنتخابيتين اللتين جرتا مؤخرا

وأشار إلى اإلجراءات اإلسرائيلية المتصاعدة ضد 
دارة األميركية ًالشعب الفلسطيني، مبينا تبعات قرار اإل

، بما يخالف ”بقانونية المستوطنات وشرعيتها“األخير 
  .القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

فيما أشار تقرير حديث لمنظمة التحرير 
هناك حالة إجماع إسرائيلي على “الفلسطينية إلى أن 

سياسة الضم والتوسع بدعم أميركي، ما يقوض حل 
حياء عملية السالم المتوقفة الدولتين ويدمر أي جهود إل

  .>>...”منذ أعوام

وينص قرار مجلس النواب األميركي على .. .<<
حل الدولتين فقط هو الذي يعزز االستقرار واألمن “أن 

الدولة “لإلسرائيليين والفلسطينيين، ويضمن أمن 
وتحقيق الطموحات المشروعة للشعب ” اليهودية

  .”الفلسطيني

تحدة ستدعم فقط الواليات الم“وأضاف أن 
المخططات التي من شأنها أن تعزز فكرة الدولتين 
وتتجنب الخطوات التي من شأنها أن تبعدنا عن عملية 

  .”السالم

يمكن للواليات المتحدة، بدعم من “وأكد أنه 
ًالشركاء، أن تلعب دورا بناء في إنهاء الصراع الفلسطيني ً 

 الدولتين  اإلسرائيلي من خالل تقديم اقتراح لتحقيق حل-
  .”بما يتوافق مع مقترحات الواليات المتحدة السابقة

من مصلحة الواليات المتحدة “وشدد على أنه 
مواصلة تعزيز األمن واالستقرار والرفاهية اإلنسانية 
للفلسطينيين وجيرانهم من خالل استئناف تقديم 

  .”المساعدة األجنبية بموجب قانون الواليات المتحدة

ح الواليات المتحدة للتوصل إلى اقترا“وتابع أن 
 اإلسرائيلي - حل عادل ومستقر ودائم للصراع الفلسطيني

ينبغي أن يؤيد صراحة حل الدولتين، وال يشجع اتخاذ 
خطوات من جانب أي طرف من شأنها جعل وضع حد 

  .، وفق قوله”سلمي للنزاع هدفا بعيد المنال

  ٦ص ٨/١٢/٢٠١٩الغد 
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لذكرى السبعين لتأسيسها تحيي ا" األونروا"
  وسط أزمة مالية ومحاوالت تصفيتها

  

تحيي وكالة االمم  -  ليلى خالد الكركي-  عمان
المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق 

اليوم ذكرى تأسيسها السبعين في خضم ) االونروا(االدنى 
تحديات جمة متواصلة تواجهها وتضع مستقبلها على 

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

  .على االندماج في المجتمعات التي انتقلوا اليها

أبرز التحديات التي تعصف بالوكالة واليوم تتمثل 
، غير مسبوقة هي االسوأ في تاريخهابأزمة مالية طاحنة 

 صهيوني يرمي الى –ومحاولتها التصدي لمشروع أمريكي 
تصفيتها وتفكيكها بشكل نهائي بكل ما تقدمه من خدمات 

 مليون الجىء وما تمثله من رمزية وشاهد ٥.٥الكثر من 
فة هذه العقبات كانت وسط كا .على قضية لجوئهم

احدى االدوات المهمة للدفاع عن حق الالجئين ) االونروا(
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الفلسطينين بالعودة، وأحد اهم االطر القانونية التي تعترف 
بالهوية الفلسطينية لالجئين الفلسطينيين سواء في الشتات 
او اماكن اللجوء الى جانب استمرارها في تقديم خدماتها 

  .لهم

 أسست األمم ١٩٤٨ي من العام ففي تشرين الثان 
هيئة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين (المتحدة منظمة تسمى 

لتقديم المعونة لالجئين الفلسطينيين وتنسيق ) الفلسطينيين
الخدمات التى تقدم لهم من طرف المنظمات غير الحكومية 

من ) ٨(وبعض منظمات األمم المتحدة األخرى، وفى ألـ 
موجب قرار الجمعية العامة رقم  وب١٩٤٩ كانون االول

لتعمل كوكالة مخصصة ومؤقتة، ) األونروا(، تأسست ٣٠٢
على أن تجدد واليتها كل ثالث سنوات ومقرها الرئيس فى 

  .العاصمتين النمساوية واالردنية فيينا وعمان

 في خمس ١٩٥٠وبدأت عملياتها فعليا في أيار 
لقدس فيها ا بما«قطاع غزة والضفة الغربية : مناطق 
وتولت مهام هيئة . ، واالردن ولبنان وسوريا«الشرقية

ّاإلغاثة التي تم تأسيسها من قبل وتسلمت سجالت 
الالجئين الفلسطينيين من اللجنة الدولية للصليب 

تمول من تبرعات طوعية من ) األونروا(ورغم أن .األحمر
الدول المانحة،إال ان اجمالي العجز المالي التراكمي وصل 

مليون دوالر تحتاجها الوكالة لتسيير  )٣٢٢(لى حاليا ا
  .ةا من اإلبقاء على خدماتها الحيوياعمالها ولتمكينه

وبالتزامن مع ذكرى تأسيسها سيجري تصويت 
) ١٩٣(الدول األعضاء في الجمعية العامة لألمم المتحدة، 

لثالثة أعوام مقبلة، في ) األونروا( دولة، على تجديد والية
ون االول الجاري وسط مؤشرات إيجابية من كان) ١٣(الـ 

لدعمها، وخاصة عقب االنتصار الذي حققته الوكالة خالل 
اللجنة «ٕلقاء اللجنة الخاصة بالسياسة وانهاء االستعمار 

 دولة لصالح تمديد واليتها حتى ١٧٠، بتصويت »الرابعة
، مقابل اعتراض االحتالل اإلسرائيلي ٢٠٢٣ نهاية حزيران

  . دول عن التصويت٧دة وامتناع والواليات المتح

ومع ذلك تبقى مسألة التمويل إحدى اهم العقبات 
والتي اضطرتها في ... وما زالت) االونروا( التي تواجهها

كثير الى األحيان لتقليص خدماتها بسب تراجع مساهمات 
الداعمين والدول المانحة اضافة الى االرتفاع المستمر في 

تي تعصف بها الصراعات اعداد الالجئين من الدول ال
كسوريا والعراق واليمن، االمر الذي انعكس سلبا على وضع 
الالجئين الفلسطينيين والخدمات المقدمة لهم والذين 
اصبحوا في قاع سلم االهتمامات االقليمية والدولية، ولم 

  .يعودوا محط اهتمام كالسابق حتى عند الدول العربية

لية المستمرة وتستند خطورة ازمة التحديات الما
في انها ليست وكالة للخدمات ) باالونروا(التي تعصف 

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

ديل اهدافها، التي اسهمت في تطوير عمل الوكالة وتع
وتحويلها من رمزية تحمل عنوان التوطين الى رمز وعنوان 

 .لحق العودة

  ٥ ص٨/١٢/٢٠١٩الدستور 
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 .."طننلواش"ول ثمار زيارات الملك أ
  

  عزيزاتهشام

يفاجأ الرأي العام األميركي وصناع الرأي، 
واالنتلجنسيا السياسية في عواصم العالم وفي دول 

االسرائيلي  /المنطقة التي اضناها الصراع الفلسطيني
بموقف صادم من مجلس النواب األميركي ذي االغلبية 

 نواب ٥الديمقراطية برفض أغلبية الحزب الديمقراطي و
مشروع االستيطاني الصهيوني الذي من الجمهوريين لل

يتهيأ لفرض السيادة على اراض غور األردن وفي الوقت 
 الذي ٢٠٠٢لحل الدولتين ذاته التبني الصريح وألول مرة

وسط المتراكمة ألهو يمكن أن يضع حدا الزمات الشرق ا
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وفق ما أفاد به موقع مجلس النواب على » والمتشعبة
  .«عةالجم«اإلنترنت مساء امس األول 

طن تعيش حراكا نالقرار الذي ولد وواش
لعزل ترمب وتل أبيب فيه ألول مرة كشف » اشتراعيا«

ًصراعا سياسيا بين أحزابها حول مقاعد الكنيست ومن  ً
يتولى الحكومة وضلوع نتانياهو في عدة قضايا فساد ال 

  ..أخالقي

أين األردن وسياساته من هذه التطورات 
اشمية تعيش هاجس إحالل الدراماتيكية والقيادة اله

السالم في المنطقة مما يؤكد أن زيارات جاللة الملك 
الميركا وأوروبا المتواترة ليست من قبيل الترف فالحرص 
على اللقاءات الملكية، مع النخب في واشنطن وفي 
اروقة الجمعية العمومية لألمم المتحدة بمشاركة متميزة 

ية داخل مجلس من سمو ولي العهد ومع التيارات السياس
الشيوخ والنواب البد أن تؤتي ثمارها وتدفع اإلدارة 
األميركية للتخلص من االزدواجية والزج بها باتخاذ 

  .مواقف فيها اإلنصاف والعدالة

في الرسالة الثانية الموجهة للداخل االسرائيلي، 
بات واضحا ان الملف الفلسطيني ليست جهة واحدة في 

ف اإلسرائيلي الالاخالقي هناك أميركا تتقبل وتدعم الموق
مراكز قوى داخل المجتمع األميركي ومؤسسات صنع 
القرار لم تعد تحمل تبعات االنحياز األعمى إلسرائيل 
وعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني 
فصارت مدعاة لحك روح التشريعات واالعراف ومن 

وبية صاغها، التي كانت اكثر من مدينة أميركية واور
حاضنة لروح ونص هذه المواثيق وفي المقدمة ميثاق 
حقوق اإلنسان ما يطرح سؤاال برسم اإلجابة أين 
أخالقيات العمل السياسي الدولي واين هي الروحانيات 
واين هي فكرة االنسنة والعالم ذاهب إليها ومنغمس في 

  سلوكياتها المشينة؟

 رام«فلسطينيا ال مناص من أن تكون القيادة في 
إلى جانب توصية مجلس النواب األميركي فللمرة » اهللا

من » عرفات«األولى ومنذ الخطاب التاريخي للراحل الرمز 
على منبر األمم المتحده حين خاطب الجمع االممي 

لتستوعب » البندقية«جيتكم حامال غصن الزيتون و
المشكلة الفلسطينية ويرى بأم العين أولى بوادر الحل 

  ..«رأس االفعى«اضحة لنتانياهو العادل ورسالة و

المكوكية األردنية التي تباشرها بتواصل الفت 
الدبلوماسية الهاشمية في واشنطن عبر عقود سبعة 
مضت على العالقة األردنية األميركية، تعتبرها أوساط 
أمريكية بأنها وثيقة سياسية تكرست على األقل أميركيا 

 الملك كونه صانع لتعزيز التزام األردن بالسالم وعلى دور
سالم أفضت إلى تكريمه غير مرة من محافل وجامعات 
ومراكز دراسات لكونه أيضا صانع سياسة ونهج االعتدال 
وحوار االديان والثقافات ومدرسة في الحكم اتصفت 

  .باالستقرار واالعتدال

اميل لالعتقاد ان جوالت الملك في عواصم القرار 
كية وتل أبيب لتبنيهما وجهت ضربة قاصمة لإلدارة األمير

نهج التوسع في االستيطان الذي عبر عنه مؤخرا بومبيو 
وزير الخارجية األميركية الذي اعتبر ان االستطيان 

  .وفرض السيادة االسرائيلية غير مخالف للقانون الدولي

  ١٤ ص٩/١٢/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

قرار أممي لصالح القضية الفلسطينية  ١٠٠٠
  هاوال تنفيذ ألي من

تحفل  - مدار الساعة -نادية سعد الدين 
األجندة األممية، منذ العقد الستيني المنصرم، بأكثر من 

 قرارات ٥ قرار لصالح القضية الفلسطينية، بينها ١٠٠٠
ًصدرت مؤخرا، لكن غالبيتها ما تزال قيد التنفيذ، بينما 
يمضي االحتالل اإلسرائيلي في مشاريعه االستيطانية 

  .لقاضمة للدولة الفلسطينية المنشودةالتهويدية، ا
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وتتبنى أجهزة هيئة األمم المتحدة؛ مثل الجمعية 
العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي ومنظمة األمم 

ومجلس ” اليونسكو“المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
األمن حتى الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية، 

ًموقفا ثابتا من األراضي الفلس طينية، بما فيها القدس، ً
باعتبارها محتلة، واإلقرار بعدم مشروعية وال قانونية 

  .االستيطان فيها

وتقر كثير من النصوص األممية بحق تقرير 
ٕالمصير للشعب الفلسطيني، وانهاء االحتالل، واقامة  ٕ

 ١٩٦٧الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حدود العام 
ردفة بآليات ملزمة وحق العودة لالجئين الفلسطينيين، م

للتطبيق الفوري، والتي يجري التأكيد عليها دوريا، فيما 
أسهمت الجهود األردنية والفلسطينية الحثيثة، بالتنسيق 
مع الدول العربية والصديقة، عبر األجهزة األممية 
المختلفة والمحافل الدولية المعتبرة، باستصدار قرارات 

الفلسطينية وقوانين ملزمة، تصب في صالح الحقوق 
والعربية المشروعة، بخاصة فيما يتعلق بالقدس المحتلة، 

  .عدا إحباط محاوالت إسرائيلية وأميركية مضادة

وتسعى الحكومة اإلسرائيلية الستثمار اصطفاف 
اإلدارة األميركية الحالية غير المسبوق إلى جانبها، لحسم 
ًمصير قضايا الوضع النهائي مسبقا، أسوة بقرار ضم 

الموقف األردني الثابت “ار لسيادة االحتالل، لكن األغو
والداعم للقضية والشعب الفلسطيني، يقف لها بالمرصاد 

، ”ًدوما، عبر التنسيق والتعاون مع القيادة الفلسطينية
  .وفق الرئاسة الفلسطينية

وقد برز التحرك األردني الفلسطيني الصلب، 
ٕمؤخرا، عبر تجديد اللجنة الخاصة بالسياسة وا نهاء ً

في الجمعية العامة لألمم ” اللجنة الرابعة“االستعمار 
المتحدة، وباألغلبية الساحقة، لوالية وكالة الغوث الدولية 

  . اعوام مقبلة٣ لـ” األونروا“

كما وقف التعاون األردني والفلسطيني العربي 
المشترك، وراء صدور قرارات دولية مهمة ضد 

، ٢٣٣٤الدولي االستيطان؛ بخاصة قرار مجلس األمن 
 بأغلبية ٢٠١٦) ديسمبر( كانون األول ٢٣الصادر في 

ً عضوا، مقابل امتناع الواليات المتحدة، حول وقف ١٤
االستيطان اإلسرائيلي في األراضي المحتلة، ما شكل 

، وفق الرئاسة ”صفعة قوية للسياسة اإلسرائيلية“
  .الفلسطينية

 ٦٠ الى ٤٠وينضم هذا القرار األممي لنحو 
ًرا مشابها صادرا منذ العام قرا ً  عن مختلف أجهزة ١٩٦٧ً

األمم المتحدة، بخاصة الرأي االستشاري لمحكمة العدل 
ً، والذي ناهض أيضا ٢٠٠٤) يوليو(الدولية في تموز 

 عام ٤٦٥إقامة جدار الفصل العنصري، عدا القرار رقم 
 الذي ناقش قضية االستيطان بتفصيل وتركيز ١٩٨٠
  .معتبرين

المصاحبة لصدور ” الحفاوة“جة غير أن ض
قرارات دولية متتابعة حول فلسطين، سرعان ما تنقشع، 
ًفي ظل غياب آلية أممية إلزامية لتنفيذها فعليا، وضيق 
الخيارات المتاحة أمام القيادة الفلسطينية، وتحلل 
االحتالل من أسر أية ضغوط قد تجبره على تقديم تنازالت 

  .ركي المفتوح لهسياسية، إزاء االنحياز األمي

ًاالحتالل؛ لم يلتفت يوما إلى قرارات الشرعية 
ديفيد ) أول رئيس وزراء إسرائيلي(الدولية التي اعتبرها 

، اذ ما يزال يمضي بنمط ”ًحبرا على ورق“بن غوريون 
عدوانه الثابت ضد الفلسطينيين، ما أدى الرتفاع عدد 

 بما  ألفا في الضفة الغربية،٦٨٠المستوطنين إلى زهاء 
 بؤرة ٢٢٠ مستوطنة و١٨٥فيها القدس المحتلة، ضمن 

  .استيطانية، ما يمنع إقامة الدولة الفلسطينية المنشودة

ويزيد من ذلك؛ غياب ضغطي االلتزام بالقرارات 
الدولية، وفرض العقوبات على الطرف المخالف؛ عند 
صدورها بموجب الفصل السادس من ميثاق هيئة األمم 
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ًلقرارات اإللزامية الصادرة طبقا لمقتضيات ًالمتحدة، خالفا ل
  .الفصل السابع، وبالتالي لن تكتسب بعدا آخر

لكن خبير القانون الدولي الدكتور أنيس قاسم، 
القرارات الصادرة عن “، أن ”الغد“رأى في تصريح لـ 

األمم المتحدة بمختلف أجهزتها، وتتجاوز األلف لصالح 
ضية الفلسطينية فلسطين، تشكل أرضية المشروعية للق

يؤكد باستمرار، “، مضيفا ان هذا ”في المسرح الدولي
عدالة القضية الفلسطينية، واألرضية التي تقف عليها، 
وهي أرضية صلبة ومتفق عليها العوام تجاوزت النصف 

  .”قرن

بيد أن المشكلة الكبرى هنا، وفق قاسم، ترجع لـ 
رات ضعف أداء القيادة الفلسطينية في حمل هذه القرا“

األممية المهمة والسعي ألجهزة األمم المتحد لتطبيقها، ال 
سيما الجمعية العامة، اذ تتمتع فلسطين فيها بنفوذ كبير 

  .”وأرضية تضامنية واسعة

قدرة القيادة الفلسطينية على وضع “ونوه إلى 
تلك القرارات، ضمن قنوات التنفيذ األممية، إزاء وجود 

ية وأمام القيادة الفلسطينية أدوات متاحة لدى الهيئة الدول
لدفع الدول األعضاء نحو اتخاذ قرارات تنفيذية بشأنها، 

 أعوام، برغم ٣لـ ” األونروا“كما حدث مع تجديد والية 
  .”التحرك اإلسرائيلي واألميركي النشط المضاد

الدول العربية في األمم المتحدة، “وقال، إن 
ً، داعيا لـ ”تدعم أي قرار تتقدم به القيادة الفلسطينية

االستفادة من دعم التكتل اإلسالمي القوي، المتمثل في “
ماليزيا وتركيا وقطر وأندونيسيا وباكستان، والذي يعقد 
قمته اإلسالمية الشهر الحالي، بوصفه يتألف من دول 
مؤثرة في المشهد اإلقليمي والدولي، وتضم زهاء مليون 

  .”مسلم

خشى من القيادة الفلسطينية ت“ورأى قاسم أن 
أي تحرك، قد يزعج الجانب اإلسرائيلي، وكأن المطلوب 

منها إرضاءه، ما يجعل الكثير من القرارات الدولية 
  .”المهمة الصادرة في صالح فلسطين، بعيدة عن النفاذ

وبالرغم من تنكر االحتالل لقرارات الشرعية 
الدولية وعدم التزامه بتنفيذها، لكن رفضه الشديد ألي 

صب في صالح القضية الفلسطينية، ينم عن قرار أممي ي
طبيعة الكيان اإلسرائيلي العنصري، والذي ال يريد 
ًللفلسطينيين تحقيق أي انتصار، حتى لو كان معنويا 

ًودبلوماسيا رمزيا ً.  

 األميركية – ًوبعيدا عن المساعي اإلسرائيلية
المضادة؛ اعتمدت الجمعية العامة في الثالث من الشهر 

ارات مؤيدة للفلسطينيين عبر التصويت  قر٤الحالي 
باألغلبية الساحقة ضد االستيطان اإلسرائيلي، وتأكيد 

  .الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف لهم

عدم االعتراف بمواقف الدول “كما أقرت المنظمة 
ونقل ” بالقدس عاصمة للكيان اإلسرائيلي“التي اعترفت 

بأي تغييرات “اف ًسفاراتها إليها، توازيا مع عدم االعتر
، بما في ذلك القدس ″١٩٦٧على حدود ما قبل العام 

  .المحتلة

ودعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
السلطة الفلسطينية، للبناء على هذه القرارات المهمة، “

عبر فك ما تبقى من ارتباط مع الواليات المتحدة، 
ة وتنسيب دولة فلسطين للوكاالت الدولية المختصة، ودعو

األمم المتحدة لتفعيل قراراتها، عبر نقلها إلى الباب 
  .”٢٣٣٤السابع، بخاصة القرار 

الدعوة لعقد مؤتمر دولي للقضية “وحثت على 
الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية، كأساس 
سياسي وقانوني ثابت، للفوز بالحقوق الوطنية 
المشروعة غير القابلة للتصرف، في العودة وتقرير 

  .”لمصير واالستقالل والسيادةا

  ٧ ص٩/١٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  



  
  ٥٧ 

  فلسطين النيابية تدين تصريحات نتنياهو

  

 دانت لجنة فلسطين النيابية - بترا - عمان 
بشدة تصريحات رئيس الحكومة اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، التي أشار خاللها إلى أن اسرائيل لها الحق 

  .الكامل بضم غور االردن

 رئيس اللجنة يحيى السعود، ان ضم الجزء وقال
االستراتيجي من الضفة الغربية المحتلة، الذي تم 
مناقشته خالل اجتماع في لشبونة بالبرتغال مع وزير 
الخارجية األميركي مايك بومبيو مرفوض جملة وتفصيال، 
ًمضيفا أن المقترح االسرائيلي يعد تعديا سافرا على  ً

  .ق األمميةالشرعية الدولية والمواثي

الشعوب العربية واإلسالمية "ودعا البيان، 
والغربية للضغط على حكوماتهم لدعم القضية الفلسطينية 
ومقاطعة ذلك الكيان وفضح ممارساته واعتداءاته، التي 

  ."ينفذها بدعم امريكي واضح وملموس

 - ولفت الى ازدياد التوتر في العالقات األردنية 
ات االستفزازية التي يقوم بها اإلسرائيلية، تبعا للممارس

االحتالل االسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني األبي، مؤكدا 
ان هذه التصريحات تصعيد خطير من شأنه االتجاه 

  .بالمنطقة إلى مستويات ال يحمد عقباها

واعتبر ان موقف الواليات المتحدة بدعم 
االحتالل االسرائيلي وانحيازها لمعسكر الظالم، ضربة في 

ٕم العدالة واحقاق الحق، وانه يهدد جهود المجتمع صمي
الدولي السياسية، وعبر عقود طويلة إليجاد حل منصف 

  .وعادل للقضية الفلسطينية

  ١٢/٢٠١٩ /١١وكالة االنباء االردنية 

* * * * *  

  

الملك سلمان يؤكد حق الشعب الفلسطيني 
بإقامة دولته المستقلـة وعاصمتها القدس 

 الشرقية
  

خالل  -  موفد الدستور حمزة العكايلة-الرياض 
كلمة الملك سلمان بن عبد العزيز في افتتاح القمة 

أكد : ١٠/١٢/٢٠١٩الخليجية في الرياض يوم الثالثاء 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
على موقف بالده تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب 

ة وعاصمتها القدس الفلسطيني بإقامة دولته المستقل
  .الشرقية

استهل حديثه باإلشادة بتمكن مجلس بعد أن 
التعاون الخليجي من تجاوز األزمات التي مرت بها 
ًالمنطقة، قائال إنه في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة 

 . >>...يستوجب تكاتف الجهود لمواجهتها

  ١ ص١١/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  الهاشمية ندعم الوصاية: الديحاني
  

أكدت لجنة الشؤون الخارجية النيابية  - عمان
أهمية البناء على العالقات الطيبة التي تربط األردن 
بشقيقتها الكويت انسجاما مع توجيهات ورؤى قيادتي 

  .البلدين الحكيمتين

جاء ذلك لدى لقاء اللجنة برئاسة النائب رائد 
الخزاعلة امس السفير الكويتي لدى عمان عزيز 

ٕديحاني، بحضور النواب رسمية الكعابنة وابراهيم بني ال
وأعرب الخزاعلة عن تقديره .هاني وسعود أبو محفوظ

للمواقف اإليجابية الداعمة التي تقوم بها دولة الكويت 
لصالح اشقائها، سيما تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا 
الحرص على ادامة العالقات الطيبة بين الجانبين في 

وقال إن األردن يجد في الكويت صوت .التمختلف المجا
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العقل والثبات حيال القضايا العربية والقومية؛ ما يتطلب 
التأكيد على ذلك الدور المنسجم مع كل الشعوب العربية 

  .واإلسالمية

وثمن الخزاعلة الدعم الموصول الذي تقوم به 
الكويت تبعا للعديد من االستثمارات التي أسستها في 

ساهم في رفد الواقع االقتصادي، الفتا الى ان األردن؛ ما ي
الحجم االستثماري الكويتي في األردن األول مقارنة مع 
اآلخرين جاء نتاج عالقات طيبة قابلة للبناء عليها في 

  .العديد من المجاالت

من جهتهم، أعرب النواب، الذين حضروا اللقاء، 
قين، عن تقديرهم لعمق العالقات التي تجمع البلدين الشقي

مؤكدين أهمية تعزيز العالقات البرلمانية عبر اللقاءات 
المتواصلة؛ ما يساهم في تعزيز المواقف واآلراء حيال 

  .العديد من القضايا المشتركة

وقالوا إن الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة 
من أزمات تتطلب من الجميع التكاتف خصوصا تجاه 

الوقت المواقف القضية الفلسطينية، مثمنين بذات 
الكويتية الداعمة لألردن سيما تأكيدها الموصول على 
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

  .في القدس الشريف

وأشادوا بالدور الذي باتت تمثله المرأة الكويتية 
في العديد من المواقع السيما البرلمانية، مؤكدين ان 

ا االتجاه وفي العديد الكويت تعكس أنموذجا مشرفا بهذ
  .من الصعد والمستويات

من جانبه، أكد الديحاني أن الكويت تدعم 
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
بالقدس الشريف، مشددا على أن فلسطين تعنينا جميعا، 
ونحن واألردن في خندق واحد للدفاع عن القضية 

ي متطابق بهذا الفلسطينية والموقف الكويتي واألردن
الشأن في جميع المحافل اإلقليمية والدولية انسجاما مع 

  .رؤى وتطلعات قيادتي البلدين الشقيقين

نحن نتفق مع األردن قيادة وشعبا «وأضاف 
ونؤكد على الرسالة الهاشمية بشأن القضية الفلسطينية، 
وأهمية بقاء األردن قويا مستمرا بعطائه للشعب 

  .«الفلسطيني األبي

ابع الديحاني أن هناك خارطة طريق وت
الستثمارات كويتية قادمة في األردن، الفتا الى ان الدعم 
االستثماري يعزز العالقات القائمة بما يخدم المصالح 

  .العليا للبلدين الشقيقين

وثمن الدور الذي يضطلع به مجلس النواب 
ولجنة الشؤون الخارجية النيابية تجاه القضايا 

 االهتمام المتبادل، الفتا الى ان والموضوعات ذات
اللقاءات المتواصلة مع خارجية النواب من شأنها تعزيز 

 .دور الدبلوماسية البرلمانية

  ١ ص١١/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

أذربيجان تفخر بالقيادة : السفير رضاييف
  الهاشمية التاريخية

 

 أكد السفير االذربيجاني في -  بترا- عمان
يف، أهمية زيارة جاللة الملك عبداهللا عمان راسم رضاي

الثاني التي بدأها أمس الثالثاء إلى باكو، بدعوة من 
  .رئيس جمهورية أذربيجان الهام علييف

وقال في تصريح صحفي ان جاللة الملك عبداهللا 
الثاني يرتبط بصداقة قديمة مع الرئيس الهام علييف، 
 حيث نمت هذه الصداقة لتكون داعمه للعالقات بين
البلدين وهي عالقات تطورت بشكل كبير وما زالت تاخذ 
طريقها لمزيد من التطور الذي بدأ بفتح سفارتين للبلدين 
في عمان وباكو وفي تسيير خطوط جوية عارضة وقيام 
معارض صناعية وتعزيز التجارة البينية وتبادل الخبرات 
واالستفادة من التجربة االردنية في مجاالت عدة 

  .يئية وعسكريةاقتصادية وب
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وقال انه ينظر الى هذه الزيارة كونها ليست 
األولى اال انها االهم؛ لما استجد من قضايا عديدة على 
المستوى الدولي واالقليمي والتعاون الثنائي، حيث يؤشر 
تعدد الزيارات على االهمية التي يضعها الزعيمان على 

  .>>...عالقات التعاون بين البلدين الشقيقين

وأكد التزام اذربيجان وسعيها لتطوير  ...<<
وتفعيل العمل مع االردن في جميع المجاالت التي تخدم 
مصلحة الشعبين الشقيقين والحرص على تنمية التبادل 
والتواصل المعرفي الحضاري والثقافي بين سكان عمان 
وباكو إلثراء التبادل المعرفي والفكري بينهما حيث 

  .ترتبطان بروابط أخوة

 ان حركة السياحة شهدت بين البلدين وأضاف
نشاطا ملموسا، فقد ارتفع اعداد السياح االردنيين إلى 
أذربيجان عدة اضعاف خالل اخر ثالث سنوات ماضية 

  .وهناك فرص حقيقية قادمة

وعبر عن تقدير أذربيجان لدور جاللة الملك 
عبداهللا الثاني في إرساء االستقرار في منطقة الشرق 

 عن القدس والمقدسات االسالمية االوسط ودفاعه
والمسيحية، بموجب الوصاية الهاشمية عليها، مؤكدا 
متانة عالقات الصداقة التي تجمع بين األردن واذربيجان 
والتي وصفها فخامة الرئيس بالعالقات األخوية والمثالية 

  .على مختلف المستويات والمجاالت

وأشار الى وجود توافق على الصعيد السياسي 
المواقف ووجهات النظر بين البلدين حيال القضايا في 

االقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، 
حيث ان موقف اذربيجان من الصراع الفلسطيني 
االسرائيلي يتمثل بالحل عن طريق المفاوضات والحوار 
الدبلوماسي على اساس القرارات الدولية ومنظمة التعاون 

 العربية التي ترتكز على حل الدولتين، االسالمي والمبادرة
ٕوايمانه بأن حماية القدس واألماكن المقدسة وبان اإلرث 

اإلسالمي والمسيحي التاريخي فيها هو هاجس مشترك 
  .لدينا جميعا

وقال إن حكومة اذربيجان تقدر جهود جاللة 
الملك عبداهللا الثاني ومواقفه العادلة الدائمة للوصول 

ل للعديد من القضايا المصيرية ومنها للحل السلمي العاد
إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك 
نقدر مواقف االردن المشرفة في احتضان واستقبال 
الالجئين السوريين وتقديم مختلف اشكال المساعدات 
االنسانية لهم على االراضي االردنية، وذلك نظرا ألن 

حيث يقدر عدد اذربيجان تعاني من مشكلة اللجوء 
  .الالجئين باكثر من مليون شخص مشردين عن بيوتهم

وقال إنني كسفير لجمهورية أذربيجان لدى 
المملكة االردنية الهاشمية اعرب عن اعتزازنا ومباركتنا 
للجهد الذي بذله جاللة الملك الستعادة اراضي الباقورة 
والغمر وفرض السيادة االردنية على هذه المناطق بعد ان 

 الغاء ملحقات االتفاقية مع اسرائيل رغم الظروف تم
 االقليمية والدولية، وهذا يعد نهجا حكيما لجاللة الملك

  .ومواقفه التاريخية الثابتة

  ٢ص ١١/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

الصداقة األردنية الفرنسية في األعيان تلتقي 
 السفيرة الفرنسية

 

 -ل  مديرية االعالم واالتصا-مجلس االعيان 
التقت لجنة الصداقة األردنية الفرنسية في مجلس 
األعيان برئاسة العين هيفاء النجار، اليوم الثالثاء، 

  .ّالسفيرة الفرنسية في عمان فيرونيك فوالندو

وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بين 
البلدين الصديقين وسبل االرتقاء بها في شتى المجاالت، 

 منها، إضافة إلى العديد من القضايا ال سيما البرلمانية
وأكدت العين .االقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك
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النجار عمق العالقات بين البلدين الصديقين ومتانتها، 
مشيدة بالمستوى المتقدم، الذي وصلت اليه خاصة على 
الصعيدين االستثماري واالقتصادي والتربوي، كما أعربت 

  .العالقات الثنائيةعن أملها رفع مستوى 

وأشارت إلى أبرز التحديات التي تواجه المملكة، 
وعلى رأسها األوضاع االقتصادية، جراء أزمات اللجوء 

 ٣٠٠السوري، مبينة أن المملكة تستضيف نحو مليون و
ًألف الجئ سوري، ما شكل ضغطا مباشرا على مختلف  ً

  .مرافق الدولة وبنيتها التحتية

لى الجهود التي يبذلها ولفتت العين النجار ا
األردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني الهادفة إلحالل 
السالم واالستقرار في المنطقة، وسعيه المتواصل من أجل 
حل الصراع العربي اإلسرائيلي والقضية الفلسطينية على 
أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفق حل 

ولة فلسطينية مستقلة الدولتين، وبما يمكن من إقامة د
 وعاصمتها ١٩٦٧على حدود الرابع من حزيران من عام 

  .القدس الشرقية

بدورها، وصفت السفيرة الفرنسية العالقات بين 
، مشيرة إلى حجم التعاون "المتميزة"بالدها والمملكة بـ 

الثنائي بين البلدين الصديقين، الذي يشمل مجاالت 
  .مختلفة وقطاعات حيوية

 األردن في استضافة الالجئين وثمنت دور
السوريين، ودورها الفعال بقيادة جاللة الملك عبداهللا 

  .الثاني، في إحالل السالم واالستقرار في المنطقة

  ١١/١٢/٢٠١٩مجلس االعيان 

* * * * *  

  

  

  

  

السلطة الفلسطينية تطالب بعقد االنتخابات في 
  القدس

دعا رئيس الحكومة  –القدس المحتلة 
، محمد اشتية، امس، المجتمع الدولي للضغط الفلسطينية

على االحتالل اإلسرائيلي، إلتاحة إجراء االنتخابات 
الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد أن 
قدمت السلطة الفلسطينية طلبا رسميا لسلطات االحتالل، 
للسماح بفتح مراكز اقتراع لمشاركة المقدسيين في 

  .فلسطينية المقبلةاالنتخابات التشريعية ال

جاء ذلك خالل لقاء في مدينة رام اهللا بالضفة 
الغربية، جمع اشتية بمديرة دائرة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا في الخارجية البريطانية، ستيفاني القاق، وفق 

  .بيان صادر عن مكتب اشتية

عقد «وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن 
وسياسية، وعدم االنتخابات بالقدس، أولوية وطنية 

عقدها يعني تكريس فصلها عن بقية المكونات 
  . »الفلسطينية

طلبنا من أكثر من طرف دولي التدخل «: وأضاف
للضغط على إسرائيل لقبول إجراء االنتخابات بالمدينة 

بدوره، قال وزير الشؤون المدنية في الحكومة . المحتلة
رائيل طلبنا رسميا من إس«الفلسطينية، حسين الشيخ، إنه 

السماح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة في االنتخابات 
التشريعية والرئاسية ترشحا وانتخابا وفق االتفاقيات 

) منظمة التحرير الفلسطينية(الموقعة بين المنظمة 
  .«٢٠٠٦ و١٩٩٦ٕواسرائيل كما جرى أعوام 

وأضاف الشيخ في تغريدة على موقع التواصل 
ر رد إسرائيل على الطلب ننتظ«أنه » توتير«االجتماعي 

محمود (الرئيس الفلسطيني .. وذلك تماشيا مع قرار
  .«بإجراء االنتخابات) عباس

  ١٠ ص١١/١٢/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  
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الوضع في القدس وفلسطين يزداد : أردوغان
 ًسوءا

  

،  الفلسطينيةشاركت وزارة التنمية االجتماعية
د أنور أحمد مجدالني، والوكيل المساع. بوفد ترأسه د

فائد . د تركيا حمام، وبحضور سفير فلسطين لدى
مصطفى، وبدعوة من منظمة التعاون اإلسالمي بالمؤتمر 
الوزاري االول لوزراء الشؤون والتنمية في الدول 

  . دولة٥٦اإلسالمية حول التنمية االجتماعية، بحضور 

ُوقد افتتح المؤتمر بكلمة من الرئيس التركي 
أن منظمة التعاون "ي قال فيها رجب طيب أردوغان والذ

اإلسالمي هي منظمة للعمل المشترك للعالم اإلسالمي 
  ".ومهمتنا تجاوز التحديات

وأكد بأن قضية القدس أساس تأسيس المنظمة، 
وأن الوضع في القدس وفلسطين يزداد سوءا، وبعض 

وهذا ال " إسرائيل" الدول اعترفت بالقدس عاصمة لـ
  .ييتماشى مع القانون الدول

وشدد الرئيس التركي أنه مهما كان الثمن سنظل 
نقف إلى جانب فلسطين وحق المظلومين في فلسطين، 
وكل ما نتعرض له من اعتداءات بسبب موقفنا من 
فلسطين والقدس، ولكن لن نتراجع ولن نتخلى عن 

   .فلسطين

مجدالني ان القرارات تشكل . ، قال دهمن جهت
 إسالمي دولي حول التأكيد على ضرورة إقامة مؤتمر

، "اإلسرائيلية"حماية الطفولة الفلسطينية من االنتهاكات 
وكذلك دعوة الدول لمزيد من دعم التنمية في فلسطين 
وتقديم برامج ومشاريع لدعم القدس الشريف ومؤسسات 
القدس االجتماعية والتعليمية والنسوية والجمعيات 

طفال الخيرية التي ترعى المسنين وذوي اإلعاقة واأل
  .وااليتام والنساء

ووجه دعوة الدول االعضاء لتعزيز التواصل مع 
القدس من خالل الزيارات الميدانية ودعم برامج تعزيز 
صمود المواطنين وترميم المساكن والمساعدات بكافة 
ٕأشكالها، والى االستمرار بدعم موازنة وكالة الغوث 

ار قضية الدولية باعتبارها االعتراف الدولي بوجود واستمر
 .الالجئين الفلسطينيين

  ١١/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

الخارجية األردنية تدين استمرار االنتهاكات 
 اإلسرائيلية بحق االقصى

  

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين األردنية، 
المسجد  استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة بحق

المبارك، والتي كان آخرها قيام أحد  األقصى
السابقين يرافقه مجموعة من المتطرفين  الكنيست أعضاء

بأداء الطقوس الدينية على مدخل باب المغاربة، أحد 
جد المس اقتحام أبواب المسجد األقصى المبارك، ثم

 .األقصى المبارك بحماية الشرطة اإلسرائيلية

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف 
ًاهللا الفايز رفض هذه االنتهاكات التي تمثل استفزازا 
لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم وانتهاكا 

ًبصفتها القوة القائمة باالحتالل وفقا " إسرائيل"اللتزامات 
 .للقانون الدولي

وحذر الفايز من مغبة استمرار هذه االنتهاكات 
وطالب بوقفها وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، 
مشددا على أن المسجد األقصى المبارك بكامل مساحته 

 . دونما هو مكان عبادة للمسلمين فقط١٤٤البالغة 

  ١٢/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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  ة تواجه القدسمخاطر كبير: ورقة بحثية

  

حذرت ورقة تقدير موقف من مخاطر كبرى تواجه 
ودعت إلى استنفار جميع الجهود الفلسطينية  القدس،

والعربية واإلسالمية والدولية للحفاظ على هوية القدس 
 .العربية واإلسالمية، وحفظ مقدساتها ودعم صمود أهلها

وتناولت الورقة، التي نشرها مركز الزيتونة، 
ينة القدس، ونبهت إلى أن المؤشرات الحالية مستقبل مد

تشير إلى سياقات مستقبلية خطيرة تحيط بالمدينة المقدسة 
 .في المدى القريب والمتوسط

وأوضحت الورقة التي أعدها الدكتور وليد عبد 
الحي أن موازين القوى هي التي ستحدد مصير القدس، 

لدولية مشيرة إلى أن موازين القوى المحلية واإلقليمية وا
 .ليست لصالح الطرف الفلسطيني في المدى المنظور

 عربيا

فمن ناحية السلوك التفاوضي العربي، أكدت  
الورقة أن التغير في المواقف العربية والفلسطينية هو 

 .االتجاه السائد

وأشارت إلى أن الدبلوماسية العربية بدأت على 
أساس رفض قيام دولة إسرائيلية في فلسطين، ثم قبلت 
الهدنة معها، ثم قبلت التفاوض معها، ثم االعتراف الكامل 
بها، ثم بدأ التخلي التدريجي عربيا عن الموضوع 
الفلسطيني، مما يعني أن الطرف العربي قد يواصل هذا 

الالجئين، والحدود، والمياه، (التراجع في كل الموضوعات 
  .)وحق المقاومة

 الموقف األميركي

بقا للورقة، بدأ التغير وبشأن الموقف األميركي، ط
أي بعد خروج مصر ) ١٩٨٩-١٩٨١(فيه منذ إدارة ريغان 

من الصراع، مرورا بامتناع الواليات المتحدة عن التصويت 
 الخاص برفض ١٩٨٠لصالح قرار لمجلس األمن عام 

القرار اإلسرائيلي اعتبار القدس عاصمة إسرائيل الموحدة، 
راف بالقدس عاصمة وانتهاء بمواقف ترامب األخيرة باالعت
 .إلسرائيل ونقل السفارة األميركية إليها

عن  وأشارت إلى أن فترة ترامب ونقل السفارة تعبير
ٍاتجاه متنام ومتناغم مع موازين القوى، التي ازدادت خلال 

 ٢٠١١منذ سنة  لصالح إسرائيل مع األحداث في العالم
وحتى اآلن، خصوصا مع زيادة التضييق على الطرف 

يني لتحقيق مزيد من الخلل، كالضغط الفلسط
 .عربيا ودوليا، وتقليص المساعدات للفلسطينيين غزة على

  الرأي العام اإلسرائيلي

طبقا لدراسات معهد دراسات األمن القومي في 
ك عالقة بين درجة التمسك بشرقي جامعة تل أبيب، فإن هنا

القدس لدى الرأي العام اإلسرائيلي وبين زخم المقاومة 
لالحتالل، وبحسب دراسات المعهد فإنه في الفترة 

من الرأي العام % ٨٠ كان ١٩٩٨ إلى ١٩٩٤ من
اإلسرائيلي يرفض تقسيم القدس أرضا أو بلدية، وقد تراجعت 

 ٢٠١٥ى  إل٢٠١٤في الفترة % ٦٠هذه النسبة إلى 
 .٢٠١٦و

السكاكين بين  انتفاضة ويقول تقرير المعهد إن
 كان لها دور مهم في التراجع المتواصل ٢٠١٦- ٢٠١٥

دار العازل عن فكرة عدم التقسيم المدينة، كما أن وجود الج
 .%٤٩ حوالي ٢٠١٧عزز التراجع وبلغ عام 

  مستقبل وضع القدس

وحول إجراء تغيرات في وضع القدس الحالي عبر 
يريدون بقاء الوضع الحالي في القدس على ما هو % ٢٥

يؤيدون منح الفلسطينيين في % ٢٧عليه، كما قال 
مزيدا من ) شرقي القدس(ضواحي القدس العربية 

في . ة شؤونهم باستثناء القدس القديمةالصالحيات إلدار
يؤيدون بلدية مستقلة للفلسطينيين ولكن % ٢٨أن  حين

تحت سلطة إسرائيل، وهو مستوى أعلى من قبل، حيث كان 
 .%٢٣ حوالي ٢٠١٧في 

ويرى المعهد أن هناك مشكالت تواجه السياسة 
اإلسرائيلية في القدس، منها أن أغلب المجتمع الدولي 

شرقية كأرض محتلة، كما أن كثافة البعد ينظر للقدس ال
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الديني لليهود والعرب والمسلمين يؤجج المشاعر ويجعل 
 .االنفجار محتمال في كل مرة

من سكان القدس % ٣٨ومن المشكالت أيضا أن 
هم من العرب، وهناك احتمال بزيادتهم ) شرقية وغربية(
ونسبة )  ألف فلسطيني٢٣٠عدد سكان القدس الشرقية (

% ١طنين في الضواحي العربية في القدس أقل من المستو
 .من السكان العرب في المناطق التي فيها المستوطنات

 سكانها عدد كان سلوان فعلى سبيل المثال،
 ٥٠٠، اآلن هناك مستوطن  دون أي١٩٩٠عام  ٨٧٠٠

 ألف فلسطيني، مما يعني أن ٢٠مستوطن مقابل 
للعرب تتزايد لصالح اليهود على أساس  اليهود نسبة

االرتفاع في نسبة المستوطنين من صفر مستوطن لكل 
 ٤٠ إلى مستوطن لكل ١٩٩٠ فلسطيني عام ٨٧٠٠

 .فلسطيني حاليا

  عوامل لغير صالح إسرائيل

أن عدد الفلسطينيين في فلسطين  من هذه العوامل
 ماليين ٦.٣ل  ماليين مقاب٦.٤التاريخية حاليا هو 

من % ٥٤يهودي، وطبقا لمعدالت النمو السكاني سيكون 
من اليهود بين % ٤٦سكان فلسطين من العرب مقابل 

 .، وهي مشكلة كبرى إلسرائيل٢٠٣٥- ٢٠٣٠

 المستقبل

طبقا للورقة هناك مخاطر كبرى تواجه القدس   
ومستقبلها المنظور القريب والمتوسط، ويمكن تحديد 

 :لمدينة على النحو التاليالوضع المستقبلي ل

: بمسارين% ٢٦احتمال قيام دولتين بنسبة  *
، أو عاصمة بقسمين بلديين %١١عاصمتان وبلديتان 

١٥%.  

بثالثة % ٧٤احتمال قيام دولة واحدة بنسبة  *
، %٢٢بعاصمة واحدة ولكن بلديتان منفصلتان : مسارات

 .%٢٦، أو بلدية واحدة %٢٦أو بلدية بقسمين 

ي أن مسار الهيمنة اإلسرائيلية هو وهو ما يعن
األرجح وفق المعطيات الحالية، وأن إسرائيل ستتابع تهويد 

 .القدس وتغيير هويتها وفق موازين القوى الحالية

  التوجه اإلسرائيلي

وتشير الورقة إلى أن التوجه اإلسرائيلي في 
موضوع القدس هو تشجيع قيادات محلية عربية على 

 بلدية لها، وتحسين الظروف ٕالظهور، واعطاء مناصب
 .المعيشية في شرقي القدس وضواحيها

إلى أن إسرائيل ستعمل على توظيف خلل  وتخلص
موازين القوى لصالحها، وهو ما يعني أنها ستحاول دفع 
المزيد من الدول لنقل سفارتها إلى القدس، كما ستسعى 
لتغيير التركيبة السكانية في القدس والتضييق على سكانها 

الضفة  فعهم للهجرة أو لالنتقال لمناطق أخرى داخللد
 .الغربية

وأشارت إلى أن مواجهة هذه المخاطر يستدعي 
د الفلسطينية والعربية واإلسالمية استنفار جميع الجهو

والدولية للحفاظ على هوية القدس العربية واإلسالمية، 
 .وحفظ مقدساتها ودعم صمود أهلها

  ١٢/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 االحتالل القائمة ما تقوم به سلطات: الخاليلة
 استفزاز لمشاعر األمة االسالمية في القدس

  

وبا عن جاللة الملك عبداهللا  مند-)بترا (-عمان 
الثاني، استقبل سمو األمير غازي بن محمد، كبير 
مستشاري جاللة الملك للشؤون الدينية والثقافية 
والمبعوث الشخصي لجاللته، اليوم الخميس، رؤساء 
الوفود المشاركين في أعمال الدورة الثانية عشرة للمجلس 

سالمية التنفيذي لمؤتمر وزراء األوقاف والشؤون اإل
  .بدول العالم اإلسالمي، التي عقدت في عمان اليوم

ونقل سموه، خالل اللقاء الذي عقد في قصر 
الحسينية، تحيات جاللة الملك للمشاركين في أعمال 
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المؤتمر، وتمنياته بتحقيق األهداف والغايات المرجوة من 
وجرى، خالل اللقاء الذي حضره رئيس الديوان . عقده

وسف حسن العيسوي، ووزير األوقاف الملكي الهاشمي ي
والشؤون والمقدسات اإلسالمية الدكتور محمد الخاليلة، 
بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر 
المتضمنة استحداث لوائح وبرامج لتحصين المنابر من 
خطابات الكراهية، والتطرف واإلرهاب، وموضوع القيم 

  .امحاإلنسانية المشتركة والتعايش والتس

مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز و 
المقدسات االسالمية  ورعى وزير االوقاف والشؤون

الدكتور محمد الخاليلة امس افتتاح اعمال الدورة الثانية 
عشرة للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء االوقاف والشؤون 

  .االسالمية بدول العالم االسالمي

مؤتمر يأتي في ظل وقال الخاليلة ان انعقاد ال
ظروف استثنائية تمر بها امتنا االسالمية، خاصة ما 

» القدس الشريف«تتعرض له المدينة المقدسة 
والمقدسات االسالمية وعلى رأسها المسجد االقصى 

  .المبارك من مخاطر ومحاوالت لتهويدها والنيل منها

واضاف، ان ما تقوم به سلطات االحتالل القائمة 
لمشاعر ابناء   اال مزيد من االستفزازفي القدس ما هو

االمة االسالمية تجاه مقدساتهم التي تتعرض اليوم 
الستباحة من قبل المحتل والمتطرفين، مؤكدا أن اجتماع 
المجلس التنفيذي لوزراء األوقاف والشؤون االسالمية في 
االردن الذي تتشرف بالوصاية الهاشمية على المسجد 

لشريف يدل على تقدير العالم االقصى المبارك والقدس ا
االسالمي لهذا البلد األشم ومكانته الرفيعة والذي ورث 
الوصاية من العهدة العمرية والتي نالت الرضا والقبول 

  .من أهل الملل والنحل

وأشار الى ان القدس الشريف أمانة في أعناق 
المسلمين منذ انتهت إليه رحلة االسراء بالنبي صلى اهللا 

م عرج به صلى اهللا عليه وسلم الى عليه وسلم ث

السماوات العلى، ثم فتحها الخليفة الراشد الفاروق عمر 
هـ، الفتا الى ان ١٥بن الخطاب رضي اهللا عنه عام 

الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف 
ٌهي امتداد وثيق لما نصت عليه العهدة العمرية من حيث 

سوله وذمة الخلفاء وذمة عهد اهللا وذمة ر(العهد والذمة 
  ).المؤمنين

ولفت الى انه من البدهي أن المسجد األقصى 
وبيت المقدس في ذمة المؤمنين في أصقاع المعمورة، 

الثاني، إنما هو نيابة  وأن ما يتحمله جاللة الملك عبداهللا
عن ذمة المؤمنين، ألن جاللته قرشي األرومة هاشمي 

دس، وعلى مرمى النسب والمملكة في أكناف بيت المق
حجر من القدس الشريف، وهو أولى الناس بهذه 

  .الوصاية الضاربة الجذور في التاريخ

وقال، ان مدينة القدس ستظل عربية المكان 
والزمان والسكان ما بقي الليل والنهار، فقد تناوب على 
المدينة المقدسة حكام في أزمنة مختلفة، فمن أحسن 

رتبط بوصاية الهاشميين إليها أحسنت إليه، وهي اآلن ت
خاصة وبكل المحبين عامة الذين سيدافعون عنها وعن 
أهلها في كل محفل وناد، وسيظل أهلها صامدين ثابتين 
يرفضون االغراءات المادية والمعنوية وال يخافون 
االعتداءات النفسية والجسدية، داعيا مجلس وزراء 

بين االوقاف الى دعم القدس والمقدسيين، ألن التعاون 
وتعاونوا على البر «المؤمنين فريضة لقوله تعالى 

، وال يتحقق »والتقوى وال تعاونوا على االثم والعدوان
واعتصموا بحبل اهللا «التعاون اال باالعتصام والوحدة 

  .«ًجميعا وال تفرقوا

وبين ان للمجلس التنفيذي لوزراء األوقاف 
والشؤون االسالمية الذي يرأسه الشيخ الدكتور 

اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون االسالمية والدعوة عبد
واالرشاد في المملكة العربية السعودية، رئيس المؤتمر 
عظيم الشكر وجزيل العرفان على ما قدم وما يقدمه في 
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سبيل نصرة االسالم والمسلمين ودعم األخوة االسالمية، 
ونطمح للمزيد من التعاون والبناء نصرة لمسرى نبينا 

  .اهللا عليه وسلم ومعراجهمحمد صلى 

واكد الخاليلة ضرورة مراجعة الخطاب االسالمي 
والقضايا المتعلقة به ال سيما ما يطرح من خالل المسجد 
والمنبر وآن األوان لمراجعة ما قدم في العقد الماضي، 
مشيرا الى أن األمة الحية هي التي تنظر للماضي وتتعلم 

معالجة االخطاء من األخطاء وتبني على اإليجابيات، و
التي شهدها الخطاب اإلسالمي، التي أدت إلى خلق حالة 

  .من التطرف والتشدد واإلرهاب

وأشار الى ضرورة اعادة النظر فيما يطرح عبر 
المنابر من افكار وقضايا ساهمت في بعض االحيان في 
خلق حالة من عدم التسامح والتعايش بين ابناء 

السالمية من خالل المجتمع، مطالبا برسم الرسالة ا
  .الخطاب االسالمي السليم

ودعا الخاليلة الى العمل من خالل خطابنا 
اإلسالمي إلى تحصين مجتمعاتنا ضد خطاب الكراهية 
والتطرف واإلرهاب، الفتا الى أننا كوزراء أوقاف معنيون 

  .بأن ال يستخدم المنبر لغايات غير صحيحة

ان من جهته قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ 
اهمية هذه الدورة تأتي من حساسية الظروف التي تحيط 
بأمتنا االسالمية والتحديات المختلفة التي تستدعي منا 
اليقظة وتفرض علينا في وزارات االوقاف والشؤون 
االسالمية وحدة الكلمة والتعاون، فوزارات االوقاف تحمل 
امانة عظيمة ويقع على عاتقها مسؤوليات جسيمة 

لم بحقيقة االسالم وقيمه االسالمية لتعريف العا
واالنسانية السمحة واستعادة صورة االسالم الصحيحة 
النقية، ودفع المغرضين عنه وحمايته ممن سقطوا في 

  .>>...فتنة الغلو واالفراط

وأكد آل الشيخ، ان القضية الفلسطينية ... <<
والقدس المبارك حاضرة في ضمائر الشعوب العربية 

 قضية محورية للمملكة العربية السعودية واالسالمية وهي
وسياستها في نصرة الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه 
المشروعة والثابتة، وتحتل مكانة خاصة لدى قيادة 
المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الفتا الى ان 

العشرين التي عقدت في تسميته القمة العربية التاسعة و
مدينة الظهران العام الماضي بقمة القدس هي ترجمة 
حقيقية لما تمثله هذه القضية من اهمية، واستشعار 

  .>>...لمكانة المسجد االقصى المبارك

وضم اللقاء وزير الشؤون اإلسالمية ... <<
والدعوة واإلرشاد في المملكة العربية السعودية، رئيس 

لمؤتمر وزراء األوقاف والشؤون المجلس التنفيذي 
اإلسالمية بدول العالم اإلسالمي الشيخ الدكتور 
عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ووزير األوقاف 
المصري الدكتور محمد مختار مبروك، ووزير األوقاف 
الباكستاني الدكتور نور الحق قادري، ووزير الشؤون 

ل وزارة الدينية في غامبيا الحاج موسى درامي، ووكي
فريد أسد  األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتي المهندس

عمادي، ونائب وزير األوقاف اإلندونيسي زين التوحيد 
سعدي، ومدير مديرية األوقاف في وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية المغربية المهندس عبد القادر 

  .كراعي

بدورهم، أعرب رؤساء الوفود، خالل اللقاء، عن 
لألردن بقيادة جاللة الملك على استضافة أعمال تقديرهم 

الدورة الثانية عشرة للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء 
األوقاف والشؤون اإلسالمية بدول العالم اإلسالمي، 
مثمنين مواقف جاللة الملك في الدفاع عن الدين 

ويهدف . ٕاإلسالمي الحنيف، وابراز صورته السمحة
إلسالمي بين الدول المؤتمر إلى تعزيز التضامن ا

اإلسالمية األعضاء، والتنسيق والتعاون بينهم في 
يشار إلى . مجاالت الدعوة واألوقاف والشؤون اإلسالمية
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أن المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء األوقاف والشؤون 
اإلسالمية بدول العالم اإلسالمي، يضم في عضويته 

ا، ٕالسعودية، والمغرب، والكويت، ومصر، واندونيسي
  .باكستان، وغامبيا، واألردنو

  ١٤/١٢/٢٠١٩وكالة االنباء االردنية 

* * * * *  

 انتصار لكرامة "األونروا"التمديد لـ : األردن
 الشعب الفلسطيني

 

 ليلى خالد الكركي -  نيفين عبد الهادي-عمان 
قال الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية وشؤون  -

ن قرار الجمعية المغتربين السفير ضيف اهللا الفايز، إ
العامة لألمم المتحدة امس االول الجمعة، تمديد تفويض 

حتى ) أونروا(وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
  .«لحق الالجئين العيش بكرامة« يعتبر دعما ٢٠٢٣

وبين الفايز أن التصويت بأغلبية ساحقة لتجديد 
الوالية لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين هو 
إعادة لتأكيد الموقف الدولي الواضح والصريح على 
أهمية استمرار الوكالة في القيام بواجبها تجاة ماليين 
الالجئين الفلسطينيين في المجاالت التعليمية والصحية 
واإلغاثية ودعم لحق الالجئين الفلسطينيين العيش بكرامة 
والتي تشكل قضيتهم احدى أهم قضايا الوضع النهائي 

ب أن تحل وفق الشرعية الدولية وخصوصا قرار التي يج
 ومبادرة السالم العربية وبما ١٩٤االمم المتحدة رقم 

  .يضمن حق الالجئين في العودة والتعويض

وأكد الفايز أن الدبلوماسية األردنية تعمل 
  .باستمرار على دعم االونروا

بالتزامن ، ووكانت الجمعية العامة لالمم المتحدة
 غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في مع إحياء وكالة
ذكرى تأسيسها السبعين جددت ) األونروا(الشرق االدنى 

حتى الثالثين من  تفويض الوكالة أمس االول الجمعة

، وهو القرار الذي يعتبر حسب ٢٠٢٣حزيران من العام 
 في وجه الواليات المتحدة وحليفتها» صفعة«المراقبين 

التشكيك في عمل الوكالة وبذل إسرائيل اللتين دأبتا على 
شتى الجهود لتصفيتها بشكل نهائي وشطب حق 

   الفلسطينيين في العودة

الصعداء بعد القرار الذي ) االونروا(وتنفست  
بعد العديد من التدخالت والضغوطات  »بالتاريخي«وصف 

التي مورست للحيلولة دون   الصهيونية–االمريكية 
ديد التفويض ان تجديد تفويضها، حيث من شأن تج

يسهم في استمرار الوكالة ودعمها باستمرار وتحسين 
 ٥ الخدمات التعليمية والصحية واإلغاثية ألكثر من

ماليين الجئ فلسطيني منتشرون في مناطق عمل 
  .الوكالة الخمس

دولة على قرار بشأن التمديد  ١٦٩ووافقت  
دول  ٩وامتناع  ٕمقابل رفض الواليات المتحدة واسرائيل

 سنوات ٣وينتهي تفويض الوكالة لمدة .  التصويتعن
  .٢٠٢٣في حزيران 

والقرار الذي صدر يحض جميع المانحين على 
مواصلة تكثيف جهودهم لتلبية االحتياجات المتوقعة 
للوكالة وسط تدهور األوضاع االجتماعية واالقتصادية في 

  .المنطقة، وخصوصا في األراضي الفلسطينية

 والتي يعمل بها زهاء ،الةويأتي التمديد للوك 
ميزانيتها  الف موظف، وسط عجز مالي متواصل في ٣٠

منذ أن أوقفت الواليات المتحدة مساعداتها المالية 
 ،٢٠١٨مطلع العام   مليون دوالر٣٠٠السنوية البالغة 

بعد  واضطر مديرها لالستقالة في تشرين الثاني المنصرم
  .>>...اتهامه بإساءة استخدام السلطة

رحبت جامعة الدول العربية  من جهتها ...<<
بتصويت الجمعية العامة لألمم المتحدة باألغلبية 

لثالث ) االونروا ( الساحقة على قرار تمديد والية عمل 
ًانتصارا للقانون الدولي، ولحقوق «سنوات، واعتبرته 
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 ًالالجئين الفلسطينيين، لحين حل قضيتهم حال نهائيا

اعد لشؤون فلسطين واألراضي وقال األمين العام المس
العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي، إن هذا 

يؤكد قوة «التصويت لصالح القرار باألغلبية الساحقة 
الدعم السياسي الذي تحظى به الوكالة االممية وفق 

، لحين إيجاد حل )٣٠٢(التفويض الممنوح لها بالقرار 
 وهو دليل ،)١٩٤(ًعادل لقضية الالجئين طبقا للقرار 

على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني، 
كما أعرب عن .«وحقوقه التاريخية، وقضيته العادلة

» التاريخي«تقديره للدول التي صوتت لصالح القرار 
بالوكالة وباللجنة  إلى عدد من القرارات التي تتعلق إضافة

تي الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية ال
تمس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع 
الدولي بمضاعفة الجهود والعمل على تنفيذ قراراته 
الخاصة بالقضية الفلسطينية وبالضغط على سلطة 
االحتالل إلنقاذ حل الدولتين وتحقيق السالم العادل طبقا 

  .للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

  ٢ص ١٥/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

عمومية األمم "تصويت : فلسطين النيابية
 لصالح األونروا انتصار للشعب "المتحدة

  الفلسطيني

 

رحب رئيس لجنة فلسطين النيابية  - عمان 
النائب المحامي يحيى السعود بتصويت الجمعية العامة 

» األونروا«لألمم المتحدة على قرار تمديد والية عمل 
 من قرار الجمعية العامة ١١قرة بأحكام الف دون االخالل

وثمن السعود في بيان صحفي صدر عن  )٣-د (١٩٤
لجنة فلسطين النيابية امس السبت موقف الدول التي 

دولة بهدف ١٦٩لصالح القرار بأغلبية  منحت اصواتها
تقديم المساعدة إلى »، المعنون بـ»األونروا«تمديد والية 

تصويت الجمعية ، مشيرا الى ان »الالجئين الفلسطينيين
العامة بأغلبية ساحقة جاء بهدف تمديد والية عمل وكالة 

لثالث » األونروا«غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
 ٣٠ إلى ٢٠٢٠  حزيران٣٠سنوات جديدة، تبدأ من 

  .٢٠٢٣حزيران 

وتابع ان الواليات المتحدة منحازة لمعسكر 
» وليالظالم وفشلت مع اسرائيل في مواجهة المجتمع الد

هو انتصار المجتمع «التصويت باألغلبية الساحقة  واصفا
  .الدولي للشعب الفلسطيني

  ٢ص ١٥/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 رد قوي على "األونروا"تمديد تفويض : الزعنون
  التحالف األميركي اإلسرائيلي

 

قال رئيس المجلس  -  كمال زكارنة- عمان 
فلسطين صمدت الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إن 

أمام التحالف االميركي اإلسرائيلي المعادي لحقوق شعبنا 
 ٦١وأضاف الزعنون في افتتاحية العدد . الفلسطيني

التي صدرت امس السبت، انه منذ » المجلس«لمجلة 
أكثر من سنتين خلتا، وفلسطين بشعبها وقيادتها تتصدى 
ألشرس حملة أميركية إسرائيلية تتعرض لها على 

ن السياسي والميداني، بدأت بإعالن ترمب المستويي
القدس عاصمة لالحتالل واتبعتها بنقل سفارة بالده إليها، 
وختمها وزير خارجيته بإعالن شرعنة االستيطان في 

  .أراضي دولة فلسطين المحتلة

وأكد أن إدارة ترمب حاولت بكل السبل، الضغط 
 على شعبنا وقيادته إلرغامهم بالقبول بحلول تنتقص من
حقوقه، رغم قناعتها أن كل ما تقوم به مخالف للقانون 
الدولي وقرارات األمم المتحدة، التي تمنع االعتراف بنتائج 

  .االحتالل وتحظر تقديم الدعم السياسي أو المادي له
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وأضاف الزعنون ان العالم واجه التمرد االميركي 
على القانون الدولي والقرارات األممية، خاصة ما يتعلق 

ستيطان وبقضية الالجئين ومحاولة إيجاد بدائل باال
 دولة لصالح تمديد ١٧٠، بتصويت حوالي »االونروا»لـ

  .عمل الوكالة

  ٢ص ١٥/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 مجلس التعاون الخليجي يتصدى لالستيطان
  

لقد أكد خادم الحرمين الشريفين  - سري القدوة
الملك سلمان بن عبد العزيز لدى افتتاحه أعمال الدورة 
األربعين للمجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية في الرياض على مواقف المملكة الثابتة 

شعب تجاه القضية الفلسطينية وحق ال والتاريخية
الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وقد 
عبرت القرارات الصادرة عن المجلس عن دعمها للشعب 
الفلسطيني من اجل تقرير مصيره وتعزيز صمود الشعب 
الفلسطيني في مواجهة مؤامرات التصفية ولتؤكد علي 
اهمية الداعم المطلق للحقوق المشروعة وعلى رأسها 

تاريخية وعلى عدم شرعية االستيطان حقوق شعبنا ال
 والمستوطنات واعتبار كل ما تقوم به حكومة االحتالل

  .ًمخالفا للقانون الدولي والشرعية الدولية

نستخلص من مواقف المملكة العربية السعودية 
الثابتة والتاريخية انها دوما كانت تقف الي جانب الشعب 

لمواقف في الفلسطيني وتساند نضاله وكانت تأتي هذه ا
ظروف دولية صعبة وفي ظل اشتداد المؤامرات الهادفة 
للنيل من الحقوق الفلسطينية الشرعية ولقد حرصت 
المملكة على بلورة المواقف وترجمتها عمليا على ارض 
الواقع وهذا ما شهدناه ونالمسه في القرارات التي تبناها 
مجلس التعاون الحليجي فيما يخص القضية الفلسطينية 

  .لظروف الراهنة المتعلقة بالقضية الفلسطينيةوا

لقد كانت مواقف المملكة الثابتة تجاه دعم 
فلسطين والشعب الفلسطيني وتعزيز صموده بدون أي 
مقابل وبدون اى تنازالت عن أي حق من حقوقه التي 
أقرتها الشرعية الدولية فكانت المملكة دائما مع الحق 

ي تتخذه القيادة الفلسطيني والموقف الفلسطيني الذ
الفلسطينية وعملت دوما من اجل إحالل السالم واألمن 
في المنطقة حيث تقف المملكة اليوم مواقف واضحة 
وصريحة بشان التطبيع مع االحتالل وضرورة فرض 
عقوبات عربية على الدول التى تتخذ خطوات لنقل 
سفاراتها الى القدس وتعترف بالقدس عاصمة لدولة 

  .االحتالل

لمملكة العربية السعودية عودتنا دائما ان ان ا
القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين األولى 
باعتبارها قضيتها المركزية وان مواقف المملكة حكومة 
 وشعب كانت دوما داعمة للحقوق الفلسطينية والسيادة
الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع األراضي المحتلة 

الداعمة للدولة الفلسطينية وأكدت مواقف المملكة 
المستقلة وعاصمتها القدس وعودة الالجئين وفق مبادرة 
السالم العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية 
الدولية وضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل 
الصراع بما يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني 

  .ونضاله من اجل استرداد حقوقة المغتصبة

تؤكد دوما على  ان المملكة العربية السعودية
األخوة والتضامن اإلسالمي مع القضية الفلسطينية، وأن 
قضية القدس الشريف في قلب ووجدان خادم الحرمين 
الشريفين وولي عهده األمين وكل أبناء المسلمين ولتؤكد 
حرص المملكة العربية السعودية الدائم على دعم الحقوق 

ير قابلة للتصرف والحفاظ على االرض الفلسطينية الغ
الفلسطينية من المصادرة فى ظل دعوات حكومة االحتالل 
لضم الضفة الغربية وضرب عملية السالم، فلذلك ال بد 
من التأكيد على أن قضية فلسطين والمسجد األقصى 
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المبارك هي قضية المسلمين والعرب االولى لما لها من 
الحضارية، وبات من المهم مكانتها الدينية والتاريخية و

هنا ان تتحمل جامعة الدول العربية المسؤولية وتعمل 
علي تشكيل وفد دولي لنشر وفضح ممارسات االحتالل 
وخاصة في القدس وتتخذ موقفا واضحا واإلعالن عن 
ٕرفض ممارسات حكومة االحتالل وادانة هذه الخطوات 

م التى تشكل عقبة حقيقية امام أي فرص لتحقيق السال
وخاصة بعد اعالن بنيامين نتانياهو اتخاذ خطوات احادية 
تشمل توسعة االستيطان وانتهاكات سلطات االحتالل 
للمقدسات في القدس حيث يستوجب ذلك التحرك بشكل 
حاسم لتجنيد موقف دولي داعم للموقف العربي لتصدى 

  .لما تقوم به حكومة االحتالل

يس رئ - سفير النوايا الحسنة في فلسطين* 
  .تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

  ١٤ص ١٥/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

برلماني أردني يطالب بتعرية برلمان االحتالل 
 لشرعنته قوانين عنصرية

  

طالب رئيس لجنة فلسطين النيابية في مجلس 
النواب األردني يحيى السعود البرلمانات العربية 
واإلسالمية باتخاذ وتبني موقف مشرف 

الصهيوني الذي يشرعن القوانين  الكنيست يةلتعر
  .العنصرية وطرد وفده أينما كان

ودعا السعود، في تصريح صحفي، ومن خالل 
 بالتلويح بيان أصدره مجلس النواب، الحكومة األردنية

إللغاء اتفاقية وادي عربة، " إسرائيل"بورقة الضغط على 
مشيرا إلى التواصل مع الحكومة األردنية للضغط على 

لثنيها عن تنفيذ قرار ضم األغوار بالكامل " إسرائيل"
وفرض السيادة على الضفة الذي يقضي على عملية 

  .السالم

واعتبر رئيس لجنة فلسطين النيابية في مجلس 
تحديا  نتنياهو اب األردني يحيى السعود تصريحاتالنو

سافرا لألمة العربية واإلسالمية وللشرعية الدولية، وأنه لم 
مريكية، يجرؤ نتنياهو لوال الضوء األخضر من اإلدارة األ

 .مطالبا واشنطن بالعودة لقرارات الشرعية الدولية

  ١٥/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

قضية القدس واألقصى على طاولة اجتماع 
 هنية والرئيس التركي

  

برئاسة  حماس بحث وفد من قيادة حركة
إسماعيل هنية، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 

في  تركيا العديد من القضايا وخاصة قضية القدس ودور
  .إسناد القضية الفلسطينية

وفد قيادة حماس برئاسة  لقاء جاء ذلك خالل
رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية مع أردوغان، 

  .ضمن زيارته لتركيا

ودار أثناء اللقاء نقاش معمق حول العديد من 
خاطر القضايا المهمة وخاصة قضية القدس، والم

المبارك، ودور تركيا في إسناد  األقصى المحدقة بالمسجد
القضية الفلسطينية ودعم شعبنا في القدس والضفة وغزة 

 .والخارج، وفق مكتب هنية

  ١٦/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

الكونغـرس األميركي يفاجئ البيـت األبيض 
  ويرفض تمويل صفقة القرن

 

 رفض الكونغرس األميركي -   وكاالت- واشنطن
صفقة «طلب البيت األبيض رصد ميزانية من أجل تمويل 

، وعزا مصدر بالكونغرس الرفض العتبارات مالية »القرن
، أمس »هآرتس«وليست سياسية، حسبما أفادت صحيفة 

  .الثالثاء



  
  ٧٠ 

ووفقا للصحيفة، فقد رفض الكونغرس طلب البيت 
 مليون دوالر للترويج لبرنامج ١٧٥األبيض للحصول على 

صفقة القرن، «السالم في الشرق األوسط أو ما تسمى 
وهي الخطة التي يدعي البيت األبيض أنها ترمي إلى حل 

 الفلسطيني، حيث كان من المقرر –الصراع اإلسرائيلي 
، بيد أن الرئيس ٢٠١٩عالن عنها رسميا خالل عام اإل

دونالد ترامب، قرر تأجيل ذلك بسبب إعادة انتخابات 
  .الكنيست للمرة الثالثة

وخالل تحضيرات البيت األبيض في آذار الماضي 
، حيث كان من »صفقة القرن«تفاصيل «لإلعالن عن 

المفروض اإلعالن عنها ما بعد انتخابات الكنيست التي 
 في نيسان الماضي، طلبت اإلدارة من الكونغرس جرت

صندوق « مليون دوالر إلنشاء ١٧٥تخصيص 
، وخططت لتقديم الحوافز المالية للسلطة »دبلوماسي
  .ية للدخول في مفاوضات حول الخطةالفلسطين

 ١ ص١٨/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

القيادة الفلسطينية متمسكة لعدم إلغاء قضية 
 القدس

  

 علي ابو حبلة

حماس تنتظر المرسوم الرئاسي بتحديد موعد 
 ١٤ في  إجراء االنتخابات فقد أعلنت حركة حماس

ديسمبر في ذكرى االحتفال بانطالقتها / كانون األول
نية والثالثين لتأسيسها ، أنها شكلت لجنة تحضيرية الثا

 كما تنتظر  لالنتخابات وتنتظر صدور األمر الرئاسي
  . القوى والفصائل الفلسطينية نشر األمر الرئاسي جميع

َيأتي ذلك بعد حسم موافقة طرفي االنقسام 
، على إجراء االنتخابات »حماس»و» فتح«الفلسطيني، 

   دون أي عراقيل، و بقيتالتشريعية والرئاسية من 
 في االنتخابات العائق  معضلة القدس المحتلة المشاركة

الوحيد، نظرا لتمسك القيادة الفلسطينية في القدس 

عاصمة للدولة الفلسطينية ورفضها لكل اإلجراءات 
الهادفة لتهويد القدس بعد قرار ترمب اعتبار القدس 

  .عاصمة إلسرائيل

دهم أن إصرار محللون سياسيون أبدوا اعتقا
ًالقيادة الفلسطينية، وتحديدا الرئيس محمود عباس، على 
مشاركة القدس في االنتخابات، ربما يأتي من باب 
التلكؤ، ال سيما أن االنتخابات ستكون وفق القانون 
النسبي، أي أن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس 

انتخابية واحدة، واالنتخاب سيكون لقوائم  ّيشكلون دائرة
وليس ألشخاص، ما يعني إمكانية وجود شخصيات 
ٕمقدسية في القوائم كمرشحين من جهة، وامكانية حضور 
المقدسيين لالنتخاب من القدس أو المقدسيين المقيمين 
خارج أسوار البلدة وعددهم باآلالف للمشاركة في 

ومن الواضح أن الرئيس . االنتخابات من جهة ثانية
 بإجراء االنتخابات عندما الفلسطيني ربط مشاركة القدس

  .«لن تكون بأي ثمن«قال إن االنتخابات 

 قد كشف للمرة  وكان الرئيس محمود عباس
األولى عن نيته عقد االنتخابات العامة، خالل كلمته في 

 للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك ٧٤ الدورة الـ
أيلول الماضي، من دون أن يسبق هذا  / سبتمبر٢٦في 
ًالن أي نقاش فلسطيني داخلي، تحديدا في اإلع

وقال عباس . اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
في حينه إنه سيعلن فور عودته من نيويورك عن موعد 
ًإلجراء االنتخابات العامة، داعيا األمم المتحدة والجهات 
. الدولية ذات العالقة إلى اإلشراف على هذه االنتخابات

ّمل أية جهة تسعى لتعطيل إجرائها في وأكد أنه سيح
  .موعدها المحدد المسؤولية الكاملة

 الرئيس محمود عباس من خالل  ويسعى
االنتخابات إلى تجديد الشرعية الفلسطينية وشرعية 
المجلس التشريعي الذي انتخب للمرة الثانية عام 

ّ، قبل أن تحله المحكمة الدستورية في عام ٢٠٠٦
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من وراء موافقتها » حماس«هدف ، في المقابل، ت٢٠١٨
على االنتخابات إلى االحتماء بالشرعية الفلسطينية أمام 
أي عدوان إسرائيلي مستقبلي، ولضمان استمرار سيطرتها 

ّويرى مراقبون أنه في حال تم إجراء . على قطاع غزة
االنتخابات، فإنها لن تؤدي إلى إنهاء االنقسام، بل إدارته 

  .«حماس»و» فتح«من كال الطرفين 

السلطة الفلسطينية تطلب من االحتالل «إن 
مشاركة القدس في االنتخابات العامة الفلسطينية، 
ًاستنادا إلى البرتوكول الموقع بين الطرفين الفلسطيني 

ّوحدد هذا البروتوكول عدد . ١٩٩٥واإلسرائيلي عام 
الناخبين في القدس بنحو خمسة آالف مقدسي، بغض 

ّنص البرتوكول «وقد . »يعي للسكانالنظر عن النمو الطب
على إجراء انتخابات لمجلس السلطة الفلسطينية لمرة 
واحدة خالل المرحلة االنتقالية التي كان يجب أن تنتهي 

، لكن ١٩٩٩أيار  /بعد خمس سنوات، أي في مايو
المجلس التشريعي (الفلسطينيين أطلقوا عليه اسم 

زامها بإنهاء وأمام تملص إسرائيل من الت). الفلسطيني
  المرحلة االنتقالية المستمرة حتى الوقت الحالي، فقد

ًأجرت السلطة الفلسطينية تعديال على قانونها األساسي 
 ينص على أن تجرى االنتخابات كل أربع ٢٠٠٥عام 

ّورغم أن البروتوكول الموقع حول انتخاب . »سنوات
كة،  القيادة الفلسطينية متمس ًالمقدسيين يبدو رمزيا، لكن

ٕلعدم إلغاء قضية القدس واخراجها من المشهد السياسي 
 .الفلسطيني، كما ترغب إسرائيل والواليات المتحدة

  ١٤ ص١٨/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

  

  

األونروا تثمن جهود األردن لحشد التأييد 
 الدولي للوكالة

  

 بحث وزير الخارجية وشؤون -جنيف 
بعاء، المفوض العام المغتربين أيمن الصفدي، اليوم األر

بالوكالة لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 
كريستيان ساوندرز في اجتماع ) األونروا(الفلسطينيين 

تشاوري أكد الشراكة الراسخة بين المملكة والوكالة في 
  .جهود حشد الدعم لها

كما بحثا خطوات بلورة برنامج عمل مشترك 
يين لضمان توفير التمويل للتواصل مع المانحين الدول

الالزم لموازنة الوكالة للعام المقبل لتمكينها من االستمرار 
  .بتقديم خدماتها الحيوية لالجئين الفلسطينيين

واستعرض الصفدي وساوندرز الوضع المالي 
للوكالة لهذا العام وسبل سد العجز المتبقي من ميزانية 

عم الالزم وأكد الصفدي ضرورة توفير الد. العام الحالي
لسد العجز الحالي، آمال ان يتم تسديد التمويل المتبقي 
من الدعم الذي جرى االلتزام به حتى تتمكن الوكالة من 

   .توفير خدماتها

وثمن ساوندرز الجهود األردنية لحشد الدعم 
الدولي للوكالة تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك عبداهللا 

منتدى، أمس وكان الصفدي شكر في كلمته بال. الثاني
  .األول، الدول الصديقة والشقيقة على دعمها لألنروا

ودعا الستمرار المجتمع الدولي في تمكين 
 ماليين الجئ ٥الوكالة وقدرتها على خدمة أكثر من 

فلسطيني وفق تكليفها األممي الذي صوتت الجمعية 
  العامة هذا الشهر لصالح تجديده بأكثرية ساحقة بلغت

  .وتين ضد التجديد صوتا مقابل ص١٦٩

وكان حشد الدعم لألنروا في مقدمة المواضيع 
التي بحثها الصفدي أيضا مع وزيرة التجارة الخارجية 
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والتعاون اإلنمائي الهولندية سيغريد كاغ خالل لقائه بها 
  .على هامش المنتدى في جنيف، أمس األربعاء

  ١ ص١٩/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ره اليوناني في عمان وزير الخارجية يلتقي نظي
 لبحث الشأن الفلسطيني والتأكيد على اليوم

الثوابت االردنية والوصاية الهاشمية على 
 المقدسات بالقدس

  

يجري وزير  -   نيفين عبد الهادي- عمان
الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ظهر اليوم 
مباحثات رسمية مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس 

  .ر الوزارة، الذي يزور المملكة في زيارة رسميةديندياس بمق

وتركز المباحثات األردنية اليونانية وفق متابعة 
على العالقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، » الدستور«

  . وتذليل اي عقبات تواجه سبل التعاون بينهما

كما تتناول المباحثات آخر المستجدات في الشأن 
م بالمنطقة واعادة العملية الفلسطيني، وسبل دعم السال

السلمية لمسارها الصحيح، والتأكيد على الثوابت األردنية 
 . والوصاية الهاشمية على المقدسات بالقدس

  ٢ ص١٩/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  األميركي يدعم الفلسطينيين بـ"الكونغرس"
  مليون دوالر١٥٠

  

 صادق الكونغرس –وكاالت  -القدس المحتلة 
 على استئناف دعم ميزانية السلطة الفلسطينية األميركي

  .بعد أكثر من عام على تجميد الدعم المالي

العبرية أن الكونغرس ” هآرتس“وذكرت صحيفة 
 مليون دوالر ضمن ١٥٠وافق على دعم السلطة بمبلغ 

  .٢٠٢٠الميزانية الخارجية للعام 

 ٧٥(وأشارت إلى أن نصف المبلغ المذكور 
عم أجهزة األمن الفلسطينية في معد لد) مليون دوالر

الضفة الغربية المحتلة، أما النصف الثاني فهو معد لدعم 
  .مشاريع مدنية في مناطق الضفة والقدس

ويشمل الشق المدني من الدعم المالي منظمات 
للتعايش بين اليهود والفلسطينيين “مدنية تهدف 

  .”ومشاريع مدنية أخرى

بذلك الكونغرس يقرر “وقالت الصحيفة إن 
استئناف دعم السلطة الفلسطينية بعد تجميد اإلدارة 

  .”األمريكية الدعم المالي للسلطة العام الماضي

 ، قالت قناة٢٠١٨) يونيو(وفي حزيران 

i24NEWS  اإلسرائيلية إن الواليات المتحدة جمدت
مساعداتها للسلطة الفلسطينية، ووضعت أربعة شروط 

بعد شهرين من وذكرت أن الخطوة جاءت .الستئنافها
، الذي يهدف إلى ”تايلور فورس“إقرار الكونغرس قانون 

إجبار السلطة على وقف سياساتها الخاصة بدفع رواتب 
للمعتقلين الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين وعائالت 

  .منفذي العمليات الفلسطينيين

أن ” وأشارت إلى أن األوامر تقضي بـ
التي “غربية وقطاع غزة المساعدات األميركية للضفة ال

تستفيد منها السلطة بشكل مباشر، سيتم تعليقها ما لم 
تتأكد وزارة الخارجية األمريكية بأن السلطة الفلسطينية 

والشروط األربعة وفق موقع القناة .”نفذت أربعة شروط
توقفها عن دفع الرواتب للمعتقلين الفلسطينيين، “: هي

ل هذه الرواتب، وسحبها القوانين التي تجيز دفع مث
واتخاذ خطوات موثوقة إليقاف العنف الفلسطيني، واإلدانة 

  .”العلنية والتحقيق في أعمال العنف

الى ذلك، اقتحم العشرات من المستوطنين 
المتطرفين ومجندات إسرائيليات صباح امس المسجد 
األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من 

ت شرطة االحتالل الحماية ووفر.شرطة االحتالل الخاصة
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الكاملة للمقتحمين اليهود بدءا من دخولهم عبر باب 
المغاربة وتجولهم في أنحاء متفرقة من المسجد األقصى 

  .وانتهاء بخروجهم من باب السلسلة

وذكرت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة 
 من طالب المعاهد ٢٢ مستوطن بينهم ١٠٢أن 

 مجندة إسرائيلية بلباسهن ٣٠ ووالجامعات اليهودية
العسكري اقتحموا المسجد األقصى، وتجولوا في 

وعادة ما يتخلل تلك االقتحامات، أداء طقوس .باحاته
تلمودية من قبل المستوطنين في ساحات األقصى، 
ًوتحديدا في منطقة باب الرحمة، األمر الذي يثير غضب 

  .واستياء المصلين وحراس المسجد

 شرطة االحتالل فرض قيودها وما تزال تواصل
على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد األقصى، 
واحتجاز هوياتهم، وخاصة النساء والشبان، عند بواباته 

  .الخارجية

المزعوم ” جماعات الهيكل“وتستعد ما تسمى بـ 
لتنفيذ اقتحامات نوعية وواسعة للمسجد األقصى خالل 

 -  يد الحانوكاةع“األسبوع المقبل، احتفاال بما يسمى 
  .اليهودي” األنوار

وفي ظل التحضيرات اإلسرائيلية المتواصلة 
كأهم المواسم ” عيد الحانوكاة“لتهويد األقصى واستغالل 
طالب ”، و”نساء ألجل الهيكل“لذلك؛ شرعت منظمات 

اتحاد منظمات ”التوراتي و” برنامج هليبا“، ”ألجل الهيكل
زي داخل األقصى في تنفيذ برنامج توراتي مرك” الهيكل

  .باقتحامه طوال أيام العيد

ًويبدأ هذا العيد اعتبارا من يوم األحد المقبل 
، ٣٠/١٢، ويستمر حتى يوم االثنين ٢٢/١٢الموافق 

وخالله تبدأ الجماعات اليهودية المتطرفة الداعية إلقامة 
ّمكان األقصى، بالنشرات المحرضة على إقامة ” المعبد“

  .”الحانوكاة”ًاحتفاء بـأي شعائر داخل األقصى 

عدا يومي (ًويشهد المسجد األقصى يوميا 
اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين ) الجمعة والسبت

وأذرع االحتالل المختلفة، في وقت تمنع فيه شرطة 
  .االحتالل دخول عشرات الرجال والنساء إلى المسجد

بالسياق، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
رق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية منطقة قيزون ش

  .المحتلة

وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل 
اقتحمت المنطقة وداهمت منزل جودة عبد الودود 

  .وفتشتهالجعبري 

  ٢٢ص ١٩/١٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

ان القدس في كارثة : "عطا اهللا حناالمطران 
حقيقية وما تتعرض له مدينتنا المقدسة اليوم 

يمة بكل ما تعنيه الكلمة من ا هي جرانم
ية القضية الفلسطينية هي اعدل قض و"يمعان

  ثعرفها التاريخ االنساني الحدي

  

 استقبل سيادة المطران عطا اهللا حنا –القدس 
 اليوم وفدا  رئيس اساقفة سبسطية للروم االرثوذكس

طالبيا جامعيا من جامعة كولومبيا االمريكية والذين قاموا 
وم بجولة في البلدة القديمة من القدس ومن ثم صباح الي

استقبلهم سيادته في كنيسة القيامة ومن ثم في 
الكاتدرائية حيث كانت لسيادته كلمة ترحيبية امام وفد 

  . طالب جامعة كولومبيا االمريكية

وضع سيادته الطالب في صورة ما يحدث في 
مدينة القدس من انتهاكات خطيرة تستهدف الحجر 

كما انها تستهدف المقدسات واالوقاف واالنسان والبشر 
الفلسطيني الذي يعامل وكأنه غريب في مدينته وفي 

  . عاصمته
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الفلسطينيون ليسوا غرباء في القدس فهذا 
الوطن هو وطنهم وهذه المدينة هي مدينتهم وهذه 
المقدسات هي مقدساتهم ونحن نرفض االجراءات 

نرفض قرارات االحتاللية في مدينة القدس كما اننا 
االدارات االمريكية المتعاقبة والتي كانت دوما معادية 
لشعبنا وقد كان اخرها نقل السفارة االمريكية بالقدس كما 
وغيرها من المواقف العدائية تجاه شعبنا الفلسطيني 

  . وامتنا العربية

لقد اتيتم لكي تتعرفوا على الشعب الفلسطيني 
شعب من استهداف ولكي تعاينوا ما يتعرض له هذا ال

  . واضطهاد

الفلسطينيون هم اصحاب قضية عادلة وهم 
متمسكون بحقوقهم وثوابتهم وقد قدموا الكثير من 

  . التضحيات من اجل حريتهم

نقول لكم ولكافة احرار العالم بأن الدفاع عن 
الشعب الفلسطيني في محنته انما هو واجب اخالقي 

 القضية وواجب انساني وروحي بالدرجة االولى الن
الفلسطينية هي قضية شعب تعرض لظلم تاريخي ويحق 
لهذا الشعب ان تزول عنه هذه المظالم لكي ينعم بالحرية 

  . مثل باقي شعوب العالم

قدم سيادته للوفد تقريرا تفصيليا عن احوال 
مدينة القدس وما تتعرض له القضية الفلسطينية كما 

 على عدد وقدم لهم وثيقة الكايروس الفلسطينية واجاب
  .من االسئلة واالستفسارات

 ١٩/١٢/٢٠١٩مكتب المطران عطا اهللا حنا 

* * * * *  

  

  

  

  

  

نرفض أية إجراءات لتغيير الوضع : مصر
 القانوني للقدس

 

الجامعة  أكد مندوب مصر الدائم لدى
السفير عالء رشدي على الثوابت المصرية من  العربية

 .القضية الفلسطينية وقضايا الحل النهائي

وشدد رشدي في كلمته أمام الدورة غير العادية 
لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين 

ًح البرازيل مكتبا تجاريا لها في مدينة القدس بشأن فت ً
 -المحتلة، على أنه ال شرعية ألي تغيير لوضعية القدس 

 وال شرعية ألية إجراءات - إحدى قضايا الوضع النهائي
 .من شأنها المساس بذلك من قريب أو بعيد

وأشار إلى أنه ال شرعية لالحتالل وال شرعية 
 كل الرفض ألية لالستيطان غير القانوني، والرفض

محاوالت للمساس بوكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل 
، أو )أونروا(الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 

 .واليتها المنصوص عليها

ٕوقفة عربية حازمة واجراءات عملية "ودعا إلى 
مدروسة بعناية وحكمة تتعدى اإلعالن عن ثبات موقفنا 

 اإلجراءات لنتائج من مسألة القدس، بحيث تؤدي تلك
ملموسة إزاء موقف البرازيل األخير بفتح مكتب تجاري 

 ."لها بالقدس

وبين أن دوائر صنع القرار في البرازيل لطالما 
 البرازيلية، سواء -كانت تعي أهمية العالقات العربية

السياسية منها أو التجارية، وتعي أيضا أهمية تدارك 
 .لألمم المتحدةوضع البرازيل كإحدى الدول المؤسسة 

ونبه إلى خطورة اإلجراء الذي أقدم عليه  
الجانب البرازيلي، الذي يمثل خرقا لقراري مجلس األمن 

، وكذلك كافة قرارات الجمعية ١٩٨٠ لعام ٤٧٨، ٤٧٦
، ٢٠١٧العامة ذات الصلة خاصة القرار الصادر عام 

انتهاكه لمقررات  -كما تتعدى خطورة هذا اإلجراء 
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ولية ذات الصلة نظرا ألنها تأتي ضمن نمط الشرعية الد
التحركات واإلعالنات واإلجراءات التي ترصدها كافة الدول 

 أنه يحاول أن يضرب بعرض الحائط المرجعيات - العربية
القانونية األساسية التي تنصف الحق الفلسطيني فيما 
يتصل بقضاياه العادلة المختلفة، سواء تلك التي تتعلق 

عدم شرعية االحتالل، ومبدأ االستيالء على بالقدس أو ب
غير القانوني، أو قضية  االستيطان األراضي بالقوة، أو

 الالجئين الفلسطينيين، وحقهم األصيل في العودة
" األونروا"والتعويض وضرورة التنفيذ األمين لوالية وكالة 

 .بموجب القرارات األممية ذات الصلة

 ٢١/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

تحقق بجرائم حرب في " الجنائية الدولية"
  األراضي الفلسطينية

  

 أعلنت – وكاالت –إبراهيم   كامل–عواصم 
ائية الدولية امس انها المدعية العامة في المحكمة الجن

تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في 
  .االراضي الفلسطينية، ما أثار رد فعل إسرائيلي غاضب

وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو 
ّإن هذا القرار يجعل من المحكمة الجنائية الدولية التي 

، ٢٠٠٢م رفضت إسرائيل االنضمام إليها منذ إنشائها عا
  .ّضد دولته» أداة سياسية«

ومن جانبهم، رحب الفلسطينيون بما اعتبروه 
تأتي بعد نحو خمس سنوات من » طال انتظارها«خطوة 

فتح تحقيق أولي كانت المدعية أطلقته في أعقاب حرب 
وقالت المدعية العامة فاتو بنسودة . ٢٠١٤غزة عام 

صلة أعرب عن ارتياحي ازاء وجود أساس معقول لموا«
ولم يشر البيان إلى . »التحقيق في الوضع في فلسطين

  .مرتكبي الجرائم المزعومة

وأضافت أنه قبل فتح التحقيق، ستطلب من 
المحكمة، ومقرها الهاي، أن تقرر ما هي األراضي 

فرادة الوضع «المشمولة ضمن اختصاصها بسبب 
القانوني والوقائع المرتبطة بهذه الحالة، والخالفات 

  .« حولهاالشديدة

سعيت بشكل خاص للحصول على «وتابعت 
التي يمكن للمحكمة ممارسة ) األرض(ّتأكيد أن 

اختصاصها عليها، والتي يمكنني أن أخضعها للتحقيق، 
تشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، 

  .«وغزة

وحضت القضاة على الفصل باختصاص 
  .«من دون تأخير غير مبرر«المحكمة 

ّالمدعية العامة إلى أنها ال تحتاج إلى وأشارت 
طلب أي إذن من القضاة لفتح تحقيق إذ ثمة إحالة 
سابقة من الفلسطينيين الذين انضموا إلى المحكمة في 

٢٠١٥.  

ّوتعد المسألة شديدة الحساسية، خصوصا بعدما 
كان مستشار األمن القومي األميركي السابق جون 

مة في حال تحركوا بولتون هدد بالقبض على قضاة المحك
  .ضد اسرائيل والواليات المتحدة

ورفضت الواليات المتحدة واسرائيل االنضمام إلى 
المحكمة لتكون المحكمة الدولية الوحيدة المتخصصة 

  .بجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية

 ٢٠١٥وكانت بنسودة أطلقت في كانون الثاني 
م ضد تحقيقا أوليا حول اتهامات بجرائم حرب وجرائ

اإلنسانية في إسرائيل واألراضي الفلسطينية، في أعقاب 
ويمكن لتحقيق شامل أن يقود . ٢٠١٤حرب غزة عام 

نحو توجيه اتهامات إلى افراد، إذ ال يمكن توجيهها إلى 
  .الدول

وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان عن 
ًباالعالن كخطوة للمضي قدما نحو فتح «الترحيب 
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بعد ما يقارب (...) لجنائي الذي طال انتظاره التحقيق ا
  .«خمس سنوات من بدء الدراسة األولية

ومن جانبه، وصف رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
ّالقرار بانه يمثل    .«يوما مظلما للحقيقة والعدالة«ّ

قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية «ّوقال إن 
 أداة سياسية ّالدولية يحول المحكمة الجنائية الدولية إلى

  .«لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل

 التي ٢٠١٤ونظر التحقيق األولي في حرب 
ً شخصا في الجانب ٢,٢٥١اسفرت عن مقتل 

 في الجانب ٧٤الفلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، و
كما نظر أيضا في . اإلسرائيلي، غالبيتهم من الجنود

اصل  عند السياج الف٢٠١٨أعمال العنف التي وقعت في 
  .بين إسرائيل وقطاع غزة

ّوفي وقت سابق خالل الشهر الجاري، كررت 
المدعية العامة بنسودة موقفها الرافض لمالحقة إسرائيل 
في قضية هجومها الدامي على أسطول مساعدات كان 

وطالبت بإغالق هذا . ٢٠١٠ّمتجها إلى قطاع غزة في 
 .الملف

  ٦ ص٢١/١٢/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

 محاكمة إسرائيل عن جرائم واشنطن ترفض
 الحرب

 

 أعربت الواليات – وكاالت –  القاهرة–واشنطن 
المتحدة، عن رفضها قرار المحكمة الجنائية الدولية 

محتملة باألراضي » جرائم حرب«عزمها التحقيق في 
  .الفلسطينية

والجمعة، أعلنت المدعية العامة في المحكمة 
ا فتح تحقيق في الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، عزمه

. محتملة في األراضي الفلسطينية» جرائم حرب«ارتكاب 
في بيان، نشر على موقع المحكمة » بنسودا«قالت 

جميع المعايير القانونية التي ينص «اإللكتروني، إن 
معاهدة تأسست بموجبها المحكمة (عليها ميثاق روما 

توافرت، وتسمح بفتح تحقيق في مزاعم ) جنائية الدولية
  .«تكاب جرائم حرب باألراضي الفلسطينيةار

وتعليقا على الخطوة، قال وزير الخارجية 
األمريكي مايك بومبيو، في تغريدة مساء الجمعة عبر 

اليوم، أثارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية «: تويتر
الدولية تساؤالت جدية حول اختصاص المحكمة الجنائية 

إسرائيل ليست «: ضافوأ. »الدولية للتحقيق مع إسرائيل
ونحن نعارض . دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية

بشدة هذا التحقيق غير المبرر الذي يستهدف إسرائيل 
  .«بشكل غير عادل

أكدت في بيانها أن طلب » بنسودا«غير أن 
ال تحتاج «ّتدخل المحكمة جاء من جانب فلسطين، لذا 

: أضافتو. »لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق
لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت «

ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية 
لكنها أشارت إلى أنها ستطلب من . »وقطاع غزة

المحكمة، تحديد ما هي األراضي المشمولة ضمن 
صالحياتها، كون إسرائيل ليست عضوا في 

 .>>...المحكمة

 القرار هو األكثر إلحاحا وأوضح، ان هذا... <<
في ظل ما تتعرض له فلسطين من جرائم حرب بما فيها 

وأشار إلى أن هذا يتطلب . االستيطانية غير المسبوقة
من الجميع خاصة الجنائية العمل على استكمال هذه 
الخطوة، ومتابعة تنفيذ القرار المهم باإليجابية والسرعة 

مرجوة لنظام العدالة، والفعالية الالزمة لتحقيق األهداف ال
  .ٕوانصاف وحماية الشعب الفلسطيني

واكد أن تنفيذه يأتي في االتجاه والوقت 
الصحيحين، من أجل استرداد الشعب الفلسطيني حقوقه 
المشروعة، مطالبا بتحمل هيئات العدالة الدولية 
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لمسؤولياتها في إنفاذ قواعد العدل واإلنصاف المستمدة 
  .عية الدوليةمن القانون الدولي والشر

 ٤٠ ص٢٢/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 ١٠٠مسؤولون إسرائيليون مالحقون في 
  دولة

  

 يواجه مسؤولون - عمان - نادية سعد الدين
سياسيون وعسكرين إسرائيليون االعتقال في أكثر من 
مائة دولة في العالم، نتيجة قرار المحكمة الجنائية 

رائم االحتالل الدولية األخير بفتح تحقيق رسمي في ج
  .اإلسرائيلي المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني

وأثار هذا القرار موجة غضب إسرائيلي عارم، 
الحازم “بينما أعلنت الواليات المتحدة األميركية رفضها 

حيث ستكون تحركات المسؤولين “، أمام تداعياته ”له
اإلسرائيليين محصورة ومهددة بخطر االعتقال والتسليم 

، وفق خبير ”لجنايات الدولية للمحاكمةإلى محكمة ا
  .”الغد”القانون الدولي الدكتور أنيس قاسم في حديث لـ

لالدعاء العام للمحكمة، “الغد إن ”وقال قاسم لـ
في هذه الحالة، الحق في إصدار مذكرات جلب للمتهمين 
اإلسرائيليين بارتكاب الجرائم ضد األراضي الفلسطينية 

كمة، ليصبح المسؤولون، من المحتلة، للذهاب إلى المح
  .”ًالقادة والضباط والسياسيين، مطلوبين دوليا للمحكمة

ًجاء متأخرا، ولكنه “وأكد أهمية هذا القرار الذي 
يعبر عن جرأة وشجاعة ”، و”خطوة في االتجاه الصحيح

المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية، والتي تلكأت 
  .”لمهمةًكثيرا للوصول إلى تلك المرحلة ا

المدعية العامة قد “وأوضح بأن القرار يعني أن 
ُاطلعت على كافة الملفات التي قدمت إليها، السيما 
الملف المقدم من السلطة الفلسطينية، حينما قدم طلب 
ًاإلحالة، طبقا لميثاق روما الذي يعطي الحق لفلسطين 

ًرسميا تحريك دعوى ضد المسؤولين اإلسرائيليين عن 
  .”ئم الحربارتكاب جرا

سيباشر “وأفاد بأن اإلدعاء العام في المحكمة 
 -٤اآلن في التحقيق في البيانات، وقد يستغرق ذلك من 

 أشهر حتى يتم التأكيد من مصداقيتها، وربما تتم ٦
الحاجة لبعض اإلضافات، بحيث يستطيع بعدها التحرك 

  .”أمام المحكمة الجنائية الدولية

ة طلبت استدراج المدعية العام“ولفت إلى أن 
الرأي من أحد قضاة المحكمة حول موضوع الوالية 
القضائية، عما إذا كانت فلسطين دولة تستطيع أن تحرك 
تلك الدعوة، أم أن غزة والضفة، بما فيها القدس، مجرد 

  .”أقاليم محتلة ال تشكل دولة

ًويعد هذا الموضوع الشائك، وفق قاسم، سالحا 
لعب عليه بقوة، مدعومة بيد سلطات االحتالل التي ست

من الواليات المتحدة وبريطانيا، الستخدامه بحجة عدم 
أحقية فلسطين للتقدم بالدعوى القضائية، كذريعة لتعطيل 

  .مسار اجراءات التحقيق

قبول االدعاء العام في المحكمة “غير أن 
الجنائية الدولية فتح التحقيق في جرائم االحتالل 

لسطينية المحتلة، يعني وانتهاكاته ضد األراضي الف
االقتناع من جانبه بأن فلسطين دولة يحق لها القيام 
ٍبذلك، بحيث قد تنم خطوة االستعانة بقاض حول 
الموضوع عن محاولة لقطع الطريق أمام أي خطوة 

  .”باتجاه التشكيك من تلك األطراف

إال أن قاسم نبه إلى خطر آخر يهدد هذه 
 –لمساعي األميركية خطورة أن تذهب ا“الخطوة، ومنها 

اإلسرائيلية المضادة، مع بريطانيا وفرنسا، للجوء إلى 
استصدار قرار من مجلس األمن الدولي لطلب وقف 
التحقيق، حيث يمكن لمجلس األمن أن يطلب من اإلدعاء 
العام للمحكمة الجنائية الدولية وقف التحقيق أو وقف 

  .”إجراء المحاكمة



  
  ٧٨ 

بلوماسية تنشط الد“ولفت إلى أهمية أن 
الفلسطينية لدى الدوائر الروسية والصينية لوضعهم في 

عند ” الفيتو“صورة هذه المخاطر واستخدام حق النقض 
  .”طرح هذا األمر أمام مجلس األمن

وتوقف قاسم عند ما سماه الخطر الذاتي من 
فقد تستخدم القيادة “الجانب الفلسطيني نفسه، 

ات مع الفلسطينية هذا الموقف كورقة للمفاوض
اإلسرائيليين، فيما قد يستطيع الجانب اإلسرائيلي إغراء 
الجانب الفلسطيني إلرجاء البحث في موضوع التحقيق 

  .”الدولي

وفي أول تعليق أميركي على القرار؛ أعلن وزير 
الواليات المتحدة، “الخارجية األمريكي، مايك بومبيو، أن 

تحقيق ، فتح المحكمة الجنائية الدولية ل”بحزم“تعارض 
  .>>...في جرائم حرب إسرائيلية

وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين ... <<
ٍمخز وبيوم “ًنتنياهو، هاجم بشدة اإلعالن، معتبرا أنه 

  .، وفق مزاعمه”أسود للحقيقة والعدالة

وفي رسالة بعث بها نتنياهو إلى زعماء في 
ح يتم تحويل المحكمة الدولية إلى سال“العالم، أوضح أنه 

  .، وفق ادعائه”سياسي ضد الجانب اإلسرائيلي

من جانبها رحبت جامعة الدول العربية بقرار 
الجنائية الدولية، مؤكدة على لسان األمين العام المساعد 
لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة 
الدكتور سعيد أبو علي في تصريح صحفي أمس أن 

عن إرادة المجتمع الدولي القرار خطوة نوعية مهمة تعبر 
الذي طالما دان هذه الجرائم وطالب بوقفها والتحقيق فيها 
ومساءلة سلطات االحتالل عنها، وتقديم مرتكبيها للعدالة 
الدولية بما يشمل توفير الحماية الالزمة للشعب 

  .الفلسطيني على طريق إنهاء االحتالل اإلسرائيلي

 ظل ما وأوضح أن هذا القرار أكثر إلحاحا في
تتعرض له فلسطين من جرائم حرب بما فيها االستيطانية 

  .غير المسبوقة

في المقابل؛ توالت ردود الفعل الفلسطينية 
ًالمرحبة بالقرار، بوصفه انتصارا للحق ولعدالة القضية 

، ”البداية نحو محكامة ومالحقة االحتالل”الفلسطينية، و
ر أحمد ًطبقا لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحري

  .مجدالني

إسراع المحكمة في “ولفت إلى ضرورة 
اإلجراءات العملية على األرض، لتكون خطوة عملية 
لتسريع محاكمة االحتالل، بخاصة وأن كافة جرائمه 

  .”ُيسهل مهمة المحكمة واضحة وبأدلة دامغة، مما

بإمكان أبناء الشعب الفلسطيني “وأوضح أنه 
محكمة الجنائية الدولية، محاكمة االحتالل، عبر التوجه لل

فيما ستسهل دولة فلسطين كافة اإلجراءات، وتقدم األدلة 
  .”القانونية؛ لتسهيل هذا القرار

من جانبها؛ اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير 
خطوة كبرى في “فلسطين، أن إعالن المحكمة الدولية 

ُاالتجاه الصحيح، ويعبر عن موقف دولي، آخذ بالتبلور 
شعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية وقضيته، لصالح ال

وانتفاضته الشعبية ضد االحتالل والحصار واالستيطان 
  .”اإلسرائيلي

بدورها؛ أكدت جبهة التحرير الفلسطينية أن 
من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل “

اإلنصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في 
َائية الدولية، نظرا للضرورة ذلك اللجوء للمحكمة الجن

الملحة وجسامة الوضع في فلسطين الذي ال يحتمل 
 .”ًمزيدا من التأخير

 ١ ص٢٢/١٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  
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ندعم الوصاية الهاشمية وال : السفير الروسي
  نؤيد نقل السفارات الى القدس

 أكد رئيس مجلس األعيان فيصل -  بترا- عمان
ًنية الروسية تشهد تطورا الفايز، أن العالقات األرد

ًمستمرا، السيما في ظل التواصل الدائم بين جاللة الملك 
  .عبداهللا الثاني ونظيره الروسي فالديمير بوتين

  ًجاء ذلك خالل ترؤس الفايز جانبا من لقاء
عقدته لجنة الصداقة األردنية الروسية في مجلس 

ران، األعيان امس األحد، برئاسة العين الدكتورة علياء بو
  .ّمع السفير الروسي في عمان غليب ديسياتنيكوف

وأشار الفايز إلى أن هناك الكثير من المواقف 
المشتركة بين المملكة وروسيا، وعلى رأسها القضية 

  .الفلسطينية

بدوره أكد السفير الروسي أن عالقات بالده مع 
، مبينا أن العالقات الثنائية »ًجيدة ومتطورة جدا«األردن 
بين » التفاهم الكامل«لدين الصديقين مبنية على بين الب

  .جاللة الملك عبداهللا الثاني والرئيس فالديمير بوتين

وأوضح السفير ديسياتنيكوف أن موسكو تقف 
ّإلى جانب عمان حيال القضية الفلسطينية، وتؤيد وتدعم 
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

وسيا ال تؤيد نقل السفارات إلى ًفي القدس، مضيفا أن ر
القدس، كما أنها تنتقد المخططات اإلسرائيلية في القدس 

  .ووادي األردن

 المواقف الروسية الداعمة  مجلس االعيانوثمن
للمملكة حيال الكثير من القضايا، وعلى رأسها القضية 
الفلسطينية، التي يشكل حلها المفتاح الرئيس إلنهاء 

ائيلي، عبر القرار الدولية الشرعية، الصراع العربي اإلسر
ٕالمتمثلة بحل الدولتين واقامة دول فلسطينية مستقلة 

  .١٩٦٧د الرابع من حزيران من عام على حدو

 ٤ ص٢٣/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

قرار الجنائية الدولية انتصار : المسلماني
 لفلسطين

  

 قال النائب السابق أمجد المسلماني إن - عمان
عاء العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق قرار االد

شامل بخصوص جرائم الحرب المرتكبة في فلسطين يشكل 
انتصارا للقضية الفلسطينية وبداية لتحقيق العدالة الدولية 

  .وكشف جرائم االحتالل

حكما “وأكد المسلماني ان طلب االدعاء العام 
خاصا من المحكمة يتعلق بالمناطق المشمولة ضمن 
صالحيات المحكمة سيشكل حتما انتصارا آخر ألن أي 
قرار صادر عن العدالة الدولية سيعتبر الضفة الغربية 
والقدس وغزة من ضمن صالحيات المحكمة استنادا 

  .”لقرارات مجلس األمن والجمعية العامة

يعني تأكيدا للحق “وأشار إلى أن هذا 
الفلسطيني ورفضا ألي مخططات لنزع االراضي 

  .”تيالء على القدس أو شرعنة المستوطناتواالس

وأضاف المسلماني، ان أي تحقيق دولي سيثبت 
حتما ما ارتكبه االحتالل من جرائم ابادة وجرائم ضد 
االنسانية وسيضع المحتل في مكانه الحقيقي كعدو 

  .”لإلنسانية وقاتل لألطفال وسارق لألرض

ة واشار المسلماني إلى أن يد العدالة الدولية قادر
على أن تصل إلى اولئك الذين طالما تعدوا على قرارات 
األمم المتحدة وضربوا عرض الحائط بمواثيق حقوق 
اإلنسان فال يجب أن يستمر صمت العدالة الدولية وان 
قرار المدعية العامة بداية طريق طويل لفضح المحتل 

  .وجرائمه

 ٤ ص٢٣/١٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  
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 فتح تحقيق بـجرائم تقرر" الجنائية الدولية"
 االحتالل في غزة والضفة والقدس

  

قالت المحكمة الجنائية الدولية انها تسعى 
جاهدة للتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها قوات االحتالل 

لضفة والقدس وا غزة اإلسرائيلي في كل من قطاع
 .المحتلة

وأوضح المدعي العام للجنايات الدولية فاتو 
بنسودا أن المحكمة ستفتح تحقيقا كامال في األراضي 

 على جرائم الحرب التي قامت بها  الفلسطينية، وستركز
قوات االحتالل اإلسرائيلي في غزة والضفة الغربية والقدس 

 .المحتلة

جرائم عديدة وارتكبت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
في قطاع غزة والضفة والقدس المحتلة خالل السنوات 

 .األخيرة

  ٢٣/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

الملك يحمل بصالبة وثبات أمانة : الطراونة
  الوصاية على المقدسات

 

أكد رئيس االتحاد البرلماني العربي  - عمان
رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة اهمية 

ثمار كافة الكفاءات والخبرات البرلمانية المميزة للدفع است
واالرتقاء بمنظومة العمل البرلماني في المجالس 

  .والبرلمانات العربية

وأعرب الطراونة لدى افتتاحه امس اجتماع لجنة 
التميز البرلماني العربي لالتحاد البرلماني العربي في 

لى عمان، عن ثقته بأن العمل البرلماني القائم ع
التشاركية واالنسجام حيال العديد من القضايا ذات 
االهتمام المتبادل من شأنه تعزيز الزخم الموصول 

  .تجاهها

لقد أخذت على عاتقي منذ تشرفت بتولي : وقال
رئاسة االتحاد البرلماني العربي، للدفع بكل صدق 
ٕواخالص نحو ما يجمعنا ويقوي من أواصر تكاتفنا، هدفا 

 العمل الشوري والبرلماني، خدمة ومقصدا في تفعيل
ٕلقضايا أقطارنا وأمتنا العربية، واعادة الصدارة والحشد 
والتأييد للقضايا المصيرية والمحورية وعلى رأسها 
القضية الفلسطينية، والقضايا التي تمس أمننا القومي 
العربي بما يضعنا صفا برلمانيا واحدا، ينقل هموم 

ب القرار، فالبرلمانات وتطلعات الشعوب العربية ألصحا
والمجالس هي نبض الشعوب، وهي التي تملك مساحات 
التعبير والتأثير، وصوال إلى التغيير والتطوير، إيجابا 

  .«ونفعا لمصالح أمتنا وشعوبها

ٕوأضاف، إننا في المملكة، واذ نفخر بشرف 
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية، 

البة عنوان مالزم لحامل أمانتها حيث ان الثبات والص
جاللة الملك عبداهللا الثاني، ونبعث أيضا بأسمى معاني 
التقدير واالعتزاز لكل المواقف العربية التي تقف إلى 
جانب عدالة قضيتنا الفلسطينية، مبرقين أيضا من موقعنا 
في رئاسة االتحاد البرلماني العربي، بأهمية مواصلة 

وقف مختلف أشكال التطبيع مع الثبات على مواقفنا في 
المحتل الذي ما يزال يمارس أبشع صور اإلجرام بحق 
الشعب الفلسطيني األعزل، مدنسا مقدساته، ومبتلعا 
أرضه، ومتماديا في محاوالت فرض واقع جديد لن نقبل 

  .>>...به مهما تعالت الضغوط

وأكد أنه يتوجب لغايات توحيد جبهتنا .. .<<
نا، التعامل بطرق غير تقليدية نرتكز أمام المتربصين بأمت

فيها على تعميق حالة الخطاب التي يفهمها المجتمع 
الدولي، ونقرن الحديث بالدليل، حيث لم تعد حالة 
السباب والتنديد بوجه من يدعي أنه يشاطرنا السلم 
وحسن الجوار مقنعة للعالم، أو على األقل ال تجد إال 
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ارب كثيرة كان مصيرها المواقف الخجولة، ولنا في هذا تج
  .اإلخفاق في االتحادات والمؤسسات البرلمانية الدولية

  ٧ ص٢٤/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

فلسطين النيابية تلتقي القائم بأعمال السفارة 
 اإليرانية

  

دعت لجنة فلسطين النيابية  - بترا - عمان
برئاسة النائب يحيى السعود، المجتمع الدولي للدفع 

ام كيان االحتالل اإلسرائيلي بكل مواثيق باتجاه إلز
  .الشرعية الدولية ذات العالقة بحقوق الشعب الفلسطيني

واكد السعود خالل لقاء اللجنة في دار المجلس 
اليوم االثنين، القائم بأعمال السفارة اإليرانية لدى المملكة 
محمد صفائي، أن األردن له موقف ثابت تجاه قضايا 

 رأسها القضية الفلسطينية التي المنطقة كافة، وعلى
تتربع على أعلى سلم أولويات السياسة الخارجية 

  .األردنية

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات 
  .االهتمام المشترك والسيما البرلمانية منها

وأعرب السعود عن تثمينه للموقف االيراني 
الداعم للوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 

ة في القدس الشريف، مؤكدا عمق العالقات والمسيحي
االردنية االيرانية ودور الدول اإلسالمية تجاه القضية 

  .الفلسطينية، ألنها القضية االبرز على الساحة السياسية

ولفت إلى أن اللجنة تدعم كل الجهود المبذولة 
لصالح القضية الفلسطينية وصوال لقيام دولة فلسطينية 

مستقل، داعيا إلى إيجاد بيئة على التراب الوطني ال
مساندة تساعد على تنمية أواصر العالقات التي تربط 

  .البلدين

من جهته، أكد صفائي أهمية الوصاية الهاشمية 
على المقدسات في القدس، الفتا إلى أن بالده تدعم 

الجهود التي من شأنها تعزيز صمود الشعب الفلسطيني 
  .حتى يتسنى له إقامة دولته المستقلة

وعبر عن تثمينه للدور الذي يبذله األردن 
بقيادته الهاشمية الحكيمة في تعاملها مع مجمل قضايا 

  .المنطقة والعالم خصوصا المتعلق بالقضية لفلسطينية

كما قدر الدور اإليجابي الذي يضطلع به رئيس 
وأعضاء لجنة فلسطين النيابية الساعية إلى إيصال رؤية 

ية الفلسطينية ومعاناة برلمانية واضحة حيال القض
شعبها، ما يساعد على تعزيز الرؤية وتقريب وجهات 
النظر بهذا الشأن، مؤكدا ضرورة تعزيز العالقات 

  البرلمانية والتعاون والتبادل المشترك بين البلدين

  ٦ ص٢٤/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

اعتراف دولي  ..تحقيق الجنائية الدولية
 بالجرائم اإلسرائيلية

  

اعتبر متخصصان قرار النائب  -  بترا–ن عما
العام للمحكمة الجنائية الدولية، حول فتح تحقيق مع 
إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، 
اعتراف دولي تاريخي ومهم صادر عن مؤسسة دولية 
بسيادة دولة فلسطين على أراضيها، وبجرائم القوات 

  .اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين

 ان على محكمة الجنايات الدولية والتي واكدا
أنشئت بتوافق الدول أن تبت بقرار اإلدعاء العام القاضي 
بمباشرة التحقيق في الجرائم االسرائيلية التي ارتكبتها 

 ١٢٠القوات االسرائيلية باالراضي الفلسطينية، خالل مدة 
يوما، خاصة أنها من المؤسسات الدولية ويرجع اليها 

ضد االنسانية او جرائم حرب من قبل دول للبت بجرائم 
  .وليس افرادا

وقال المحلل السياسي الدكتور ابراهيم بدران، ان 
محكمة الجنايات الدولية أنشئت بتوافق الدول، واصبحت 
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من المؤسسات الدولية المعترف بها، والتي يرجع اليها 
في حالة ارتكاب جرائم ضد االنسانية او جرائم حرب من 

  .يس افراداقبل دول ول

واشار بدران الى ان البيان الذي اصدره مدعي 
عام المحكمة أوضح ان هناك ما يشير الى ارتكاب 
اسرائيل جرائم ضد الفلسطينيين ترقى الى مستوى جرائم 
الحرب وجرائم ضد االنسانية، يكشف الول مرة بصراحة 
تامة ومن منبر دولي عن الجرائم اليومية التي ترتكبها 

 االراضي الفلسطينية ضد االطفال والنساء اسرائيل في
والشيوخ، بهدف ازالة االثر الفلسطيني من على تراب 

  .فلسطين

ولفت بدران الى ان البيان يعني ان مظاهر 
الخداع التي تحاول اسرائيل ان تغطي نفسها بها، بانها 
دولة ديمقراطية ودولة متحضرة، ادعاء كاذب وكشفته 

جنايات الدولية، ومن جانب مؤسسة دولية مثل محكمة ال
آخر فان قبول المحكمة الن تنظر بهذه الجرائم اعطى 
لمفهوم الدولة الفلسطينية بعدا اضافيا الن المحكمة 

  .تتناول القضايا ذات العالقة بالدول

واشار بدران الى ان تعليق رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو برفض االدعاء بحجة انه ال 

ة اسمها فلسطين، يقع في حلقة من سلسلة يوجد دول
االكاذيب االسرائيلية التي تريد ان توهم العالم انه ال يوجد 
دولة باسم فلسطين، ولذلك يمكن السرائيل ان تفعل ما 

  .تريد

وبين بان فتح باب الجرائم التي ترتكبها اسرائيل 
سوف يكشف من منظور قانوني وحشية اسرائيل 

ساليب االبادة الجماعية، ولكن وعنصريتها واتباعها ال
بطريقة بطيئة تغطيها ستائر االعالم االسرائيلي على 

  .مستوى العالم

واوضح بان موقف الواليات المتحدة االميركية 
وما صرح به وزير خارجيتها، يبين تواطؤ االدارتين في 

اسرائيل واميركا، وانه على الجانب الفلسطيني والعربي 
لومات الموثقة عن جرائم االستعداد وتحضير المع

اسرائيل، وما تقوم به من افعال تخالف القانون الدولي 
واالنساني، وتعيد الى االذهان حقبة النازية البغيظة، كما 
ان االستعدادات من الناحية القانونية يجب ان تكون 
متمكنة وقوية حتى ال تلجأ اسرائيل مباشرة او من خالل 

  .ربعض حلفائها الى الطعن بالقرا

وأكد بدران ان ما اعلنه مدعي عام المحكمة بحد 
ذاته يشكل ادانة ادبية على االقل بالوقت الحاضر، الى 
ان يتم اثبات الجرائم االسرائيلية بشكل قانوني حسب 
االصول، مبينا ان تجميع الوثائق واالدلة التي تثبت 
الجريمة الممنهجة التي تقوم بها اسرائيل من سنوات 

يجب ان يعطى االهمية من الجانب وحتى اليوم، 
الفلسطيني والعربي، وال بد من تحضير مجلدات تحتوي 

  .تفاصيل هذه الجرائم

من جهته، قال استاذ القانون الدولي في جامعة 
االسراء الدكتور أيمن هلسا أن القرار صدر عن مدعي 
عام المحكمة الجنائية الدولية وليس عن المحكمة، 

بت بقرار اإلدعاء العام القاضي ويجب على المحكمة أن ت
بمباشرة التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها القوات 

 ١٢٠االسرائيلة في االراضي الفلسطينية، خالل مدة 
  .يوما

وأكد هلسا انه للمحكمة أن تصدر قرار 
اإلستمرارية بالتحقيق أو برد طلب المدعي العام، ففي 

لقرار لدى حالة رد الطلب يحق للمدعي العام استئناف ا
الدائرة االستئنافية التابعة للمحكمة، وان المسألة 

اعتبار فلسطين دولة : القانونية التي يجب البت فيها هي
  .لها السيادة القانونية على االراضي المحتلة أم ال

وبين هلسا انه اذا بتت المحكمة بسيادة دولة 
فلسطين سينعقد االختصاص للمحكمة للحكم في الجرائم 

بة إلى القوات االسرائيلية، موضحا ان الحجة لدى المنسو
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اسرائيل ان فلسطين ليست دولة لها سيادة على اراضيها، 
وال يجوز لها اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا ان 
قرار االدعاء العام استخدم بقراره عبارة فلسطين وهذا يدل 

  .على انه اعترف بفلسطين

  ١٠ ص٢٤/١٢/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

معركة اليمين اإلسرائيلي مع المملكة وليست 
 )٢- ١(مع الملك 

  

 محمد داودية

هذه الهجمة الليكودية المتطرفة على الملك عبداهللا 
  . لنا ولهمالثاني، سببها واضح

سببها ان الملك يقف في وجه عدوانيتهم 
  .وتوجهاتهم المدمرة لفرص السالم العادل القابل لالستمرار

سببها أن جهود الملك في المحافل الدولية 
واالقليمية، لمواجهة مخططاتهم التوسعية قد أثمرت 
وفضحت كل الذرائع التي يطلقونها للتعمية على مقارفاتهم 

  . الفلسطيني الجبارضد الشعب العربي

معركة اليمين اإلسرائيلي المتطرف ليست مع الملك 
عبداهللا فحسب، المعركة ال تزال وستظل، كما كانت على 
الدوام، مع الشعب الفلسطيني هناك على ارض الصراع 
المباشر، وهنا مع الشعب األردني الملتف حول الملك، ومع 

  .أبناء األمة العربية واحرار العالم كافة

لمعركة هي معركة العالم كله مع االحتالل ا
اإلسرائيلي، فالقدس إرث العرب والمسلمين والمسيحيين 

  .والعالم كله

المعركة على الملك عبداهللا يفتحها اليمين 
اإلسرائيلي المتطرف الذي يرفض تطبيق القانون الدولي 

 ١٩٦٧ويرفض االنسحاب الى حدود الرابع من حزيران 
دس ويشرعن يهودية الدولة ويشرعن ويمضي في تهويد الق

ضم القدس ويعلنها عاصمة السرائيل ويمضي في إنشاء 
المستوطنات وتسمين القائم منها ويعمل على ضم غور 

األردن الشمالي الفلسطيني ويضم الجوالن ويحاصر غزة وال 
  .يتوقف عن قصفها

الملك عبداهللا الثاني، يمثلنا كلنا في الصراع 
ة الدولة الفلسطينية المستقلة في الضاري من اجل اقام

  .الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس الشرقية

والملك يمثلنا كلنا في وقفته المشرفة لحماية 
ويمثلنا في . المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس

  .ّاصراره الذي نفذه السترداد اراضي الباقورة والغمر االردنية

ا في هذه الملك عبداهللا الثاني ليس وحيد
المواجهة، وهو يستقوي بنا ونستقوي به على التآمر 
واللعب بالنار، التي ان اندلعت لن تقوى هذه القوى 

  .المتغطرسة الرعناء على حصرها ووقفها

لن تنجح محاولة اليمين االسرائيلي المتطرف 
لتصدير أزمته السياسية واألمنية واألخالقية غير المسبوقة 

  .الى األردن

م يكن يوما مكسر عصا وال طرفا ضعيفا االردن ل
وقد جربتنا العسكرية اإلسرائيلية في معارك . في اية معادلة

معركة  .اللطرون وباب الواد وتل الذخيرة والكرامة والجوالن
اليمين اإلسرائيلي المتطرف، الممتدة طيلة العقود الماضية 

 .هي مع المملكة وليست مع الملك

  ١٨ ص٢٤/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

معركة اليمين اإلسرائيلي مع المملكة وليست 
 )٢- ٢(مع الملك 

 

 أيلول ١٣ف اتفاقية أوسلو في .ت.وقعت م
اآلن يحتاج :  بواشنطن، فعلق الملك الحسين قائال١٩٩٣

  !ً عاما٢٠-١٥السالم ما بين 

كان الملك الراحل يعرف بدقة، بنية المجتمع 
ور فيها من تطرف اإلسرائيلي السياسية والدينية وما يد

وأطماع توسعية، ويعرف ان العقبات والعثرات أمام احالل 
السالم الشامل القابل للحياة، يحتاج إلى جهود جبارة 
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واموال طائلة، لكنها كما ظل يقول دائما، جهود واموال 
  .اقل من الجهود واألموال الالزمة إلدامة الحرب

ادي ّوقع األردن اتفاقية السالم مع إسرائيل في و
، وكان األردن ثالث ١٩٩٤ تشرين الثاني ٢٦عربة يوم 

كان الذهاب .العرب بعد مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية
األردني في مسار السالم، استراتيجيا ونهائيا وبال عودة، 

  .ال مناورة فيه وال تقية وال مؤامرة

 سنة، ٢٦مرت منذ اوسلو الى اليوم اكثر من 
م الراحل، والمتطرفون في اكثر مما قدر الملك الحكي

المجتمع اإلسرائيلي يأخذونه بتهور، يمينا يمينا ويرسلون 
عدائية ويطلقون بانتظام، تصريحات مضادة  اشارات
التشويش والتهويش االسرائيلي على الملك وعلى .لبالدنا

  :البالد ليس جديدا، وهو مرتبط بأمرين

األطماع الصهيونية التوسعية باتجاه  -١
  .الشرق

األزمة اإلسرائيلية، كاألزمة الراهنة الخانقة -٢
  .المطبقة على نتنياهو والليكود

الجيش االسرائيلي لم يتوقف عن القتال والقتل، 
منذ ما قبل اعالن اسرائيل والى أمد قادم مجهول، 
والمجتمع هناك يسأل، إلى متى نظل في الفوتيك 
والطماقات والبساطير والسنوكي والقلق وفي االحتياط 
والمالجئ والتفجيرات والرعب الفردي والمجتمعي واتساع 

  .ثقب األوزون األخالقي

  هذا التهويش على الملك والمملكة

 !يخدم كما كان دائما، التطرف لدى الطرفين
ال يتوقف العالم عن . الملك عبداهللا ملك سالم بامتياز

ًمنحه جوائز وأوسمة وشهادات سالم، تقديرا لجهوده التي 
  .من أجل السالملم تنقطع 

الملك يكافح من أجل سالم قابل للحياة، طريقه 
ّواضحة وعناصرة مكرسة ومرسمة في قرارات الشرعية  ّ

ّأما فزاعة الوطن البديل فال تخيفنا، وال يقبضها .الدولية

. أردني أو فلسطيني أو عربي ذو قيمة أو موقع أو تأثير
الهجرة، والتلويح الليكودي بها، لن يدفع الفلسطيني الى 

  .تحت أية ظروف مختلقة

  .فالبديل ال يحل محل األصيل

  ١٨ص ٢٦/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

تحميل االحتالل مسؤولية اقتحام مستوطن 
  لكنيسة القيامة في القدس القديمة

  

حمل التجمع الوطني المسيحي في األراضي 
 اقتحام مسؤولية المقدسة حكومة االحتالل االسرائيلي

القيامة في القدس المحتلة اليوم  كنيسة ارهابي مستوطن
ًحامال سكينا كبيرة، فيما كانت الكنيسة مليئة بالمصلين 

  .والحجاج األجانب بمناسبة عيد الميالد المجيد

إن جريمة "وقال، رئيس التجمع ديمتري دلياني 
ُجية العنصرية التي تشكل الكراهية هذه هي نتاج األيديولو

أساس النظام السياسي في دولة االحتالل، وان هذا 
ُالنظام العنصري التوسعي ينتج مناهج تربوية تحريضية 
ُتدرس في مدارسه، ومقاالت فاشية في صحفه، وتطبيع  ُ ُ
ُلكراهية الغير في مجتمعه، الى درجة تنتج من المجرمين 

الكراهية التي الكارهين من يتخذ االمر بيده ويترجم 
تجرعها في المدارس والجيش واألحزاب السياسية ليرتكب 
ًجرائم بغيضة كما حدث اليوم في كنيسة القيامة وتقريبا 

  .المبارك المسجد األقصى بشكل يومي في

وشدد دلياني على ان االحتالل لم يكتفي بحرمان 
للصالة في مثال  زيارة القدس والضفة من غزة مسيحيي

صارخ على االضطهاد الديني وتقييد حرية األديان، بل 
االجتماعي الكريه بان -ًسمح ايضا لنتاج نظامه السياسي

يتسرب الى اقدس كنيسة في العالم في يوم ذكرى مولد 
ن الرعب بين المصلين والحجاج المسيح ليخلق حالة م
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في حدث ارهابي دنيء تتحمل حكومة االحتالل وحدها 
 .مسؤوليته

  ٢٥/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

األردن يدين االنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة 
  ضد األقصى

 

دانت وزيرة الدولة لشؤون اإلعالم  –عمان  
ّ بأشد الناطق الرسمي بإسم الحكومة جمانة غنيمات

العبارات اإلنتهاكات واالستفزازات اإلسرائيلية المستمرة ضد 
الحرم القدسي الشريف، / المسجد األقصى المبارك

ًوخصوصا االقتحامات االستفزازية للمتطرفين 
والمستوطنين التي جرت اليوم بأعداد كبيرة إلى باحات 

  .الحرم القدسي الشريف بحماية الشرطة اإلسرائيلية

مات ان مثل هذه الممارسات وأوضحت غني
ُالمدانة والمرفوضة التي تتم بحماية الشرطة اإلسرائيلية 
ّتنتهك حرمة هذا المكان المقدس، وتستفز مشاعر 
ّالمصلين والمسلمين في جميع أنحاء العالم، كما تمثل  ُ
ًإنتهاكا إللتزامات إسرائيل، كقوة قائمة باإلحتالل، بموجب 

ًنساني الدولي، وانتهاكا أيضا القانون الدولي والقانون اإل ً ٕ
لجميع األعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد ضرورة 
إحترام أماكن العبادة للديانات كافة، وشددت على أهمية 
إحترام إسرائيل، كقوة قائمة باالحتالل، للوضع التاريخي 
والقانوني القائم في المسجد األقصى المبارك واحترام 

  .لة بإدارة أوقاف القدسإدارتها الشرعية المتمث

وأشارت إلى أن سفارتنا في تل أبيب قدمت 
مذكرة احتجاج دبلوماسية لوزارة الخارجية اإلسرائيلية 
ّصباح اليوم تعبر عن إدانة المملكة الشديدة لهذه  ُ

 .ًاالنتهاكات، وطالبت بوقفها فورا

ّوحملت غنيمات الحكومة اإلسرائيلية كامل 
الحرم / د األقصى المباركالمسؤولية عن سالمة المسج

ُالقدسي الشريف، واالنتهاكات التي ترتكب ضده من 
الجماعات المتطرفة والمستوطنين، مؤكدة ضرورة التوقف 
الفوري عن مثل هذه اإلجراءات اإلستفزازية وغير 

 .القانونية

  ١ ص٢٦/١٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

القدس وعروبتها خيار وطني ال : أبو ردينة
  مساومة عليه

 

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو 
فرصة فرض سياسة " إسرائيل"ردينة إن الرئاسة لن تعطي 

األمر الواقع فيما يتعلق بإجراء االنتخابات الفلسطينية في 
 .مدينة القدس المحتلة

سنستمر بمساعينا مع : وأضاف في بيان له
 للموافقة على" إسرائيل"الجهات الدولية للضغط على 

مشاركة شعبنا الفلسطيني المقدسي في هذه االنتخابات 
 .ترشحا وانتخابا

ان مدينة القدس، بمقدساتها : وتابع أبو ردينة
المسيحية واإلسالمية، والحفاظ على هويتها العربية 

 .الفلسطينية، خيار وطني، ال مساومة عليه

  ٢٨/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

اجراء " بينيت "قرار: الوطني الفلسطيني
  استيطاني لضم اجزاء واسعة من الضفة

 

اعتبر المجلس الوطني  -  بترا–عمان 
الفلسطيني قرار وزير جيش االحتالل اإلسرائيلي نفتالي 
بينت ، بدراسة تسجيل األراضي الفلسطينية المحتلة في 

، في سجل األراضي بوزارة القضاء "ج"المنطقة المسماة 
لية لتوجه حكومة المستوطنين اإلسرائيلية، ترجمة عم

برئاسة نتنياهو بضم مناطق واسعة من الضفة الغربية 
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وأكد المجلس الوطني، في بيان صحفي اصدره .المحتلة
رئيسه سليم الزعنون اليوم الجمعة، أن هذا اإلجراء 
االستيطاني يأتي تنفيذا لتصريحات رئيس الوزراء 

ة بكاملها اإلسرائيلي حول ضم منطقة األغوار الفلسطيني
وشمال البحر الميت والمستوطنات في األراضي 
الفلسطينية المحتلة، وما تبعه من إعالن لوزير خارجية 

المستوطنات في األراضي " شرعية"أميركا حول 
 .الفلسطينية المحتلة

إن هذا اإلجراء هو انتهاك جسيم وسافر : وقال
لقواعد القانون الدولي، وللقانون الدولي اإلنساني، 

حكام ميثاق األمم المتحدة وقراراتها، خاصة قرار وأل
، وال ينفصل عن ٢٠١٦ لعام ٢٣٣٤مجلس األمن رقم 

الدعم األميركي العلني لتلك السياسة االستيطانية التي 
يقودها اليمين المتطرف في إسرائيل، والذي يمارس 
أعمال اإلرهاب والجرائم المنظمة، وانتهاكات حقوق 

على األراضي، واقتحام المقدسات، اإلنسان، واالستيالء 
  .واالعتقال، والقتل

وأضاف الزعنون، أن هذا اإلجراء االستعماري 
الجديد يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل 
الجرائم التي يرتكبها قادة االحتالل، والمستوطنون، ضد 
الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، داعيا إلى عزل 

نشاطاته االستعمارية في االحتالل واالستيطان وجميع 
 .األراضي الفلسطينية

وطالب مفوضة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان 
للشركات التي تتعامل " القائمة السوداء"باإلسراع بنشر 

أو تعمل بالمستوطنات اإلسرائيلية في األراضي /و
  .الفلسطينية المحتلة

  ٢ ص٢٨/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

هلية ودينية تزور شخصيات بلجيكية رسمية وأ
  مدينة القدس المحتلة

 

 يضم مجموعة من شخصيات بلجيكية  زار وفد
تمثل قطاعات رسمية وأهلية ودينية مدينة القدس ترافقه 
المحامية نوال السعدي منسقة العالقات الفلسطينية 
الفالمنجية لالطالع على ما تعانيه المدينة وسكانها من 

ية لكافة االعراف والمواثيق المناف" االسرائيلية"االجراءات 
  .واالتفاقيات الدولية

وقدم محافظ القدس عدنان غيث للوفد الضيف 
ومسيحيي فلسطين والعالم التهاني بمناسبة عيد الميالد 

 لدى لقائه الوفد بمكتبه في ضاحية البريد معربا  المجيد
عن امله في تحقيق العدالة والسالم والمحبة على ارض 

ها سيدنا عيسى المسيح عليه السالم السالم كما بشر ب
وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم، ويعيش 
مسيحيي فلسطين ومسلميها الذين يقدمون ارقى اشكال 
نماذج التعايش الفريدة من نوعها ويناضلون معا لتحقيق 

  .وبسط السالم في ارض السالم

واطلع غيث الوفد على التحديات التي تواجه 
مستعرضا  لقدس ومقدساتها المسيحية واإلسالميةمدينة ا

أوضاع المدينة المقدسة وآليات التهويد التي تتبعها 
الحالية، ومن أهمها محاصرة سكان " اإلسرائيلية"الحكومة 

القدس األصليين والضغط عليهم بشتى الوسائل السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية بهدف دفعهم إلى 

  .عية عن مدينتهمالهجرة الطو

وكان الوفد البلجيكي قد استهل جولته في مدينة 
القدس بزيارة المسجد االقصى المبارك واطلع على 
استفزازات المستوطنين المنافية لمكانة اماكن العبادة، 

القيامة وتجول في أزقة البلدة القديمة مطلعا  كنيسة وزار
على ما يكابده المقدسيين من ويالت االحتالل حيث قدم 
فؤاد الحالق الخبير في دائرة شؤون المفاوضات التابعة 
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لمنظمة التحرير الفلسطينية شرحا وافيا عن مخططات 
االحتالل التي تشكل عقبة كأداء في طريق تحقيق 

 .السالم

  ٢٩/١٢/٢٠١٩ مدينة القدس موقع

* * * * *  

نتنياهو يضع الحدود النهائية لالحتالل 
من الضفة وكامل  % ٦٠بشموله األغوار و

 القدس
  

وضع رئيس   –عمان - نادية سعد الدين
الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطة للحدود 
ّالنهائية للكيان اإلسرائيلي الذي يضم منطقة األغوار 

أراضي الضفة الغربية، بما فيها كامل من  % ٦٠و
القدس المحتلة، والمستوطنات، وذلك بعد فوزه مجددا 

  .برئاسة حزب الليكود الحاكم

بالسعي ” خطاب النصر“ووعد نتنياهو في 
العتراف الواليات المتحدة بالسيادة اإلسرائيلية في غور 
األردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة 

ّتي قام قبل أيام قليلة بتجميد قرار ضمها خشية الغربية، ال
المحكمة الجنائية الدولية، وذلك للتمهيد النتخابات 

القادمة، التي ستجري للمرة الثالثة في ” الكنيست“
  .غضون أشهر قليلة

تايمز أوف “وقال الموقع اإللكتروني لصحيفة 
نتنياهو وعد بتحقيق مزيد من “اإلسرائيلية، إن ” إسرائيل

جازات التاريخية في السنوات المقبلة، في حال فوزه اإلن
باالنتخابات العامة، مثلما وضع خطة من ست نقاط 
تشمل اإلعتراف األمريكي بالسيادة اإلسرائيلية في غور 

  .”األردن، ومستوطنات الضفة الغربية

خطة نتنياهو تتضمن “وأضافت الصحيفة أن 
لواليات وضع حدود نهائية للكيان اإلسرائيلي، ودفع ا

المتحدة إلى االعتراف بالسيادة اإلسرائيلية في غور 

األردن وشمال البحر الميت، وممارسة الضغوط من أجل 
اعتراف الواليات المتحدة بتوسيع السيادة اإلسرائيلية على 

  .”جميع البلدات في الضفة الغربية كلها، دون استثناء

ًوتشمل أيضا، طبقا لنفس الصحيفة،  إقامة “ً
دفاعي تاريخي مع الواليات المتحدة يحافظ على تحالف 

حرية التصرف اإلسرائيلية، والعمل على وقف إيران 
وحلفائها بشكل حاسم، وممارسة الضغط من أجل التطبيع 
واالتفاقيات التي ستؤدي إلى اتفاقات سالم مع الدول 

  .”العربية

وكان نتنياهو قد تغلب على منافسه لرئاسة 
ً مؤكدا في خطابه أهمية الليكود، جدعون ساعر،

التي اتخذها الرئيس األميركي، ” القرارات التاريخية“
ًدونالد ترامب، فيما يخص القدس المحتلة، معتبرا أن 

ّ اإلسرائيلي يعد أقوى من أي -اإلتفاق الدفاعي األميركي“
  .”وقت مضى

يأتي ذلك على وقع قرار وزير جيش االحتالل 
صالحية تسجيل األراضي اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، نقل 

في الضفة الغربية إلى ما ” ج“في المناطق المصنفة 
اإلسرائيلية، والذي وصفته منظمة ” وزارة العدل“يسمى 

  .”بالخطير والمستفز“التحرير الفلسطينية 

ويحاول بينيت من خالل هذا اإلجراء ضم مناطق 
في الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة اإلسرائيلية بشكل 

ي من خالل خطوات تتنافى مع القانون والمواثيق فعل
  .الدولية، وبما يعد توطئة لطرد سكانها الفلسطينيين

وقالت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، حنان 
ًيعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي “عشراوي، إن القرار  ً ّ

  .”وسرقة متعمدة لألراضي الفلسطينية

لى ضم يهدف إ“وأضافت، في تصريح لها، إنه 
أراضي الضفة الغربية وفرض القانون اإلسرائيلي عليها، 
ضمن سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري 
اإلسرائيلي، كما يأتي في إطار تعزيز وجود المستوطنين 
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ٕواطالق يدهم الستباحة حقوق الشعب الفلسطيني بدعم 
إسرائيل “وغطاء قانوني وسياسي وعسكري، وفرض 

  ”. التاريخيةعلى فلسطين” الكبرى

ٍالقرار يشكل تحد مقصود “ولفتت إلى أن 
للمنظومة األممية والقانون الدولي وقرارات الشرعية 
ًالدولية، وردا على قرار محكمة الجنايات الدولية األخير، 
كما يستند إلى سياسة الرئيس ترامب المشاركة والداعمة 

  ”.لالحتالل االستيطاني االستعماري

ي عاجل التخاذ خطوات تحرك دول“ودعت إلى 
ٕفاعلة، بمحاسبة سلطات االحتالل على جرائمها والزامها 
بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومواجهة 

ًمنظومة االحتالل سياسيا وقانونيا واقتصاديا ً ً”.  

بدوره، أدان المجلس الوطني الفلسطيني القرار 
 ترجمة عملية لتوجه الحكومة“اإلسرائيلي، واعتبره 

اإلسرائيلية ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية 
  .”المحتلة

وأكد المجلس الوطني، في بيان أصدره رئيسه 
ًيشكل انتهاكا جسيما لقواعد “سليم الزعنون، أن اإلجراء  ً

القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني، وألحكام ميثاق 
األمم المتحدة وقراراتها، خاصة قرار مجلس األمن رقم 

، مثلما ال ينفصل عن الدعم ٢٠١٦ لعام ٢٣٣٤
  .”األميركي لالحتالل

أن هذا اإلجراء االستعماري الجديد “ونوه إلى أن 
يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل جرائم قادة 
االحتالل، والمستوطنون، ضد الشعب الفلسطيني وأرضه 

عزل االحتالل وكافة نشاطاته “ً، داعيا إلى ”ومقدساته
من جانبها؛ حذرت .”ية في األراضي الفلسطينيةاالستعمار

الرئاسة الفلسطينية، من خطورة القرار اإلسرائيلي الذي 
واعتبرت أن القرار .”ٕرفضها المطلق وادانتها له“أكدت 

يشكل محاولة لضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين “
في المناطق المذكورة، بما يخالف قرارات الشرعية 

تبر االستيطان غير شرعي الدولية، التي تع
المجتمع الدولي إلى إدانة القرار الذي “ودعت .”والقانوني

ٍيشكل تحد للمحكمة الجنائية الدولية، التي شرعت باتخاذ 
خطوات للتحقيق في جرائم الحرب اإلسرائيلية، واعتبرت 
ًأن الخطوات اإلسرائيلية هذه، تشكل انتهاكا لكافة 

  .”االتفاقيات الموقعة

، على لسان ”حماس“؛ اعتبرت حركة وبالمثل
الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، أن القرار يندرج في 

، ويدق ناقوس الخطر لضم أجزاء من ”جرائم حرب“إطار 
أراضي الضفة للسيادة الصهيونية والتهجير القسري 

هذه جريمة “وأكد القانوع إن .”ألبناء الشعب الفلسطيني
 في إطار استمرار حرب ضد األرض واإلنسان، وذلك

، ”عدوان االحتالل وعنجهيته لتغيير معالم الضفة الغربية
ًداعيا إلى مالحقة االحتالل ومحاكمة قادته في المحاكم 
ٕالدولية ووقف التنسيق األمني معه واطالق يد المقاومة 

 .”والتصدي لجرائمه بكل الوسائل

  ١٨ ص٢٩/١٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

م السماح باجراء اسرائيل تقرر عد: يديعوت
 االنتخابات في القدس

  

قررت حكومة االحتالل  - القدس المحتلة
السماح للسلطة   االسرائيلي، مساء اليوم السبت، عدم

الفلسطينية باجراء االنتخابات الفلسطينية في مدينة 
 .القدس المحتلة

العبرية، إنه " يديعوت أحرنوت"وقالت صحيفة 
 األيام األخيرة، قررت بعد مناقشات رفيعة المستوى في و
 تجاهل طلب السلطة الفلسطينية بالسماح   "إسرائيل"

لسكان شرق القدس بالمشاركة في االنتخابات البرلمانية 
 .الفلسطينية
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إن القرار اإلسرائيلي قد  وأشارت الصحيفة، الى
 .يستبب بعرقلة وشل االنتخابات الفلسطينية

ائيل ولفتت إلى أن السلطة الفلسطينية بعثت إلسر
رسالة الشهر الماضي عبر وزير الشؤون المدنية حسين 
الشيخ تطالب بإجراء انتخابات شرقي القدس، بعد أن تم 
ًالتوافق فلسطينيا بين فتح وحماس على إجرائها بكافة 

 .األراضي الفلسطينية بما في ذلك شرقي القدس

إلى أن الرئيس الفلسطيني  ونوهت الصحيفة
لمرسوم الرئاسي إلجراء محمود عباس يرفض إصدار ا

االنتخابات بدون أن يحصل على موافقة إسرائيل إلجرائها 
فيما تطالبه حماس بإصدار المرسوم وفرض . بالقدس

 .إجرائها بأي ثمن

أنه في ضوء القرار اإلسرائيلي " يديعوت"ورجحت 
  .ًأن يتم تأجيل االنتخابات مرة أخرى إلى تاريخ غير محدد

  ٢٩/١٢/٢٠١٩سما االخبارية 

* * * * *  

صالبة الملك في قضايا مفصلية يربك اليمين 
  ٢٠١٩اإلسرائيلي وينهي عام 

  

 على وقع ٢٠٢٠ُيطل عام    - ريم الرواشدة
عالقات أردنية إسرائيلية غير مسبوقة من التوتر تزامنت مع 
ّأحداث مفصلية مرت بها المملكة، شكل فيها تصميم جاللة 

لى اتخاذ مواقف صارمة، ال ٕالملك عبداهللا الثاني واصراره ع
تقدر بثمن مهما كلف اآلمر، ودفع الملك لوصف العالقة 

»  الباحث- رجل الدولة«عقب تسلمه جائزة -مع اسرائيل 
 .«في أسوأ حاالتها اآلن» ، بأنها ٢٠١٩لعام 

 الذي يوشك على االنتهاء، بدا ٢٠١٩في العام
 مبكرا، بأنه عام لن يكون سهال، وأحدثت قضايا عديدة،
تغييرا في مالمح العالقات مع إسرائيل، منها إنهاء االتفاق 
الخاص حول أراض في منطقتي الغمر الباقورة، واإلفراج 
عن المواطنين هبه اللبدي وعبد الرحمن مرعي، والءات 

الملك الثالث، أظهرت إرادة سياسية حاسمة للتغيير، بسبب 
 .تعنت اليمين اإلسرائيلي فيما يتعلق بعملية السالم

 عودة الغمر والباقورة

 أعلن ٢٠١٨في نهاية تشرين االول من عام 
في » الغمر و الباقورة«الملك عزمه، عدم تجديد ملحقي 

 .اتفاقية السالم مع إسرائيل

وفي مطلب شعبي تالقى معه موقف ملكي غاضب 
رئيس » محنة«أيضا من السياسات اإلسرائيلية، ازدادت 

 الباحث آنذاك وحتى - نياهوالوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتا
، ليعلن الملك، في العاشر من -االن عن تشكيل الحكومة

تشرين الثاني الماضي، خالل افتتاحه، الدورية العادية 
األخيرة لمجلس اآلمة وهو ذات اليوم الذي ينتهي به العمل 
رسميا بالملحقين، فرض السيادة األردنية على المنطقتين، 

 اإلسرائيلي بها، وفقا لما نصت  عاما من االنتفاع٢٥بعد 
 .١٩٩٤عليه اتفاقية السالم عام 

كان التصميم الملكي «ويقول النائب نبيل غيشان 
، »في عدم تجديد االتفاق هو التزام أخالقي بالدرجة األولى

مضيفا أن الملك ورث اتفاقية السالم التي تسمح 
ى  عاما، وحت٢٥لالسرائيليين باالنتفاع من المنطقتين لمدة 

لو كان الملك الراحل الحسين على قيد الحياة، لم يكن ليقبل 
 .تمديد هذا االنتفاع ولو لساعة واحدة

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

 .«السنين

ضح الغيشان، انه بإعالن الملك فرض سيادتنا واو
الكاملة على منطقتي الغمر والباقورة، سبقه بأيام، إغالق 
َالبوابات في وجه المزارعين اإلسرائيليين، وتزامن اإلعالن  ّ
مع رفع العلم األردني، وتثبيت خارطة المملكة الجغرافية من 

انينه جديد، ما يعني إنهاء أي تدخل إسرائيلي بأراضيه وقو
 .الخاصة، وانتفاء مبررات المعاملة الخاصة
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ويرى النائب األسبق جميل النمري، أن العام 
 سينتهي على وقع أسوأ حالة للعالقات األردنية مع ٢٠١٩

 .إسرائيل، وسيكون صفعة قوية للحكومة االسرائيلية

إن العالقات في أسوأ حاالتها وفق تقارير «ويقول 
ائيلية ومن قبلها تصريح للملك صحفية دولية واعترافات إسر

، مفسرا ذلك أنه نتيجة اتخاذ الملك »لوسائل إعالم أميركية
لمواقف صارمة وحاسمة في أكثر من مناسبة، وخصوصا 
إزاء االعتداءات على المسجد األقصى، والتوسع االستيطاني 

 .ٕواعتقاالت ألردنيين وانهاء ملحقي الغمر والباقورة

ال باستعادة الغمر ويضيف النمري، إن االحتف
والباقورة، ليس في الواقع احتفاال بتحرير أراض من 
ٕاالحتالل اإلسرائيلي، وانما احتفال بموقف سياسي وطني 
بإنهاء العمل باتفاقية كانت عنوانا لحسن النوايا رافق 

 .معاهدة وادي عربة

إن اإلعالن الملكي بإنهاء العمل «ويزيد النمري 
تبعا خطوات هامة أخرى تمثلت بملحقي الباقورة والغمر، 

بزيارة جاللته وولي العهد األمير الحسين، الباقورة، بعد يوم 
من فرض السيادة األردنية عليها، وبعدها رافقه ولي العهد 
أيضا، وأديا الصالة داخل منطقة الغمر، وهو ما يعكس 
تالقي المطلب الشعبي بإنهاء الملحقين، مع الموقف 

 .اسات اإلسرائيليةالرسمي الغاضب من السي

في الوقت الذي كان  اإلفراج عن اللبدي ومرعي
الحديث، يتفاعل حول تمديد المملكة أم ال النتفاع 
االسرائيليين بالغمر والباقورة، شهدت العالقات األردنية 
اإلسرائيلية توترا ملحوظا، بسبب اإلصرار الملكي ذاته على 

ا السلطات عودة المواطنين األردنيين اللذين اعتقلتهم
اإلسرائيلية وهما هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي إلى وطنهما 

 .سالمين

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

ر الملك نهاية شهر آب وبداية شهر أيلول على جس

ّحسين، أثناء توجههما للضفة الغربية، لحضور مناسبات 
ّاجتماعية، فأثمرت التعليمات الصارمة من الملك للحكومة 
ووزارة الخارجية، باتخاذ كل ما يلزم من خطوات إلعادتهما 

 .سالمين مهما كلف األمر

ويرى غيشان، أن قضية اللبدي ومرعي كانت نوعا 
ة التي جاءت في سياق الضغط من االستفزازات اإلسرائيلي

على األردن، في موضوع الباقورة والغمر، والذي كان قرارا 
استراتيجيا أردنيا ولم يكن هنالك أي مجال للمساومة عليه، 
حتى لو اعتقلوا مئات األردنيين، وما كان الملك ليساوم 

تعليمات الملك الصارمة «ويقول  .على الباقورة و الغمر
 .الندية، مقابل الغطرسة اإلسرائيليةبعودتهما، رفعت من 

 الءات الملك الثالث

خالل اجتماع عسكري مع قادة الجيش في آذار 
ٍالماضي، أعاد جاللة الملك التأكيد وهو مرتد زيه العسكري 

ال لضم القدس، ال لالستيطان، : على الالءات الثالث الثابتة
ي ال للوطن البديل، وهذا يعني ان ال تنازل عن الثوابت ف

هذا الجانب بالرغم من الضغوطات اإلقليمية والدولية التي 
يتعرض لها األردن، نتيجة تمسكه بالثوابت العروبية تجاه 
فلسطين، فأزال الملك التشكيك بالموقف األردني حول هذا 

 .الجانب

أن الملك أيقن مبكرا أن حكومة » ويرى غيشان
اهدة مع» نقض«، ذاهبة باتجاه »إسرائيل«المستوطنين في 

السالم وكل االتفاقات الدولية واإلقليمية التي تمت منذ 
توقيع اتفاق أوسلو إلى اليوم، فيما اإلدارة األمريكية الحالية 

، وتوافق على »المستوطنين«تتماهى في دعم حكومة 
طلباتها، ابتداء من صفقة القرن، ومرورا بالجوالن وبناء 

الذي يتم المستوطنات، وحتى في موضوع ضم غور األردن 
، مشيرا إلى أن الءات الملك الثالث، »الحديث عنه اآلن

جاءت بعد أن حاول البعض التشكيك بمواقف األردن 
 .«القومية والعروبية، الذي ال مساومة عليه

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

، فهم يريدون فقط كيانا فلسطينيا ذليال تابعا لهم برا ١٩٩٤
 .«وجوا وبحرا

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

 .على طرفي نقيض

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

ة غير مجاورة، ويعمل على مد جسور العالقة مع دول عربي
تعويضا واستعراضا أمام الرأي العام، الذي يالحظ فشله مع 

 .«األردن

  ٣ ص٣٠/١٢/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

هدم المنازل جريمة : الخارجية الفلسطينية
 حرب

وصفت وزارة الخارجية  -  بترا–رام اهللا 
الفلسطينية السياسة اإلسرائيلية القائمة على هدم المنازل 

 المحكمة الجنائية الدولية، ومواصلة جريمة حرب وفق
العمل لمحاسبة كل مسؤول إسرائيلي ساهم بارتكاب هذه 

  . الجريمة

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم 
األحد، أن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم 

كشف في تقريره الشهري األخير، أن " اوتشا"المتحدة 
 مبنى في ٦١٧ صادرت سلطات االحتالل هدمت أو

الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خالل العام 
  .  فلسطينيا٨٩٨الحالي، ما أدى إلى تهجير 

 ٣٥وأضاف ان هذه األرقام تمثل زيادة بلغت 
، في دليل ٢٠١٨بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 

جديد على أن إسرائيل؛ القوة القائمة باالحتالل في 
واصل االخالل بواجباتها تجاه الفلسطينيين فلسطين، ت

  .تحت االحتالل

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

  .اثرية

وقال مسؤول ملف االستيطان في االغوار عارف 
إن مساحة االرض تقدر بعشرة : في بياندراغمة 

دونمات، مزروعة بالبقوليات وتعود ملكيتها لمواطن 
 .فلسطيني

  ٨ ص٣٠/١٢/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

قرصنة إسرائيل ألموال الفلسطينيين : السلطة
 إرهاب دولة منظم

  

أدانت وزارة الخارجية  -  بترا–رام اهللا 
لي قرصنة نحو الفلسطينية قرار دولة االحتالل اإلسرائي

 مليون دوالر إضافية من أموال الشعب الفلسطيني ٣٠
بحجج وذرائع واهية، موضحة أن الهدف منها محاولة 
وسم الشعب الفلسطيني باإلرهاب، واعتبرته قرصنة 

  .ٕوارهاب دولة منظما

وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي 
لها امس، إلى أن سرقة المزيد من أموال الشعب 

لسطيني تندرج في إطار حرب االحتالل االقتصادية الف
الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني ومقومات صموده في 
أرض وطنه، في محاولة بائسة لزعزعة االستقرار 
الفلسطيني الداخلي وضرب نسيجه االجتماعي، كحلقة 

  .أساسية من حلقات المشروع االستعماري التهويدي

وطنية وأكدت أن محاوالت اضعاف السلطة ال
ومؤسساتها يقع في صلب هذه المخططات االستعمارية، 
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في وهم إسرائيلي رسمي أن تلك التدابير قادرة أن تفرض 
على شعب فلسطين التسليم باالحتالل واالستيطان كأمر 
واقع، وقبول المخططات والمشروعات التي يجري 
تسويقها لتصفية القضية الفلسطينية العادلة،رافضة بشدة 

  .ةهذه السرق

وقالت الخارجية إنها تتابع أبعاد ونتائج هذا 
القرار الخطير مع األطراف الدولية كافة، بهدف حشد 
الضغط الدولي الالزم للتراجع عن هذه الخطة العدوانية، 
ولدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته األخالقية 
والقانونية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والضغط على 

ل إلنهاء قرصنتها لألموال الفلسطينية حكومة االحتال
  .وااللتزام باالتفاقيات الموقعة

  ١٠ ص٣١/١٢/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

التجاهل : القدس والمعركة االنتخابية
اإلسرائيلي يضيق الخيارات الفلسطينية إلجراء 

 االنتخابات التشريعية
  

 ضيق التجاهل –عمان  - نادية سعد الدين
سطيني بإجراء االنتخابات في اإلسرائيلي للطلب الفل

القدس المحتلة من خيارات السلطة الفلسطينية تجاه 
االستحقاق الوطني، مثلما قدم المخرج المناسب 
لمناهضي العملية االنتخابية، خشية الخسارة وضياع 

ً، بعدما أوجد لهم عذرا مخففا للتنصل منها ”المكاسب“ ً
  .دونما حرج

محمود عباس، وأمام إصرار الرئيس الفلسطيني، 
بعدم إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية دون “

القدس، بمعنى تصويت المقدسي في قلب المدينة 
ً، انسجاما مع آراء القوى والفصائل الوطنية، ”المحتلة

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

 عباس أن المرسوم ويتضح من تصريح الرئيس
الرئاسي الداعي لعقد االنتخابات قد يطول انتظاره بدون 
توفر الضمانة األكيدة إلجرائها في مدينة القدس، وهو 

عندما دعته إلى ” حماس“األمر الذي رفضته حركة 
ًإصدار مرسوم رئاسي بشأن االنتخابات فورا بدون إذن “

ال القدس ال انتخابات ب“ًمن االحتالل، مؤكدة أيضا بأن 
  .”المحتلة

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

  .”القدس

ًوقد ال تجد القيادة الفلسطينية مناصا من بذل 
دولي الجهود الدبلوماسية الحثيثة لمطالبة المجتمع ال

وهيئة األمم المتحدة بالتدخل لجهة الضغط على الحكومة 
اإلسرائيلية إلجراء االنتخابات التشريعية، ومن ثم 
الرئاسية، في القدس، كما بقية الضفة الغربية وقطاع 
غزة، لتأكيد أنها جزء من دولة فلسطين وفق حدود العام 

١٩٦٧.  

ًويبدو أن الجانب الفلسطيني يعول كثيرا على 
 ١٩٩٦الخيار؛ أسوة بما حدث قبل انتخابات عامي هذا 

ً، حينما لعبت الضغوط الغربية دورا وازنا إلقناع ٢٠٠٦و ً
السلطات اإلسرائيلية بالتراجع عن قرار رفض إجراء 

  .االنتخابات في شرقي القدس المحتلة

ومن ذلك تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب 
ات المبرمة رسمي للجانب اإلسرائيلي، وفق آليات االتفاق

بين الجانبين، للموافقة على إجراء االنتخابات في 
، إال أن ٢٠٠٦ و١٩٩٦القدس، كما حدث في انتخابات 

الحكومة أإلسرائيلية قررت، بعد مناقشات مطولة، تجاهل، 
” يديعوت أحرونوت“وفق الموقع االلكتروني لصحيفة 

  .اإلسرائيلية
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 وما يعزز هذا الخيار عند السلطة الفلسطينية
وجود ضغط أوروبي حقيقي على الرئيس عباس بضرورة 
إجراء االنتخابات، بما قد يشكل أداة ضغط أوروبية على 
سلطات االحتالل نفسها لتمكين المقدسيين من المشاركة 

  .االنتخابية

ووفق نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة 
سلطات االحتالل ستجد “، فايز أبو عيطة، فإن ”فتح“

أمام الضغط الدولي لمنح الموافقة على نفسها مضطرة 
مطلب السلطة الفلسطينية، بما يؤكد عدم التنازل عن 
حقوق األهالي الفلسطينيين هناك في المشاركة 

  .”االنتخابية

بيد أن الكثير من األمور قد تغيرت منذ آخر 
؛ فباستثناء ٢٠٠٦انتخابات عامة ُأجريت في العام 

 فإن اإلنقسام الفلسطيني، العراقيل اإلسرائيلية المتوقعة،
، تكرس منذاك، بينما قضم ٢٠٠٧الممتد منذ العام 

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

ولعل المستجد األبرز يتمثل في االعتراف 
، نهاية ”بالقدس عاصمة للكيان اإلسرائيلي“األمريكي 

اإلسرائيلي ” الكنيست“الذي تبعه قانون ، و٢٠١٧
ويمنع ” إلسرائيل“باعتبار القدس الموحدة عاصمة 

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

  .للسلطة فيها

ٕواذا كان الجانب الفلسطيني قد استفاد من ضغط 
يس األميركي جورج بوش الواليات المتحدة، في عهد الرئ

 في ٢٠٠٦االبن، على االحتالل إلجراء انتخابات العام 
القدس، فإن موقف اإلدارة األميركية الحالية الداعم 

  .ًلالحتالل بشكل سافر سيكون مغايرا بالتأكيد

وقد يكون أمام السلطة الوطنية إجراء االنتخابات 
في ضواحي القدس، بما سيعزز المسعى اإلسرائيلي 

تزال عاصمة الدولة الفلسطينية في إحدى قرى القدس الخ
ًبعيدا عن المدينة المحتلة، أو الموافقة على شروط 
االحتالل، في حال تراجعه تحت الضغط، بتحكمه في 
مسألة تنظيم الحمالت االنتخابية داخل القدس، وحظر 
التجمعات واالجتماعات العامة، واإلدالء بالتصويت في 

ائيلية بحضور ضباط الشرطة مكاتب البريد اإلسر
اإلسرائيليين لمراقبة سير االنتخابات، كما فعلوا عامي 

  .٢٠٠٦ و١٩٩٦

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

قراطية لتجديد الشرعية لمناهضي إتمام العملية الديم
الفلسطينية، إحالة إلى آخر انتخابات تشريعية جرت العام 

، بينما تعود آخر انتخابات رئاسية إلى العام ٢٠٠٦
٢٠٠٥.  

في البداية على حركة ” الرافضون“وقد اعتمد 
إزاء تقديرهم بوضعها العراقيل أمام إجراء ” حماس“

” بالرئاسية“ها ًاالنتخابات؛ إما برفضها كليا شريطة تزامن
ًأو رهنها بشروط غير منطقية إلحباطها، قياسا بعدم 
مشاركتها في االنتخابات البلدية التي شهدتها الضفة 

” فتح“، والتي فازت فيها حركة ٢٠١٨الغربية في العام 
  .على نفسها

فاجأت الجميع باستجابتها ” حماس“غير أن 
” ابعالتت“لمبادرة الرئيس عباس وموافقتها على مسألة 

في العملية االنتخابية، ما يجعل الرفض اإلسرائيلي 
ًمخرجهم الوحيد، تحسبا من نتائج االنتخابات التي قد ال 

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

  .لبالدعلى ا
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ًوقد يكون الرد اإلسرائيلي المتوقع سلفا المبرر 
األنسب لعدم إجراء االنتخابات ولهروب طرفي اإلنقسام 

 .من المسؤولية، مقابل تحميل الفشل على االحتالل

١٥ ص٣١/١٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

������

 تغيير معالم القدس عبر يعمل علىاالحتالل 
 االستيطان

  

 قال المكتب –االت  وك– فلسطين المحتلة
الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان في تقريره 
االسبوعي ان اسرائيل وفي محاولة إلحكام السيطرة على 
مدينة القدس المحتلة وفصلها عن محيطها الفلسطيني، 
تعمل عبر وزارة اإلسكان اإلسرائيلية على إعادة التخطيط 

ار قلنديا إلقامة حي استيطاني جديد على أراضي مط
شمال القدس، » عطروت«المهجور لتوسيع مستوطنة 

 ألف وحدة سكنية ١١ويشمل مخطط الحي االستيطاني 
 دونم من المطار ومصنع الصناعات ٦٠٠تمتد على نحو 

 علما بأنه تمت مصادرة هذه ،الجوية حتى حاجز قلنديا
األراضي في مطلع السبعينات على يد حكومة حزب العمل 

  .آنذاك

 المخطط حفر نفق تحت حي كفر عقب ويتضمن
. من أجل ربط الحي الجديد بتجمع المستوطنات الشرقي

» عطروت«ويضم المخطط االستيطاني أراضي في مطار 
الذي أغلق من قبل سلطات االحتالل مع اندالع ) قلنديا(

وأصدر وزير اإلسكان . ٢٠٠٠االنتفاضة الثانية عام 
ف العمل على السابق، يوآف غاالنت، أوامر باستئنا

المشروع االستيطاني، بعد انتخاب إدارة الرئيس األميركي 
  .دونالد ترامب

وبحسب التقرير قد بدأت الحكومة اإلسرائيلية في 
 وحدة استيطانية في ١٧٦األسابيع الماضية ببناء 

، المقامة على سفوح جبل »نوف تسيون«مستوطنة 
ت المكبر جنوب القدس المحتلة، والتي كانت قد صادق

 في ترجمة ميدانية ٢٠١٧عليها في تشرين األول عام 
إلعالن وزير الخارجية األميركية مايك بومبيو بشأن 

ومع اكتمال البناء في المستوطنة التي . المستوطنات
إلى » نوف تسيون« وحدة، فسوف تتحول ٩٦تضم حاليا 

أكبر بؤرة استيطانية داخل األحياء الفلسطينية في مدينة 
نوف «تمام مراحل البناء المخططة في ومع إ. القدس
 ٥٥٠، سينتهي إلى توسعتها حتى تصل إلى »تسيون

وحدة استيطانية، وقد أنشأت هذه المستوطنة كحي خاص 
من قبل مستثمرين يهود، في قلب بلدة جبل المكبر في 

  .القدس المحتلة

والبناء الحالي ليس سوى المرحلة األولى من 
انية على خطتين لبناء المشروع، وتشتمل المرحلة الث

أما في .  وحدة سكنية وفندق، وقطار هوائي٣٥٠
 وحدة ٥٥٠المرحلة األخيرة من المشروع، فسيتم بناء 

 غرفة وبنايات ١٥٠استيطانية، وفندق مكون من 
يذكر أن الشركة المنفذة للمشروع، . للخدمات العامة

قررت بناء جدار حول المنطقة تحت حراسة األمن 
عد االحتجاج الفلسطيني على المشروع، اإلسرائيلي ب

  .ٕوبعدها تمت إقامة األبنية واسكانها بالمستوطنين

وفي القدس كشف الناشط الحقوقي رائد بشير 
في مكتب قانوني مقدسي يترافع عن التجار في حي 
المصرارة بالقدس المحتلة عن وجود ثالثة مخططات 
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ها ٕمشاريع تنظيمية واعادة هيكلة ستغير في حال تنفيذ
  . طابع القدس العربية التجاري

وفي سياق هذه المشاريع سوف يشهد الحي 
ًتغييرا جوهريا في طابعه التجاري من خالل تحويل الساحة  ً
الكبرى مقابل المحالت التجارية الى حديقة عامة واطالة 
النفق المجاور حتى باب الخليل، حيث قدمت بلدية 

) ١٠١-٠٤-٧٧٦٧٩(ًاالحتالل مشروعا يحمل الرقم 
ً دونما ٤٤المسمى إكمال النفق، والمشروع عبارة عن 

تشمل فتح نفق تحت األرض يبدأ من باب الخليل حتى 
حي المصرارة لتحويل المنطقة المفتوحة الى شبكة طرق 

  . مواصالت

وكشف المكتب القانوني أن بلدية االحتالل تقوم 
-٠٤٦٥٢٢٩(ًحاليا بإعداد مخطط هيكلي تحت رقم 

ًشارع السلطان سليمان، وصوال إلى حي يبدأ ب) ١٠١
المصرارة الذي يشمل أحياء ومناطق شارع صالح الدين 
والزهراء وشارع نابلس والسان جورج وجميع األحياء 

  . »التجارية للمدينة

 دونم، وقد ٧٠٠ويمتد المشروع على مساحة 
هذا . حصل على موافقات مبدئية من الجهات المختصة

 الشارع األمريكي التجاري في االستهداف مرتبط بمشروع
جنوب القدس بمنطقة جبل المكبر، الذي يتضمن مراكز 

، يخطط ١٠١-٠٣٧٩٥٩٤تجارية ضخمة، ويحمل الرقم 
ألن تكون البديل خالل العقود المقبلة عن المراكز 

  .التجارية التقليدية األصيلة في القدس العربية

 فلسطينيين؛ أحدهم أسير، خالل ٤واستشهد 
الماضي، وأصيب عشرات المواطنين بالرصاص األسبوع 

الحي والمطاطي والشظايا واالختناق بالغاز في الضفة 
  .الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة

الصادر عن » حصاد األسبوع«وأفاد تقرير 
بالضفة الغربية، بأن » حماس«الدائرة اإلعالمية لحركة 

  إسرائيليين أصيبوا بجراح مختلفة وحاالت هلع، في٧
  .ذات الفترة

ووثق التقرير اندالع المواجهات مع قوات 
 نقطة تماس في مختلف المدن ٧٣االحتالل في 

الفلسطينية، تخللها استخدام الصواريخ والزجاجات 
  .الحارقة واألكواع المتفجرة

والجمعة، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 
ًاستشهد متأثرا ) ً عاما٣٠(الشاب رائد رفيق السرساوي 

إصابته خالل عدوان االحتالل األخير على قطاع غزة، ب
) ً عاما١٦(كما استشهد الطفل فهد محمد األسطل 

  .برصاص االحتالل شرق خانيونس

ويوم الخميس، استشهد محمد نصار النواجعة 
ًمن يطا دهسا بجرافات االحتالل العسكرية ) ً عاما٥٠(

  .على طريق حاجز ترقوميا العسكري، كما أصيب نجله

أعلنت جهات حقوقية فلسطينية، يوم الثالثاء، و
، )ً عاما٣٦(استشهاد األسير المريض سامي أبو دياك 

ٕعقب معاناة داخل سجون االحتالل واهمال طبي متعمد 
  .ً عاما١٤استمر لـ 

وجدد جيش االحتالل اإلسرائيلي، فجر 
، التي »حماس«أمسالسبت، قصفه لمواقع تابعة لحركة 

 قذائف من غزة، أمس الجمعة، حملها مسؤولية إطالق
واعتبرها المسؤولة عن كل ما يجري في القطاع وتتحمل 

وأفاد مراسل األناضول، فجر أمس، أن المقاتالت . تبعاته
اإلسرائيلية قصفت بخمسة صواريخ على األقل موقعا يتبع 
لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، دون أن 

 وذكرت مصادر في .يتسبب ذلك بوقوع إصابات بشرية
غزة أن االحتالل استهدف مواقع شمال بيت الهيا، فيما 

بينها » حماس» قال االحتالل أنه استهدف عدة مواقع لـ
  .منشأة عسكرية

وفي وقت سابق، قصف جيش االحتالل 
اإلسرائيلي، مساء الجمعة، مواقع للمقاومة الفلسطينية 
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يفة في قطاع غزة، وذلك عقب إعالنه عن رصد إطالق قذ
صاروخية من غزة، بعيد إطالق صافرات اإلنذار في 

  .المستوطنات المحيطة للقطاع

ولم تعلن أي جهة في غزة، مسؤوليتها عن 
ٍإطالق القذيفة، التي جاءت بعد ساعات على استشهاد 

ٕ، واصابة أربعة شبان برصاص )عاما١٦(فتى فلسطيني 
الجيش اإلسرائيلي شرق محافظة خانيونس جنوبي 

 .القطاع

  ٢٢ ص١/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

تقرير دائرة الشؤون الفلسطينية الشهري حول 
  أبرز االنتهاكات اإلسرائيلية

  

وعرض ألبرز  ...<< – زكارنة كمال –عمان 
هذه االنتهاكات حيث تسببت ممارسات االحتالل 

 في ٢( فلسطينيين، ٣اإلسرائيلي العدوانية باستشهاد 
، )لضفة الغربية المحتلة في ا١قطاع غزة المحتل، و

في )  جريحا٢٨٧( معظمها في قطاع غزة ٣٣٩وجرح 
إطار مواصلة االحتالل اإلسرائيلي نهجه الوحشي في قمع 
المسيرات بالقرب من السياج األمني الحدودي في قطاع 

  .غزة

ولفت التقرير إلى أن قوات االحتالل اعتقلت 
 من ٣٥٦: (ً فلسطينيا٣٦٨خالل الفترة موضع التقرير، 

 من أبناء قطاع غزة ١٢ وأبناء الضفة الغربية
عملية ) ١٠٦(، تصدرتها القدس المحتلة بواقع )المحتلين

اعتقال، بالترافق مع جملة من االنتهاكات المعتادة 
  .لحقوقهم

وواصلت قوات االحتالل وفقا للتقرير، اقتحامها 
 عمليات ٤٠٤لتجمعات سكنية فلسطينية والتي ناهزت 

 في قطاع غزة ٧ في الضفة الغربية و٣٩٧(اقتحام 
، وتوزعت االقتحامات في الضفة على النحو )المحتلين

 طوباس، ٤ جنين، ٤٥ رام اهللا، ٥٨ القدس، ٣٩ :التالي
 ٦ سلفيت، ١٧ نابلس، ٥٢ قلقيلية، ٢٧ طولكرم، ٣٤

 غزة، ١ شمال غزة، ٥ الخليل، ٧٦ بيت لحم، ٣٩ أريحا،
، من تنكيل للمواطنين  الوسطى، مع ما يرافقها وكالعادة١

تخريب متعمد للممتلكات الخاصة  ووانتهاك لحرماتهم
سواء، مع ما يرافقها وكالعادة من تنكيل  والعامة على حد

للمواطنين وانتهاك لحرماتهم وتخريب متعمد للممتلكات 
  .الخاصة والعامة

 ٣٤٤وأوضح التقرير أن قوات االحتالل أقامت 
وزعت على النحو حاجزا في مختلف أنحاء الضفة ت

  :التالي

 طوباس، ٤ جنين، ٤ رام اهللا، ٣٧ القدس، ١١
 ٤٠ سلفيت، ٢٦ نابلس، ٣٥ قلقيلية، ٥٢ طولكرم، ١

 الخليل، أعاقت من خاللها ٤٦ بيت لحم، ٨٨أريحا، 
  .حركة المواطنين والبضائع والمنتجات الزراعية

كما استمر االحتالل اإلسرائيلي بحسب التقرير، 
اكاته الممنهجة ضد المقدسات اإلسالمية في ممارسة انته

والمسيحية في األراضي الفلسطينية المحتلة غير آبه 
بالقرارات الدولية ذات الصلة، عبر تكثيف االقتحامات 

 المبارك، حيث سجل شهر تشرين األول، األقصىللمسجد 
، حيث اقتحمه األقصىرقما قياسيا في اقتحامات المسجد 

وطالب معاهد تلمودية،  ما بين مستوطن ٦٩١٩نحو 
ورجال شرطة ومخابرات وأعضاء كنيست، وخالل أيام ما 

 ٤٣٢٥اقتحم المسجد األقصى " عيد العرش"يسمى 
ًمستوطنا، وبذلك يبلغ عدد المقتحمين للمسجد األقصى 

  . مستوطنا وعسكريا٣١٣٧١منذ بداية العام 

وبين التقرير أن سلطات االحتالل واصلت 
 الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم سياساتها العنصرية ضد

ٕواخطار الكثير من المنشآت بالهدم حيث شهد شهر 
ً بيتا ومنشأة في الضفة الغربية ٥٣هدم  تشرين األول

 منشأة، من بينها ٣١ً بيتا، و٢٢والقدس، شملت هدم 
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حاالت هدم ذاتية نفذها الفلسطينيون أنفسهم تفاديا لدفع 
  .غرامات مالية باهظة

 أقرت السلطات اإلسرائيلية عددا ووفقا للتقرير
 تكثيف إلىمن المشاريع االستيطانية التي تهدف 

االستيطان وترسيخ الوجود اليهودي، من أبرزها مخطط 
 دونم ٧٠٠استيطاني جديد يتضمن االستيالء على نحو 

من أراضي قرية قريوت، جنوب نابلس، وذلك من خالل 
" عيليه"لصالح مستوطنة ) ب(تقليص المنطقة المصنفة 

 المواطنين جنوب نابلس، كما سلمت أراضيالقائمة على 
 دونمات ٤٠٩ باالستيالء على ًإخطاراسلطات االحتالل 

 بلدات وقرى يعبد وبرطعة ووقفين والعرقة أراضيمن 
ووزبدة ونزلة زيد وظهر العبد التابعة لمحافظة جنين 

 أخطرتلصالح بناء جدار الضم والتوسع العنصري، فيما 
 شرق يطا أراضي آالف دونم من ٣تيالء على باالس

  .جنوب الخليل

واستعرض التقرير دراسة صادرة عن المعهد 
العالقات المعقدة بين "تناولت " اإلسرائيلي للديمقراطية

بما يوضح النهج " المواطنين اليهود والعرب في إسرائيل
العدواني العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد العرب في 

 الحياتية، إلى جانب ورقة موقف صادرة كافة المجاالت
، تسلط الضوء على أسباب "مدى الكرمل"عن معهد 

ارتفاع نسبة المشاركة لدى الوسط العربي في إسرائيل، 
في االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة في شهر أيلول 
الماضي، والتي أفضت إلى تعزيز تمثيلهم وزيادة القوة 

ائيلي، وأخيرا استعرض النسبية للعرب في الكنيست اإلسر
 وما له من تداعيات على األردنالتقرير قرار ضم غور 

  .المستوى اإلقليمي والدولي

  ١ ص٢/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

الكشف عن ثالثة مشاريع ضخمة لتغيير 
  معالم القدس

  

رصد التقرير  - اهللا  رام - ميرفت صادق
رض األسبوعي للمكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن األ

ثالثة مشاريع استيطانية ضخمة  ومقاومة االستيطان
تنفذها الحكومة اإلسرائيلية وتسعى عبرها إلى إحكام 
السيطرة على مدينة القدس وفصلها عن محيطها شمال 

  .وجنوب الضفة الغربية

تخطط   السبت،يوموحسب التقرير الذي صدر 
وزارة اإلسكان اإلسرائيلية إلقامة حي استيطاني جديد 

ى أراضي مطار قلنديا المهجور لتوسيع مستوطنة عل
 ألف وحدة ١١بناء  شمال القدس، ويشمل" عطروت"

 دونم صادرها االحتالل منذ ٦٠٠سكنية تمتد على نحو 
  .مطلع السبعينيات

ويتضمن المخطط حفر نفق للمستوطنين تحت 
حي كفر عقب المجاور لمطار قلنديا، لربط الحي الجديد 

  .رقي القدسبتجمع المستوطنات ش

تنفيذ االحتالل مخططات  واعتبر التقرير
استيطانية بمناطق شمال وجنوب ووسط القدس المحتلة 

هجوما استيطانيا يسعى إلى تغيير الوجه الحضاري "
  ".والتجاري لمعالم مدينة وضواحي القدس المحتلة

وكانت سلطات االحتالل قد أغلقت مطار قلنديا 
، وأصدر وزير ٢٠٠٠عام مع اندالع االنتفاضة الثانية 

اإلسكان اإلسرائيلي السابق يوآف غاالنت أوامر باستئناف 
بعد انتخاب الرئيس  في المشروع االستيطاني العمل

  .األميركي دونالد ترامب

من جهة أخرى، بدأت الحكومة اإلسرائيلية في 
 وحدة سكنية في مستوطنة ١٧٦األسابيع الماضية ببناء 

 سفوح جبل المكبر جنوب المقامة على" نوف تسيون"
 /القدس المحتلة، وقد صدقت على مخططها في أكتوبر
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، في ترجمة ميدانية إلعالن وزير ٢٠١٧تشرين األول 
  .الخارجية األميركي مايك بومبيو شرعية المستوطنات

ومع اكتمال البناء في المستوطنة ستتحول 
إلى أكبر بؤرة استيطانية داخل األحياء " نوف تسيون"

ينية بمدينة القدس، ومع إتمام مراحل البناء الفلسط
  . وحدة استيطانية٥٥٠المخططة ستصل سعتها إلى 

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

قة، وتم  دونما في المنط١١٤االستيطانية على مساحة 
، وتأجل البناء حتى عام ١٩٩٣عليه عام  التصديق
، وبدأ إسكانه بالمستوطنين قبل نحو ثمانية ٢٠٠٢
  .أعوام

ويعتبر البناء الحالي المرحلة األولى من 
 ٣٥٠المشروع، وتشمل المرحلة الثانية خطتين لبناء 

وحدة سكنية وفندق وقطار هوائي، وفي المرحلة األخيرة 
دة استيطانية وفندق وبنايات  وح٥٥٠سيتم بناء 

  .للخدمات العامة

  تغيير الطابع

وفي سياق تغيير المشهد التجاري األصيل 
بكشف  لحوانيت وأسواق القدس، يستشهد التقرير

الحقوقي المقدسي رائد بشير عن وجود ثالثة مخططات 
  .إلعادة هيكلة منطقة المصرارة في قلب القدس العربية

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

  .المفتوحة إلى شبكة طرق

مخططا هيكليا  وفي السياق، تعد بلدية االحتالل
إلى حي المصرارة يبدأ بشارع السلطان سليمان وصوال 

الذي يشمل أحياء ومناطق شارع صالح الدين والزهراء 

وشارع نابلس وسان جورج وجميع األحياء التجارية 
 دونم، وقد ٧٠٠للمدينة، ويمتد المشروع على مساحة 

  .حصل على موافقات مبدئية من الجهات المختصة

ويوضح التقرير أن هذا االستهداف مرتبط 
ي التجاري بمنطقة جبل المكبر بمشروع الشارع األميرك

جنوبا، والذي يتضمن مراكز تجارية ضخمة يخطط ألن 
تكون البديل عن المراكز التجارية التقليدية األصيلة في 

  .المحتلة القدس

  احتيال

في المقابل، ألقى إلغاء المحكمة المركزية   
اإلسرائيلية قرار التصديق على بيع أمالك الوقف 

جمعية " القديمة للقدس إلى األرثوذكسية في البلدة
االستيطانية الضوء على الوسائل التي " عطيرت كوهانيم

تعتمدها جمعيات االستيطان للسيطرة بالتزوير واالحتيال 
  .على أمالك الفلسطينيين

ووفقا للقرار، قبلت المحكمة طلب بطريركية 
الروم األرثوذكس إعادة النظر في حكم قضائي سابق، 

ة التي يدعي المستوطنون شراء ألن الشركات الوهمي
األمالك منها لم تظهر في المحكمة ولم تقدم الئحة دفاع، 

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

  .القديمة

وحسب البطريركية، فقد بيعت هذه العقارات 
انية قبل سنوات، ويتضح بالخداع إلى الشركات االستيط

من مجريات التحقيق أن جمعية عطيرت كوهانيم 
االستيطانية تنفذ عمليات احتيال ورشوة وتزوير مستندات 

  .وتقدمها للمحكمة

  ٢/١٢/٢٠١٩ الجزيرة

* * * * *  
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قرار احتجاز جثامين : وزير إسرائيلي
  الفلسطينيين عديم الجدوى

 

ابق إن قال وزير إسرائيلي س -  عدنان أبو عامر
قرار وزير الحرب، ينفتالي بينيت، باحتجاز جثامين "

ّالشهداء تعد خطوة شعبوية ليس أكثر، ويبدو في خطوته 
هذه شبيها برئيسه بنيامين نتنياهو، وبدأ باستعادة أفكار 
قديمة عديمة الجدوى تظهر إسرائيل منتهكة لحقوق 

  ".اإلنسان

وأضاف يوسي بيلين، وزير القضاء ونائب وزير 
لخارجية األسبق، ومن رواد مسيرة أوسلو مع ا

الفلسطينيين، في مقاله بموقع المونيتور، ترجمته 
هذه الخطوة تكرار لما يعتبره اليمين  "، أن"٢١عربي"

اإلسرائيلي أن لديه حلوال نهائية للهجمات المسلحة، ويرى 
أن بإمكانه أن يقضي، بضربة واحدة، على كل التهديدات 

  ".إسرائيل دون التوصل إلى سالم معهماألمنية المحيطة ب

ّوأشار بيلين، الذي شغل مهام عديدة بالكنيست 
من هذه األفكار فرض "والحكومات اإلسرائيلية، إلى أن 

أحكام اإلعدام على منفذي العمليات المسلحة، وهدم 
ٕمنازلهم، واغالق أخرى، وأخيرا عدم إعادة جثامين القتلى 

ر الحرب المؤقت، أراد أن الفلسطينيين، ولعل بينيت، وزي
يترك بصمة على األمن اإلسرائيلي في فترته الزمنية 
ٕالمحدودة، وابقاء احتجازها؛ انتظارا إلبرام صفقة تبادل 

  ".أسرى

وأكد بيلين، أحد رموز حزب العمل السابقين، 
أمام فكرة ليست جديدة "الرئيس السابق لحزب ميرتس، أننا 

ة إسرائيل السبعين، صدرت ٕوابداعية، ألنه خالل سنوات إقام
هذه الفكرة عدة مرات، ثم أزيحت عن النقاش، وقد سبق 
لزعماء يمينيين من الصقور أن اقترحوها، بزعم أنها تمثل 
حال استئصاليا لظاهرة الهجمات المسلحة، مع أن الجيش 

الشاباك عارضوها، ألنها ليست  -  وجهاز األمن العام
  ".كس من ذلكخطوات رادعة للفلسطينيين، على الع

هذه الخطوة كفيلة بزيادة مستوى "وشرح قائال إن 
التوتر مع الفلسطينيين، وتشكيل دوافع لهم لتنفيذ المزيد 
من العمليات، فأحكام اإلعدام مثال قد تشجع المنظمات 
الفلسطينية على عمليات اختطاف للجنود اإلسرائيليين 

خرين لبناء ّكرهائن، وهدم المنازل الفلسطينية يعد حافزا لآل
منازل جديدة لهم، وتقديم تعويضات مجزية، كما أن عدم 
إعادة جثامين القتلى الفلسطينيين قد يدفع المنظمات 

  ".الفلسطينية للقيام بسلوك مشابه

السياسيين اإلسرائيليين يريدون القيام "وأوضح أن 
بأي خطوة، أي خطوة، رغم أنهم يفضلون االمتناع عن 

سية، وفي هذه الحالة يعتبر عدم القيام بأي خطوات سيا
إعادة جثامين الفلسطينيين الخطوة األسهل، مع أنه سبق 

 أن أقرت خطوة مشابهة، ٢٠١٧للحكومة اإلسرائيلية في 
لكن المحكمة العليا أعلنت أن الدولة ليس من صالحياتها 

  ".احتجاز جثامين القتلى الفلسطينيين

تعدة حكومة نتنياهو ال يبدو أنها مس"وأضاف أن 
للتسليم بهذا الحكم القضائي، فقد شن بينيت ووزراء اليمين 
هجوما على قرار المحكمة، ما دفع بها إلعادة النقاش 
القضائي، وتم اتخاذ قرار جديد معاكس، بزعم أن إسرائيل 
تعيش حالة طوارئ، مع أن جثامين القتلى الفلسطينيين يتم 

عدو، بفرض احتجازهم في إسرائيل في مقابر خاصة لقتلى ال
  ".إعادتهم إلى ذويهم في مرحلة مقبلة في المستقبل

قرار بينيت يستند إلى كونه "وختم بالقول إن 
ينتمي للمعسكر القائل بأن الدخول لمسار سياسي مع 
الفلسطينيين يعني تقديم تنازالت؛ لذلك ال يرى فيه خيارا 
قائما، والبديل هو الدخول في مواجهة عسكرية شاملة مع 

في غزة، وضم مناطق سي في الضفة الغربية، التي حماس 
  ".يراها مناطق خاضعة للسيادة اإلسرائيلية

  ٢/١٢/٢٠١٩ ٢١عربي

* * * * *  

  



  
  ١٠٠ 

ألف منزل مهددة بالهدم في القدس  ٢٠
 الشرقية

    

 رفعت سلطات -  وكاالت- فلسطين المحتلة
ّاالحتالل اإلسرائيلية وتيرة هدم منازل الفلسطينيين في  ّ

 ١٥، مقارنة باألعوام الـ٢٠١٩ّرقية خالل عام القدس الش
  .الماضية

ّواعتبر محافظ القدس عدنان غيث أن إسرائيل 
ّتنفذ في القدس مجزرة هدم بحق منازل المقدسيين،  ّ ّ
ّبهدف التضييق عليهم وتغيير الواقع الديموغرافي لصالح 

ّإن السلطات اإلسرائيلية ترفض : المستوطنين، وقال ّ
ّبناء إلى المقدسيين، الذين هم في إعطاء تراخيص ال

ّوبالتالي، فإن . حاجة إلى بناء منازل لعائالتهم ّ
ّالمقدسيين يجبرون على البناء، الذي يرافقه فرض 

  .ّغرامات مالية باهظة عليهم

ّوأكد أن إسرائيل أطلقت العنان العتداءاتها في  ّ
ّالقدس، مستفيدة من الضوء األخضر األميركي، الذي بدأ 

ف دونالد ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل، ولن باعترا
ّينتهي بإعالن مارك بومبيو أن االستيطان ال ينتهك 

  .ّالقانون الدولي

ّوأوضح عدنان غيث أن هدم المنازل في القدس 
ّيخلف أوضاعا اجتماعية وانسانية صعبة، حيث تصبح  ّٕ ً ّ
ًمئات العائالت مشردة ومن دون مأوى، الفتا إلى وجود  ّ

ّنزل في القدس مهددة بالهدم في أي لحظة،  ألف م٢٠ ّ
ّفي حين أن الفلسطينيين في القدس بحاجة إلى نحو  ّ٢٥ 

  .ّألف وحدة سكنية جديدة

ّوذكر مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق 
ّبتقرير محدث أن » بتسيلم«ّاإلنسان في األراضي المحتلة  ُ

ً منزال ١٥٥ّسلطات االحتالل هدمت ما ال يقل عن 
ّيا في القدس الشرقية منذ بداية عام فلسطين ّ حتى ٢٠١٩ًّ

  .ّنهاية تشرين األول

ّوأشار المركز الحقوقي اإلسرائيلي إلى أن  ّ ّ٢٦٩ 
ًفلسطينيا فقدوا منازلهم هذا العام، من بينهم  ّ١٤٩ 

كريم جبران » بتسيلم«وقال الناطق باسم مركز . ًقاصرا
ّإن المركز يوثق عمليات الهد: »المونيتور»لـ ّ م منذ عام ّ

 يناهز ٢٠١٩، وما جرى هدمه خالل عام ٢٠٠٤
إسرائيل هدمت . ّعمليات الهدم خالل السنوات الماضية

ّمنذ بداية العام حتى نهاية تشرين األول  ً منزال، من ١٥٥ّ
ّ منزال اضطر أصحابها إلى هدمها بأيديهم كي ٣٧بينها  ً

ّيتجنبوا دفع تكاليف عملية الهدم التي تتراوح بين  ّ١٠٠ 
، في ) دوالر٤٣٣٠٠ – ٢٩٠٠٠( ألف شيقل ١٥٠و

ّحين بلغ متوسط عمليات الهدم السنوية بين عامي  ّ ّ ّ
ً منزال سنويا٥٤، ٢٠١٨ و٢٠٠٤ ًّ.  

ّوأكد أن سياسة الهدم في القدس هدفها تكريس  ّ
ّسياسة االحتالل في خلق واقع طارد للمقدسيين وتفوق  ّ

ًديموغرافي لصالح االستيطان في القدس، الفتا ّ إلى أن ّ
 كان سببه بشكل ٢٠١٩ّارتفاع عمليات الهدم في عام 

ّأو بآخر مواقف اإلدارة األميركية من القدس واعترافها بها 
  .كعاصمة إلسرائيل

ّإلى ارتفاع عمليات » بتسيلم«ّوأشارت توقعات 
ّالهدم في القدس خالل األشهر والسنوات المقبلة، كما أكد 

ّ وزير الخارجية ًكريم جبران، خصوصا بعد تصريحات
 تشرين األول، التي اعتبر ١٨ّاألميركي مارك بومبيو في 

ّفيها االستيطان جسما شرعيا ال يخالف القانون الدولي ً ًّ.  

ًولفت جبران إلى أن عمليات الهدم تخلق ظروفا  ّ ّ
ّإنسانية سيئة على العائالت المقدسية، التي تضع كل  ّ ّ ّ

ّمدخراتها المالية من أجل تشييد منزل ّ .  

ّوفي النهاية، يتبدد ذلك بلحظات عند هدمه 
ّوتتشرد العائلة في العراء، مشيرا إلى أن إسرائيل تستخدم  ً
ّعدم الترخيص كذريعة لهدم المنازل، خصوصا أنها تتبع  ّ ً
ّسياسة تمييزية بحق المقدسيين برفض منحهم تراخيص  ّّ
ّبناء، األمر الذي يضطر المقدسي إلى البناء من دون  ّ



  
  ١٠١ 

وشن جيش .ّبسبب حاجته الماسة إلى السكنترخيص 
االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس االثنين، حملة دهم 
وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة تخللها اعتقال عددا من 

  .الشبان بينهم شقيق الشهيد األسير سامي أبو دياك

وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم 
مات بالضفة، حيث  فلسطينيا بمداه١١إن جنوده اعتقلوا 

جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة حيازة 
وسائل قتالية وأسلحة والمشاركة في أعمال مقاومة 

  .شعبية

وفي سيلة الظهر جنوب جنين، اعتقلت قوات 
االحتالل صالح أبو دياك، شقيق الشهـيـد األسير سامي 

  .أبو دياك، بعد أن عاثت خرابا بداخل منزل العائلة

وأعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر 
الحصار استئناف المسيرات على حدود غزة الجمعة 

ودعت الهيئة في . القادمة بعد توقف لثالثة أسابيع
اختتام اجتماعها الدوري في مكتب الجبهة الشعبية 
جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة والواسعة في 

كما دعت ). مرةالمسيرة مست(الجمعة القادمة، جمعة 
جماهير الشعب الفلسطيني المشاركين في المسيرات إلى 
تفويت الفرصة على العدو، محذرة االحتالل من أية 

  .محاوالت الستهداف المسيرة

وجددت الهيئة تأكيدها استمرار مسيرات العودة 
بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية، باعتبارها محطة 

ني المتواصل حتى كفاحية من محطات النضال الفلسطي
وكانت الهيئة اعلنت . تحقيق االنتصار برحيل االحتالل

توقف المسيرات لثالث اسابيع في ظل ما سمته تفويت 
  .الل لقتل المشاركين في المسيراتالفرصة على االحت

  ١٨ ص٣/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

االحتالل اإلسرائيلي يكلف الشعب الفلسطيني 
 يا مليار دوالر سنو٢,٥

  

قدرت األمم المتحدة  – )ب.ف.أ (– رام اهللا
التكلفة اإلجمالية التي تكبدها الشعب الفلسطيني بسبب 

 – ٢٠٠٠ا بين عامي االحتالل اإلسرائيلي في الفترة م
 ٢,٥ مليار دوالر أميركي، بمعدل ٤٧,٧ بحوالي ٢٠١٧

  .مليار دوالر سنويا

جاء ذلك خالل جلسة حوارية بين خبراء 
اقتصاديين فلسطينيين في معهد أبحاث السياسات 

في مدينة رام اهللا في ) ماس(االقتصادية الفلسطينية 
  .الضفة الغربية المحتلة

ر صادر عن مؤتمر ويشمل المبلغ بحسب تقري
خسائر ) األونكتاد(األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

اإليرادات العامة في الفترة المذكورة والفوائد المتراكمة 
 مليار دوالر، باإلضافة ٢٨,٢عليها والتي تقدر بحوالي 

 مليار دوالر هي قيمة التسرب في ميزانية ٦,٦إلى 
  .السلطة الفلسطينية

ه المبالغ تمثل ثالثة وبحسب التقرير فإن هذ
 مليون ١٧,٧أضعاف عجز الموازنة الحكومية البالغة 

  .دوالر

 ٤٧ونوه التقرير إلى أنه لو تم استثمار مبلغ 
مليار دوالر بشكل معقول في االقتصاد الفلسطيني لوفرت 

 عاما، بمعدل ١٨مليوني فرصة عمل إضافية على مدار 
  . آالف دوالر سنويا١١٠

 ٢٠٠٠فة المالية منذ العام وحدد التقرير التكل
على اعتبار أنه تاريخ انتهاء فترة الحكم االنتقالي 

  .للسلطة الفلسطينية، واالنتقال إلى الحل النهائي

ونصت اتفاقية السالم التي وقعت بين منظمة 
التحرير الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية في العام 

ة  على تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية في الضف١٩٩٣



  
  ١٠٢ 

الغربية وقطاع غزة لخمس سنوات، ومن ثم يبحث 
الجانبان الحل النهائي بين الطرفين والذي كان المفترض 

  .أن يفضي إلى دولة فلسطينية إلى جانب اسرائيل

غير أن خالفات نشبت بين الجانبين في العام 
  .، أسفرت عن اندالع انتفاضة فلسطينية مسلحة٢٠٠٠

 وفق ما ذكر في ويعزو التقرير الخسائر المالية
نشرة صحفية وزعت على المشاركين في الحوار إلى 

وحرمان ) …(التدابير التي يفرضها االحتالل اإلسرائيلي “
الحكومة الفلسطينية من السيطرة الحقيقية على مواردها 

  .”المالية

ونجمت الخسارة المالية التي أشار إليها التقرير 
  .عن عدم تنفيذ اتفاق باريس كما يجب

الذي يحكم ” بروتوكول باريس“ توقيع وتم
العالقات االقتصادية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية في 

  .١٩٩٤العام 

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمات مالية 
خانقة، كان آخرها الخالف مع إسرائيل حول أموال 

التي تجبيها األخيرة لصالح ” المقاصة“الضرائب أو 
  .السلطة الفلسطينية

هذه األزمة إلى عدم تسديد السلطة وأدت 
  .الفلسطينية رواتب موظفيها بشكل كامل لعدة أشهر

 الضفة الغربية حيث ١٩٦٧احتلت إسرائيل العام 
 ألف إسرائيلي في مستوطنات مبنية ٤٠٠يعيش نحو 

على أراضي الفلسطينيين الذين يناهز عددهم ثالثة 
  .ماليين نسمة

ي لحركة الى ذلك، توجه رئيس المكتب السياس
حماس إسماعيل هنية امس إلى القاهرة في مستهل جولة 
خارجية تشمل عددا من الدول وفق ما أفاد مسؤول في 

  .حماس

وقال مسؤول في حماس فضل عدم الكشف عن 
توجه وفد قيادي رفيع “اسمه لوكالة فرانس برس 

المستوى برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة 
لقاء المسؤولين في مصر إسماعيل هنية إلى القاهرة ل

وبحث آخر التطورات والعالقات الثنائية وملف التهدئة مع 
  .”إسرائيل

من المفترض أن يقوم الوفد “وأضاف المسؤول 
  .”بجولة خارجية تشمل قطر وتركيا وموسكو

 /وكانت آخر زيارة لهنية إلى مصر في شباط
فبراير الماضي حيث أجرى محادثات مع المسؤولين 

  .شأن تثبيت التهدئةالمصريين ب

وهذه المرة األولى التي يقوم هنية بجولة خارجية 
  .٢٠١٧تتعدى مصر منذ انتخابه رئيسا لحماس في

من جهة ثانية، قال مصدر في حركة الجهاد 
اإلسالمي إن وفدا من الحركة من غزة والخارج برئاسة 

توجه إلى القاهرة للقاء “أمينها العام زياد النخالة 
 جهاز المخابرات المصرية بهدف بحث المسؤولين في

ومن غير . ”آخر التطورات بما في ذلك تثبيت التهدئة
الواضح ما إذا كانت هناك لقاءات مشتركة بين ممثلي 

  .الحركتين والمسؤولين المصريين

ٕخاضت الجهاد اإلسالمي واسرائيل مواجهة 
عسكرية الشهر الماضي على إثر مقتل أحد قادتها 

ة جوية إسرائيلية استهدفته في غزة، العسكريين في غار
 فلسطينيا من بينهم خمسة أطفال قبل التوصل ٣٦وقتل 

  .إلى تهدئة بوساطة مصر واألمم المتحدة

، شنت إسرائيل ثالث حروب على ٢٠٠٨ومنذ 
  .حماس وفصائل حليفة لها في القطاع

ل حصارا على القطاع منذ وتفرض إسرائي
٢٠٠٦.  

  ٢٢ ص٣/١٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  
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التقط صورة  ال تستطيع الوصول إلى القدس؟
  معها

 

في زحام المركبات  - بيت لحم - فادي العصا
على الشارع العام ببلدة العبيدية شرق بيت لحم جنوب 
الضفة الغربية المحتلة، تمر من مقطع مزروع بأشجار 
الصنوبر على جانبيه، قبل أن تلتفت إلى الجهة 

بلدة القديمة من مدينة الشمالية، لتصبح مطال على ال
  .القدس

عليك أن تمعن النظر جيدا حين تقف في األرض 
" القديس ثيودوسيوس"أو دير " ابن عبيد"التابعة لدير 

حتى ترى لمعان قبة الصخرة الذهبية في قلب المسجد 
 .األقصى المبارك

يقصد المكان المواطنون الفلسطينيون من 
أصبح اليوم بعد الضفة الغربية العابرون للشارع، الذي 

إغالق مدينة القدس أمام حركتهم، الرابط الوحيد بين 
 .جنوب الضفة وشمالها

 حنين للقدس

القريبة  -التقينا عمر رومانين من مدينة أريحا 
 الذي اختار المكان - من الحدود األردنية الفلسطينية

يقول . النتظار أصدقائه الذاهبين إلى مدينة الخليل
ر المكان بين الفينة واألخرى يفرغ للجزيرة نت إنه يزو

  .حنينه لمدينة القدس والبلدة القديمة

رومانين الطالب في جامعة القدس والذي يدرس 
علم اآلثار يعرف تماما أن المنطقة لها أبعاد نفسية كثيرة 

  .للفلسطينيين المحرومين من دخول القدس

من خالل تنقله تعرف عمر على المنطقة وأصبح 
فينة واألخرى، ليمكث دقائق ينظر إلى يزورها بين ال

القدس وبلدتها القديمة التي يرى أن النظر إليهما يمتع 
  .العين

حال عمر ينسحب على كثير من الفلسطينيين 
رغم عدم وجود خدمات فيها  -الذين يعتبرون المنطقة 

  . محركا لمشاعرهم-  سوى بعض األشجار

 فرحة رؤية القبة

ب كشك لبيع وهو صاح -يقول محمد ربايعة 
 إن كثيرا من المواطنين يوقفون - المشروبات الساخنة

مركباتهم لدقائق، وأحيانا لساعات ويستريحون أسفل 
األشجار، وهم ينظرون إلى القدس بحنين وألم لعدم 

  .القدس قدرتهم على الوصول إلى

يضع محمد بعض األخشاب داخل أسطوانة 
اهد كثيرا من إلبقاء النار مشتعلة قرب قارورة قهوة، ويش

الناس يأتون بأطفالهم ويشرحون لهم عن مدينة القدس 
وأهميتها، ويشيرون إلى حدود بلدتها القديمة من شقها 

  .الشرقي الظاهر للواقف في هذه النقطة

ترى الفرح في عيون األطفال عندما يشاهدون 
  .لمعان قبة الصخرة وسط المباني الممتدة من بعيد

 صورتك مع القدس

 الفلسطينيين في المنطقة، الناشطين لفت وقوف
في البلدة الذين نظموا مبادرة قرب المنطقة، ورفعوا 

ْخذ لك صورة مع القدس(الفتات كتب عليها  ُ.(  

َتفاعل المواطنون معهم، وترجلوا من مركباتهم 
وبدؤوا بالفعل بالتقاط الصور من المكان، وتقديم الشرح 

  .قدس منهالمن حولهم حول المنطقة وأهمية رؤية ال

 - أحد الناشطين من البلدة -يقول براء العصا 
للجزيرة نت إنهم نفذوا نشاطا عبر صفحة خاصة بالبلدة 
على الفيسبوك، وقاموا بتعميمها ليجدوا تفاعال جيدا مع 
الزوار وعابري للطريق، حتى أن مصورين هواة، قدموا 

  .المكان وقاموا بتصوير الزائرين  إلى

 -  حسب العصا -ط كان الهدف من النشا
التعريف بأن بلدة العبيدية هي البوابة الجنوبية الشرقية 
لمدينة القدس المحتلة، وأن معظم المناطق فيها تظهر 
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مدينة القدس وبلدتها القديمة، وهي من المناطق القليلة 
  .في فلسطين التي يمكن مشاهدة هذا المنظر منها

كل الفلسطينيين يحلمون بالوصول إلى مدينة 
لقدس وزيارتها ولكن في العبيدية يستطيعون على األقل ا

ٕرؤيتها وابقاء قلوبهم معلقة بها، ويكملون طريقهم 
متنقلين في الضفة الغربية المحتلة المحاصرة بالجدر 

  .واألسالك الشائكة والحواجز

  ٣/١٢/٢٠١٩ الجزيرة

* * * * *  

معاداة الصهيونية ليست .. مثقفون يهود
  معاداة للسامية

  

 مثقفا يهوديا أعضاء ١٢٧ مجموعة من دعت
البرلمان الفرنسي إلى معارضة اقتراح تقدم به نائب عن 

إلصدار قرار بمحاربة " الجمهورية إلى األمام"حزب 
من معاداة السامية، وهو ما ستناقشه " أشكال جديدة"

  .الجمعية الفرنسية اليوم الثالثاء

وقال هؤالء المثقفون في عريضة نشروها 
علماء ومفكرين  -نحن "الفرنسية " لوموند"بصحيفة 

يهودا من إسرائيل ومن خارجها، وكثير منا مختصون في 
 نرفع - معاداة السامية وتاريخ اليهودية والمحرقة

  ".أصواتنا ضد هذا المقترح

وأضاف موقعو العريضة أن مقترح القرار 
إشكاال "المعروض اليوم أمام الجمعية الوطنية يمثل 

يساوي بين معاداة الصهيونية ومعاداة  "ألنه" حقيقيا
، مشيرين إلى أن العديد من اليهود يعتبرون "السامية

  .أنفسهم مناهضين للصهيونية

بعض اليهود "وشدد الموقعون على أن 
يعارضون الصهيونية ألسباب دينية، والبعض اآلخر 

، الفتين في هذا الصدد إلى "ألسباب سياسية أو ثقافية
  .يا المحرقة كانوا معادين للصهاينةأن العديد من ضحا

ومن بين الموقعين على هذه العريضة العديد من 
والسابقين من جامعات باريس  األساتذة الحاليين

  .وأكسفورد وبرينستون والقدس

وأوضحت العريضة أن الصهيونية بالنسبة 
تجسيد لمصادرة األرض والتهجير واالحتالل   للفلسطينيين

هم يعارضون الصهيونية ليس "ووالتفاوتات الهيكلية، 
ٕألنهم يكرهون اليهود، وانما ألنهم يعيشون الصهيونية 

  ".كحركة سياسية قمعية

عالوة على  -وأضافت أن الصهيونية تستخدم 
ٕلتشويه صورة منتقدي دولة إسرائيل واجبارهم  "- ذلك

  ".على الصمت، بما في ذلك منظمات حقوق اإلنسان

تبار هذا المسعى ال يمكننا اع" وقال الموقعون
مستقال عن األجندة السياسية الرئيسية للحكومة 
اإلسرائيلية المتمثلة في ترسيخ احتاللها لفلسطين وضمها 

، معبرين عن قلقهم من "ٕإليها واسكات كل من ينتقد ذلك
  .وصل حتى إلى فرنسا" الدعم السياسي"أن هذا 

وفي إطار متصل، دعا الموقعون إلى محاربة 
 شكل من أشكال - بكل بساطة -ية ألنها معاداة السام

  .العنصرية وكراهية اآلخر

  ٣/١٢/٢٠١٩الجزيرة 

* * * * *  

مشروع القطار الهوائي  :تخريب أفق القدس
في القدس أخطر مشروعات تغيير هوية 

  المدينة منذ احتاللها

  

أصدرت مؤسسة القدس الدولية ورقة موقف 
البلدة شاملة حول مشروع القطار الهوائي في محيط 

ُالقديمة خلصت إلى أن االحتالل يتطلع من هذا المشروع 
األول هو تخريب أفق البلدة القديمة الذي لم : إلى تحقيق

تتمكن من تهويده حتى اآلن، والثاني تهميش التاريخ 
الماثل في شوارعها وأبنيتها ومقدساتها لمصلحة الرواية 
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يدية ّالتاريخية الصهيونية المصنعة في المراكز التهو
ٍواألنفاق، والثالث تشكيل عنصر طرد ألهل سلوان بانتهاك 

ً ساعة يوميا، وهذه ١٨ٕخصوصيتهم وازعاجهم على مدى 
العناصر الثالث رأت المؤسسة أنها تجعل مشروع القطار 

أخطر مشروعات تغيير هوية المدينة "الهوائي في القدس 
  ".منذ احتاللها

: وأضاءت الورقة التي جاءت بعنوان عنوان
مشروع حكومة االحتالل إلنشاء قطار : تخريب أفق القدس"

، أعدها الباحث في "هوائي في محيط البلدة القديمة للقدس
شؤون القدس زياد ابحيص، أضاءت على خلفيات المشروع 
ومساره وتفاصيله التقنية ومن ثم تقييم أثره على مدينة 

نساني القدس برمزيتها الدينية والتاريخية وفرادة اإلرث اإل
المخزون في معمارها ونسيجها، وانتهت إلى اقتراح السبل 

 في خلفية المشروع تقول .المتاحة للتعامل مع هذا المشروع
القدس " ضمن مخطط ٢٠٠٧ُالورقة إنه طرح ألول مرة عام 

الذي هدف إلى تحقيق تكامل بين حكومة االحتالل " القديمة
 ٢٠١٣ام ُومنظمات االستيطان اليمينية، وطور ليعرض ع

َعلى لجان التخطيط لكنه لم يحظ بالمصادقة، فأُقر ألجله 
ُتعديل قانوني سمح باعتباره مشروعا ذا أولوية وطنية لتقر  ً

، ثم أقرته اللجنة ٢٠١٩- ١مرحلته األولى في شهر 
 بعد تأخير فرضته ٤/١١/٢٠١٩الوزارية لإلسكان في 

   .األزمة السياسية الصهيونية

ب المخطط اإلسرائيلي وأكدت الورقة أنه وحس
سينطلق القطار الهوائي من محطة القطارات العثمانية 

التهويدي الذي تشرف " كيدم"ًغربي القدس وصوال إلى مركز 
ٍاليمينية على أرض مصادرة في سلوان " إلعاد"عليه جمعية 

 كم وتسير فيها ١.٤في مرحلته األولى التي ستكون بطول 
ا يجعلها مشروع ً عمودا، م١٥ عربة معلقة على ٤٠

ٍتخريب شامل ألفق المدينة من الجهة الجنوبية الشرقية 
للبلدة القديمة، وهي الزاوية التي يتربع فيها المسجد 
ًاألقصى تحديدا، أما مرحلته الثانية فستمتد من مركز كيدم 
إلى جبل الزيتون، وربما تمتد إلى محيط باب األسباط كما 

وبعد تقييم المشروع  .أشارت المخططات األولى للمشروع
ومستوى المعارضة الداخلية والدولية له، يخلص الباحث 

ٍفرصة واعدة لفرض تراجع "إلى أن المشروع يشكل  ً
ًصهيوني تحت الضغط في القدس أسوة بما تم في الخان 
ًاألحمر، وعنوانا جديدا إلفشال القرار األمريكي غير الشرعي  ً

، وذلك من "نيًاالعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيو
ٍ مسار سياسي يركز على أثر :خالل ثالثة مسارات أساسية

المشروع المدمر على المسجد األقصى في الدول ذات 
الغالبية المسلمة، وبأن هذا المشروع يشكل شهادة صريحة 
على التخريب المتعمد وعدم األهلية لدى الكيان الصهيوني 

 اإلنساني فيها، إلدارة القدس بفرادتها وتنوعها وثراء اإلرث
فهذا أول موقع تراث عالمي على الئحة اليونيسكو للتراث 

   .اإلنساني يجري تخريبه بهذا الشكل

إذ أن : أما المسار الثاني فهو مسار اقتصادي
احتماالت تنفيذ المشروع تنحصر بين شركتي دوبلماير 
النمساوية واليتنر اإليطالية، وترجح المعطيات انخراط 

توصي الورقة بالحاجة إلى التقصي الميداني وهنا . األولى
والضغط لإلفصاح عن دور شركة دوبلماير النمساوية 
المحتمل في المشروع، والذي تحرص الشركة واألوساط 
ًالصهيونية على إبقائه طي الكتمان، خصوصا بعد انسحاب 
شركتي سافيج وبوما الفرنسيتين من دراسات تحضير 

  .كشف انخراطهما فيهالمشروع بعد أسبوعين فقط من 

أما المسار الثالث فهو المسار الميداني، بالتحرك 
الشعبي في وجه المشروع الذي يهدد بتقويض أسباب 
الحياة في سلوان تحت وطأة أعمال اإلنشاء والضجيج 
ًوانعدام الخصوصية، وهو ما يتطلب حراكا شعبيا جادا  ً ً

  .ًوشامال لمنعه

  ٤/١٢/٢٠١٩األنباط 

* * * * *  
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المستوطنات اإلسرائيلية تمرد على : براءخ
  القانون الدولي

 

 فيما تواصل سلطات االحتالل - عمان
اإلسرائيلية الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة 
في األراضي الفلسطينية المحتلة، عد خبراء هذا االجراء 

تمردا على القانون الدولي وامعانا بسلوك سياسي “
ِاحادي ال يؤمن بح ْ ل الدولتين وال بالتسوية السلمية سبيال ُ

ٕلحل النزاع واحقاق السالم والعدل الذي يشكل غيابه أحد 
  .”اهم أسباب تغذية التطرف وانعدام االستقرار

ان النشاطات االستيطانية “وأكد هوالء الخبراء، 
اإلسرائيلية غير قانونية ومرفوضة، وتشكل تهديدا مباشرا 

ي عربة، وتحديا إلرادة لعملية السالم ومعاهدة واد
  .”المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة

رئيس جمعية العلوم السياسية، محمد مصالحة، 
انه ال جديد في السياسة اإلسرائيلية في موضوع “يقول 

االستيطان منذ المشروع طرحه يغآل ألون على مجلس 
 مباشرة بعد ١٩٦٧) يوليو(الوزراء اإلسرائيلي في تموز 

وفق توصيفات (نتهاء حرب حزيران، والذي يهدف ا
إقامة : إلى تحقيق ثالثة أهداف مركزية، وهي) االقتراح

حدود أمنية إلسرائيل بينها وبين األردن، وقف سيطرة 
إسرائيل على شريحة سكانية عربية، وذلك للحفاظ على 

الحق ( وتحقيق ،صبغة يهودية وديمقراطية للدولة
  ).إسرائيل -  أرض(ئيلي في للشعب اإلسرا) التاريخي

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

 ٣٨تم حتى اآلن بناء “، مبينا انه ”جبال الضفة الغربية
  .”مستوطنة إسرائيلية في منطقة الوادي والسفوح

األمم المتحدة “ويشير مصالحة، إلى أن 
ومجلس األمن واألمانة العامة تابعوا باهتمام اصدار 

العديد من القرارات بشكل ثانوي للتأكيد على مخالفة 
االستيطان اإلسرائيلي في االراضي المحتلة، باعتبارها 
مخالفة للقانون الدولي من جهة، وانتهاكا لحقوق 

اخرى، نظرا لما يرافقها من اإلنسان الفلسطيني من جهة 
اعتداءات على األراضي خاصة للمواطنين الفلسطينيين 
وهدم منازل وابعاد مواطنين من قراهم وفتح طرق 

  .”للمستوطنات لخدمة المستوطنين

مفارقة واضحة بين “كما أشار إلى أن هناك 
األمر الواقع الذي تفرضة السياسية المدعومة بالقوة من 

إلسرائيل وبين النصوص القانونية التي الواليات المتحدة 
تحاول ان تحمي حق الشعوب في تقرير المصير وعدنم 

  .”انتهاك حقوق اإلنسان في ارضه وممتلكاته

من جهته، يرى المحلل السياسي، خالد 
ان العالقة األردنية اإلسرائيلية الرسمية منذ “الشنيكات، 

 المصادقة على معاهدة السالم لم تعرف تدهورا كما
شهدته المرحلة الحالية، وهذا ما عبر عنه جاللة الملك 

  .”عبداهللا الثاني أثناء زيارته األخيرة لواشنطن

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

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

قانونية المستوطنات القدس الموحدة إلسرائيل، و
اإلسرائيلية في الضفة الغربية، واعتماد ما يسمى التقسيم 
الزماني والمكاني للمسجد األقصى الى جانب قانون 
القومية الذي يعني ضمنا أن التوسع اإلسرائيلي قد يذهب 

  .”إلى أبعد من الضفة الغربية
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خيارات األردن على الدوام “وبين الشنيكات، ان 
ترتبط بالحقوق العربية المستندة على كانت واقعية و

قرارات الشرعية الدولية والحقوق التاريخية للعرب، وكان 
ينظر للمعاهدة باعتبارها اطارا يتم من خالله استرجاع 
الحقوق األردنية والفلسطينية، وعليه فإن كل ما تقوم به 
إسرائيل يهدد ليس فقط المعاهدة وانما االستقرار والسالم 

ألردنية، وتبدو الثوابت الوطنية األردنية واضحة والسيادة ا
  .”وال تتغير

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

ي يتفق عليها، ويمكن قراءة المناورات الرسمي والشعب
العسكرية األردنية األخيرة بحقه في التحسب لكل 
ٕالخيارات، بجانب إجراءات أخرى اتخذها سابقا واجراءات 
أخرى في الطريق قد يتخذها إذا ما استمرت السياسات 
اإلسرائيلية، وان التهاون بالحقوق األردنية والعربية سواء 

 في إقامة الدولة الفلسطينية في مسألة الالجئين أو
  .”المستقلة على األراضي المحتلة وعاصمتها القدس

وكان نتنياهو نشر تغريدة له عبر حسابه باللغة 
، بين أنه تحدث إلى ترامب، قائال ”تويتر“العربية في 

تحدثت أمس مع الرئيس ترامب فكانت هذه مكالمة “
تحدثنا تحدثنا عن إيران ولكن . مهمة جدا ألمن إسرائيل

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

  .”مع الواليات المتحدة

ان “بدوره، يقول السفير السابق، غيث ملحس، 
تبره غير المجتمع الدولي بأسره يرفض االستيطان ويع

ّ ليعبر ٢٣٣٤وقد جاء قرار مجلس األمن  قانوني، ُ
  .”بوضوح عن اإلرادة الدولية بهذا الخصوص

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

ً ممنهجا لعملية السالم، ًاالستيطانية، تمثل تقويضا
ودعا ملحس .”ًوتهديدا لألمن واالستقرار في المنطقة

النهوض بمسؤولياته والدفاع عن ”المجتمع الدولي لـ
القانون الدولي ومبادئ العدالة، والضغط على إسرائيل 
لوقف كافة النشاطات االستيطانية واإللتزام بالقانون 

 إلى أن وزير يشار.”الدولي والقانون اإلنساني الدولي
الخارجية األميركي مايك بومبيو قد أعلن أن بالده لم تعد 

غير متسقة مع القانون “تعتبر المستوطات اإلسرائيلية 
  .”الدولي

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

 .القانون الدولي

  ٦ ص٥/١٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 سجل ٢٠١٩عام : مركز حقوقي إسرائيلي
  أعلى نسبة للهدم في القدس

  

مركز المعلومات "أكد كريم جبران الناطق باسم  
 ٢٠١٩ بتسيلم، أن العام -" االسرائيلي لحقوق االنسان

 .سجل أعلى نسبة للهدم في مدينة القدس

وقال جبران، في تصريح صحفي، إن سياسة 
 تهدف إلى تقليل الوجود االحتالل بهدم بيوت المقدسيين،

ًالفلسطيني في المدينة، مبينا أن عدد المنازل التي 
ُهدمها االحتالل منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر 

ًمبينا أن االحتالل . ً منزال١٦٥تشرين األول الماضي بلغ  ّ ُ
ألغى جميع المخططات الهيكلية األردنية القديمة، وصادر 

 أعلن معظم المساحات غير الكثير من األراضي، كما
المبنية كمناطق خضراء، ومحميات طبيعية ومناطق أثرية 
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وغيرها من التسميات التي تبناها وبموجبها حرم الكثير 
  .من الفلسطينيين من أراضيهم

منازلهم،  ھدمُوتحدث جبران عن مصير من ت
إن المساعدات التي قد يحصلون عليها قليلة، : وقال

لذلك فالكثير منهم يلجأ إلى العيش في الخيام، في حين 
أن البعض يذهب لالستئجار، وهو أمر مكلف جدا نتيجة 
ًلالكتظاظ في االحياء المقدسية، مضيفا أن الغالبية منهم 

  .تبقى في موقع البناء الذي تم هدمه

ر جبران أن سلطات االحتالل تفرض غرامات وذك
كبيرة على أصحاب المنازل كتحمل تكاليف الهدم، لذلك 
ًيلجا عدد من المقدسين إلى هدم منازلهم بأيديهم، فمن 

 منها قام ٤٠ حالة هدم لهذا العام، هناك ١٦٥بين 
ًأصحاب المنزل بهدمها بأنفسهم تجنبا لتحمل فاتورة 

 .ي يفرضها االحتاللتكاليف الهدم الكبيرة الت

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

 .االحتالل اإلخالل به لصالح آلتهم االستعمارية

  ٧/١٢/٢٠١٩ة القدس موقع مدين

* * * * *  

سياسة أمر واقع يسعى االحتالل لفرضها في 
  األقصى

 

ُ من جديد وبتصاعد، تعود االنتهاكات -  القدس
" جماعات الهيكل"واالعتداءات التي تحاول ما تسمى بـ

ٕاإلسرائيلية فرضها وادامتها داخل المسجد األقصى 
 .المبارك

مسجد وباتت ظواهر عدة تترسخ داخل ساحات ال
األقصى من قطعان المستوطنين، منها جلوس 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، عالوة على 

د الطرقات ذلك باتت الجماعات المتطرفة تزحف إلى س
 .والجلوس فيها خالل إلقاء المحاضرات التهويدية

ومن أبرز الممارسات واالنتهاكات التي باتت 
ّتمارس شبه يومي تالوة الصلوات التوراتية عالنية داخل : َ

تابوت "األقصى، مستخدمين الهواتف المحمولة بدل 
 .أو كتب الصلوات الخاصة المعروفة لديهم" الشريعة

واقع التي يسعى المستوطنون سياسة األمر ال
واالحتالل لفرضها باتت السائدة داخل المدينة المقدسة، 
ٕدون قدرة على منعهم وايقاف هذه السياسة التي تهدد 

 .المسجد األقصى برمته

نائب المدير العام  -يقول الشيخ ناجح بكيرات 
إن االحتالل بممارساته داخل المسجد : -  ألوقاف القدس

الخطوط الحمراء، ولم يعد لديه أدنى ّاألقصى تعدى كل 
  .ًمستوى من تحمل مسؤوليته كونه احتالال

المركز " وأوضح بكيرات في تصريح خاص لـ
، أن تصاعد االقتحامات واالعتداءات "الفلسطيني لإلعالم

بحق المسجد األقصى والمدينة المقدسة يمكن قراءتها 
  .من خالل ثالثة محاور

 االحتالل يريد تغيير المحور األول يتمثل في أن
كل قداسة مدينة القدس وبالذات القداسة 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 - حسب بكيرات -ني أما المحور الثا
ًاالحتالل ال يريد أن يرى عربيا أو مسلما في المدينة  ّ
المقدسة، الفتا إلى أن كل ما يقوم به من إغالق مكاتب 
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ٕالتعليم، وانشاء البؤر االستيطانية، والحفريات 
واالقتحامات، وغيرها من الممارسات تهدف لتغيير 

 .المشهد اإلنساني في المدينة

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

 .والمسلمين

وحول المحور الثالث، أوضح أن االحتالل يريد 
أن يرسل رسالة للجمهور االسرائيلي الداخلي لتحريضهم 
على اقتحام المسجد األقصى، وفي الوقت نفسه إرسال 

ي أنهم يملكون حقا في المدينة وهم رسالة للعالم الخارج
 .أصحاب السيادة في هذا المكان

من جهته، أكد الخبير المقدسي جمال عمرو أن 
 المنظمة في المسجد ٢٨ممارسات جماعات الهيكل الـ 

 .األقصى باتت واضحة وجلية للعيان

المركز " ولفت عمرو في تصريح خاص لـ
 هذه إلى أنه تم التحذير من" الفلسطيني لإلعالم

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، أما 
اليوم فباتت الحكومة واألمن اإلسرائيلي يعملون علنا في 

 .هاستباحة األقصى وفلسطين تماما، وفق قول

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 ويعدونها 

 .مجرد أضحوكة

أن دولة االحتالل وفي إطار سياستها ولفت إلى 
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

وأوضح أن االحتالل يسير على سياسة راسخة 
 مؤكدا أن حالة القدس باتت وثابتة نحو هدف محدد،

 .صادمة بكل المقاييس

وحول ما هو مطلوب من الفلسطينيين؛ أشار 
 والتي تتمثل بتغيير )ب(إلى أنه يجب االنتقال إلى الخطة 

 .طرق المواجهة مع االحتالل

وطالب عمرو بضرورة تفعيل المساجد والمنابر 
الموجودة في أنحاء القدس في إطار المواجهة مع 

ل، إضافة إلى تفعيل المدارس والمراكز الثقافية من االحتال
  .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

  ٧/١٢/٢٠١٩المركز الفلسطيني لالعالم 

* * * * *  

انـتهاكا إسـرائيليا فـي الضفـة الغربيـة  ٢١٤٩ ً
 والقدس الشهر الماضي

  

 أحصت الدائرة -  وكاالت-  فلسطين المحتلة
 ٢١٤٩في الضفة الغربية، » حماس«اإلعالمية لحركة 

ًاعتداء نفذتها قوات االحتالل اإلسرائيلي؛ خالل تشرين 
  . مواطنين٥اد الثاني الماضي، كان أبرزها استشه

وقالت في تقرير لها أمس السبت، إن 
االعتداءات اإلسرائيلية قد تصاعدت في الضفة والقدس 

وأفادت بأن . المحتلتين خالل تشرين الثاني الماضي
أعداد المنازل التي هدمها االحتالل تضاعفت مقارنة 

  . منزال٢٤بشهر تشرين األول الماضي لتصل لـ 
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شهدت ارتفاعا كبيرا ّوبينت أن أعداد الجرحى 
نتيجة اعتداءات جيش االحتالل على الفعاليات 
والمسيرات الشعبية التي انطلقت في عدد من مدن الضفة 

  . جريحا٢٦١والقدس، لتصل لـ 

كان أبرز الجرحى الصحفي «: واستدرك التقرير
معاذ عمارنة والذي فقد عينه اليسرى بعد أن أطلق جنود 

غطيته مواجهات قرب بلدة االحتالل النار عليه خالل ت
  .«صوريف شمالي الخليل

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

  .في البطن

كما استشهد األسير المريض سامي أبو دياك، 
ة اإلهمال الطبي المتعمد في مستشفى سجن الرملة نتيج

ومرضه الذي أصيب به نتيجة خطأ طبي حدث معه داخل 
وقد وثق التقرير تصاعد . ٢٠٠٥سجون االحتالل عام 

 اعتداء، في ظل القرار ١٥األنشطة االستيطانية لتصل لـ 
األمريكي الذي يعتبر المستوطنات في الضفة المحتلة 

ن عن ، وهو ما شجع حكومة االحتالل لإلعال»شرعية«
  .نيتها ضم األغوار

وخالل تشرين ثاني الماضي، نفذ جيش االحتالل 
 اقتحاما لمنازل المواطنين في الضفة ٤٧٠أكثر من 

  .الغربية والقدس المحتلتين

وسجلت محافظة الخليل الحصة األكبر لعدد 
 انتهاكا إسرائيليا، ٣٨٠االنتهاكات في الشهر ذاته بـ 

شهدت القدس ورام اهللا فيما .  مواطنين٣بينها استشهد 
  . انتهاكات إسرائيلية على التوالي٢٨٣ و٣٣٧

وعلى صعيد االعتقاالت، فقد شهد تشرين ثاني 
 حالة اعتقال؛ بينهم أطفال ونساء وأسرى ٣٢١الماضي 
 ٩٥وبلغت عدد اعتداءات المستوطنين . محررين

 حالة أطلق فيها المستوطنون ١٥٨اعتداء، إضافة لـ 

. نار على المواطنين الفلسطينيينوجنود االحتالل ال
 ٢٤وانتهك االحتالل دور العبادة والمقدسات بواقع 

ً يوما ٢٢اعتداء، حيث اقتحم المسجد األقصى خالل 
  .>>... مستوطنا١٥٢٥

  ٢٠ ص٨/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

حرب إسرائيلية جديدة تستهدف .. المخدرات
 شباب فلسطين

  

الجهات تواصل  –  طولكرم–حبله  علي أبو
األمنية المختصة في دوله فلسطين مؤخرا حالة االستنفار 
واليقظة والمراقبة الدائمة لمواجهة أخطر وأبشع أنواع 

ضد الشباب » إسرائيل«الحروب الحديثة التي تشنها 
اإلدمان والتعاطي والتشتت «الفلسطيني إلغراقهم في وحل 

ل وهي المخدرات، وسيلة لجأ إليها االحتال ،»االجتماعي
لتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني وخاصة الشباب 
منهم بغرض محاربتهم واسقاطهم وتدمير البنيان 
االجتماعي واالقتصادي الغراق االسر الفلسطينية 
بمديونية تثقل كاهلهم وتبعدهم عن قضاياهم واولويتها 

  .الصراع مع االحتالل

وتقوم سلطات االحتالل باستهداف الشباب 
ات بين أيديهم بأرخص األثمان، بعد ووضع المخدر

تسهيل تهريبها عبر الحدود والمعابر من خالل العمالء 
  .والعصابات

ًونظرا لخطورة هذه الحرب التي بدأت فعليا في  ً
ًالتغول بين صفوف الشباب وتؤثر سلبا على عقولهم 
وتوجهاتهم الفكرية والدينية وحتى الثقافية، وكخطوة 

 من اجل تشديد العقوبة على رادعة تم تعديل القوانين
  .التجار ومروجي المخدرات والمتعاطين

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

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

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

 .ماعيوأخالقه وبنيانه االجت

  ١٣ ص٨/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

نحو نصف مليون صهيوني : دراسة
 يستوطنون في الضفة

 

كشفت دراسة حديثة أعدها مجلس 
أن عدد المستوطنين الذين  الضفة الغربية مستوطنات

 ٤٥٠يسكنون في مستوطنات الضفة بلغوا 
 مستوطنة وبؤرة ١٥٠موزعين على  مستوطن ألف

خالل % ٤.٣ى استيطانية بنسبة نمو سنوي وصلت إل
العشر سنوات األخيرة على الرغم من التراجع في معدل 

 .النمو مقارنة بالسابق

وأظهرت معطيات الدراسة أن تراجع نسبة النمر 
السنوي في صفوف المستوطنين خالل العشر سنوات 

ً مولودا ١٥,٠٤٣األخيرة، وبلغت نسبة المواليد السنوية 
ه وعلى الرغم في كل سنة، حيث أشارت المعطيات إلى أن

من تراجع النمو إال أن النسبة تبقى األعلى بين 
 ."اإلسرائيليين"

ًووفقا للمعطيات فقد ارتفع عدد المستوطنين 
من (المتواجدين في الضفة الغربية خالل العقد األخير 

 ألفا بالعام ٢٩٧,٤٥٠من ) ٢٠١٨- ٢٠٠٨العام 

 ألف مستوطن بنهاية العام ٤٤٨,٦٧٢، الى ٢٠٠٨
 .٢٠١٨الماضي 

  ٨/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

الفلسطينية التي هزمت .. منتهى أمارة
  االحتالل

 

ُغرست " - القدس المحتلة - أسيل جندي
األقصى في قلبي فنما في شراييني، غدت روحي محلقة 
ُفوق رباه بحنيني، يا كل العالم فلتسمع برعم الفلسطيني، 

مسرى الرسول .. أنا لن أبيع ترابه أنا لن أخون ديني
ومعراجه سيبقى حقي ويقيني سأذود عنه بعقيدتي وأحمل 

قم يا أخي واحمل سالحك وادفع الظلم .. روحي بيميني
المرير، واهتف باسم اهللا مكبرا زلزل بها الطاغي األثيم، 
واقرأ األنفال مهلال تفتح لك جنان النعيم، سندق القيد يا 

ذن اهللا بعز عزيز ُأقصى ونعلي الصرح المتين وندخلها بإ
ُوذل ذليل، وعد اإلله لمن أطاعه ووعد اهللا حق ويقين ُ ْ."  

ّعندما خطت السيدة الفلسطينية منتهى أمارة 
 عاما، لم تكن تعلم ١٤هذه الكلمات ولم يتجاوز عمرها 

أن طريق رباطها في األقصى الحقا سيكون محفوفا 
  .بالمخاطر والتضحيات الكثيرة

 أم الفحم بالداخل  في مدينة١٩٧٣ولدت عام 
الفلسطيني المحتل، وترعرعت في كنف أسرة متدينة 
وعائلة ممتدة تفانت في إعالء كلمة الحق ونصرة 
المسجد األقصى، فلم يكن غريبا عليها أن تسلك طريق 
الرباط وهي ابنة شقيقة شيخ األقصى رئيس الحركة 

  .اإلسالمية في الداخل المحتل رائد صالح

ادية وتزوجت الحقا بالشيخ أنهت دراستها اإلعد
محمد أمارة بقرية زلفة المجاورة لمدينتها، وكثفت منذ 
ذلك الحين زياراتها للمسجد األقصى في تسعينيات القرن 

  .الماضي



  
  ١١٢ 

لم يمنعها االنغماس بمسؤوليات األمومة مع 
أبنائها الستة من التوجه للقدس يومين في األسبوع 

وات الخمس في للرباط في المسجد األقصى وأداء الصل
  .رحابه

 ارتباط روحاني

ُكبرت مع األقصى "للجزيرة نت  تقول منتهى
وراقبت عن كثب المخاطر المحدقة به، ومع ظهور 
منصات التواصل االجتماعي أخذت على عاتقي توثيق 
االنتهاكات ونشرها على صفحتي في فيسبوك، ومع 
انطالق خدمة البث المباشر بدأت باستخدامها لتعريف 

ابعين بمعالم األقصى ومصلياته وتقديم معلومات المت
  ".وافية عنه

هذا النشاط لم يرق لسلطات االحتالل التي بدأت 
وتجاوز عدد االعتقاالت . ٢٠١٣بمالحقتها منذ عام 

حتى اآلن عشرة تخللها إبعاد عن المسجد األقصى كل 
مرة، وكان آخرها قبل يومين أثناء أدائها الصالة في 

  .الرحمةمحيط مصلى باب 

أنا منقبة لكنهم باتوا يعرفوني "تضيف منتهى 
أنا شاهدة على تصاعد .. جيدا ويناديني الضباط باسمي

عنف الشرطة بحق كل من يوجد في منطقة باب الرحمة، 
ومنذ تصاعد استهدافها أصبحت أحضر وأصلي بها 

ذلك ما أغاظهم ألن المستوطنين يمرون من .. دائما
 يضايقهم ويعيق عمل المكان ويدعون أن وجودي

  ".الشرطة

ورغم االعتقال األخير الذي نجم عنه إبعاد 
لسبعة أيام على أن تعود منتهى للتحقيق األسبوع القادم 
ّلتتسلم قرارا جديدا باإلبعاد عن األقصى يرجح أن تكون  ُ
مدته ستة أشهر، إال أنها تقول إن ذلك يزيدها قوة وثباتا 

  . منذ عقودإلكمال طريق الحق الذي اختارته

وانتشر على منصات التواصل مقطع فيديو أثناء 
تجمع عناصر من شرطة االحتالل حول منتهى أثناء 

أدائها للصالة، ورغم محاولتهم سحلها قبل إنهاء الركعة 
األخيرة، بقيت ثابتة على األرض ترفع سبابة يدها اليمنى 

 .وتنهي التشهد والصالة اإلبراهيمية

الة، انفجرت غاضبة في وفي لحظة إنهائها للص
وقالت لدى اقتيادها . وجه الشرطة غير آبهة باالعتقال

األقصى .. لن ننكسر.. لن ننحني"إلى مركز التحقيق 
" وسنبقى إن شاء اهللا"إنهم سينهزمون وسيرحلون   .."لنا

يال زي "ثم أردفت وقالت للشرطيتين اللتين تقتادانها 
 ".العروس زفوني

 مالحقات مستمرة

لم تالحق منتهى في السنوات األخيرة داخل 
باحات األقصى وعلى أبوابه لعرقلة دخولها فحسب، بل 
الحق االحتالل شركات السياحة التي كانت تقلها والنساء 
بالحافالت من الداخل المحتل إلى المسجد الشريف، حتى 
اضطررن للتوجه بمركباتهن الشخصية إلى القدس رغم 

  .بعد المسافة

مهما ضيقوا علي لن أترك األقصى "هى تقول منت
ال يمكنني وصف عالقتي به، .. ألن ارتباطي به وجداني

قبل عام .. هو بالفعل كالدم الذي يسري في شراييني
سافرت وزوجي إلى تركيا وعندما أتى اليوم الذي أتوجه 
به إلى األقصى وأنا هناك شعرت بغصة عميقة وتمنيت 

  ". بي في ساحاتهلو تحملني طائرة من هناك وتهبط

ُلم تخل التحقيقات المتتالية التي تعرضت لها 
منتهى من سؤالها عما إذا كانت تتلقى تعليمات من أحد 
في إشارة لخالها الشيخ رائد صالح، لكنها واظبت كل مرة 
على ترديد اإلجابة ذاتها بالقول إنها تعتبره قدوتها ورمز 

 يقوم به قوة لكل حر أبي وهو تاج على رأس األمة لما
من دور، لكنها تفعل ما تفعله من أجل األقصى وفقا 
لمعتقدها بضرورة تسخير طاقاتها لنصرة هذا المكان 

  .ٕواحيائه
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واهللا لن "وعلى وقع هاتفها الذكي تصدح أنشودة 
وقبة الصخرة تبكي من الحسرة .. أنسى مسجدنا األقصى

تقول يا رباه يا واهب الحياة بعونك اللهم اكتب لنا 
  ".صرالن

ّودعنا أمارة التي تلقب نفسها بالمقدسية وهي 
اللهم استخدمني وال تستبدلني في "تردد أمنيتها باكية 

  ".خدمة مسرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله سلم

  ٨/١٢/٢٠١٩ الجزيرة

* * * * *  

ترامب يهدد الفلسطينيين ويتفاخر بما قدمه 
  وعدت وأوفيت: إلسرائيل

   

الدولة "دونالد ترامب إن قال الرئيس األميركي 
لم يكن لها صديق قط في البيت األبيض أفضل " اليهودية

منه، مشيرا إلى أن رؤساء الواليات المتحدة طوال 
عشرين عاما كانوا يعدون إسرائيل دون نية لوفاء تلك 

  ".لكنني وعدت وأوفيت"الوعود، 

وتفاخر ترامب في كلمته أمام المؤتمر الوطني 
بما قدمه كرئيس " إيباك"ي األميركي للمجلس اإلسرائيل

للواليات المتحدة إلسرائيل، وقال إن أفضل ما قدمه هو 
ومواجهة إيران، "االنسحاب من اتفاق فيينا النووي 

  .، بحسب وصفه"الراعي األكبر لإلرهاب حول العالم

رؤساء ورؤساء حكومات وملوك حاولوا "وأضاف 
اصمة إقناعي دون جدوى بعدم االعتراف بالقدس ع

كانوا يحذرونني من أن ذلك سيتسبب بموجات .. إلسرائيل
، معتبرا أيضا أن االعتراف بسيادة "عنف لكنها لم تحدث

كان ضروريا لدعم األمن "إسرائيل على الجوالن 
  ".اإلسرائيلي

كما دان ترامب حمالت حركة مقاطعة إسرائيل 
، مؤكدا أن إدارته اتخذت قرارا باعتبار "بي دي إس"

  .طنات اإلسرائيلية ال تتعارض مع القانون الدوليالمستو

وحذر الرئيس األميركي الفلسطينيين من أنهم إذا 
في  -استمروا في منح األموال لمن وصفهم باإلرهابيين 

فسنستمر في حرمانهم من  "- إشارة إلى أسر الشهداء
  ".دعمنا المالي

ووصف ترامب عالقات بالده بإسرائيل بأنها 
علينا أن ندفع " مضى، وقال أفضل من أي وقت

  ".األميركيين لحب إسرائيل أكثر

، أعلن ترامب قراره االعتراف ٢٠١٧وفي نهاية 
بالقدس عاصمة إلسرائيل، وتم نقل السفارة األميركية من 

  .٢٠١٨تل أبيب إلى القدس منتصف عام 

آذار الماضي، أعلن ترامب تأييده  /وفي مارس
والن الذي احتلت أجزاء االعتراف بسيادة إسرائيل على الج

 من سوريا، والذي لم يعترف ١٩٦٧كبيرة منه عام 
  .١٩٨١المجتمع الدولي بضم إسرائيل له عام 

وألمحت واشنطن وقتها إلى أن خطة السالم 
للتوافق  الجديدة في الشرق األوسط ستتضمن قطيعة

التقليدي إزاء قضايا رئيسية مثل القدس والمستوطنات 
  .يينوالالجئين الفلسطين

  ٨/١٢/٢٠١٩الجزيرة 

* * * * *  

ٍالتحذير من إنشاء االحتالل أكبر مكب 
 للنفايات قرب التجمعات البدوية في القدس

  

حذرت رئيس سلطة جودة البيئة عدالة األتيرة 
من مخطط احتاللي خطير في إنشاء أكبر مكب للنفايات 
في األراضي الفلسطينية، ال سيما في منطقة التجمعات 

 .لواقعة قرب القدس المحتلةالبدوية ا

وأهابت األتيرة، في تصريح صحفي اليوم األحد، 
بأبناء شعبنا توخي الحذر وعدم االنصياع في نقل 
النفايات من دولة االحتالل أو من مخلفات المستوطنات 



  
  ١١٤ 

لطمرها أو معالجتها في الضفة وذلك لتأثيرها الخطير 
 .على حياة المواطنين وبيئتنا

لجريمة مخالفة للقوانين ّوأكدت أن هذه ا
ستتم مالحقة كل من تسول له "والمعاهدات الدولية، وانه 

نفسه بنقل هذه النفايات الخطيرة إلى أرضنا بهدف 
 ."تدميرها

 ٩/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 وحدة سكنية جنوب ٨٠٠أكثر من : أبو دياب
 األقصى مهددة بالهدم من بلدية االحتالل

  

المقدسي وعضو لجنة الدفاع عن قال الناشط 
فخري أبو دياب إن حكومة االحتالل تخطط  سلوان أراضي

ًإلقامة مشاريع تهويدية بمدينة القدس، وتحديدا في 
، بهدف فرض مزيد من المسجد األقصى سلوان جنوب

السيطرة على المدينة، وتغيير الوضع القائم فيها إلحالل 
 .المستوطنين مكان المقدسيين

 طواقم من أن ولفت في تصريحات صحفية،
بلدية االحتالل معززة بعناصر من الشرطة والقوات 
ًالخاصة اقتحمت باألمس البلدة، وتحديدا أحياء البستان 
ووادي ياصول، عين اللوزة، ووادي الربابة، وتجولت فيها 

 .وبحوزتها خرائط ومخططات وتصوير جوي لكي حي

ويوضح أن طواقم البلدية قاموا بتصوير بعض 
منازلهم خالل  هدم ثار مخاوف السكان منالمنازل، مما أ

األيام أو األشهر القادمة، كونها مهددة بالهدم وطرد 
 .سكانها منها بأي لحظة

 وحدة سكنية ١٠٠وبحسب أبو دياب، فإن هناك 
 وحدة في عين اللوزة ٦٠٠ن في حي البستان، وأكثر م

 أخرى في وادي الربابة ١٠٠ووادي ياصول، وأكثر من 
مهددة بالهدم، تحت ذريعة البناء غير المرخص، حيث 

 .تلقى أصحابها أوامر سابقة بالهدم

 منزل في سلوان تلقوا ٥٩٠٠ويبين أن نحو 
أوامر هدم إما إدارية من بلدية االحتالل أو قضائية من 

من % ٤٢ُال هدمت هذه المنازل، فإن المحاكم، وفي ح
ًالسكان سيتهددهم الرحيل، محذرا في الوقت نفسه من 

 .خطورة ذلك

" إسرائيل"وأكد أبو دياب أن الوضع السياسي في 
والظروف الراهنة، وكذلك الصمت والتواطؤ العربي ربما 

إلعطاء  نتنياهو يدفع رئيس حكومة االحتالل بنيامين
أوامره لتنفيذ عملية الهدم، لتكون رافعة له في 

القادمة، ولكسب المزيد من أصوات  الكنيست انتخابات
 .اليمين المتطرف

وبين أبو دياب أن استهداف االحتالل للبلدة 
وأنها بداية " مدينة داوود"يأتي الدعائه بأنها 

يها الكثير من األنفاق واآلثار ، وأن فاليهود دولة
الرومانية والبيزنطية والعربية واإلسالمية، باإلضافة إلى 

 . حفرية فاعلة أسفل البلدة١٨

وأشار إلى أن هناك الكثير من األحياء الغربية 
للقدس مالصقة لسلوان، وغالبية المشاريع التهويدية 

 ومشروع" القطار الهوائي"واالستيطانية تقام فيها، مثل 
 .االستيطاني وغيرها" كيدم"

  ١٣/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

الخليل تحولت لهدف مباشر لمشاريع : تقرير
 االستيطان والتهويد

 قال المكتب الوطني –) ب.ف.ا( -رام اهللا 
للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان إن مدينة الخليل 

شر جنوب الضفة الغربية المحتلة تحولت إلى هدف مبا
لمشاريع االستيطان والتهويد اإلسرائيلية، بإيعاز من وزير 

  .جيش االحتالل اإلسرائيلي نفتالي بينيت

وأوضح المكتب في تقريره األسبوعي الصادر 
لالحتالل بعثت ” اإلدارة المدنية“امس أن ما تسمى بـ 
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األسبوع الماضي رسالة إلى بلدية الخليل طالبت فيها 
هدم سوق الجملة في قلب المدينة البلدية بالموافقة على 

ًمن أجل إعادة بنائه من جديد، ليصبح ممكنا إقامة بؤرة 
 ٧٠ٕاستيطانية جديدة، واضافة طابق فوق السوق يضم 

  .وحدة سكنية للمستوطنين

هددت في الرسالة ” اإلدارة المدنية“وأضاف أن 
ً يوما، ٣٠بأنه إذا لم تستجب بلدية الخليل للطلب خالل 

تبدأ إجراءات قضائية إللغاء مكانة البلدية فإنها سوف 
  .كمستأجر محمي للسوق

وادعى المسؤول عن األمالك الحكومية في 
لدولة االحتالل الحق بإخالء ” أن” اإلدارة المدنية“

ٕالبلدية من السوق والغاء مكانتها كمستأجر محمي بزعم 
أن للبلدية سوق بديل، وأن الدولة مستعدة للحفاظ على 

ة في الطابق السفلي إذا لم تعارض المخطط حق البلدي
  .”االستيطاني

وبحسب المكتب الوطني، فإن رسالة التهديد 
التي بعثتها سلطات االحتالل لبلدية الخليل تأتي في 

” لإلدارة المدنية“أعقاب تعليمات وزير الجيش اإلسرائيلي 
ببدء التخطيط إلقامة بؤرة استيطانية في منطقة سوق 

 توضح ما إذا بإمكان التجار الجملة، دون أن
  .الفلسطينيين العودة إلى العمل في حوانيتهم

باتت مستهدفة “واشار التقرير إلى أن الخليل 
أكثر من أي وقت مضى، حيث فتحت غطاء األمن تارة 

  .”وغطاء من األساطير تارة أخرى

وذكر أن سلطات االحتالل تمارس في مدينة 
ين كوسيلة الخليل سياسة تضييق على الفلسطيني

ّلتهجيرهم قسريا، وتتذرع بحجج أمنية واهية لكي تطبق  ّ ّ ً
ّفي منطقة مركز المدينة سياسة تجعل حياة السكان 
ّالفلسطينيين جحيما ال يطاق بهدف دفعهم إلى الرحيل  ُ ً ّ

  .عن منازلهم

ّوبين أن هذه السياسة تعتمد آليات الفصل الحاد  ّ
ّوالمتطرف التي تطبقها   ٢٥لمدينة منذ في ا” إسرائيل“ّ

ّعاما بهدف تمكين المستوطنين من السكن في قلب  ً
ّمدينة فلسطينية مكتظة ّ.  

ًواعتبر أن هذه السياسة تمثل خرقا لحظر النقل 
ُالقسري الذي يعتبر جريمة حرب، خاصة وأن سلطات  ّ
االحتالل تعمد التضييق على الفلسطينيين في المدينة 

 منازلهم، مقابل وتتجاهل احتياجاتهم بهدف تهجيرهم من
توفير كافة احتياجات المستوطنين وخلق جو مالئم لهم 

  .لتشجيعهم على البقاء في المدينة

وأشار إلى أن خطة هدم مبنى بملكية بلدية 
ٕالخليل بعقد تأجير محمي واقامة وحدات سكنية لليهود 
مكانه بدأ بها وزير الجيش السابق افيغدور ليبرمان، 

  .بداية فقطوهي ليست النهاية بل ال

وأفاد بأن هذه الخطة تشير إلى طموحات 
 –مغارة الماكفيال “مستوطني الخليل المشمولة في كراسة 

التي نشرها االستيطان اليهودي ” جذور الشعب اليهودي
مغارة “في الخليل قبل سنوات، والتي يتم بيعها أمام 

  .” الحرم االبراهيمي–الماكفيال 

وطنين هذه كراسة المست“وأكد التقرير أن 
تتضمن خارطة تشير إلى ثالث مناطق بثالثة ألوان 
مختلفة، هي األزرق الفاتح وهي منطقة تحت السيطرة 

، واألزرق الغامق )٢اتش (األمنية اإلسرائيلية باسم 
منطقة استيطان يهودي ومنطقة بنية تميل إلى البرتقالي 

وأسماء ) ١اتش (تحت السيطرة األمنية الفلسطينية باسم 
وارع في المنطقة الملونة باللون األزرق الفاتح تم الش

  .تهويدها منذ زمن

وأشار تقرير المكتب الوطني إلى أنه بجانب 
ّمخططات االستيطان والتهويد في مدينة الخليل، مددت 
سلطات االحتالل قرار وضع اليد على آالف الدونمات من 

  .أراضي طولكرم وقلقيلية وسلفيت
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ة مرفقة بخرائط وجاءت القرارات العسكري
تمديد سريان (تفصيلية، تحت عنوان أمر بوضع اليد 

، بهدف الحفاظ على مسار الجدار واالبقاء )وتعديل حدود
عليه ألسباب لم تعد خافية، ضمن محاوالتها المتواصلة 

  .ًللمضي قدما في نشر االستيطان في الضفة الغربية

  ٢٢ ص١٥/١٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 اقتصادية لناشط حقوقي أمر إداري بمالحقة
 فلسطيني

وقع وزير األمن اإلسرائيلي، نفتالي  - ٤٨عرب 
بينيت مؤخرا على أمر إداري يقضي بفرض عقوبات على 
رئيس المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا، محمد 

  .جميل، مستهدفا نشاط المنظمة الحقوقي

» يديعوت أحرونوت«ويزعم بيني، بحسب موقع 
ني، أن جميل هو ناشط سابق في حركة حماس، اإللكترو

انتقل للعيش في »، و١٩٩٢أبعده االحتالل إلى لبنان عام 
  .«بريطانيا في األعوام الماضية

ويهدف بينيت بهذا القرار التضييق على النشاط 
الفلسطيني والحقوقي العربي، في الخارج، عبر محاصرة 

  .الناشطين اقتصاديا

ئيلية أن المنظمة وزعمت وزارة األمن اإلسرا
، موضحة أن هذا القرار »فرع تابع لحركة حماس«الحقوقية 

اإلسرائيلي األول من نوعه، الذي يعتزم تقييد النشاط 
. الحقوقي في الخارج، المناوئ لالحتالل، بأدوات اقتصادية

ُوأشارت أيضا إلى أن القرار يعد األول في سلسلة قرارات 
ُت قريبا، وستضاف سيوقعها بيني» ضد ناشطين آخرين«

قائمة في النظام األمني يتمكن «أسماء المالحقين إلى 
  ".الجميع من الوصول إليها

  ١٨ ص١٥/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

الوصاية الهاشمية : لمرابطة األشهبا
 وهـي الكفيــل "الدم في الشريان"كـ  للمقدسين

 بتحجـيم االحتالل
  

دسية المق...  <<-  نيفين عبد الهادي-حوار
اعتدال األشهب، تحدثت في حوار استمر ألكثر من 

كشفت خالله عن مخططات » الدستور«ساعة مع 
اسرائيلية خطيرة لتهويد المدينة المقدسة، وألسرلة 
المناهج في القدس، والقضاء على المناهج األردنية التي 
تربت عليها أجيال، لكنها كانت أول ما استهدفه اإلحتالل 

ّ فيما قسمت ظروف القدس المرجعيات منذ حرب حزيران،
التعليمية، جزء منها يتبع لمديرية التربية والتعليم التابعة 
لدائرة األوقاف االسالمية ومظلتها األردن، والتي ما زالت 
حتى اآلن تدفع للموظفين المتقاعدين رواتبهم، وثانيها 
بعد مجيء السلطة باتت مرجعية تتبع لها، ومثل هذه 

جود في الوطن العربي وال حتى في الحال غير مو
  .فلسطين

ورأت األشهب في حديثها أن األردن هو الدم 
الذي يجري في الشريان الفلسطيني، فدوره الهام هو 
ّالذي يحجم اسرائيل، ويضع أمام خططها سدودا إن لم 
ّتمنعها تحد من خطورتها، مؤكدة أن المقدسيين يتمنون 

 القدس لتشمل أن تتسع مظلة الوصاية الهاشمية في
المساجد والكنائس كافة، والجميعات والمدارس والتعليم، 
ضمانا لحمايتها من خطط اإلحتالل، وحتى اآلن يمكن 
ّالتأكيد أن المناهج األردنية تعد بمثابة الشوكة بحلق 

  .اإلحتالل كونها تحمل الحقيقة التي يسعون لطمسها

ملفات كثيرة تناولتها األشهب في حديثها مع 
دارت في فلك ضرورة التبنه للخطر الذي » ستورالد«

تسعى لتطبيقه اسرائيل في القدس، والمسجد األقصى، 
واصفة واقع الحال بأنه األخطر وقد وصلنا للرقم األخير 
في خططهم الرامية لتهويد المدينة المقدسة، داعية لدعم 
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ّاألردن في مواجهته لهذه السياسات، واال فإننا نسير في  ٕ
د عقباه، كثيرة هي الحقائق والملفات التي درب ال تحم

تحدثت عنها اعتدال األشهب في الحوار الخاص للدستور 
  :ّالتالي نصه

  .من هي اعتدال األشهب؟: الدستور 

أنا ابنة القدس، انهيت تقاعدي من : األشهب
 ،منصب نائب مدير مديرية تربية القدس اإلداري والفني

ب حزيران وأنا طالبة أملك نشاطا مجتمعيا كبيرا، منذ حر
في المدرسة، رافقت رعيال ساهم في بناء شخصيتي ومن 
ذلك الوقت وأنا في الميدان المجتمعي، حاليا أنا عضو 
تاريخي في القدس بدأت عملي مبكرا، وعلى مدى ثالثة 
عقود عملت في اتحاد الجمعيات الخيرية وعلى مدى 

  .رئيس في مديرية التربية ثالث دورات كنت نائب

سؤال يراودني وانا اتجه إلجراء الحوار، : لدستورا
  .هل النضال، والرباط قرار أم أنه اختيار؟

بالطبع، النضال والرباط، والدفاع عن : األشهب
الوطن وقضاياه، قرار، تدفعنا له الظروف بالدرجة االولى 
ويفرضه ايمانك بقضيتك وحقك الذي ال تنازل عنه، 

ء كان على مستوى البيت والتربية التي نشأنا عليها سوا
واالسرة أو على مستوى المدرسة أو األشخاص الذين 
وجدوا في طريقي، وبطبيعة الحال واألثر األكبر لسمات 

  .الفطرية الموجودة باإلنسان

تحدثتي عن أثر المناهج في قرار : الدستور
  .النضال، كيف كان ذلك بالنسبة لك؟

ى فكر التعليم والمناهج أهم ما يؤثر عل: األشهب
اإلنسان، ويجعل منه مناضال، ويزرع به بذور الوطنية، 
وأنا ان تلقيت التعليم على المنهاج األردني، وهو منهاج 
سليم جدا ممتلئ وثري بالمعلومة، قادر على بناء 
شخصية وطنية، وقادر على تثبيت المواطنة والهوية، 
وهذا ما نشأ عليه جيلنا، بالتالي بقينا األمتن واألقوى، 

حديدا نحن من عشنا في المرحلة والمنطقة االنتقالية، ت

مع بدء سنوات اإلحتالل اإلسرائيلي، وفترة ما بين تدمير 
قطاع التعليم الوطني والنضال من أجل تثبيت المنهاج 

  .المناهج» أسرلة«األردني في ذلك الوقت، وما بين 

كيف حاول اإلحتالل في بداياته : الدستور 
كيف أجبرتموه على إعادة هذه استهداف المناهج؟ و

  .المناهج للمنظومة التعليمية الفلسطينية؟

في حرب حزيران أول ما استهدف : األشهب
استهدف التعليم، فكان أول قرار لإلدارة ، االحتالل

التعليمية االسرائيلية هو وضع اليد على كل المدارس 
لكننا ..الحكومية األردنية ومصادرة حقنا في التعليم

الحال لم نستسلم لذلك، وبدأت المقاومة منذ ذلك بطبيعة 
الوقت إذ توقفنا عن الدراسة لمدة عام كامل، وكان هناك 
انسجام كبير بين قرارات مديرية التربية وبين الجمهور 
المقدسي الذي كان جاهزا لالستجابة ألي أمر يوجه له، 
ّوبالرغم من ضياع سنة من أعمارنا، إال أننا أضربنا عاما 

، وتمكنا من فتح بيوت الناس ما بين استئجار وما كامال
بين تطوع لتحويل البيوت لمدارس، حتى ندرس المنهاج 

  .األردني في ذلك الوقت

وخضعت اسرائيل مرغمة على فتح المدارس 
والموافقة على تعليم المنهاج األردني بعد ما أضربنا عن 

  .ّقطاع التعليم االسرائيلي وامتنعنا عن تعلمه

وكيف تصفين واقع التعليم في القدس : رالدستو
  .اليوم؟

مع مرور الزمن ووجود كثافة سكانية : األشهب
عالية وعدم وجود خطط بديلة من الجانب الفلسطيني 
وعدم وجود استراتيجية لمواجهة الفكر الصهيوني بعيد 
المدى الذي كان يخطط له في كل مرحلة من مراحل 

 التعليم، ونحن لم احتالله، بخلق آليات لمحاربة قطاع
نكن بالمستوى وال الجاهزية لمالحقة ما يجري على 
األرض، فكان أن تدنى مستوى التعليم وتشتت مرجعياته 

  .ووصلنا اليوم لحالة خطيرة بهذا الشأن
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ما هي المرحلة األصعب، التي وصل : الدستور
  .ّلها التعليم والذي يعد عمليا بوصلة الغد للقضية؟

 للمرحلة األصعب، نحن في نحن وصلنا: األشهب
« أسرلة « الرقم األخير في مواجهة االحتالل فيما يخص 

التعليم، اآلن هناك مرجعيات للتعليم متعددة في القدس 
نتيجة لظرفها، الذي أنشأ مرجعيات غير موجودة ال في 

 فجزء يتبع ،الوطن العربي وال حتى في فلسطين مثلها
لدائرة األوقاف االسالمية لمديرية التربية والتعليم التابعة 

ومظلتها األردن، الذي ما يزال حتى اآلن يدفع للموظفين 
المتقاعدين رواتبهم، وبعد مجيء السلطة وقرار فك 
االرتباط بقي الجانب الذي يتقاضى معاشاته من األردن 
على حاله، والجانب الجديد يتقاضى من السلطة عبر 

ذلك أنه ال يمكنه وزارة التربية والتعليم بمسمى جمعيات، 
الدخول للجانب الفلسطيني بشكل مباشر بالقدس، وقطاع 
التربية التابع لألوقاف ما يزال محافظا على تعليم المنهاج 
الفلسطيني وينفذ سياسات وزارة التربية بحذافيرها، وما 
زال يشكل عائقا وشوكة في حلق اإلحتالل ألنه يحافظ 

ياعه كارثة على عروبة التعليم، وبطبيعة الحال ض
وما جرى مؤخرا باغالق مكاتب التربية لمدة .بالنسبة النا

ستة أشهر هو اغالق على طريق ترحيلها خارج الجدار، 
كموقع سيادي ويقاوم تحريف المناهج وتعليم المنهاج 
االسرائيلي، ال شك أننا نواجه هجمة شرسة بحاجة لوقفة 

  .جادة جدا

ن كيف تصفين الموقف األردني م: الدستور
  .القدس، وأنت من تسعى لحماية أسرلة المناهج؟

الموقف األردني هو جانب قوة ألنه : األشهب
حتى بالنسبة للجمهور المقدسي عنوان الثبات والصمود، 
والموقف الثابت، وكوني من مالك وزارة التربية، فأنا ادرك 
أهمية هذا الدور في حماية المناهج وصون الرواية 

 أني أعي جيدا التغييرات والوضع الحقيقة للمدينة، رغم
ّالراهن وتحدياته، إال أن هذا الدور وحماية هذا المكان 

هو من اختصاص السيادة األردنية والوصاية الهاشمية 
على الحرم، أساس صمودنا، ونرى أن حماية القدس التي 

  .يقوم بها األردن مسألة هامة جدا

فيما يخص جانب التعليم، ما المطلوب : الدستور
  .اليوم من األردن وفلسطين لما يحدث في القدس؟

الدور األردني بارز جدا ومتميز جدا : األشهب
يمكنه العمل  في القدس، ذلك أن الجانب الفلسطيني ال

في القدس وال القيام بأي دور في القدس حتى ولو كان 
نشاطا عاديا أو حتى حفل تخريج طالب، فوجود مسؤول 

سطيني يمنع ويلغى مهما كان فلسطيني أو رفع العلم الفل
الحدث، بالتالي فإن األردن هو فقط من يمكنه العمل في 
ّالقدس، ونحن نعلق عليه كل اآلمال لحماية المقدسات، 

  .والتعليم

والوصاية األردنية الهاشمية في غاية األهمية، 
ومن المهم أن تدعم أكتر، حتى يتمكن األردن من القيام 

 على كل ما يجري في داخل بدوره، وان يكون هناك ضغط
الحرم وفي المناهج، وحتما األردن قادر على ذلك وهو 
ٕالكفيل الوحيد لتحجيم اإلحتالل، حتى وان لم يمنع لكنه 

  .يتم تحجيمهم

كيف ينظر المقدسيون للوصاية : الدستور
  الهاشمية؟

الوصاية الهاشمية للمقدسين كالدم في : األشهب
لة الوصاية الهاشمية، الشريان، وكلنا أمل أن تتسع مظ

وأن ال تتوقف عند حماية المسجد األقصى لتشمل كل 
المساجد والكنائس والتعليم والجمعيات والمزارات، سيما 
وأن العقار الذي نملكه للمدارس يعد كله وقف اسالمي 

دور األردن استثنائي وفي المرحلة .صحيح لصالح التعليم
، سيما وأن الحالية وحيوي فهو مثل الدم في الشراين

الجانب الفلسطيني ال يملك الحق للعمل في القدس، 
  .فاألمل كبير بأن يكون داعما لنا ولقضايانا كافة

  ال يفرقون بين نساء ورجال
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يبدو واضحا أن لحماية التعليم الجزء : الدستور
األكبر في اجندتك النضالية، ما طبيعة دورك في الرباط 

تي مررت بها في باألقصى، وأكثر المواقف الصعبة ال
  .مسيرة رباطك ونضالك حديثا؟

أذهب للمسجد األقصى كلما تمكنت من : األشهب
ذلك، وال أهتم لما قد يواجهني من صعوبة لدخول الحرم، 
فطالما سعى اإلحتالل لمنعنا من ذلك، لكننا كنا ندخل 
رغما عنه وعن أسلحته، وقنابله المسيلة وغيرها من 

ّولعل أكثر .ن دخول األقصىوسائل حربهم ضدنا لمنعنا م
رمضان، كونها ) ٢٧(ما أذكره في أغلب األحيان ليلة 

ّتكون األصعب، دخولنا يشكل تحديا حقيقيا، نتعرض 
للكثير من المواقف والعنف، الذي ال يفرقون به بين نساء 
ورجال، فهدفهم منعنا من دخول الحرم، وكان أكثر هذه 

قوا كل الطرق الليالي عنفا وسوءا قبل عامين إذ اغل
حماية للموجودين في حائط » لراس العامود«المؤدية 

البراق، لكن نحن ال نستسلم، فحماية األقصى رسالتنا، 
وبأكثر أشكال التحدي والظروف الصعبة جدا، وسبل 
ّمنعنا، إال أننا تمكنا من الدخول، وامتأل األقصى 

أنا أحمي األقصى .بالمصلين رغم أسلحتهم وعنفهم
ريقتي، كوني أرى أن التعليم هو من يحدد والقدس بط

شكل مستقبلنا، ومن يرسم خارطة وطن، بل وخارطة 
منظقة، بالتالي يجب أن نحميه، ونجعله أولوية نضالية، 

  .ألن اسرائيل تسعى لمخطط خطير بهذا الشأن

من خالل اطالعك على واقع هذا : الدستور
ديدا الخطر، ما الذي تسعى له اسرائيل حيال التعليم تح

  .في القدس؟

اسرائيل تركز في حربها وفي واحدة من أدواتها : األشهب
لحربها علينا، على الفكر، واالدارة التعليمية االسرائيلية 
تهدف وتركز على محاربة التعليم، ذلك أن هدفها من 
ّالقدس لن يتحقق إال بغسل أدمغة الناس وتغيير الرواية 

اجه اإلحتالل بإيمانا الفلسطينية لروايتهم، فنحن اليوم نو

أن القدس حقنا، وما نقوم به دفاعا عن حقنا، لمواجهة 
الهجمة اإلعالمية التي تقوم بها محليا ودوليا، بأن 
القدس لهم، فال بد أن ينتزع حقنا ونعزز الرواية الحقيقية 
في الجامعات والمدارس وخطابنا التعليمي، فكل ما نسعى 

 من الذاكرة لدى الجيل له أن ال تنجح اسرائيل بأن تمحو
  .الجديد تاريخ فلسطين، لتنجح بأسرلة التعليم وتهويده

  ٧ ص١٥/١٢/٢٠١٩الدستور 
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  اعتقلواً طفال١٠٧٠ بينهـم ًمقـدسيـا ٣٧٥٠
منـذ إعـالن ترامب االعتراف بالمدينة عاصمة 

 لالحتالل
  

 أظهر تقرير صدر، أمس -فلسطين المحتلة 
لسطين للدراسات، أن االحتالل السبت، عن مركز أسرى ف

 فلسطينيا من مدينة القدس ٣٧٥٠اإلسرائيلي اعتقل 
المحتلة منذ إعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
االعتراف بالقدس عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي في 

  .٢٠١٧السادس من كانون األول للعام 

ووفقا للمركز، فإن حاالت االعتقال شملت 
 حالة اعتقال ١٧١ عاما، و١٨الـ  طفال ما دون ١٠٧٠

وجريحات وأمهات  من النساء والفتيات، منهن قاصرات
  .ومرابطات

وقال الناطق اإلعالمي للمركز الباحث رياض 
األشقر، إن سلطات االحتالل صعدت من عدوانها ضد 
أهالي القدس منذ إعالن ترامب، إلرغامهم على التسليم 

 أنفاسهم واالستعداد بالقرار، وعدم إعطائهم فرصة اللتقاط
وأكد األشقر أن االعتقاالت في القدس خالل . لمواجهته

العامين الماضيين تصاعدت في مناسبات معينة، كأحداث 
فتح باب الرحمة أمام المصلين، حيث اعتقل العشرات 
منهم قيادات وطنية ورجال دين، منهم رئيس مجلس 
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عام األوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب المدير ال
  .ألوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات

وتوزعت االعتقاالت على جميع قرى القدس 
وبلداتها ومناحيها، حيث احتلت العيسوية النصيب األكبر 

 حالة اعتقال، ١٤٠٠من عمليات االعتقال، ووصلت إلى 
، ٥٠٤ حالة، ثم سلوان ٤٩٨وتالها منطقة شعفاط 

 ٣٤٤، ومن المسجد األقصى ٤٢٩فالقدس القديمة 
  .حالة، والباقي كان من القرى والبلدات المختلفة

وأشار المركز في تقريره إلى أن االحتالل 
يستهدف باالعتقال والحبس المنزلي فئة األطفال 
القاصرين بشكل متعمد، حيث بلغت حاالت اعتقال 

ً عاما، وكذلك ١٨ً طفال ما دون الـ ١٠٧٠األطفال 
ا حيث بلغت ً عام١٢استهداف شريحة األطفال ما دون 

كما واصل االحتالل استهداف النساء .  طفال٧٤
المقدسيات وخاصة المرابطات في المسجد األقصى بهدف 

وذكر .ردعهم عن حماية المقدسات والدفاع عن األقصى
أن حاالت االعتقال بين النساء والفتيات بالقدس بلغت 

 منهن جريحات، وُأفرج عن غالبيتهن مقابل الحبس ١٧١
  .و اإلبعاد عن األقصى لفترات مختلفةالمنزلي، أ

إلى ذلك، قال المكتب الوطني للدفاع عن اآلرض 
ومقاومة االستيطان في تقريره االسبوعي ان مدينة الخليل 
تحولت الى هدف مباشر لمشاريع االستيطان والتهويد 
االسرائيلية بإيعاز من وزير جيش االحتالل، نفتالي 

  .بينيت

 المدنية لالحتالل بعثت واكد التقرير ان اإلدارة
االسبوع الماضي رسالة إلى بلدية الخليل طالبت فيها 
البلدية بالموافقة على هدم سوق الجملة في قلب المدينة 
من أجل إعادة بنائه من جديد، ليصبح ممكنا إقامة بؤرة 

 ٧٠ٕاستيطانية جديدة، واضافة طابق فوق السوق يضم 
ة المدنية في وهددت اإلدار. وحدة سكنية للمستوطنين

الرسالة بأنه إذا لم تستجب بلدية الخليل للطلب خالل 

 يوما، فإنها سوف تبدأ إجراءات قضائية إللغاء مكانة ٣٠
وادعى المسؤول عن . البلدية كمستأجر محمي للسوق

األمالك الحكومية في اإلدارة المدنية أن لدولة االحتالل 
ا كمستأجر ٕالحق بإخالء البلدية من السوق والغاء مكانته

 وأن الدولة مستعدة ،محمي بزعم أن للبلدية سوق بديل
للحفاظ على حق البلدية في الطابق السفلي إذا لم 

  .تعارض المخطط االستيطاني

وتأتي رسالة التهديد وفقا للتقرير والتي بعثتها 
سلطات االحتالل لبلدية الخليل في أعقاب تعليمات وزير 

للتخطيط إلقامة بؤرة الجيش لإلدارة المدنية بالبدء 
دون أن توضح ما . استيطانية في منطقة سوق الجملة

إذا بإمكان التجار الفلسطينيين العودة إلى العمل في 
  .حوانيتهم

باتت مستهدفة اكثر «واشار التقرير الى الخليل 
من أي وقت مضى، مؤكدا ان فتحت غطاء األمن تارة 

الحتالل وغطاء من األساطير تارة أخرى تمارس سلطات ا
في مدينة الخليل سياسة تضييق على الفلسطينيين 
ّكوسيلة لتهجيرهم قسريا وتتذرع إسرائيل بحجج أمنية  ّ ً
ّواهية لكي تطبق في منطقة مركز مدينة الخليل سياسة 
ُتجعل حياة السكان الفلسطينيين جحيما ال يطاق بهدف  ً ّ ّ

وتعتمد هذه السياسة . ّدفعهم إلى الرحيل عن منازلهم
ّات الفصل الحاد والمتطرف التي تطبقها إسرائيل في ّآلي ّ ّ

ً عاما بهدف تمكين المستوطنين من ٢٥المدينة منذ 
ّالسكن في قلب مدينة فلسطينية مكتظة ّ وتمثل هذه . ّ

ُالسياسة خرقا لحظر النقل القسري الذي يعتبر جريمة  ّ
خاصة وأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تعمد . حرب

سطينيين في المدينة وتتجاهل التضييق على الفل
 مقابل توفير ،احتياجاتهم بهدف تهجيرهم من منازلهم

كافة احتياجات المستوطنين وخلق جو مالئم لهم 
  .«لتشجيعهم على البقاء في المدينة



  
  ١٢١ 

والى جانب مخططات االستيطان والتهويد في 
ّمدينة الخليل ومحافظتها مددت سلطات االحتالل 

ليد على آالف الدونمات من اإلسرائيلي، قرار وضع ا
  >>...أراضي طولكرم وقلقيلية وسلفيت

  ٢٠ص ١٥/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 "نوعية" استعدادات يهودية القتحامات 
 "األنوار"لألقصى بعيد 

  

 تستعد ما تسمى بـ – وكاالت -القدس المحتلة 
المزعوم لتنفيذ اقتحامات نوعية ” جماعات الهيكل“

قصى المبارك خالل األسبوع المقبل، وواسعة للمسجد األ
  .اليهودي”  األنوار- عيد الحانوكاة“ًاحتفاال بما يسمى 

وفي ظل التحضيرات اإلسرائيلية المتواصلة 
كأهم المواسم ” عيد الحانوكاة“لتهويد األقصى واستغالل 
طالب ”، و”نساء ألجل الهيكل“لذلك؛ شرعت منظمات 

اتحاد منظمات ”اتي والتور” برنامج هليبا“، ”ألجل الهيكل
في تنفيذ برنامج توراتي مركزي داخل األقصى ” الهيكل

  .باقتحامه طوال أيام العيد

ًويبدأ هذا العيد اعتبارا من يوم األحد المقبل 
، ٣٠/١٢، ويستمر حتى يوم االثنين ٢٢/١٢الموافق 

وخالله تبدأ الجماعات اليهودية المتطرفة الداعية إلقامة 
ّصى، بالنشرات المحرضة على إقامة  مكان األق"المعبد"

  ."الحانوكاة"ًأي شعائر داخل األقصى احتفاء بـ

هذا العيد بحسب الموروث اليهودي من “ويعد 
ًأكثر األعياد ارتباطا بالهيكل المزعوم، لذلك فهو من أكثر 
ًاألعياد والمواسم اليهودية ربطا باألقصى من ناحية 

السابقة جميعها ال القصة والرواية التوراتية، فاألعياد 
ًترتبط بالهيكل المزعوم حدثا أو مكانا بشكل مباشر ً”.  

وفي سياق االستعدادات لالحتفال بالعيد، أعلنت 
الطالبية نيتها تنفيذ ” شباب هار إيل“ما تسمى منظمة 

  .٢٤/١٢أكبر اقتحام لألقصى خالل يوم الثالثاء الموافق 

وسيقتحم شباب هذه المنظمة اليهودية المسجد 
األقصى في الفترة الواقعة بين الساعة الثامنة والتاسعة 
ًمن صباح اليوم نفسه وبأعداد كبيرة، وسيرتدون زيا 

  .”الهيكل الثالث“ًموحدا يحمل عبارات وشعارات 

” طالب ألجل الهيكل“كما أعلنت جماعة 
المتطرفة عن تنفيذ اقتحام لألقصى ” منظمة إم ترتسو”و

، ”موردخاي كيدر“المتطرف بقيادة كبير مزوري التاريخ 
  .٢٣/١٢وذلك يوم االثنين الموافق 

وبحسب دعوات الجماعات المتطرفة؛ سيشارك 
في هذا االقتحام أعداد كبيرة من طالب الجامعات العبرية، 

  .وسيتخلله محاضرة تهويدية مسجلة

وفي السياق، سيتم تنظيم مسيرة تهويدية 
نين المقبل في المتطرفة يوم اإلث” منظمة أمناء الهيكل”لـ

ًتمام الساعة التاسعة والنصف صباحا للمطالبة بهدم 
  .المزعوم” الهيكل“األقصى وبناء 

وسيسعى المتطرفون المقتحمون إلى إدخال 
الشمعدان للمسجد األقصى، حيث يخططون إلشعاله عند 

  .باب األسباط في ساحة الغزالي بالقدس المحتلة

ام كما سيوضع عند حائط البراق خالل األي
ًالقليلة القادمة أكبر شمعدان احتفاء بالعيد اليهودي، 

  .ًوسيتم إشعاله في كل ليلة أيضا

وفي سياق متصل، اقتحم عشرات المستوطنين 
المتطرفين صباح امس المسجد األقصى من باب المغاربة 

  .بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة

وبحسب دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس 
ً طالبا يهوديا ٣٠ً مستوطنا بينهم ٧٥ة، فإن المحتل ً

اقتحموا المسجد األقصى خالل الفترة الصباحية، ونظموا 
  .جوالت استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته
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ً موظفا من حكومة االحتالل ١٥وأوضحت أن 
  .ًبلباس مدني اقتحموا أيضا المسجد، وتجولوا في ساحاته

دا يومي ع(ًويشهد المسجد األقصى يوميا 
اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين ) الجمعة والسبت

وأذرع االحتالل المختلفة، في وقت تمنع فيه شرطة 
  .االحتالل دخول عشرات الرجال والنساء إلى المسجد

وتتزايد وتيرة اقتحامات األقصى خالل األعياد 
اليهودية، والتي يتخللها أداء طقوس وصلوات دينية 

 وعند أبوابه، باإلضافة إلى أعمال تلمودية في باحاته
ٕاستفزازية بحق المصلين وتضييق الخناق عليهم، وابعاد 
بعضهم عن المسجد إلتاحة المجال للمستوطنين لتنفيذ 

  .اقتحاماتهم دون قيود

الى ذلك، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ظهر 
ًيوم امس، شابا من مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، 

  .روره على حاجز زعترة ونقلته إلى جهة مجهولةخالل م

إن الجنود أوقفوا ” صفا”وقالت مصادر محلية لـ
الشاب محمود الحثناوي وفتشوا مركبته واحتجزوه لفترة 

  .قبل اعتقاله

يذكر أن حاجز زعترة يفصل شمال الضفة عن 
كما، . وسطها وجنوبها ويشهد اعتقاالت بشكل مستمر

سرائيلي شابين خالل اقتحامها اعتقلت قوات االحتالل اإل
  .بلدة العيزرية شرقي مدينة القدس المحتلة

وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتالل اعتقلت 
الشابين سياف نضال أبو رومي وحكم مجاهد أبو رومي، 

وفي سياق .بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما بالبلدة
متصل، داهمت قوات االحتالل قرية بيت دقو شمالي 

 لقدس، وشرعت بتفتيش بعض المنازل برفقة كالبغرب ا
  .بوليسية

  ٢٧ ص١٧/١٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

شرعنة ترمب وسرقة .. ٢٠١٩االستيطان في 
  مستمرة

  

يعد القرار األمريكي بشرعنة االستيطان في 
الضفة الغربية المحتلة أكبر األحداث المرتبطة 

 ، فهو قرار غير مسبوق بعد٢٠١٩باالستيطان في عام 
ّأن التزمت اإلدارات األمريكية السابقة ولو ظاهريا 
بالموقف األممي الذي يعد االستيطان في األراضي 

  . غير شرعي١٩٦٧المحتلة عام 

أعلن وزير الخارجية ) ١٨/١١/٢٠١٩(ففي 
األمريكي مايك بومبيو أن حكومة بالده لم تعد ترى في 
 بناء المستوطنات في الضفة الغربية انتهاكا للقانون
الدولي، وأنه بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني 
بعناية، توافق هذه اإلدارة على أن إنشاء مستوطنات 
مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية ال يتعارض في حد 

  ".ذاته مع القانون الدولي

ويسلط ذلك الضوء على تسارع في االنتشار 
يث االستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس، ح

تشير البيانات اإلحصائية الفلسطينية إلى أن مجموع 
المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين بلغت 

) ٦٥٣,٦٢١( مستوطنات، يقطنها أكثر من ٥٠٣
 مستوطنة في الضفة الغربية ٤٧٤ًمستوطنا، حيث توجد 

  . مستوطنة بالقدس٢٩و

  فضاء أخطر من البناء

ة الضفة وفي الوقت الذي تشكل فيه مساح
 بما فيها شرقي القدس، فإن مساحة ٢ كم٥٨٤٤الغربية 

، ومساحة البناء ٢ كم١٩٦البناء للمستوطنات القائمة 
، في حين ٢ كم٥٤٠: والتوسع االستيطاني المستقبلي

مساحة األراضي التي استولى االحتالل عليها وما تزال 
  .٢ كم٣٤٣: فارغة حول المستوطنات
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مساحة البناء وفي الوقت الذي تبدو فيه 
االستيطاني الفعلي ضئيلة وفق تلك األرقام، فإن معاناة 
الفلسطينيين األكبر تكمن في التعامل مع الفضاء 

من % ١١االستيطاني، حيث تسيطر المستوطنات على 
من % ١٨.٥أراضي الضفة الغربية، في حين تصنف 

أراضي الضفة الغربية مناطق عسكرية، ويعزل جدار 
  .٪ من أراضي الضفة الغربية١٢الفصل العنصري 

من مساحة %) ٦٠(وتعد سلطات االحتالل أن 
الضفة الغربية التي صنفتها اتفافية أوسلو على أنها 

وتخضع إداريا وعسكريا لالحتالل على أنها ) ج(مناطق 
إلى وضع يدها " إسرائيل"جزء من هذا الفضاء فلجأت 

دد على مساحات جغرافية واسعة في الضفة للحد من التم
العمراني الفلسطيني، وللسيطرة على المناطق ذات 
األهمية العسكرية كالتالل والمرتفعات والممرات الحاكمة، 

  .ولالستيالء على الموارد الطبيعية كالمياه

ً موقعا في الضفة ٤٨كما صنف االحتالل 
محميات طبيعية وحدائق وطنية وأراضي دولة تشكل 

ن مجموع م% ٨٨من مجموع مساحة الضفة، % ١٢.٤
مساحات المحميات يقع في المنطقة التي تم تصنيفها 

من مساحة الضفة % ٤٢، وال يبقى وفق ذلك سوى "ج"
  .للفلسطينيين

  ٢٠١٩توسع مستمر بـ

وال تتعامل حكومات االحتالل بشفافية مع بيانات 
البناء والسكان في المستوطنات، ليبقى ذلك رهينة لرصد 

لتي تتابع االستيطان مؤسسات حقوق اإلنسان والجهات ا
وفق ما يتيسر لها من معلومات، ولكن البيانات جميعها 
تشير إلى أن حجم البناء االستيطاني ال يتناسب وعدد 
المستوطنين الذين باتت المستوطنات غير جاذبة لهم في 

  .السنوات األخيرة

وبحسب تقرير مكتب االتحاد األوروبي في 
د أشار إلى ؛ فق٢٠١٩فلسطين عن النصف األول من 

استمرار التقدم في بناء الوحدات االستيطانية على 
 وحدة ٥,٨٠٠حيث تقدم العمل على بناء . مستوى عال

سكنية جديدة في مراحل مختلفة من إجراءات التخطيط 
في الضفة الغربية المحتلة، ) المناقصات والخطط(والتنفيذ 

 وحدة سكنية في ١,١٥٣بما فيها شرقي القدس، شملت 
 وحدة ٤,٦٤٧وطنات الواقعة في شرقي القدس، والمست

سكنية في المستوطنات الواقعة في أجزاء أخرى من 
الضفة الغربية، بما في ذلك في المناطق النائية في 

  .أعماق الضفة الغربية

كما تمت الموافقة على مستوطنة جديدة كانت 
تسمى بؤرة خريشا في شمال الضفة الغربية، وذلك 

عي، وأذنت خطه أخرى ببناء بموجب إذن بأثر رج
َاستيطاني لم يؤذن له من قبل في سدي بار شرق بيت  ُ

  .لحم

خطط لمستوطنات إفرات ) ٢٠١٩(وقدمت خالل 
ومعاليه ادوميم، وهما مستوطنتان كبيرتان في مواقع 
إستراتيجية تعرقل إمكانية الربط بين دولة فلسطينية 

. ربمتاخمة وبين الشمال والجنوب، وبين الشرق والغ
 وحدة سكنية جديدة لتوسيع ٢٨٩وتمت الموافقة على 

مستوطنة ألون بالقرب من التجمع الفلسطيني في الخان 
يقع الخان األحمر . األحمر، الذي يتعرض للتهديد بالهدم

، وله أهمية )ج(في موقع حساس في المنطقة 
إستراتيجية للحفاظ على تواصل الدولة الفلسطينية 

  .المستقبلية

ُتطورات األخرى التي تسهم في توسيع وتشمل ال
المستوطنات مصادرة األراضي الفلسطينية لبناء طرق 
التفافية للمستوطنين، واألنشطة االستيطانية المتصلة 
بالمساعي السياحية في مدينة القدس القديمة وحولها، 
ٕواخالء أسرة أبو عصب الفلسطينية من منزلها في الحي 

ًفي القدس، فضال عن زيادة اإلسالمي من البلدة القديمة 
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عدد الحوادث المبلغ عنها ألعمال العنف المتصلة  ُ
  .بالمستوطنين

يسرائيل "ومقابل هذه البيانات، أشارت صحيفة 
 شقة سكنية في ٨٢٧العبرية إلى أنه تم بناء " هيوم

، وأن ٢٠١٩المستوطنات بالضفة الغربية خالل عام 
لسكنية داخل ًهناك انخفاضا في عمليات بناء الشقق ا

عن العام الماضي، % ٢٧المستوطنات بالضفة بنسبة 
، ألسباب ٢٠١٨ شقة خالل عام ٢٢٢٧حيث بنيت 

مرتبطة بالعرض والطلب وليس بقرارات التوسع 
  .االستيطاني

وأوضحت أنه خالل العقد الماضي تم بناء أكثر 
 أكثر ٢٠١٦ ألف شقة سكنية جديدة، وكان عام ١٩من 

 ٣٢١١عمليات بناء تصل إلى األعوام التي شهدت 
  .١٦٩٧ تم بناء ٢٠١٧شقة، وفي عام 

  ثالث كتل كبرى

ّوتؤدي المستوطنات دورا وظيفيا في تقسيم 
الضفة الغربية إلى معازل وكنتونات تشمل ثالث كتل 
سكانية فلسطينية كبرى تحولت لمعازل؛ الشمال وتضم 

ب نابلس وجنين وطولكرم، والوسط رام اهللا والبيرة، والجنو
وتشمل الخليل وبيت لحم، وبفعل الطرق االلتفافية 
والجسور والمناطق األمنية للمستوطنات تمت تجزئة 
الكتل الثالث الكبرى إلى ستة كنتونات أصغر، والكنتونات 

  .ً معزال٦٨قسمت إلى حوالي 

ويسيطر الجيش اإلسرائيلي على هذه المعازل 
ا استحالة ّوالكنتونات سيطرة شبه كاملة، وهذا يعني عملي

قيام أي تواصل جغرافي داخل الضفة الغربية؛ حيث إن 
 جاءا ١٩٦٧توزيع المستوطنات وتضخمها منذ عام 

  .وفق رؤية إستراتيجية متكاملة

  معاناة وجرائم متواصلة

تشير البيانات اإلحصائية إلى وقوع ما بين 
 اعتداء شهريا لمستوطنين في الضفة الغربية، ٥٠-٣٥

ع أشجار، أو رشق مركبات تشمل حرق أو اقتال
المواطنين بالحجارة، أو اعتداءات بأشكال مختلفة وأعمال 
تهديد، واقتحام مساجد وكتابة على المركبات والجدران؛ 
وتعاني من ذلك مدينة الخليل وبلدات التماس القريبة من 

  .المستوطنات بشكل رئيسي

وفي الوقت الذي تقر فيه شرطة االحتالل بأن 
تصاعدا في عدد االعتداءات من  شهد ٢٠١٩عام 

المستوطنين في الضفة الغربية، فإن منظمة بتسيليم 
الحقوقية اإلسرائيلية تشير إلى أن غالبية اعتداءات 
المستوطنين ال يتم المعاقبة عليها في المحاكم 
الصهيونية؛ ما يعني موافقة ضمنية من جيش االحتالل 

  .على تلك االعتداءات

  ١٧/١٢/٢٠١٩عالم المركز الفلسطيني لال

* * * * *  

 فتيات وشاب في األقصى واستمرار ٥اعتقال 
  هدم المنازل في القدس الشرقية

  

 هدمت جرافات بلدية –وكاالت  -  فلسطين المحتلة
االحتالل صباح أمس الثالثاء، شقة سكنية للمواطن حاتم 

  .خليل حسين في بلدة العيسوية بمدينة القدس

لجنة المتابعة وأوضح محمد ابو الحمص عضو 
في العيسوية أن اليات االحتالل برفقة اعداد كبيرة من 
طواقم البلدية والقوات الشرطية من وحداتها المختلفة 
اقتحموا العيسوية عقب تجمعها عند مدخل البلدة الشرقي، 
ثم حاصروا بناية المواطن حاتم خليل وشرعوا بإخراج 

دم طابق قاطنيها من الطابق السفلي وباشروا بعملية ه
  .الثاني للبناية

اما صاحب المنزل فقد جلس من بعيد يتابع 
بحسرة وألم هدم منزله فهو ال يستطيع التحرك بعد إصابته 

هذه » وأوضح. ٢٠٠٩بشلل نصفي خالل هدم منزله عام 
المرة الرابعة تهدم بلدية االحتالل منشأة لي، في ذات 

بنائه قبل المكان، هذه المرة للطابق الثاني والذي شرعت ب
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واوضحت زوجته انهم توجهوا للبلدية لترخيص » . أشهر٦
المنزل واالسبوع الماضي عقدت جلسة ولم يتم اصدار قرار 

  .بهدمه ليتفاجأوا بعملية االقتحام والهدم

وكشفت صحيفة ذي ميركر العبرية ان االستثمار 
الحكومي في المستوطنات ال يزال مرتفعا حتى بعد توقف 

ل عن تمويل االستثمارات في مستوطنات حكومة االحتال
ووفقا للصحيفة فان هذه االرقام يتم ارسالها . الجوالن

وبلغ إجمالي اإلنفاق الحكومي االسرائيلي .لالدارة االمريكية
 مليون شيكل ٣٩٠على المستوطنات في األراضي المحتلة 

، وفقا للبيانات التي أحالتها ٢٠١٩في الربع األول من عام 
الحكومية االسرائيلية إلى المكتب المركزي لإلحصاء الوزارات 

  .االسرائيلي والتي يتم إبالغ الواليات المتحدة بها

في موضوع آخر، اتهمت منظمة هيومن رايتس 
ووتش اسرائيل ومحاكمها العسكرية بقمع حريات 
الفلسطينيين في الضفة الغربية كذريعة للحد من االنتقاد 

كما يسلط التقرير الضوء على . الشرعي لالحتالل اإلسرائيلي
اتجاه جديد لمحاكمة جيش االحتالل وفيسبوك ايضا الذي 

  .يحارب النشاط الفلسطيني على وسائل التواصل االجتماعي

حرم جيش «ًوفقا لـ هيومن رايتس ووتش ، 
االحتالل أجياال من الفلسطينيين في الضفة الغربية من 

لحق في حرية حقوقهم المدنية األساسية، بما في ذلك ا
التجمع والتعبير، بشكل منتظم باالعتماد على األوامر 

ويقول التقرير .العسكرية الصادرة في األيام األولى لالحتالل
قوات االحتالل تعتمد على أوامر عسكرية تسمح لها «إن 

بقمع االحتجاجات السلمية أو انشاء مناطق عسكرية مغلقة 
ي الضفة الغربية لسحق المظاهرات الفلسطينية السلمية ف

إن » هيومن رايتس ووتش«وقالت » .واحتجاز المشاركين
على إسرائيل أن تمنح الفلسطينيين في الضفة الغربية 
حماية لحقوق مساوية على األقل لتلك التي تمنحها 

وبينت أن قانون االحتالل يسمح للمحتلين . لإلسرائيليين
حتالل بتقييد بعض الحقوق المدنية في األيام األولى لال

بناء على مبررات أمنية محدودة، لكن القيود الشاملة غير 
  .مبررة وغير قانونية بعد خمسة عقود

يتطلب القانون الدولي الذي يحكم إسرائيل : وأكدت
للفلسطينيين الخاضعين » الحياة العامة«كقوة احتالل إعادة 

ّيزداد هذا االلتزام في ظل احتالل مطول حسبما . لالحتالل
والمحكمة العليا » للجنة الدولية للصليب األحمرا«قالت 

اإلسرائيلية، وكما اعترفت حكومة االحتالل نفسها، مؤكدة 
أن احتياجات الفلسطينيين ازدادت على مر العقود بينما لم 
َتفعل إسرائيل ما يذكر لتطوير استجابات مصممة بشكل  ُ
أكثر اتساقا لمواجهة التهديدات األمنية والتي تقلل من 

 فتيات ٥واعتقلت شرطة االحتالل، .قيود على الحقوقال
وقال . وشاب، في باحة المسجد األقصى بالقدس الشرقية

شهود عيان، إن الشرطة اعتقلت الفلسطينيين الستة في 
. في الناحية الشرقية للمسجد» باب الرحمة«محيط مصلى 

واقتادت الشرطة المعتقلين إلى أحد مراكزها في القدس، 
  .ر ذاتهاحسب المصاد

 ٢٠ ص١٨/١٢/٢٠١٩الدستور 
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 ألف ٤٠مخططات إسرائيلية جديدة لترحيل 
 فلسطيني من النقب

  

 غسان مصطفى الشامي .د

يواجه النقب الفلسطيني المحتل مخططات 
التهويد اإلسرائيلية التي تستهدف سرقة أراضي النقب 
واقامة المستوطنات عليها، حيث تعمل سلطات االحتالل 

رائيلي منذ سنوات على تنفيذ مخططات االستيطان اإلس
واالستيالء بحق قرى ومدن النقب المحتل، وتعمل دوما 
على تدمير القرى والتجمعات البدوية في النقب الذي 
يمثل قلعة الجنوب الفلسطيني ومخزونه االستراتيجي من 

  . األراضي والموارد الطبيعية

ة ويخوض أهلنا في النقب المحتل معركة شرس
مع سلطات االحتالل اإلسرائيلي لمواجهة مخططات 
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االستيطان الجديدة حيث تخطط سلطات االحتالل هذه 
 ألف فلسطيني ونقلهم إلى ٤٠األيام لتهجير وتشريد 

، حيث يستهدف المشروع اإلسرائيلي إلى ) كرفانات(
 ألف دونم واقامة مشاريع استيطانية ٤٠٠سرقة حوالي 

  .عليها

العالمية أن المخططات وتفيد التقارير ا
االستيطانية لمنطقة النقب بادرت على االنتهاء وهي 
تستهدف تشريدي أهالي القرى والتجمعات البدوية في 
شرق وجنوب مدينة بئر السبع في النقب، وستعمل 

) ٦(سلطات االحتالل على تنفيذ شارع كبير يحمل رقم 
يمر من وسط قرى بئر السبع إضافة إلى اقامة عدد من 

شاريع لشركة الكهرباء التابعة لالحتالل، وهذا المخطط م
يستهدف في الدرجة األول تهجير سكان مناطق شرق 

  .النقب وتشريدهم من أرضهم وديارهم

وسط المخططات االستيطانية التهويدية التي 
تستهدف أرض النقب يواصل أهلنا في النقب معركتهم 

ت ضد االحتالل اإلسرائيلي لمواجهة هذه المخططا
االجرامية الشرسة حيث عقد الشخصيات السياسية 
والمجتمعية في النقب عدد من المؤامرات التي تحذر من 

أو القرى المتنقلة التي ) الكرفانات(خطورة مخططات 
 ألف فلسطيني إليها وبالتالي ٤٠يعمل االحتالل على نقل 

تحويل الكرفانات إلى مخيمات فقيرة يعج بها البأس 
  .ر ألدنى متطلبات الحياة اآلدميةوالحرمان وتفتق

وفي ظل ما يواجهه النقب المحتل من مخططات 
استيطانية ومشاريع تهويد فإن سلطات االحتالل 

وحدة ) ٤٠٠٠( اإلسرائيلي نفذت هذا العام بناء 
استيطانية جديدة كما تم إنشاء طرق واسعة وبنى تحتية 
 للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، فيما وافقت

 أالف وحدة استيطانية ١٠الحكومة الصهيونية على بناء 
  .جديدة مع بدايات العام الجديد

اذا تواصل سلطات االحتالل اإلسرائيلي مخططات 
التهويد وبناء الوحدات االستيطانية الجديدة في ظل 

   الضوء األخضر من الواليات المتحدة األمريكية والدعم
ألمن واألمم والمساندة الكاملة في أروقة مجلس ا

المتحدة، حيث يضرب االحتالل عرض الحائط كافة 
  .القرارات والمواثيق الدولية التي تجرم وتدين االستيطان

في ظل تصاعد مخططات االحتالل التهويدية 
االستيطانية تجاه الجنوب الفلسطيني والضفة المحتلة 
البد علينا من التكاتف ورص الصفوف وتكثيف التواصل 

مي لفضح جرائم االحتالل اإلسرائيلي بحق الدولي واألم
أرضنا الفلسطيني، وفضح المخططات اليومية التي 

 .تستهدف بناء المزيد من المشاريع والثكنات االستيطانية

 ١٤ ص١٨/١٢/٢٠١٩الدستور 
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االحتالل االسرائيلي يحتج على المعارضة 
  بالقدس المحتلة" تلفريك"األوروبية لبناء 

  

أرسل وزير السياحة االسرائيلي  - بترا - رام اهللا
ياريف ليفين خطابا غاضبا إلى سفير االتحاد األوروبي 
في إسرائيل، عقب الكشف عن مشاركة ورعاية االتحاد 
لمؤتمر من المقرر عقده الخميس المقبل ضد بناء 

  .التلفريك التهويدي في مدينة القدس المحتلة

ي ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ف
عددها الصادر اليوم الثالثاء، فقد بعث الوزير ليفين 

لقد دهشت لرؤية االتحاد "رسالة غاضبة قال فيها 
إنه "، مضيفا "األوروبي يشارك في المؤتمر ويعطيه دعمه

تدخل صارخ وغير مقبول في الشؤون الداخلية إلسرائيل 
وقراراتها السيادية وعلى االتحاد ان يتصرف على الفور 

ه للمؤتمر والتوقف عن التدخل في الشؤون لوقف دعم
  ."الداخلية إلسرائيل



  
  ١٢٧ 

ويصل التلفريك القدس الغربية مع البلدة القديمة 
من خالل جبل الزيتون، الذي يطل على القدس القديمة 
والمسجد األقصى، حتى باب المغاربة، إحدى بوابات 
البلدة القديمة المؤدية إلى حائط البراق المالصق للمسجد 

ويربط مشروع التلفريك، مستوطنات شرق . صىاألق
ّالقدس مع مستوطنات جنوبها وشمالها، بشكل يقطع 
أواصر التواصل الجغرافي بين بلدات المدينة المقدسة 

  .وأهاليها

  ١٩ ص١٨/١٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

انشاء مقبرة يهودية أسفل القدس يهدف 
  السيطرة على المدينة بالكامل

 

 القدس فخري أبو دياب ّجدد المختص في شؤون
من أن انشاء االحتالل مقبرة يهودية أسفل األرض في 

ً دونما يعتبر من ١٦القدس المحتلة على مساحة تبلغ 
المشاريع التهويدية التي تنفذ تحت األرض بهدف تهويد 

خفية " إسرائيلية"ًالمنطقة بالكامل، مؤكدا أن هناك حرب 
 ."تشن فوق األرض وتحتها

، في تصريح صحفي، الى أن ولفت أبو دياب
المسارات "المقبرة اليهودية سيتم وصلها مع ما يسمى بـ

، األقصى في محيط البلدة القديمة والمسجد" التلمودية
 .ر يهودي ألف قب٢٤بحيث تتسع ألكثر من 

وأوضح أن االحتالل أغلق الشارع الرئيس الذي 
يمر عبر المقبرة القديمة في جبل الزيتون وحتى منطقة 

، وصادر األراضي بالمنطقة، لصالح إقامة سلوان عين
 .ديدةالمقبرة الج

من إقامة " اإلسرائيلي"ّوبين أبو دياب أن الهدف 
تعزيز الوجود اليهودي في المدينة "القبور اليهودية هو 

المقدسة، وغسل أدمغة الزوار والترويج للرواية التلمودية 

المزورة على حساب الرواية الفلسطينية، بزعم أن 
 ".المنطقة تحاكي حضارة يهودية منذ آالف السنين"

لمختص المقدسي أن لهذه القبور خطر ّونوه ا
والمقدسيين، كونها  المسجد األقصى وتأثير كبير على

 المقدسيين عن ٕستعمل على إغالق أفق األقصى وابعاد
المنطقة، ووضع اليد على مساحات شاسعة من 

 .أراضيهم

وأشار أبو دياب إلى أن االحتالل لم يكتف بإقامة 
ًالقبور والمدافن، بل عمل أيضا على زرع آالف القبور 
الوهمية في مدينة القدس، وغالبيتها موجودة في سلوان 

 ألف قبر ١٨ًوجبل الزيتون، الفتا إلى أن هناك نحو 
 .ًمنها قبورا وهمية% ٥٠يهودي، 

  ١٨/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 فاق ٢٠١٩االستيطان عام : األمم المتحدة
 معدله للعامين األسبقين

  

 أقرت هيئة األمم -   وكاالت-  فلسطين المحتلة
المتحدة في تقرير قدم أمام جلسة لمجلس األمن، أمس 

ُالتي قدمت خطط الخميس، بأن عدد الوحدات االستيطانية 
لبنائها في األراضي الفلسطينية، أو تمت الموافقة عليها 

 آالف وحدة مقارنة ١٠ الجاري، بلغ ٢٠١٩خالل عام 
  . في كل من العامين الماضيين٨٠٠ آالف ٦بنحو 

 جرى ٢٠١٦منذ عام «وأضاف التقرير أنه 
التخطيط أو تمت المصادقة على مخططات إلقامة أكثر من 

ستيطانية جديدة في الضفة الغربية بما  ألف وحدة ا٢٢
 آالف ٨فيها القدس الشرقية، وصدرت مناقصات إلقامة 

وناقش مجلس األمن تقرير األمين العام الثاني . »وحدة
، الذي ٢٣٣٤عشر المتعلق بتنفيذ قرار مجلس األمن 

 كانون األول ٦ أيلول و١٢يغطي الفترة الواقعة بين 
٢٠١٩.  



  
  ١٢٨ 

خاص لعملية السالم وأبلغ المنسق األممي ال
بالشرق األوسط نيكوالي ميالدينوف، أعضاء المجلس 
خالل الجلسة التي انعقدت بالمقر الدائم بالمنظمة الدولية 

الحالة في الشرق األوسط بما في ذلك «بنيويورك حول 
، بأن إسرائيل لم تلتزم بقرار المجلس »القضية الفلسطينية

  .٢٣٣٤رقم 

إنشاء «ه على أن وجدد المسؤول األممي تأكيد
المستوطنات في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها 
القدس الشرقية، ليس له أي سند قانوني ويشكل انتهاكا 
صارخا بموجب القانون الدولي، على النحو المذكور في 

  .«، ويجب وقفه فورا وبشكل كامل٢٣٣٤القرار 

بدورها، هاجمت المندوبة األميركية لدى األمم 
، ٢٣٣٤كيلي كرافت، قرار مجلس األمن رقم المتحدة 

، والذي طالب إسرائيل بالوقف الفوري ٢٠١٦الصادر عام 
لالستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة، زاعمة أنه 

وشددت كرافت على . إلسرائيل» غير عادلة«يوجه انتقادات 
مساندة إدارة الرئيس األميركي، دونالد ترامب، للتوسع 

سرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة، االستيطاني اإل
قلت لكم من قبل، وسأقوله مرة «وقالت ألعضاء المجلس 

أخرى اليوم، إن إسرائيل ليس لديها صديق أفضل من كيلي 
  .«كرافت

وهاجمت المندوبة األميركية بشدة قرار مجلس 
إدارة ترامب تعارض بشدة هذا «، وقالت ٢٣٣٤األمن رقم 

ن جانب واحد، ويوجه انتقادات غير عادلة القرار ألنه قرار م
 ٢٣٣٤واعتمد مجلس األمن الدولي القرار . »إلسرائيل
وامتناع الواليات )  دولة١٥من أصل ( صوتا ١٤بأغلبية 

 كانون األول ٢٣المتحدة األميركية عن التصويت في 
وأكد القرار عدم شرعية إنشاء إسرائيل . ٢٠١٦

ة المحتلة منذ عام للمستوطنات في األراضي الفلسطيني
 بما فيها القدس الشرقية، وطالب إسرائيل بوقف ١٩٦٧

فوري لكل األنشطة االستيطانية على األراضي الفلسطينية 
  .المحتلة

» تدفيع الثمن«على األرض، استهدفت عصابات 
حي الخاليلة الواقع شمال غرب مدينة القدس المحتلة، 

طارات ٕحيث أقدموا على خط شعارات عنصرية واعطاب إ
سيارات، فيما شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس 
الخميس، حملة اعتقاالت واسعة، طالت عدة مناطق في 
الضفة الغربية المحتلة، وتركزت في رام اهللا ونابلس والخليل 

  .وقليلقية

وطالت اعتداءات العصابة اليهودية حي الخاليلة 
س، حيث المتاخم لمستوطنة غفعات زئيف شمال غرب القد

خطوا شعارات عنصرية معادية للعرب على جدران الحي 
 سيارة وخط شعارات عنصرية ١٨وأعطبوا إطارات نحو 

 . عليها

وجاءت اعتداءات المجموعات االستيطانية عند 
ساعات الفجر وأبلغ األهالي شرطة االحتالل على الفور إال 
ًأنها جاءت متأخرة، وعقب وصولها، أصدرت الشرطة بيانا 

وصلت قوات الشرطة إلى حي الخاليلة شمال «: ء فيهجا
غرب القدس، قرب مستوطنة غفعات زئيف، بعد تلقي 

 . »بالغ

 مركبة وخط ١٨ تم ثقب إطارات لـ«وأضافت أنه 
كتابات على قسم منها، وعلى جدار آخر تم خط كتابات 

 . »معادية

فتحت تحقيقا في الواقعة «وقالت الشرطة إنها 
  .«حيثيات من المكانوجمعت األدلة وال

وأصيب عشرات الفلسطينيين، بحاالت اختناق، 
أمس الخميس، وسط الضفة الغربية المحتلة، جراء تفريق 
الجيش اإلسرائيلي وقفة للتنديد باستمرار اعتقال أسير 

وقال شهود عيان إن قوات . فلسطيني مضرب عن الطعام
غربي » عوفر«االحتالل اإلسرائيلي، فرقت وقفة أمام معتقل 

  ).بدون تهمة(ًرام اهللا، منددة باعتقال أحمد زهران، إداريا 

وأضاف الشهود، إن مواجهات اندلعت بين الشبان 
والقوات اإلسرائيلية، استخدم خاللها قوات االحتالل قنابل 



  
  ١٢٩ 

وأشار الشهود إلى . الصوت، وقنابل الغاز المسيل للدموع
 . أن االحتالل اعتقل فلسطينيا خالل المواجهات

وقال مسعفون ميدانيون إنهم قدموا العالج 
لعشرات المصابين بحاالت اختناق، إثر استنشاقهم الغاز 

ويخوض األسير زهران إضرابا مفتوحا عن . المسيل للدموع
  . يوما٨٨ًالطعام رفضا العتقاله اإلداري، منذ 

كما اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي شابا، 
بالغاز المسيل للدموع، وأصابت العشرات بحاالت اختناق 

خالل مواجهات اندلعت على مدخل مخيم العروب شمال 
 . الخليل

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت عند 
مدخل مخيم العروب، أطلقت قوات االحتالل خاللها وابال من 
قنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلصابة العشرات 

 . ا لم تعرف هويته بعدبحاالت اختناق، كما اعتقلت شاب

واقتلع مستوطنون، أمس المئات من أشجار 
وقال . الزيتون من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم

صاحب األرض هشام البرميل إن مستوطنين من مستوطنة 
الجاثمة على أراضي المواطنين، اقتلعوا أكثر » سيدي بوعز«

 شجرة زيتون، واستولوا عليها، في منطقة وادي ٣٠٠من 
وأضاف . ، غرب بلدة الخضر»مراح صعب«الغويط المسماة 

البرميل أن المستوطنين اعتدوا على أراضيهم البالغة 
 شجرة قبل شهرين، ٣٠٠ دونما واقتلعوا ٣٠مساحتها 

مؤكدا أن هذا التصعيد يهدف إلى تهجيرهم واالستيالء على 
  .األرض ألغراض استيطانية

 ١٦ ص٢١/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

مستوطنات وضم الضفة سبب تقرير ال
 »حروب غزة«وليست » الجنائية الدولية«

  

 قال المكتب -  وكاالت- فلسطين المحتلة
الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان في تقريره 
األسبوعي إنه في أجواء مفعمة باالنفعال والحماس تعهد 

بنيامين نتنياهو رئيس وزراء االحتالل، مجددا بتطبيق 
لسيادة على منطقة وادي األردن بأكملها، وذلك بدعم ا

أميركي قال إنه غير محدود، جاء ذلك خالل زيارته 
، بحضور عدد من »أريحا«لمستوطنة متسبيه يريحو 

وزرائه وقادة المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية، 
  .وحضور طالب متدينين يهود

ينيت، وأضاف التقرير أن وزير االحتالل نفتالي ب
يعمل كسند قوي للمستوطنين أيضا، فبعد أن أعلن عن 
تعليمات أصدرها للجيش بالعمل على إقامة بؤرة 
استيطانية جديدة في قلب الخليل، أوعز للجيش بوقف ما 

على المنطقة »  األوروبية–السيطرة الفلسطينية «وصفه 
من الضفة الغربية ومنع البناء % ٦٠التي تشكل ) ج ( 

   .فيها

هذه االجواء، التي ترافق تصريحات ومواقف وفي 
 ٢٠١٩زعماء اسرائيليين ومسؤولين حكوميين شهد عام 

تدفيع « حوادث عنف تقف وراءها عصابات ٢٥٦وقوع 
  .االرهابي» الثمن

كانت جرائم الكراهية «وقالت مصادر صحفية 
 ٥٠ حيث وقع ٢٠١٩ضد الفلسطينيين أكثر حدة في 
الفلسطينية ، وهو نفس هجوما تخريبيا ضد الممتلكات 

، لكنه يبقى أعلى بثالثة مرات ٢٠١٨الرقم المسجل في 
 . ٢٠١٧مما سجل في 

تدفع «وتزداد الخشية من تزايد هجمات عصابات 
اإلرهابية، بشكل خاص إذ يتم تخريب الممتلكات » الثمن

ورش الحيطان بكتابات الكراهية في أجواء تذكر بالجو 
» دوما«شة في قرية الذي ساد قبل حرق عائلة دواب

، والذي قتل فيه ثالثة ٢٠١٥جنوب شرق نابلس في 
وبحسب مصادر امنية . أفراد من عائلة الدوابشة 

اسرائيلية فإن فشل قادة المستوطنين في إدانة هذه 
 .الهجمات وصمتهم يشجع على تصعيدها



  
  ١٣٠ 

وتعتقد المصادر األمنية، أن المتورطين شبان 
اما، انقطعوا عن  ع١٩ و ١٤تتراوح أعمارهم بين 

الدراسة، وال يخضعون ألي توجيه أبوي أو تعليمي، ومن 
 منها بأنه ٥٠ حادثا مسجال هذا العام، صنف ٢٥٦بين 

؛ ست منها صنفت هجمات إرهابية »دفع الثمن«هجمات 
 صنفت كأعمال تخريب، مثل اقتالع ٢٠٠محتملة، و

  .«األشجار

وفي الوقت الذي تقر فيه شرطة االحتالل بأن 
 شهد تصاعدا في عدد اعتداءات ٢٠١٩م عا

« بتسيلم«المستوطنين في الضفة الغربية، فإن منظمة 
الحقوقية اإلسرائيلية تشير إلى أن غالبية اعتداءات 
المستوطنين ال يتم المعاقبة عليها في المحاكم االسرائيلية 
ما يعني موافقة ضمنية من جيش االحتالل على تلك 

  .االعتداءات

، حذرت هيئة شؤون األسرى في موضوع آخر
والمحررين الفلسطينية من آثار الظروف الصعبة التي 

 . تحتجز فيها معتقالت في سجون إسرائيل

األسيرات اللواتي «وقالت الهيئة، في بيان، إن 
يعتقلن حديثا يتم نقلهن إلى غرفة للعزل في سجن 

وتحتجز فيها األسيرات أليام أو أسابيع ) شمال(هشارون 
 أساوية قاسية، قبل نقلهن إلى سجن الدامونبظروف م

  .«(شمال(

عن ) تابعة لمنظمة التحرير(ونقلت الهيئة 
تلك الغرفة ال تصلح حتى الحتجاز «األسيرات قولهن إن 

حديدية ) ّأسرة(الحيوانات بداخلها، فيها أربعة أبراش 
وعليها فرشات جلدية قذرة ورقيقة جدا، تسبب أوجاعا في 

 . »الظهر والرقبة

الغرفة «واشتكت األسيرات، وفق الهيئة، من أن 
باردة جدا، ألن نافذتها مفتوحة على مدار الساعة بشكل 
متعمد من قبل إدارة السجن، وساحتها صغيرة جدا،وال 

  .«يسمح لألسيرات بالخروج إليها إال ساعة واحدة يوميا

ٌتلك الغرفة تقابلها غرف «وبينت الهيئة أن 
ليين، يصرخون ويشتمون طوال لسجناء جنائيين إسرائي

الوقت، ويشكلون مصدر ازعاج ال يتوقف بالنسبة 
 ٥٠٠٠وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو . »لألسيرات

 معتقل ٤٠٠ معتقلة، و٤٠ طفل، و٢٠٠معتقل، بينهم 
 مريض، بحسب إحصائيات ٧٠٠، و)دون تهمة(إداريا 
 .رسمية

 ١ ص٢٢/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

مغارة عيد ميالد .. ت لحمفي بي" بانكسي"
  محاطة بجدار

  

قبل أيام على عيد  -  ا ف ب-بيت لحم 
الميالد، كشف عن العمل األخير لفنان الشارع بانكسي 

وهو ... في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة
مغارة صغيرة موضوعة أمام أجزاء من جدار اخترقته 

  .قذيفة

ي ال تزال لم يحضر فنان الشارع البريطاني الذ
هويته سرية، الجمعة خالل عرض المغارة وهي بعنوان 

  .«ندبة بيت لحم«

» وولد أوف«والمغارة معروضة في مدخل فندق 
 في المدينة الفلسطينية ٢٠١٧الذي دشنه بانكسي العام 

والذي تطل غرفه على جدار فصل عنصري بنته إسرائيل 
  .ويقضم من أراضي الضفة الغربية المحتلة

زاء صغيرة من جدران مزينة بعبارات وتشكل أج
تدعو إلى السالم والمحبة، خلفية للمغارة الموضوعة على 

وتشبه آثار القذيفة . طاولة صغيرة مع هدايا عند اقدامها
على الجدار نجمة فوق مريم ويوسف ويسوع المحاطين 

  .ببقرة وحمار

ندبة بيت «ويقول مدير الفندق وسام سلسع إن 
  .«ة العارندب«ترمز إلى » لحم
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يرمز الجدار إلى العار لكل الذين «ويوضح 
يدعمون ما يحصل على أرضنا وكل الذين يدعمون 

للضفة الغربية من قبل إسرائيل » االحتالل غير الشرعي
  .١٩٦٧منذ العام 

 بناء جدار ٢٠٠٢بدأت الدولة العبرية في 
يتألف في أماكن منه من كتل اسمنتية ترتفع امتارا عدة 

 أراضيها من عمليات توغل من الضفة بحجة حماية
الغربية في أوج موجة الهجمات الفلسطينية خالل 

وقضت محكمة ). ٢٠٠٥-٢٠٠٠(االنتفاضة الثانية 
  .٢٠٠٤العدل الدولية بأن هذا البناء غير شرعي العام 

وتؤكد إسرائيل أن الجدار ال يزال يحميها من 
 أما الفلسطينيون. هجمات تنطلق من الضفة الغربية

والعالم فيعتبرونه جدار العار وأحد رموز االحتالل 
  .االسرائيلي

  - غرافيتي -

ويشكل النزاع والجدار واألراضي الفلسطينية منذ 
فترة طويلة مصدر إلهام لبانكسي الذي اشتهر برسومه 

  .في الشوارع

ومن خالل هذا الرسم األخير، يريد المساهمة 
التي تقام في احتفاالت عيد الميالد » على طريقته«

األسبوع المقبل في بيت لحم حيث ولد السيد المسيح 
  .بحسب التقليد المسيحي

إنها طريقة رائعة ومختلفة «ويقول سلسع 
للتحدث عن بيت لحم لدفع الناس إلى التفكير أكثر في 

  .«ظروف عيشنا هنا

وتعذر على سلسع القول إن كان العمل سيبقى 
  .في الفندق

حاول إسماع صوت ي«ويؤكد سلسع أن بانكسي 
الفلسطينيين في العالم من خالل الفن وينشئ نوعا جديدا 

  .«من المقاومة بفضل هذا الفن

 في إنكلترا من ٢٠٠٣وبدأ الفنان يشتهر العام 
خالل رسوم غرافيتي مع عناصر من الحرس الملكي، 

 إلى بيت لحم مخلفا وراءه مجموعة ٢٠٠٧وتوجه العام 
ار العنصري تظهر إحداها من رسوم الغرافيتي على الجد

فتاة تفتش جنديا إسرائيليا وهو يرفع يديه فيما بندقيته 
  .موضوعة إلى جانبه

، أنجز تسع رسوم من بينها ٢٠٠٥في العام 
سلم موضوع على جدار وفتاة تطير بها بالونات ليسلط 

  .الضوء على تأثير الجدار على حياة الفلسطينيين

حتجاجات واستحال الجدار العنصري مكانا لال
وتستقطب الرسوم . الفني-وفسحة للتعبير السياسي

 .الجدارية التي تكسوه في بعض األماكن السياح

 ١٠ ص٢٢/١٢/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

  البدء باجراء تحقيق ضد شخصيات اسرائيلية

  

 ذكرت صحيفة يديعوت ... <<- وكاالت
أحرونوت العبرية أن المدعي العام بمحكمة الهاي، 

 يوما، البدء بإجراء تحقيقات ضد ١٢٠ سيقرر خالل
شخصيات إسرائيلية، بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد 

  .الفلسطينيين

وقالت الصحيفة االسرائيلية إن من بين األسماء 
التي قد تكون مطلوبة للتحقيق في محكمة الجنايات 
الدولية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش 

لرئيس االسبق بيني غانتس السابق افيغدور ليبرمان وا
  .ورئيس األركان أفيف كوخافي وآخرون

وأضافت الصحيفة، أن محكمة الجنايات الدولية 
قد تطلب للتحقيق، الشخصيات اإلسرائيلية، التي شاركت 

، ٢٠١٤في ادارة الحرب على قطاع غزة، صيف العام 
  .لقيامها بارتكاب جرائم حرب ضد السكان المدنيين هناك
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يفة ستشمل قائمة المطلوبين وبحسب الصح
للتحقيقات الدولية، قادة أركان سابقين، ووزراء الجيش 
اإلسرائيلي، ورؤساء الشاباك، وقادة ألوية بالجيش، 
ورؤساء مجالس المستوطنات، الفتة الى أن التحقيقات 
لن تقتصر على أحداث الحرب األخيرة على غزة، بل على 

سطينيين بالضفة، قيام الجنود اإلسرائيليين بقتل الفل
  .والمتظاهرين على حدود غزة

وأشارت الى أن إسرائيل ترفض هذا القرار، وأن 
وزارة الخارجية اإلسرائيلية، ستعقد اليوم، جلسة خاصة 

 . لمناقشة كيفية محاربة هذا القرار الدولي

  ١ ص٢٣/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

بعد قرار الجنائية  رعب وتخبط.. إسرائيل
 الدولية

  

اثار إعالن  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
المدعية العامة للجنائية الدولية فاتو بنسودا، بأن المحكمة 
ستفتح تحقيقا كامال في األراضي الفلسطينية، حول ارتكاب 
جرائم حرب إسرائيلية في غزة والضفة الغربية والقدس 

  .الشرقية، حالة من الرعب والتخبط بين قادة إسرائيل

ئيس حكومة االحتالل بنيامين نتانياهو، أن وزعم ر
قرار المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في الهاي، فاتو 

  .تتناقض مع جوهر المحكمة في الهاي«بنسودا، 

وقال نتنياهو، خالل اجتماع حكومته األسبوعي، 
كان هدفها التعامل والتدخل ..عندما تأسست المحكمة«إنه 

وهذه ليست . ز قضاء سليمفي دول ال يوجد فيها جها
الحالة في إسرائيل، الديمقراطية الوحيدة في الشرق 

  .األوسط

فيما نسير إلى األمام، تسير المحكمة «وادعى أنه 
ويوم الجمعة تحولت إلى سالح في . في الهاي إلى الوراء

  .الحرب ضد دولة إسرائيل

وعنونت اإلذاعة العبرية، خبرا رئيسيا على موقعها 
إن المسؤولين اإلسرائيليين من «، قالت فيه اإللكتروني

عسكريين وسياسيين باتوا اآلن أمام احتمالية االعتقال ان 
 دولة، بسبب جرائمهم التي ارتكبوها بحق ١٠٠سافروا إلى 

  .«الشعب الفلسطيني

صحيفة هآرتس اإلسرائيلية ذكرت في عناوينها، 
رائيلي أن نتانياهو، وليبرمان، وغانتس، ورئيس األركان اإلس

الحالي أفيف كوخافي، من األسماء التي يمكن أن تكون 
مطلوبة لمحكمة الجنايات الدولية، فيما نقلت صحيفة 
يديعوت احرنوت عن المستشار القضائي للحكومة 

إن قرار محكمة الجنايات الدولية ال يمكن : اإلسرائيلية قوله
القبول به، أما صحيفة معاريف فنقلت خبرا بأن لدى 

  .ل الوسائل لمواجهة محكمة الجنايات الدوليةإسرائي

وبعث نتانياهو رسالة الى زعماء العام ندد فيها 
بقرار النيابة العامة لمحكمة الجنايات الدولية في الهاي 

: ، قال فيها»جرائم حرب«بفتح تحقيق ضد إسرائيل حول 
هذا يوم أسود للحقيقة والعدالة، تحويل المحكمة الدولية «

سي في الحرب ضد إسرائيل، هذا قرار فاضح الى سالح سيا
  .ال أساس له من الصحة

ال صالحية للمحكمة الدولية في هذا «: وتابع
قرار المدعية العامة في الهاي يحول المحكمة . االمر

الجنائية الى سالح سياسي في الحرب لنزع الشرعية ضد 
المدعية تجاهلت تماما التفسيرات القضائية الجدية . إسرائيل

هي أيضا تتجاهل الحقيقة التاريخية . تي عرضناها امامهاال
بأنها تقول ان هذا جريمة حرب بأن اليهود يعيشون على 

لن نسكت ولن نحني . ارضهم، ارض التوراة، ارض اجدادنا
سنستمر بمحاربته بكل األدوات . رؤوسنا أمام هذا الظلم

  .المتاحة لنا

ئيلية فيما أكد المستشار القضائي للحكومة اإلسرا
في بيان له معارضته الشديدة لقرار المدعية العامة 

غير «للمحكمة الجنائية، وقال انه يرفضه بشده وانه 
  .مقبول
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وكشفت وسائل اعالم عبرية، عن مقترح قدمه ما 
بتسلئيل » وزير المواصالت االسرائيلي«يسمى بـ

سموتريتش، لرئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو حول 
قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق بشأن الجرائم التعامل مع 

  .االسرائيلية في فلسطين

وبحسب القناة السابعة العبرية، فإن الوزير 
 ساعة ٤٨سموتريتش، طالب نتنياهو بإعطاء مهلة 

للسلطة الفلسطينية لسحب الدعوى المقدمة ضد إسرائيل 
ٕفي محكمة الهاي بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، واال 

  .ن انهيارها على الفورإعال

ال «: وقال المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية
يوجد للمحكمة أي اختصاص في التحقيق ألسباب قانونية 

ً، مشيرا »واضحة، ولن يغير من الحقيقية االقانونية لذلك
كما » دولة«إلى أن ذلك مبني على أن السلطة الفلسطينية 

ة ليست دولة ذات تعرفها المدعية الدولية، لكن السلط
  .سيادة

أشار إلى أن المدعية العامة للمحكمة رفضت 
لها، قبيل إصدار ) أي مندلبليت(مناقشة الرأي الذي قدمه 

كانت هناك فرصة للقيام بذلك قبل اتخاذ «: قرارها، مضيفا
  .«القرار

 أبيض بيني -ن جانبه، قال زعيم حزب أزرقوم
لتحقيق ضد غانتس، إنه ال يوجد أي أساس للمطالبة با

ًإسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل بأكملها في االئتالف 
ًالحكومي والمعارضة وغيرها تقف صفا واحدا للدفاع عن  ً

  .نفسها، وستكافح وتناضل من أجل ذلك

اعتبر أن القرار سياسي ولم يكن وفق القانون، 
أكثر الجيوش األخالقية في «مدعيا بأن الجيش اإلسرائيلي 

  .!«العالم

جهتها، قالت عضو الكنيست، زعيمة حزب ن وم
اليمين الجديد إيليت شاكيد، إنه يجب على إسرائيل مواجهة 

عتبرت أن  .هذا القرار ومحاربته بكل األدوات المتاحة لها

ولكن ليس للمحكمة أي سلطة للقيام بمثل «القرار سياسي، 
  .«هذه التحقيقات

وصف وزير النقل والمواصالت بتسلئيل و
هيئة سياسية معادية «لمحكمة بأنها سموتريتش ا

ً، داعيا نتنياهو إلى منح السلطة الفلسطينية مهلة »للسامية
 ساعة لسحب أي مطالبات وشكاوى بالتحقيق ضد ٤٨

ًوقال موجها كالمه . ٕإسرائيل، واال فستنهار على الفور
كان عليك القيام بذلك منذ وقت طويل، حين «: لنتنياهو

ة مراقبة في األمم المتحدة عام طلبت السلطة أن تكون دول
ً، معتبرا المزايا التي باتت تتمتع بها السلطة »٢٠١٥

  .ّتتسبب بضرر سياسي كبير إلسرائيل

ًدعا إلى العمل على هدم الخان األحمر بدءا من و
غد، وهدم كل مبنى وموقع غير قانوني دعم من العرب 
واألوروبيين، واستغالل الدعم األميركي في مواجهة كل 

  .لمحاوالت الرامية الستهداف إسرائيلا

ن ناحيته، قال سفير إسرائيل لدى األمم المتحدة م
اضطهاد لدولة «داني دانون، إن هذا القرار بمثابة 

  .«إسرائيل

الشعب اليهودي له حقوق تاريخية «: ًمضيفا
  .وقانونية في أرضه، ولن تمحوها فطنة قانونية

حكمة ي حال قررت المحكمة في الهاي أن الموف
العليا لها صالحيات بالتحقيق فيما يحدث في مناطق الضفة 

وغزة، فإن معنى ذلك هو فتح ) بما فيها القدس الشرقية(
باب لكل الفلسطينيين لتقديم دعوى في المحكمة في الهاي 

  .ضد إسرائيل بشأن جرائم حرب

سرائيل قد تطلب مساعدة اإلدارة األميركية ا
ًد ترمب، والتي هي أيضا لديها المتعاطفة معها برئاسة دونال

 .مشاكل مع المحكمة العليا في الهاي

 ١٠ ص٢٣/١٢/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  
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ًخشية من  لن نهدم الخان األحمر: كاتس
 المحكمة الدولية

  

ال يسرائيل وق -  كامل إبراهيم- القدس المحتلة 
كاتس وزير الخارجية اإلسرائيلي، امس، أنه لم ولن يتم 

شرقي القدس، ) القرية البدوية(خان األحمر إخالء وهدم ال
ًخشية من أن ذلك قد يؤدي إلى بدء محاكمة جنائية أمام 

  .محكمة العدل الدولية في الهاي

أضاف كاتس خالل مقابلة مع إذاعة كان 
» القشة األخيرة«العبرية، إن مثل هذا اإلجراء قد يكون 

 مع ًبالنسبة لمحكمة العدل الدولية، خاصة وأنه سيتزامن
قرار المدعية الجنائية الدولية بوجود أسباب للتحقيق في 

  .كما قال. األعمال اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين

جاءت تصريحات كاتس لإلذاعة كرد على 
الدعوات التي وجهت من قبل بعض المسؤولين 
اإلسرائيليين من الليكود وأحزاب يمينية متطرفة، طالبت 

ً وعد بذلك مسبقا بنيامين بإخالء وهدم الخان األحمر، كما
  .نتنياهو رئيس الوزراء المؤقت

لقد وصلنا إلى استنتاج مفاده أن «وقال كاتس 
الخان األحمر هو نقطة حساسة، يمكن أن تكون العامل 
الحاسم في قرار المدعية العامة بإجراء تحقيق ضد 

  .«إسرائيل

هاجم أعضاء في الكنيست اإلسرائيلي، وزير 
كاتس بعد تصريحاته أنه لم يتم إخالء الخارجية يسرائيل 

ًشرقي القدس، خشية من » القرية البدوية«الخان األحمر 
  .محكمة الجنايات الدولية

قال جدعون ساعر عضو الكنيست عن حزب 
الليكود والذي ينافس على رئاسة الحزب، أنه تساءل منذ 

ًمضيفا . أيام عن سبب عدم إخالء وهدم الخان األحمر
م لماذا؟ إن الحكومة اإلسرائيلية تخاف من اكتشفنا اليو«

  .«الهاي

ًاعتبر أن ذلك يؤكد بأن إسرائيل تخشى أيضا 
التحرك ضد محاوالت الفلسطينيين للسيطرة على مناطق 

ًداعيا إلى . خالل السنوات األخيرة، لنفس السبب) ج(
ضرورة التغيير في دفة القيادة السياسية من أجل 

لغربية باألعمال وليس مستقبل إسرائيل في الضفة ا
  .كما قال. بالكالم

ن جانبه قال يؤاف كيش عضو الكنيست عن وم
إن السؤال الذي «ًالليكود، ردا على تصريحات كاتس 

يفرض نفسه، من هو مالك الخان األحمر، إسرائيل، أم 
االتحاد األوروبي؟، المحكمة اإلسرائيلية، أم محكمة 

» الدولة«ائيلية وًمشيرا إلى أن المحكمة اإلسر. »الهاي
  .قررتا اإلخالء، ولكن لم ينفذ القرار

فيما رفض وزير العلوم أوفير أكونيس تصريحات 
ًداعيا إلى العمل على . كاتس، واعتبرها بأنها غير مقبولة

 .ًإخالء الخان األحمر فورا

  ١٠ ص٢٣/١٢/٢٠١٩لرأي ا

* * * * *  

حماس تدين مشاركة فريدمان في : القدس
  في ساحة البراق" الشمعدان"إضاءة 

  

 "حماس" أدانت حركة المقاومة اإلسالمية
توماس "مشاركة السفير األمريكي في الكيان اإلسرائيلي 

في إضاءة الشمعدان في ساحة البراق " فريدمان
هذه المواقف "ّالمبارك، معتبرة أن  األقصى بالمسجد

المنحازة لإلدارة األمريكية تؤكد على أن خيار المقاومة 
والقوة هو الكفيل بحماية حقوق شعبنا في أرضه 

 ."ومقدساته

ّيان لها إن شرطة االحتالل وقالت حماس في ب
عبر  المسجد األقصى تواصل عدوانها على ساحات

ّعن ساحاته، معتبرة أن هذا  المرابطات ًإبعادها عددا من
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يؤكد على السلوك العدواني لحكومة االحتالل في "اإلبعاد 
 ."فرض وقائع التهويد في ساحات المسجد األقصى

ّوشددت الحركة على أن   االستفزازية المحاوالت"ّ
األقصى فيما  اقتحام التي يقوم بها المستوطنون عبر

يسمى المناسبات الدينية اليهودية، هي لعب بالنار 
ائع تتحمل حكومة االحتالل المسؤولية عنه، ففرض الوق

على األرض ستمحوه إرادة أبناء شعبنا بمواصلة الرباط 
 ."والدفاع عنه بكل ما أوتي من قوة. في ساحات األقصى

ودعت حماس الدول العربية واإلسالمية التخاذ 
التغول "مواقف أكثر جدية في حماية المسجد األقصى من 

ّ، مطالبة بتضافر جهود األمة "اإلسرائيلي المدعوم أمريكيا
ّدعم حقوق شعبنا وأمتنا في مدينة القدس المحتلةفي  ّ. 

 ٢٣/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

نتنياهو ينتقد المشاركة الضعيفة في أول 
  مؤتمر انتخابي له بالقدس المحتلة

 

 انتقد رئيس -األناضول  -  القدس المحتلة
الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، المشاركة الضعيفة 

تمر انتخابي، عقده بمدينة القدس المحتلة، في ألول مؤ
إطار حملته الدعائية تمهيدا لالنتخابات الداخلية في 

  .حزبه، والتي من المقرر عقدها الخميس المقبل

يديعوت «وبحسب ما أفادت به صحيفة 
، أمس اإلثنين وصل إلى المؤتمر الذي عقد »أحرونوت

ا فيهم  مؤيد فقط لنتنياهو، بم٢٠٠مساء األحد، نحو 
وزراء في حكومته، وسط مقاطعة رئيس البلدية السابق 

  .نير بركات

ومن المتوقع أن يخوض نتنياهو مواجهة على 
رئاسة الليكود مع جدعون ساعر، في ظل اتهام األول 
ًرسميا بتهم بينها الرشوة واالحتيال وخيانة األمانة في 

  .ثالث قضايا فساد

مؤتمر إلى وتطرق نتنياهو في كلمة له ببداية ال
في كل مؤتمر يكون العدد «: ًعدد المشاركين القليل قائال

ضخم واآلالف ينتظرون بالخارج، لكن اآلن وفي المرة 
األولى التي نفتتح فيها المؤتمر أمام اإلعالم يوجد خلل 

  .«صغير

وشارك في المؤتمر وزراء السياحة ياريف ليفين 
ما غادر والعدل أمير أوحانا واالتصال دودو امسلم، في

رئيس بلدية القدس السابق عضو الكنيست نير بركات، 
  .بعدما رفض المنظمون السماح له بالحديث

أعلى هيئة قضائية في (وكانت المحكمة العليا 
، أعلنت األحد، أنها ستبحث ما إن كان بإمكان )إسرائيل

نتنياهو، تشكيل حكومة، في ظل اتهامه بقضايا فساد، 
  .بحسب إعالم عبري

إن قرار » يديعوت أحرونوت« صحيفة وقالت
ًالمحكمة جاء على خلفية تلقيها األحد، التماسا تقدمت 

 شخصية إسرائيلية من خلفيات متعددة تطالبها ٦٧به 
ما إن كان بإمكان نتنياهو تشكيل الحكومة «ببحث 

ولم . »المقبلة في ظل اتهامه بالرشوة وخيانة األمانة
  .عقد جلستها المرتقبةًها موعدا لتحدد المحكمة في قرار

  ٤٠ ص٢٤/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 االحتالل مسؤول عن تسميمي: "الغد "حنا لـ
  

حمل رئيس أساقفة  – عمان – زايد الدخيل
سبسطية للروم األرثوذكس في فلسطين المطران عطااهللا 
حنا، إسرائيل ما حصل معه بعد إصابته بمادة سامة تم 

  .قبل أيامرشها في محيط منزله بالقدس 

أمس، بعد وصوله ” الغد”وقال، في تصريح لـ
ّإلى عمان لتلقي العالج، إن جمعية إسرائيلية متخصصة  ّ

قامت برش مواد سامة داخل “بالمكتبات واالرشيف 
ما “، موضحا أن ”البطريركية بالقرب من مكان سكنه
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جرى قد يكون محاولة اغتيال أو إبقائي مريضا طيلة 
السامة لها تداعيات خطيرة خاصة الحياة، وأن المادة 
  .”على الجهاز العصبي

األطباء يعملون حاليا على “ّوأشار حنا الى أن 
، مؤكدا أنه نقل إلى ”تشخيص نوع السم الذي تعرضت له

ًاألردن لتلقي العالج لثقته بالطب في المملكة، وخوفا من 
األدوية اإلسرائيلية في مستشفيات القدس، وتحكم 

  .”وية في األراضي الفلسطينيةاالحتالل باألد

نقلي لألردن للعالج ألنني اؤمن “وأكد أن 
باألردنيين وثقافتهم وقيادتهم القادرة على االبداع في كل 
شيء، واليوم نحن أمام حالة ابداع جديدة لما يقوم به 
االطباء للوصول الى نوع السموم التي استخدمت وكيف 

  .”وصلت وكيفية معالجة الحالة

ا أن أطباء فلسطينيين في مستشفى وأضاف حن
اكتشفوا حالة تسمم غير مسبوقة “سانت لويس بالقدس 

أصيب بها وعرفوا أن هناك سما قاتال ومحرما دوليا 
وليس متاحا استخدامه وما حدث يرتقي لمستوى 

سيعود إلى القدس للدفاع “، مشيرا الى أنه ”الجريمة
 والوطنية عنها واستكمال عمله في تأدية رسالته الروحية

 .”في المدينة المقدسة

المسألة ليست مسألة استهداف شخص، “وتابع 
ٕوانما األهم هو االحتالل الجاثم على صدورنا، ويستهدفنا 

  .”كفلسطينيين، مسلمين ومسحيين، وال يستثني منا احدا

وشكر حنا القيادة الهاشمية واألردن على 
عرب المواقف الوطنية تجاه فلسطين والقدس، مطالبا ال

االلتفات لفلسطين وللقدس وما تتعرض له المدينة ”بـ
  .”المقدسة من ممارسات خطيرة من قبل سلطات االحتالل

حالتي الصحية اآلن جيدة، إذ تجاوزت “وقال 
مرحلة كنت قريبا فيها من الموت عدا عن آالم مبرحة 

ً، مضيفا ”وتخدر ومظاهر مرتبطة جميعها بالسم القاتل
ه انني اليوم بوضع افضل وحالتي ما يمكنني ان اقول“

تحتاج الى متابعة أكثر وأنا على يقين انني سأصل إلى 
  .”الشفاء الكامل

وأعادت حادثة تعرض حنا للتسمم إلى االذهان 
حادثتي تسمم تعرض إلحداها الرئيس الفلسطيني الراحل 
ياسر عرفات، فيما تعرض رئيس المكتب السياسي 

خالد مشعل ) حماس(مية السابق لحركة المقاومة اإلسال
للحالة الثانية تأكد فيما بعد أنها محاولة اغتيال في 
األردن على يد عمالء إسرائيليين، تدخل على أثرها 
المغفور له بإذن اهللا الملك الحسين بن طالل، حيث تم 

  .بعد ذلك إرسال الترياق المضاد للسم وأنقذت حياة مشعل

ادى حنا  ن٢٠١٠يشار إلى أنه وفي أوائل العام 
بوثيقة تهدف إلى مخاطبة الغرب وخصوصا الكنائس 
الغربية من أجل الدفاع عن القدس والقضية الفلسطينية، 
وتعتبر الوثيقة الصادرة باللغات العربية واإلنجليزية 
والفرنسية واأللمانية مناشدة ورسالة من مسيحيي 
األراضي المقدسة إلى كافة مسيحيي العالم بضرورة 

ًجل حماية المقدسات في فلسطين وتحديدا التحرك من أ
في مدينة القدس لما تمثله من مكانة دينية خاصة لدى 

  .الطوائف المسيحية في شتى بقاع العالم

وطالب من خالل الوثيقة المجتمع الدولي بوقفة 
ُحق تجاه ما يواجهه الشعب الفلسطيني من ظلم وتشريد  ّ

ّومعاناة وتمييز عنصري على مدى ستة عقود،  وقال في ُ
ّان االحتالل العسكري لفلسطين خطيئة ضد اهللا “الوثيقة 

 .”واإلنسان ال تغتفر إال بالسالم العادل وتحقيق المساواة

  ١ ص٢٤/١٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  
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ليبرمان يطالب نتنياهو إخالء الخان األحمر 
  ٍبالقدس وهدم مبان فلسطينية

ذكرت صحيفة معاريف العبرية، ان رئيس حزب 
إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان هاجم في منشور له على 

، نتنياهو بنيامين" اإلسرائيلية"الفيسبوك رئيس الحكومة 
حرف فيها وعدد الحاالت والمواقف التي اعتبر نتنياهو ان

عن أيدلوجية اليمين، وطالب نتنياهو بإخالء فوري لتجمع 
الخان األحمر شرقي القدس، وللمباني الفلسطينية قرب 

  .مستوطنة سوسيا

نتنياهو : وجاء في منشور ليبرمان على الفيسبوك
 ٢٠قرر عدم إخالء الخان األحمر بشكل مخالف لقراري، 

ًساعة قبل اإلخالء أصدر قرارا مكتوبا،  والمبرر كان ً
المجتمع، وماذا كانت النتيجة؟، لم نخلي الخان األحمر، 
واتهمنا بارتكاب جرائم حرب، لو تصرف نتنياهو كقائد وطني 

مباني  هدم لقام اليوم بإخالء الخان األحمر، ونفذ عملية
عائلة النواجعة غير القانونية قرب مستوطنة سوسيا جنوب 

 .الخليل جبل

لدى نتنياهو هذه : وتابع ليبرمان في منشوره
ي عملية تعود على نفسها، ونحن الخاسرون، نتنياهو الذ

من مستوطنات غوش قطيف،  اليهود صوت على إخالء
في  حماس  وعد بإسقاط حكم٢٠٠٩قبيل انتخابات 

، واليوم يحاول شراء الهدوء بالمال القطري، ودفع غزة قطاع
لمنظمة إرهابية بواسطة المبعوث القطري،   رسوم حماية 

مره، من ولن ننسى االعتذار أمام أوردغان في قضية مر
أجل الحفاظ على عالقة طيبة، وعلى العكس من موقفي، ال 

 .شيء تغيير

أطلب من رئيس : وختم ليبرمان منشوره بالقول
الحكومة العودة، والتوقف عن الخداع، وعن البحث عن 
ًمبررات لما يقوم به، وأن يقرر فورا إخالء الخان األحمر، 

 . بالقرب من مستوطنة سوسيا والمباني

  ٢٥/١٢/٢٠١٩ينة القدس موقع مد

* * * * *  

ً االستيطانية تجني أرباحا من مبنى على اأمان ً
  أرض مصادرة

 

 ألف شيكل ٩١٣تدفع بلدية القدس سنويا مبلغ 
االستيطانية، مقابل استئجار الطابق » أمانا«لحركة 

األرضي في مبنى في حي الشيخ جراح في القدس 
 المقام المحتلة، كانت دولة االحتالل صادرت األرض
» أمانا»عليها المبنى من عائلة فلسطينية وسلمته لـ

 ألف شيكل، تم دفعه لمرة واحدة، وفقا لتقرير ٩١٣مقابل 
 وتستخدم البلدية  مؤخرا» هآرتس«نشرته صحيفة 
  .المكان كمكتب رفاه

هي جمعية تابعة لمجلس » أمانا«ويشار إلى أن 
» غوش إيمونيم«المستوطنات، أسستها حركة 

، وتعمل من أجل إقامة ١٩٧٩طانية، في العام االستي
بؤر استيطانية ومستوطنات جديدة وتوسيع أخرى قائمة 

، جرى التحقيق ٢٠١٦وفي العام . في الضفة الغربية
السكرتير العام للحركة، زئيف حيفر، ومحاسبها، موشيه 

  .يوغاف، بشبهات فساد

وتقع األرض التي أقيم المبنى عليها بالقرب من 
سانت جوزيف ومقر القيادة القطرية للشرطة مستشفى 
وتملك هذه األرض عائلة أبو طاعة، التي . اإلسرائيلية

، ١٩٦٧وبعد احتالل القدس، عام . تسكن بجوار األرض
 آالف ٤صادرت سلطات االحتالل األرض ضمن مصادرة 

» أمانا« منحت دولة االحتالل ١٩٩٣وفي العام . دونم
 ٢٠٠٥ى، وفي العام تصريحا بإعداد خطة لبناء مبن

، التزمت »أمانا«اتفاقا مع » دائرة أراضي إسرائيل«وقعت 
 ألف شيكل كبدل استخدام ٩١٣األخيرة فيه بدفع مبلغ 

  .لألرض

وخالل هذه المرحلة كانت األرض، من الناحية 
الرسمية، بأيدي عائلة أبو طاعة، ألن إجراءات المصادرة 

» أمانا «لم تستكمل، ولذلك رفض مسجل األراضي طلب
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لكن بعد ذلك، وقع وزير المالية . تسجيل األرض باسمها
اإلسرائيلي في حينه، يوفال شطاينيتس، على أمر 

بتنفيذ مشروع البناء » أمانا»مصادرة األرض، ما سمح لـ
  .فيها

، رفضت المحكمة المركزية في ٢٠١٦وفي العام 
القدس دعوى قدمتها عائلة أبو طاعة ضد مصادرة 

قضاة المحكمة العليا » نصح«ذلك بسنة، أرضها، وبعد 
محامي العائلة بسحب استئناف قدمه على قرار المحكمة 

. في تلك الفترة بناء المبنى» أمانا«وأنهت . المركزية
، مقابل استئجار الطابق »أمانا»ودفعت بلدية القدس لـ

 ألف شيكل في العام ٩١٣األرضي في المبنى، مبلغ 
  .هذا العام ألف شيكل ٩٣٠، ومبلغ ٢٠١٨

، التي تتابع هذا »سالم اآلن«وأشارت حركة 
حصلت على » أمانا«المشروع االستيطاني، إلى أن 

من خالل إجراءات مشكوك فيها ومن «األرض المصادرة 
فقد شيدت مبنى . دون مناقصة، وربحت من ذلك مرتين

مكاتب فخم داخل حي فلسطيني، وهي تعزز البؤرة 
بواسطة حضور زوار إسرائيليين االستيطانية التي أقامتها 

إلى مكتب الرفاه داخل حي فلسطيني، كما أنها دللت 
نفسها بمدخول كبير يقارب مليون شيكل سنويا، وكل هذا 
جرى على حسابنا وبمساعدة مؤسسات الدولة وبلدية 

  .القدس

  ١٣ ص٢٥/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 يطمئن على صحة  األردنيوزير الصحة
  عطا اهللا حناالمطران األب 

  

أطمأن وزير الصحة الدكتور سعد جابر اليوم 
األربعاء على صحة رئيس أساقفة سبسطية الروم 
االرثوذوكس المطران األب عطا هللا حنا الذي يرقد على 
سرير الشفاء في مستشفى االردن إثر تعرضه إلى 

َعارض صحي ألم به وتمنى له الشفاء العاجل ودوام 
 والمسيحيين في االردن وفلسطين ُالصحة والعافية وهنأه

  .بمناسبة االحتفال بعيد الميالد ألمجيد

ِوعبر األب عطا هللا حنا عن عميق شكره 
ِوامتنانه لجاللة الملك عبداهللا الثاني والحكومة األردنية 
ِعلى الرعاية التي تم إحاطته بها ونقله إلى األردن لتلقي  ُ َ

  .العالج 

الوصاية َوأكد تمسك الكنيسة واعتزازها ب
الهاشمية على سائر المقدسات المسيحية في القدس 

  .الشريف

  ٢٦/١٢/٢٠١٩ بترا

* * * * *  

يهودي يقتحم كنيسة القيامة ومستوطنون 
 يقتحمون األقصى

 

 اعتقلت شرطة -  وكاالت- فلسطين المحتلة
االحتالل اإلسرائيلي أمس األربعاء، شابا يهوديا دخل إلى 

محتلة حامال سكينا كبيرة، كنيسة القيامة في القدس ال
فيما كانت الكنيسة مليئة بالمصلين والحجاج األجانب 

  .بمناسبة عيد الميالد المجيد

وأثار اقتحام الشاب اليهودي للكنيسة وشاهرا 
وقالت . سكينا هلعا كبيرا لدى المتواجدين في الكنيسة

  .الشرطة إنه لم تقع أي إصابات

يف في موضوع آخر، أعلن رئيس حكومة تصر
األعمال اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن خططه لتقديم 

 آالف وحدة استيطانية ومنطقة صناعية ٣خطة لبناء 
  .جديدة في مستوطنات الضفة الغربية

، سيقدم القرار »إسرائيل اليوم«وبحسب صحيفة 
خالل األسبوعين القادمين للمصادقة عليه من قبل 

. مة اإلسرائيليةالمجلس األعلى للتخطيط التابع للحكو
أحد المسؤولين الكبار في حزب » جلعاد أردان«وصرح 
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الليكود للصحيفة، بأنه سيدعم نتنياهو في االنتخابات 
الداخلية للحزب، باعتباره األنسب لمواجهة التحديات التي 

  .تواجهها إسرائيل

وذكرت الصحيفة أن جلعاد لم يكن يعبر عن رأيه 
لة فترة االضطرابات بشأن دعم مرشحي حزب الليكود طي

السيايسة التي واجهها الشارع اإلسرائيلي داخل حزب 
  .الليكود وخارجه

ويواصل نتنياهو جوالته في مختلف أرجاء 
إسرائيل، ويعقد المؤتمرات من أجل حشد الدعم لصالحه 

  .في انتخابات حزب الليكود

إلى ذلك، أظهر تقرير صدر عن مؤسسة مهجة 
لجرحى، أن معاناة األسرى القدس للشهداء واألسرى وا

الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي تضاعفت 
، بسبب حجم االنتهاكات والهجمة ٢٠١٩خالل العام 

  .الشرسة عليهم داخل السجون

 يعتبر ٢٠١٩وقالت المؤسسة في بيان لها، إن 
األصعب على الحركة األسيرة داخل السجون، فهناك أكثر 

ن بين السجون والمعتقالت من خمسة آالف أسير موزعي
ومراكز التوقيف يعيشون ظروفا اعتقالية ومعيشية 

  .وحياتية صعبة وسيئة للغاية

 تشكيل وزير األمن الداخلي ٢٠١٩وشهد عام 
غلعاد أردان، لجنة توصي بالتضييق على األسرى في 

، حيث قامت مصلحة السجون »لجنة أردان«السجون 
النقب « سجني بتركيب أجهزة التشويش المسرطنة في

  .، والتضييق على األسرى في كافة السجون»ورامون

وطالت الهجمة اإلسرائيلية أيضا األسيرات داخل 
السجون من خالل تركيب كاميرات المراقبة داخل ساحات 
السجن، مما يحرمهن من ممارسة حياتهن بخصوصية 
وبقائهن على مدار الساعة بالحجاب والتضييق عليهن 

بالبوسطة من سجن إلى آخر وهن من خالل التنقل 
  .مقيدات األرجل واأليدي بسالسل حديدية

وزادت الهجمة كذلك على األسرى األطفال، 
 طفال يتواجدون داخل األسر يعمل ٢٢٠فهنالك حوالي 

االحتالل على طمس أحالمهم وحرمانهم من أبسط 
حقوقهم، ويتم معاملتهم معاملة سيئة خاصة األطفال 

ن خالل سلخهم عن هويتهم المقدسيين، وذلك م
المقدسية ومحاولة للسيطرة على عقولهم في هذه 

  .المرحلة الحساسة

كما شهد العام الحالي أيضا زيادة كبيرة في 
حاالت االعتقال اإلداري، حيث يعتبر هذا االعتقال 
ًالتعسفي سيفا مسلطا على رقاب األسرى الفلسطينيين وال 

زيادة في سياسة وشهد هذا العام . ًيستثني منه أحدا
اإلهمال الطبي، حيث يعتبر هذا الملف من أخطر الملفات 

  .على الحركة األسيرة

وأوضحت مهجة القدس في تقريرها أن إدارة 
مصلحة السجون تتعمد سياسة القتل البطيء من خالل 
عدم إعطاء الدواء المناسب، وعدم التشخيص الصحيح 

وفير البيئة وعدم إجراء الفحوصات الالزمة، وكذلك عدم ت
  .الصحية لألسرى المرضى

 حالة ٧٠٠وذكر التقرير أن هناك حوالي 
 حالة مصابة بالسرطان، ٢٧مرضية داخل السجون بينها 

كما . فهذه الفئة من األسرى بحاجة إلى العناية الصحية
عيادة سجن « أسيرا مريضا فيما يسمى ١٥أن حوالي 

ة يعيشون تحت ظروف اعتقاليه وصحية صعب» الرملة
  .وسيئة، وال يتم إجراء الفحوصات الالزمة لهم

 جثمانا ألسرى شهداء ٢٥٠وهناك أكثر من 
وعمل االحتالل خالل . يحتجزهم االحتالل في مقابر األرقام

 على شرعنة وسن بعض القوانين في ٢٠١٩العام 
الكنيست مثل قطع أموال الشهداء واألسرى من الضرائب 

تراح ليبرمان بسن قانون الواردة للسلطة الفلسطينية، واق
  .اإلعدام لألسرى الفلسطينيين
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وقالت مهجة القدس إن هذه االنتهاكات بحق 
األسرى مخالفة لجميع القوانين والمواثيق واألعراف 

وحملت منظمات حقوق اإلنسان . الدولية التي كفلتها لهم
واللجنة الدولية للصليب األحمر واألمم المتحدة 

وطالبت . هاكات بحق األسرىالمسؤولية عن هذه االنت
هذه المؤسسات بالوقوف عند واجباتها، وأال تقف صامتة 
وقوف المتفرج أمام عنجهية المحتل، بل يجب عليها 
التحرك الفوري والعاجل إلنقاذ حياة األسرى، وخاصة 

  .المرضى منهم

وأصيب مستوطن بجروح حرجة للغاية، إثر 
» وماهار ح«تعرضه للطعن في مستوطنة ابو غنيم 

وافادت مصادر عبرية، أن طواقم . شمال شرق بيت لحم
اإلسعاف عثرت على المستوطن داخل بيت الدرج في 
إحدى البنايات، وكان ينزف وفاقدا للوعي، وبعد أن تلقى 

هداسا شعاري «اإلسعاف األولي نقل إلى مستشفى 
. في القدس، ووصفت إصابه بالحرجة للغاية» تصيدق

ة أن شرطة االحتالل التي وصلت وذكرت المصادر العبري
الى المكان فتحت تحقيقا لمعرفة خلفية الحادث الذي 

  . جنائيارجحت أن يكون حدثا
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االحتالل يشعل فتيل الحرب : الشيخ الكسواني
  الدينية في األقصى

 

المبارك الشيخ عمر  المسجد األقصى قال مدير
الكسواني إن االحتالل اإلسرائيلي يحاول استغالل األعياد 

المسجد األقصى من  اقتحامات اليهودية لزيادة وتيرة
 .المستوطنين

وأكد الكسواني في بيان صدر له، أن المسجد 
األقصى خالص للمسلمين، وكافة القرارات األممية وبينها 

 .قرارات اليونسكو تؤكد ذلك

فاع وطالب الدول العربية واإلسالمية بمواصلة الد
عن المسجد األقصى والوقوف إلى جانبهم، وأن تقف إلى 
جانب دائرة األوقاف في دفاعها عنه ألنه ليس 

 .للفلسطينيين وحدهم بل للمسلمين كافة

ودعت جمعيات يهودية المستوطنين إلى تصعيد 
" الحانوكاة"ًعمليات االقتحام لألقصى، تزامنا مع عيد 

 .العبري، الذي يستمر ألسبوع
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عجوز فلسطيني ترفض ".. شيخ األسرى"
  اسرائيل اطالق سراحه

  

ثمانون عاما وأكثر مضت  -فلسطين المحتلة 
من عمره، وأمراض تتوغل بقسوة في جسده الهزيل لم 

الفلسطيني فؤاد الشوبكي، لدى " شيخ األسرى"تشفع لـ
 سنة من ١٣د سلطات االحتالل اإلسرائيلي لتفرج عنه بع

  .اعتقاله

وفي السنوات األخيرة بات المعتقل الشوبكي، 
الذي لم يعد يقوى حتى على المشي والحركة لعدة 
خطوات، يواجه مخاطر حقيقية تهدد حياته بسبب 
ٕانتكاسة وضعه الصحي واصابته بأمراض عديدة منها 
سرطان البروستاتا، والضغط، وماء زرقاء في العين، 

  .ل إحدى كليتيهإضافة إلى استئصا

وتقول عائلة المعتقل الفلسطيني، الذي يحمل 
رتبة لواء بالسلطة الفلسطينية، إن لديها مخاوف حقيقية 
على حياته، وتطالب المؤسسات الرسمية، والحقوقية دول 
عربية وأجنبية للتدخل العاجل للضغط على السلطات 

  .اإلسرائيلية إلطالق سراحه

  في خطر" شيخ األسرى"حياة 
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، "شيخ األسرى"يطلق على الشوبكي لقب و
يعد أكبر ) غير حكومي(وبحسب نادي األسير الفلسطيني 

  .معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل

ويقول حازم الشوبكي، نجل اللواء المعتقل، 
نعتقد أن والدي سيكون الشهيد األسير : "لألناضول

  ."القادم، في حال عدم إطالق سراحه

الفلسطيني محمود ناشدنا الرئيس : "ويضيف
عباس، والقيادة الفلسطينية، ومؤسسات دولية وحقوقية 

  ."لإلفراج عن والدي، وحتى اآلن ال يوجد أي جديد

بات والدي بحالة صحية متردية، أخبرنا : "ويتابع
من قبل محاميه أنه ال يقوى على الحركة، خاصة بعد أن 
جريت له عملية استئصال كلية، وترك جرحه شبه 

  ."مفتوح

أن والده يغيب عن الوعي لفترات " حازم"ويشير 
  .متباينة وبشكل مستمر

ماذا تريد دولة االحتالل من عجوز بلغ : "ويقول
  ." عاما، ومصاب بالعديد من األمراض٨١من العمر 

هيئة شؤون األسرى والمحررين التابعة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، كانت بدورها، قد قدمت طلبا إلى 

" الشوبكي"ن اإلسرائيلية لإلفراج عن اللواء مصلحة السجو
  .وهو ما رفضته األخيرة

ويقول قدري أبو بكر، رئيس الهيئة، لألناضول، 
جهودا رسمية تبذل من قبل الرئاسة الفلسطينية، "إن 

ووزارة الخارجية، مع العديد من األطراف، لإلفراج عن 
  ."الشوبكي

ويشير أن الرئيس عباس طلب تقريرا مفصال 
وضعه الصحي، ووجه مسؤولين ببذل جهود لإلفراج عن 
  .عنه

إسرائيل لم تقبل اإلفراج عن المعتقل : "ويقول
الشوبكي، رغم تقدمه في السن ووضعه الصحي 

  ."المتردي

ويعبر أبو بكر عن مخاوف القيادة الفلسطينية 
  ."الشوبكي"من استشهاد 

ما الخطر الذي سيشكله عجوز بهذا : "ويقول
بكل هذه األمراض، إسرائيل تواصل العمر، ومصاب 

  ."االنتهاكات، وال يوجد لديها أي نظر للحالة اإلنسانية

وبحسب معطيات لنادي األسير الفلسطيني، 
 معتقال ٢٢٢اطلع عليها مراسل األناضول، فقد استشهد 

  .١٩٦٧في السجون اإلسرائيلية منذ العام 

 معتقال من إجمالي ٦٧وتشير المعطيات أن 
لسجون اإلسرائيلية، استشهدوا نتيجة اإلهمال الشهداء با

، )بعد اعتقالهم( نتيجة القتل العمد ٧٥الطبي المتعمد، و
 معتقلين نتيجة إطالق النار بشكل مباشر عليهم ٧و

  .داخل السجون

 معتقال إثر التعذيب داخل ٧٣كما استشهد 
  .السجون اإلسرائيلية

ووصل عدد المعتقلين الفلسطينيين بالسجون 
 ٤٠ طفل و٢٠٠ معتقل، بينهم ٥٠٠٠ائيلية إلى اإلسر

 مريض، ٧٠٠و) بدون تهمة( معتقل إداريا ٤٠٠امرأة، و
  .حسب بيانات رسمية فلسطينية

  من هو اللواء المعتقل؟ 

والمعتقل الشوبكي كان المسؤول عن اإلدارة 
المالية العسكرية في السلطة الفلسطينية، وشغل منصب 

س الفلسطيني الراحل ياسر المستشار المالي السابق للرئي
  .عرفات، ويحمل رتبة لواء

كانون  /وهو من مواليد قطاع غزة في يناير
  . أبناء أكبرهم حازم٦، ومتزوج ولديه ١٩٤٠الثاني عام 

وشغل الشوبكي قبل اعتقاله عدد من المناصب 
ومنظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة " فتح"في حركة 
  .الفلسطينية
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، والمجلس "فتح" الثوري لـوكان عضوا بالمجلس
العسكري األعلى للثورة الفلسطينية، والمسؤول المالي في 

  .التابعة لمنظمة التحرير" قوات الثورة"

وتنقل إلى جانب الرئيس الفلسطيني ياسر 
عرفات من األردن إلى لبنان وسوريا وتونس، حتى عاد 

 عقب توقيع اتفاق ١٩٩٥إلى أرض فلسطين في العام 
  .١٩٩٣ن منظمة التحرير، إسرائيل عام بي" أوسلو"

 تم التحفظ على الشوبكي ٢٠٠٢وفي العام 
الفلسطيني، " أريحا"بحراسة أمريكية وبريطانية، في سجن 

شرقي الضفة الغربية المحتلة، وذلك لكونه مطلوبا 
إلسرائيل بتهمة المسؤولية عن محاولة تهريب أسلحة 

  .إلى األراضي الفلسطينية

، ٢٠٠٦سرائيلي في العام واقتحم الجيش اإل
وتمكن من اعتقال الشوبكي وقضت محكمة " أريحا"سجن 

 عاما، ١٧ عاما خفضت الحقا إلى ٢٠إسرائيلية بسجنه 
بتهمة المسؤولية عن محاولة تهريب سفينة تحمل على 
متنها أسلحة رشاشة، وصواريخ، ومواد شديدة االنفجار، 

  ."كارين أيه" والتي عرفت بسفينة 

 قوات خاصة إسرائيل في العام واستطاعت
 السيطرة على السفينة في البحر األحمر، وقالت ٢٠٠٢

في حينه إن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يقف 
  .خلفها

وزعمت إسرائيل، آنذاك، أن السفينة كانت تعتزم 
إلقاء شحنة األسلحة قبالة سواحل قطاع غزة لتتسلمها 

  .الفلسطينيةفيما بعد قوات البحرية التابعة للسلطة 
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 ألف منزل مقدسي مخطرة بالهدم )١٨(
  

عند سماع هذا الخبر المتعلق  -  كمال زكارنة
عرقي، التي تمارسها سلطات االحتالل بسياسة التطهير ال

الصهيوني في االراضي الفلسطينة المحتلة، وفي طليعتها 
القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين 

ضرورة الدعوة الى  المحتلة،فان اول ما يتبادر الى الذهن،
يمكن ان يحمي هذا العدد الهائل  تدخل دولي حاسم ورادع،

وبجهود  ين بنوها بحبات العرق،من منازل الفلسطينيين الذ
ودفعوا تحويشة العمر لبنائها إليواء عائالتهم  ذاتية،

ومنع جرافات االحتالل من الوصول اليها ونهشها  وأسرهم،
ويضيع تعب  بانيابها وتدميرها وجعلها ركاما وحطاما،

ويتحول  السنين وااليام في لحظة لم تكن في الحسبان،
 ائمين على وجوههم في العراء،الساكنين فيها الى تائهين ه
   دون مأوى فوقهم وال تحتهم

هذا العدد الضخم من البيوت والمنشآت المهددة 
يقطنها اكثر من مئة الف نسمة  بالهدم،تعادل مدينة كبيرة،

،اذا نفذت سلطات االحتالل تهديداتها سوف تصبح اثرا بعد 
 ويهيم عشرا االلوف من الفلسطينيين في كل مكان، عين،

التي سوف تطال  ذا مضت قوة االحتالل بهذه السياسة،وا
فان  جميع المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية الحقا،

تفريغ االراضي الفلسطينية بهذا االسلوب االقتالعي 
ان لم تجد  سوف يصبح نهجا احتالليا متبعا، التدميري،

  .رادعا دوليا قويا يوقف هذه السياسة االجرامية

ا عبر جميع المنظمات والهيئات يجب التحرك سريع
الدولية ،ودول العالم المؤثرة وتحريك الجهود السياسية 
العربية واالسالمية المشتركة لمنع حدوث هذه المجزرة غير 

وال بد من التصدي لها بكل  المسبوقة في التاريخ البشري،
الوسائل واالمكانات لحماية ممتلكات المواطنين الفلسطينيين 

   الثبات والصمود في ارضهم ومنازلهموتمكينهم من 

الى جانب اخطارات الهدم الجماعي للبيوت 
والمنشآت الفلسطينية ،هماك تهديدات وزير الحرب 
والعدوان الصهيوني ،بتسجيل اراضي في الضفة الغربية 
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وهذا يعني ان تلك االراضي اصبحت  بأسماء المستوطنين،
قانون الضمة دون الحاجة لسن  بشكل تلقائي،» اسرائيلية«

الن مجرد التصرف بها ضمن  والسيادة االحتاللية عليها،
فهذا يعني انتزاعها من  القوانين واالنظمة االحتاللية،

 اصحابها الشرعيين وتحويلها لملكية المستوطنين الغزاة،
   بقرار رسمي من حكومة االحتالل

االستعجال غير المسبوق في عملية االستيالء 
وتفريغها من  فة الغربية المحتلة،على االراضي في الض

 والسمتوطنين، سكانها الشرعيين وزراعتها بالمستوطنات
ويوازي ذلك هجوم كاسح على االرض والمنزل واالنسان في 
القدس الشرقية المحتلة لتفريغها ايضا من الوجود 

بكل تأكيد يخفي وراءه اهدافا صهيونية  الفلسطيني،
مشروع التاريخي ذات صلة مباشرة بال استراتيجية،

الصهيوني الذي سوف تصل شظاياه مساحات اكبر بكثير 
  .من مساحة فلسطين المحتلة

وما يترتب عليها  خطورة سياسة االحتالل هذه،
يتطلب تحركا  من نتائج كارثية على فلسطين ومحيطها،

والعمل  عربيا جماعيا سريعا وجادا على المستوى العالمي،
وعدم االعتماد على المحكمة  على انقاذ ما يمكن انقاذه،

   النها تتحرك بعد وقوع الحدث الجنائية الدولية فقط،

بأن كل ما تقوم به سلطات  يجب ان يقتنع العالم،
يهدف الى تفريغ  االحتالل االسرائيلي في فلسطين المحتلة،

االرض من السكان الفلسطينيين واالستيالء عليها لصالح 
نية والدفاع عن النفس وان جميع الحجج االم االستيطان،

  .التي تسوقها كاذبة وواهية وباطلة

  ١١ ص٣٠/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  
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  االحتالل يعتقل فتيين من القدس المحتلة
 

 اعتقلت قوات االحتالل –القدس المحتلة 
، مساء اليوم، فتيين بعد اقتحام منزليهما في "اإلسرائيلي"

 .لةبلدة العيسوية بالقدس المحت

ووفق المصادر المقدسية، فقد اقتحمت قوات 
االحتالل منزل عائلة كليب في العيسوية، وقامت بتفتيش 
المنزل وتخريب محتوياته ثم اعتقلت محمد وأحمد كليب 

  .من منزلهما

، حملته الشرسة "اإلسرائيلي"ويواصل االحتالل 
 أشهر على التوالي، ٦ضد أهالي بلدة العيسوية منذ 

اقتحام المنازل وتعزيز قواته بشكل يومي في حيث يقوم ب
  .أنحاء البلدة، ويشن حمالت اعتقاالت يومية

  ١/١٢/٢٠١٩ فلسطين اليوم

* * * * *  

االحتالل يصادق على بناء حي استيطاني في 
 قلب الخليل

  

 اقتحم عشرات - وكاالت -فلسطين المحتلة 
المستوطنين أمس األحد، باحات المسجد األقصى المبارك 

 جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة من
  .االحتالل اإلسرائيلي

وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، بأن 
 ٣٢ موظفا من حكومة االحتالل و٢٠ مستوطنا و٨٦

طالبا يهوديا اقتحموا باحات المسجد األقصى خالل فترة 
  .االقتحامات الصباحية

ائيلي وأصدر مركز القدس لدراسات الشأن اإلسر
والفلسطيني، تقريره الشهري لشهر تشرين الثاني، والذي 
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اشتمل على تقرير الشهداء واألسرى واالنتهاكات 
االسرائيلية ضد الفلسطينيين، وكذلك تقرير االستيطان 

  .واقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى

وذكر التقرير أن أعداد المستوطنين الذين 
ر تشرين الثاني اقتحموا المسجد األقصى، خالل شه

المنصرم، تصاعد، حيث وصل عدد المستوطنين الذين 
ً مستوطنا، بينهم عناصر في ٢٤٥٠اقتحموا األقصى 

جيش االحتالل بلباسهم العسكري، وما يسمون بطالب 
  .الهيكل المزعوم

ً شهيدا ارتقوا في ٤٣وأشار مركز القدس أن 
 شهداء من الخليل وآخر من القدس، ٣تشرين الثاني، 

ً شهيدا من قطاع غزة غالبيتهم خالل ٣٨ما ارتقى في
العدوان على القطاع عقب اغتيال القيادي في سرايا 

  .القدس بهاء أبو العطا

وأشارت الدراسة الى أن حاالت االعتقال التي 
نفذها جيش االحتالل في مختلف مناطق الضفة الغربية 

 حالة اعتقال، ٣١٤خالل تشرين الثاني المنصرم، بلغت 
  . سيدات٤ً طفال و٣٤ت طال

وأمر وزير الجيش االسرائيلي نفتالي بينيت ببناء 
» الحسبة«حي استيطاني في سوق الخضار القديم 

ونقلت المواقع االسرائيلية عن وزير جيش . بمدينة الخليل
بمنسق الحكومة في « يسمى االحتالل انه أوعز الى ما

يط بإخطار بلدية الخليل بالتخط» الفلسطينية االراضي
إلقامة حي استيطاني جديد في مجمع سوق الخضار 

  .>>...القديم

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

  .المحتلة

وقال نادي االسير الفلسطيني في بيان، ان قوات 
ائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن بيت االحتالل االسر

لحم والخليل ونابلس وطولكرم وقلقيلية وجنين، واعتقلت 
  .>>...المواطنين السبعة عشر بزعم انهم مطلوبون

إلى ذلك، قالت هيئة شؤون األسرى . .<<
والمحررين، أمس األحد، إن سجن عسقالن يشهد 
 أوضاعا كارثية، وفق ما نقلت عن أسرى ُأعيدوا إلى

  .السجن بعد نقلهم إلى سجن نفحة

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

  .يواجهونها بغياهب الزنازين

وجد األسرى المصاحف «وأضاف محامي الهيئة 
األرض، وكذلك جميع مقتنياتهم ّممزقة وملقاة على 

ّومالبسهم محطمة وملقاة في الساحة منذ شهر، فيما 
وجدوا كتابات مسيئة للدين اإلسالمي ولألسرى خطها 

بعوا في السجن خالل تلك سجناء إسرائيليون كانوا قد ق
  .»الفترة

 ١ص ٢/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

   أطفال٤ مقدسيين بينهم ٦اعتقال 

  

 االحتالل، فجر اليوم والليلةاعتقلت قوات 

الماضية، ستة مقدسيين، بينهم أربعة أطفال تم تحويلهم 
لالحتالل في القدس للتحقيق  جميعا إلى مراكز تابعة

  .معهم

إسحاق خالد أبو : وشملت االعتقاالت الشابين
 جنوب سلوان تايه، وعالء توفيق أبو تايه من سكان بلدة

  .المسجد األقصى

 ركز معلومات وادي حلوة أنمن جانبه، أفاد م

 ١٢قوات االحتالل اعتقلت الطفلين أحمد خليل كليب 
وحولتهما للتحقيق في مركز  ً عاما،١٦عاما، وشقيقه 

  .تابع لها بشارع صالح الدين وسط مدينة القدس
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باعتقال  ولفت المركز إلى أن االحتالل سبق ذلك
ً عاما، ١٦مصطفى إياد غزالة : الطفلين الشقيقين

ًعاما من سكان البلدة القديمة في  ١٥ب غزالة ومصع
المبرح،  القدس المحتلة بعد االعتداء عليهما بالضرب

  .وتفتيش منزليهما بصورة استفزازية

  ٢/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 في القدس القديمة ًاالحتالل يقتحم منزال
  ويعتقل شقيقين بعد االعتداء عليهما

 

االحـتالل  ي حلوة ان قواتقال مركز معلومات واد
ًاقتحمــت، يــوم أمــس األحــد، منــزال يعــود لعائلــة غزالــة فــي 

القديمة بالقدس المحتلة واعتـدت علـى أفـراد األسـرة  البلدة
  .وحشية بالضرب المبرح وبصورة

 الطفل ولفت المركز إلى أن االحتالل اعتقل كذلك

 أحــد إلــىمــصعب غزالــة وشــقيقه مــصطفى وتــم اقتيادهمــا 
  .حتالل في القدس للتحقيق معهمامراكز اال

  ٢/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مشروع استيطاني جديد .. امعانا في التهويد
  في قلب الخليل

  

ــــــل – عــــــوض الرجــــــوب ــــــة  - الخلي أمتــــــار قليل
يتوسطها جدار إسـمنتي شـاهق االرتفـاع وأسـالك شـائكة، 
تفصل المحل التجاري المتواضع للمسن الفلـسطيني نـاجي 

بطش في البلدة القديمة من الخليـل، عـن محلـه الـسابق ال
  .بمنطقة الحسبة في قلب المدينة

الــسمن "يقــول الــشيخ الثمــانيني إنــه عــايش أيــام 
فــي كنايــة عــن قــوة الــسوق التجــاري، حيــث كــان " والعــسل

ت " بسطة"يمتلك مقهى و ّـلبيع الخضار، لكن تلك األيام ول
يـع الخـضار وذهب معهـا مجمـع سـيارات وأسـواق كاملـة لب

الـذي ) سـوق الجملـة(والحبوب والدواب، بما فيها الحسبة 
  .ينوي االحتالل إقامة مستوطنة على أنقاضها

وصــادق وزيــر األمـــن اإلســرائيلي نفتــالي بينيـــت 
ــين ــؤرة اســتيطانية جديــدة مكــان  أمــس االثن علــى إقامــة ب

سوق الجملة، وأوعز لمنسق أعمال حكومـة االحـتالل فـي 
ميل أبو ركن ولـإلدارة المدنيـة بالـشروع األراضي المحتلة ك

في التخطيط للبؤرة الجديدة على حساب البناء الفلسطيني 
  .في المكان

 ١٩٩٤نكبة 

وظلت المنطقة المحيطة بالمسجد اإلبراهيمي فـي 
البلــدة القديمــة مــن الخليــل، بمــا فيهــا األســواق الــشعبية 
وســوق الجملــة، تنــبض بالحيــاة ويؤمهــا التجــار مــن كافــة 

ء فلسطين، حتـى أقـدم المـستوطن بـاروخ غولدشـتاين أنحا
ـــوم  ـــاب مجـــزرة فـــي المـــسجد اإلبراهيمـــي ي ـــى ارتك  ٢٥عل

، فــأغلق االحــتالل المنطقــة بالكامــل ١٩٩٤شــباط  /فبرايــر
  .وعزلها عن باقي المدينة

وألقى إغالق المنطقة الحيوية في الخليل بظاللـه 
رتهم على الحـارات واألزقـة المجـاورة، فانتقـل الـسكان بتجـا

إلى مناطق أكثر أمنا فـي الجـزء الخاضـع لـسيطرة الـسلطة 
ــى  ــدة القديمــة إل ــا حــول البل ــة، مم ــسطينية مــن المدين ّالفل
مدينــة أشـــباح بـــإغالق مئـــات المحـــالت بـــأوامر عـــسكرية 
ومئــات أخــرى لعــدم تمكــن المتــسوقين مــن الوصــول إليهــا 

  .بفعل إجراءات االحتالل واعتداءات المستوطنين

ــة وتقــسم إجــراءات  االحــتالل وســط الخليــل المدين
إلى شطرين جنوبي وشمالي، فبات االنتقال بينهما يحتاج 
ــت  ــر مــن خمــسة كيلــومترات بعــدما كان إلــى االلتفــاف ألكث
ُالمسافة صفرا، بينما يمنع الفلسطينيون من دخول بعـض 

  .المناطق كشارع الشهداء ومنطقة الحسبة

ـــة  ـــبطش إن قراب ـــي ٥٠يقـــول ال ـــا ف  محـــال تجاري
فـضال  سبة سـتزال عـن الوجـود بإقامـة البـؤرة الجديـدة،الح

 مغلقـة ٦٠٠ محال تجاريا، منهـا نحـو ١٣٦٨عن إغالق 
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بــأمر عــسكري منــذ المجــزرة، والبــاقي مغلــق لقلــة الزبــائن 
وانعدام حركة المتسوقين نتيجة إجراءات االحتالل وانتشار 

  .البؤر االستيطانية

 زحف وتشاؤم

الثمانيني عبدو مقابل محل البطش، يعمل الحاج 
ّقيمـا علـى مـسجد الـسنية القريـب منـذ ) أبـو نـافز(شاهين  ّ

ــار فقــط بحــضور ٤٠ ــصالة ســاعات النه ــا، ويقــيم ال  عام
اثنين أو ثالثة فقط من المصلين، مستذكرا أجـواء مـا قبـل 
المجــزرة حــين كــان المــسجد يمتلــئ ويــصلي النــاس الفجــر 

  .في األزقة

 شـــرقي ومـــع إقامـــة البـــؤر االســـتيطانية الجديـــدة
ــإن ــتم الزحــف  المــسجد، ف ــافز أن ي ــو ن أكثــر مــا يخــشاه أب

على ما تبقى من بيوت ومحالت تجارية واالستيالء عليها 
وتهويــدها، ويــذهب فــي التــشاؤم إلــى توقــع الترحيــل خــالل 

  .عامين قادمين إذا استمر سياسة التوسع االستيطانية

أما الناشط المتتبع النتهاكات االحتالل في محيط 
اإلبراهيمي رائد أبو رميلة، فلخـص مخـاطر البنـاء المسجد 

الجديد في التأثير المباشر على الوجود الفلسطيني، فضال 
عن سـرقة وهـدم المبـاني التاريخيـة واإلسـالمية، واإلمعـان 
فــي سياســة الفــصل العنــصري المطبقــة حتــى فــي الــشوارع 

  .بعشرات الحواجز والمتاريس

ء الجديـد وتسعى سلطات االحتالل من خالل البنا
إلــــى إحــــداث تواصــــل بــــين المــــسجد اإلبراهيمــــي والبــــؤرة 

  .الجديدة وباقي البؤر االستيطانية في قلب الخليل

 فصل عنصري

ـــال مؤســـس تجمـــع  " شـــباب ضـــد االســـتيطان"وق
ــــسى عمــــرو إن ســــلطات االحــــتالل ســــتهدم بالكامــــل  عي
المحالت التجارية الفلسطينية المغلقة منذ المجزرة، وتقـيم 

ة اســـتيطانية، ممـــا يعـــزز ســـرقة الهويـــة  وحـــد١٧عليهـــا 
  .الوطنية والثقافية الفلسطينية في قلب المدينة

وأضــــاف عمـــــرو فــــي حديثـــــه للجزيــــرة نـــــت أن 
االحتالل يهدف من اسـتيالئه علـى سـوق الخـضار القـديم 
إلــى تعميــق سياســة الفــصل العنــصري والتمييــز العرقــي، 

ف مـن مرجحا زيادة اإلغالقات واالعتداءات المتكـررة والعنـ
  .قبل المستوطنين المتطرفين على أهالي مدينة الخليل

وأوضــــح أن البنــــاء الجديــــد ســــيمنع أي تواصــــل 
جغرافي وعمراني بين أحياء المدينة، مطالبا أبنـاء الـشعب 
الفلــــسطيني بالتوحــــد والعمــــل علــــى مقاومــــة المــــشاريع 
ــى المحكمــة  ــورا إل ــادة ف االســتيطانية، وضــرورة توجــه القي

  .الجنائية الدولية

وحـــسب عمـــرو، فـــإن مـــستوطني الخليـــل تلقـــوا 
بالسماح لهـم بالبنـاء فـي  سابقا وعودا من عدة مسؤولين

هــــذه المنطقــــة، وحــــاولوا االســــتيالء عليهــــا، إال أن بلــــدة 
الخليل تابعـت الموضـوع قـضائيا، مـضيفا أن المـستوطنين 
اســتأنفوا العمــل فــي الــسوق قبــل شــهور رغــم أن القــضاء 

  .هاإلسرائيلي لم يقل كلمت

يشار إلى أن لالحتالل خمس بؤر استيطانية في 
 مـستوطن، ٥٠٠البلدة القديمة من الخليـل، يـسكنها نحـو 

فــــي حــــين تنتــــشر عــــشرات الحــــواجز العــــسكرية الثابتــــة 
ّوالمأهولة، مما حول البلدة إلى معازل وحياة الـسكان إلـى 

  .جحيم

بما فيها  -وتقع البلدة القديمة من الخليل 
" ٢خ" ضمن منطقة أطلق عليها -  المسجد اإلبراهيمي

 بين منظمة ١٩٩٧الموقع عام " اتفاق الخليل"حسب 
التحرير الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية، وتشكل نحو 

 ٤٥من مساحة مدينة الخليل ويسكنها نحو % ٢٠
فلسطينيا، في حين تسلمت السلطة الفلسطينية المساحة 

ألف  ٢٢٠ويقطنه نحو " ١خ"المتبقية وأطلق عليها 
  .فلسطيني

  ٢/١٢/٢٠١٩الجزيرة 

* * * * *  
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مواجهات عنيفة بمخيم شعفاط ودهم : القدس
  منزل في عناتا بوحشية

 

 وسط القدس المحتلة، مخيم شعفاط شهد

عنيفة بين الشبان وقوات االحتالل التي  مواجهات
قنابل الصوت الحارقة  اقتحمت المخيم فجر اليوم، وأطلقت

 واألعيرة المطاطية بصورةوالغازية السامة المدمعة 

عشوائية ومكثفة ما أوقع عددا من حاالت االختناق 
 .الحادة

من جهة ثانية، اقتحمت قوات االحتالل، فجر 
في  شعفاط اليوم، منزال في بلدة عناتا المجاورة لمخيم

 .القدس المحتلة، وعبثت بمحتوياته بتفتيشات استفزازية

تحم منزل وقال مراسلنا في القدس ان االحتالل اق
الرفاعي في عناتا   فائق  الشقيقين محمد ومهند

  .خرابا عقب تفتيشه بصورة وحشية ّوخلف

 ٣/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ارتفاع وتيرة االستيطان داخل المدينة وبمحيط 
عبر األنفاق ودعوات فلسطينية لتحرك  األقصى

 دولي
  

ّ كثفت سلطات - عمان – نادية سعد الدين
الل االسرائيلي خالل الفترة األخيرة، تنفيذ المشاريع االحت

ّاالستيطانية داخل المدينة المقدسة، وبمحيط المسجد 
ًاألقصى المبارك وأسفله، من خالل األنفاق، تزامنا مع 

التعليم، عبر إغالق ” ّألسرلة“مساعيها الدؤوبة 
ّالمؤسسات التعليمية المقدسية، ومحاوالت فرض المنهاج 

  .ي على المدارس الفلسطينية بالقدساإلسرائيل

وتأتي خطوة االحتالل تزامنا مع خطوات مشابهة 
حثيثة لتهويد المدينة المقدسة وطمس هويتها العربية 
اإلسالمية، وسط دعوات فلسطينية دؤوبة للتحرك الدولي 

لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والضغط لجهة 
  .اضي المحتلةوقف انتهاكات االحتالل في األر

وحذرت وزارة األوقاف والشؤون الدينية في 
الحكومة اإلسرائيلية تعمل بدأب “األراضي المحتلة من أن 

شديد على تغيير المعالم فوق األرض وتحتها لمدينة 
القدس المحتلة، في محاولة إلحكام السيطرة عليها، 
وتزوير تاريخها وتراثها العربي اإلسالمي، وفصلها عن 

  .”الفلسطينيمحيطها 

ُسلطات االحتالل تسارع الزمن “وقالت إن 
بمشاريعها االستيطانية في القدس المحتلة، وبمحيط 

  .”المسجد األقصى المبارك وأسفله من خالل األنفاق

خطورة مصادقة سلطات االحتالل “ونوهت إلى 
الذي يربط جبل الزيتون ” القطار الهوائي“على خطة 

المحاذية لحي ” يقة الجرسحد“بحائط البراق، ويمر بين 
الطالبية، وموقع في سلوان، حيث تخطط ما تسمى 

االستيطانية لبناء مركز كبير للزوار ) إلعاد(جمعية 
  .”هناك

يأتي ذلك على وقع اندالع المواجهات العنيفة، 
أمس، بين المواطنين الفلسطينيين وقوات االحتالل، أثناء 

يم شعفاط، شمال ّاقتحامها بالقوة العسكرية العاتية لمخ
شرق مدينة القدس، ومداهمتها للعديد من المنازل 

  .وتخريب محتوياتها واالعتداء على ساكنيها

وأطلقت قوات االحتالل القنابل الصوتية والغاز 
المسيل للدموع تجاه المواطنين المنتفضين ضد عدوانها، 
مما أدى إلى وقوع العديد من اإلصابات، والمردفة 

  .ن صفوفهمباالعتقاالت، بي

ولم تكتف قوات االحتالل بذلك؛ حيث وفرت 
ّالحماية األمنية المشددة القتحام المستوطن اليميني 
المتطرف، يهودا غليك، للمسجد المسجد األقصى المبارك 

  .برفقة عشرات المستوطنين المتطرفين
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وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس 
 المستوطنين قاد اقتحام“المحتلة إن المتطرف غليك 

، وسط ”باب المغاربة“المتطرفين لألقصى، من جهة 
تعزيزات عسكرية إسرائيلية مشددة، ونفذوا جوالت 
استفزازية داخل باحاته، قبيل مغادرتهم من باب 

  .”السلسلة

ورصدت وزارة األوقاف والشؤون الدينية في 
األراضي المحتلة، في تقريرها الصادر أمس، انتهاكات 

المقدسات الدينية، السيما المسجد األقصى االحتالل ضد 
 مرة خالل ٢٣المبارك، الذي دنسه االحتالل واقتحمه 

  .الشهر الماضي

سلطات االحتالل تستهدف من وراء “وبين إن 
تكرار اقتحامات األقصى بالفترتين جعلها أمرا واقعا، 

  .”وتقسيما زمانيا ومكانيا

أبناء الشعب “وأكدت الوزارة الفلسطينية إن 
الفلسطيني والمرابطين والمرابطات في المسجد األقصى، 
سيحبطون مساعي االحتالل، وسيفشلون مخططاته، 
ًحيث سيبقى المسجد عنوانا للمسلمين، خالصا لهم  ً

  .”وحدهم، ورمز عزتهم

اقتحام وزير الزراعة السابق في “وأشارت إلى 
حكومة االحتالل، يوري ارئيل، المسجد األقصى مرتين مع 

وطنين، وتنفيذهم الجوالت االستفزازية في أرجائه، المست
  .”وسط محاولة بعضهم أداء طقوس تلمودية

فيما ما يزال المشهد نفسه عند مصلى باب 
االستهداف اإلسرائيلي الواضح للمكان “الرحمة، حيث 

وسط محاوالت متكررة إلقامة طقوس وحركات تلمودية في 
اءات المشددة محيطه، وقيام قوات االحتالل بفرض اإلجر

  .”ٕعنده، وابعاد المصلين منه

ولفت وكيل وزارة األوقاف اإلسالمية، حسام أبو 
االستهداف اإلسرائيلي للشخصيات المقدسية، “الرب، إلى 

ًوموظفي األوقاف، أبعدت شرطة االحتالل، مؤخرا، نائب 

مدير دائرة األوقاف اإلسالمية، الشيخ ناجح بكيرات، عن 
ثة أشهر، عدا عن اعتماد سياسة المسجد األقصى، لثال

  .”اإلبعاد واالعتقاالت بحق سدنة المسجد

ًمقبرة باب الرحمة لم تسلم، أيضا، من “وقال إن 
اعتداءات المستوطنين بحقها، عبر تنفيذ الطقوس 

الدول العربية “ً، داعيا ”التلمودية والرقصات االستفزازية
تلة واإلسالمية إلى القيام بواجبها تجاه القدس المح

  .”والمسجد األقصى، ودعم صمود المقدسيين

إجراءات االحتالل بحق أبناء “وشدد على أن 
الشعب الفلسطيني ومؤسساته في القدس، وحملة 
ًاالستيطان المحمومة واالعتقاالت لن تزيدهم إال ثباتا 

  .”ًوصمودا

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
س، عدنان الحسيني، التحرير، رئيس دائرة شؤون القد

استهداف القيادات الفلسطينية في القدس المحتلة، “إن 
، ”يأتي في إطار محاولة تهويد المدينة بكل ما فيها

ترتفع وتيرة االعتداءات، واستهداف القدس “ًمتوقعا أن 
وأضاف الحسيني، في تصريح له، إن .”بكل مكوناتها

ٕأمواال ضخمة تضخ للتوسع االستيطاني واقامة“ ُّ ً 
المستوطنات اإلسرائيلية، في محاولة لجر الشعب 

   .”الفلسطيني إلى معركة كبيرة

بدوره، حذر رئيس أساقفة سبسطية للروم 
خطورة “األرثوذكس، المطران عطا اهللا حنا، من 

استهداف االحتالل للمؤسسات التعليمية في القدس، 
ّواغالق ما تبقى من مؤسسات إعالمية وصحية ومقدسية  ٕ

المنظمات الدولية والمجتمع الدولي “ًاعيا ، د”قديمة
  .”بالضغط على االحتالل إلعادة فتحها

ُاالحتالل يهاجم ويغلق مؤسسات “وقال إن 
رسمية فاعلة في المدينة المقدسة، مثل مكتب التربية 
والتعليم، الذي يعمل تحت مظلة األوقاف اإلسالمية، بما 

ء المنهاج يستهدف العملية التربوية كمقدمة من أجل إلغا
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ٕالفلسطيني، واحالل المنهاج اإلسرائيلي مكانه، عدا 
  ”.طمس معالم القدس العربية الفلسطينية

هذا االستهداف يمس باالتفاقيات “وأفاد بأن 
الموقعة مع الحكومة األردنية، والتي تتبع لها دائرة 
األوقاف اإلسالمية في القدس، والتي بموجب االتفاقيات، 

 المقدسات واألوقاف، وما لها من هي التي ترعى وتدير
  .”مدارس ومؤسسات صحية وتعليمية

اإلدارة األميركية تستهدف القدس “وأكد أن 
، وعبر دعمها لسلطات ”صفقة القرن“بتطبيق ما يسمى 

االحتالل بإجراءاتها غير القانونية، والتي كان آخرها 
  ”.ًشرعنة االستيطان، واعتباره قانونيا

الحتالل إغالق مديرية بقرار سلطات ا“ّوندد 
التربية والتعليم، واعتقال مدير التربية والتعليم، سمير 
جبريل، واستهداف المؤسسات الفلسطينية في القدس 

المحتلة، ومنها تلفزيون فلسطين، والمركز الصحي 
  .”العربي

عملية استهداف “ونوه المطران حنا إلى أن 
االحتالل التعليم الفلسطيني في القدس، بدأت منذ عدوان 

، فيما ال تعد عملية فرض المنهاج ١٩٦٧العام 
اإلسرائيلي على المدارس الفلسطينية في المدينة باألمر 
الجديد، بل سياسة قديمة حديثة، وسط تصدي 
ًالشخصيات الوطنية المقدسية له دوما، حفاظا على  ً

  .”الهوية الفلسطينية، والوجود المقدسي العريق

 القدس، السيما خطورة الوضع في“وحذر من 
عملية أسرلة التعليم، التي تمس الوجود والهوية، بما 
يتطلب وقفة فلسطينية جدية، ضد إجراءات االحتالل غير 

 .”القانونية، وغير الشرعية

  ١٩ ص٤/١٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

االحتالل يعتقل فتى وسيدة من باحات المسجد 
  األقصى

 

شرطة االحتالل  اعتقلت – وفا – القدس
إلسرائيلي، مساء الثالثاء، فتى وسيدة من باحات ا

 .المسجد األقصى المبارك

مصادر محلية، بأن شرطة االحتالل  وأفادت
امارة، أثناء  اعتقلت الفتى مجد كبها والسيدة منتهى

أدائهما الصالة عند مصلى باب الرحمة في المسجد 
المبارك، وأبعدت عددا من النساء المتواجدات  األقصى
 .اقتحامات المستوطنين  الرحمة، لتسهيلعند باب

المتطرف اإلسرائيلي غليك وعشرات  وكان
المسجد األقصى  المستوطنين اقتحموا ظهر اليوم باحات

  .من جهة باب المغاربة، ونفذوا فيها جوالت استفزازية

 ٤/١٢/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

مواجهات عنيفة بمخيم شعفاط ودهم : القدس
  تا بوحشيةمنزل في عنا

 

 وسط القدس المحتلة، مخيم شعفاط شهد

عنيفة بين الشبان وقوات االحتالل التي اقتحمت  مواجهات
قنابل الصوت الحارقة والغازية  المخيم فجر اليوم، وأطلقت

عشوائية ومكثفة  السامة المدمعة واألعيرة المطاطية بصورة
 .ما أوقع عددا من حاالت االختناق الحادة

، اقتحمت قوات االحتالل، فجر من جهة ثانية
في  شعفاط اليوم، منزال في بلدة عناتا المجاورة لمخيم

القدس المحتلة، وعبثت بمحتوياته بتفتيشات 
وقال مراسلنا في القدس ان االحتالل اقتحم منزل .استفزازية

خرابا  ّالرفاعي في عناتا وخلف فائق الشقيقين محمد ومهند
  .عقب تفتيشه بصورة وحشية

 ٤/١٢/٢٠١٩ مدينة القدس موقع

* * * * *  



  
  ١٥٠ 

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

 

هدمت طواقم تابعة لجيش االحتالل، اليوم 
" ّأبو النوار"بركسا وصادرت محتوياته في تجمع  األربعاء،

جنوب شرق القدس المحتلة،  البدوي قرب بلدة العيزرية
 .مواطن محمود محمد الجهالينيعود لل

يذكر أن االحتالل يالحق المواطنين البدو في 
تجمعاتهم بأطراف المدينة المقدسة لصالح مشاريع 

  .استيطانية ضخمة

 ٤/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مركز معلومات وادي حلوة يحذر من مخططات 
  استيطانية خطيرة جنوب األقصى

 

وادي حلوة جواد صيام حذر مدير مركز معلومات 
من مشاريع استيطانية ضخمة ينوي االحتالل الشروع 
بتنفيذها في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى 
ومحيطها، مبينا أن األحياء األكثر استهدافا هي بئر 

 .أيوب ووادي حلوة

وقال صيام، في تصريح صحفي، اليوم األربعاء، 
ت االحتالل إن حملة التصوير التي نفذتها وتنفذها سلطا

في بلدة سلوان تأتي في إطار سياستها لتركيع أهالي 
البلدة ومنعهم من االعتراض على أية مشاريع استيطانية 

  .تستهدف أراضيهم تمهيدا للسيطرة على المنطقة بالكامل

  ٤/١٢/٢٠١٩ موقع مدينة القدس

* * * * *  

  

  

  

صلوات تلمودية باألقصى وسط تكبير المصلين 
  لمرابطين احتجاجاوحراس المسجد وا

 

 اقتحم عشرات -  وكاالت- فلسطين المحتلة
المستوطنين المتطرفين منذ الساعات األولى من صباح 

 الحرم -أمس األربعاء، باحات المسجد األقصى المبارك 
القدسي الشريف، بمدينة القدس المحتلة، بحراسة من 

  .عناصر شرطة االحتالل اإلسرائيلي

وقاف االسالمية العامة وقال مدير عام دائرة اال
وشؤون المسجد االقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب، 

في رام اهللا، ان االقتحامات نفذت من جهة ) بترا(لمراسل 
باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة االحتالل 

  .اإلسرائيلي الخاصة المدججة بالسالح

وأوضح الشيخ الخطيب ان المستوطنين أدوا 
في خطوة استفزازية لمشاعر الصلوات التلمودية، 

المواطنين الفلسطينيين المسلمين ووسط التصدي لهم 
بالطرد وهتافات التكبير االحتجاجية من قبل المصلين 

  .وحراس االقصى والمرابطين

وهدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي صباح أمس 
األربعاء، مسكنين وبركسا زراعيا في تجمع أبو النوار 

 شرق القدس، بهدف دفع السكان وواد أبو هندي جنوب
على الهجرة القسرية، فيما اندلعت مواجهات بمخيم 
العروب قضاء الخليل، في الوقت الذي واصلت قوات 

  .االحتالل المداهمات واالعتقاالت بالضفة الغربية

واقتحمت طواقم بلدية االحتالل مع الجرافات 
وبحراسة عناصر من الشرطة والوحدات الخاصة تجمع 

النوار وشرعت عناصرها بهدم لمسكنين وبتفكيك أبو 
بركس زراعي في التجمع واالستيالء عليه، بحسب ما 

  أفاد ممثل تجمع أبو النوار أبو عماد الجهالين

كما توجهت طواقم البلدية وترافقها قوات 
االحتالل والجرافات بعد عملية الهدم في أبو النوار إلى 



  
  ١٥١ 

كنين بدويين، تجمع أبو هندي وشرعت بعملية هدم مس
  .بحجة عدم وجود تراخيص

إلى ذلك، واصل جيش االحتالل المداهمات 
الليلية في مناطق مختلفة الغربية، والتي تخللها اعتقال 

وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل . عدد من الشبان
 شابا جرى تحويلهم ١٥اإلعالم إن جنوده اعتقلوا 

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

وتواصلت المواجهات مع جنود االحتالل في 
مناطق مختلفة بمحافظة الخليل، حيث أصيب عدد من 
المواطنين بحاالت اختناق، خالل المواجهات الليلية مع 

  . قوات االحتالل، في مخيم العروب

موا المخيم وأفاد شهود بأن جنود االحتالل اقتح
وفتشوا عدة منازل فيه، ما أدى الندالع مواجهات أطلقت 
خاللها قوات االحتالل الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل 

وأشاروا إلى أن . الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين
ذلك تسبب بإصابة عدد منهم بحاالت اختناق، جرى 

  .عالجهم ميدانيا

وطنين وفي المقابل، تواصلت اعتداءات المست
على الفلسطينيين بالضفة، حيث جرفت آليات تابعة 
للمستوطنين، صباح أمس األربعاء، أراض في قرية 

وقال مسؤول ملف االستيطان . بورين جنوب نابلس
شمال الضفة، غسان دغلس، إن جرافات المستوطنين 
قامت بتجريف واسع خلف منزل عائلة صوفان في 

  .بورين

ي ساعات متأخرة كما أصيب ثالثة فلسطينيين ف
من الليل، جراء دهسهم من قبل مستوطن، قرب المدخل 

ونقل أحد المصابين إلى . الشرقي لمدينة قلقيلية
مستشفى درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيلية 
ووصفت حالته بالطفيفة، فيما نقل المصابان اآلخران إلى 

  .مستشفى إسرائيلي

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

  .مسؤول فلسطيني

وقال قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون األسرى 
المعتقلين في «التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن 

سجن عسقالن أبلغوا إدارة المعتقل، البدء باإلضراب 
  . »توح عن الطعام حتى تحقيق مطالبهمالمف

وأوضح أبو بكر، في حديث خاص مع وكالة 
، »تفتيش وقمع«األناضول، أن المعتقلين تعرضوا لعملية 

ويطالب المعتقلون . وتدمير لمقتنياتهم، وغرفهم
معتقل، ووقف سياسة القمع تحسين أوضاع ال»بـ

  .»بحقهم

  ١ ص٥/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  حتالل يعتقل فتى من بلدة حزمااال: القدس

  

اعتقلت قوات االحتالل، أمس الجمعة، فتى من 
   .شمال شرق مدينة القدس المحتلة حزما بلدة

واقتحمت قوات االحتالل بلدة حزما، واعتقلت 
، من الحي )ً عاما١٧(يسري الخطيب الفتى رمضان 

الشرقي، واقتادته إلى أحد مراكزها في مدينة القدس 
  .المحتلة للتحقيق معه

  ٧/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مجموعات من المستوطنين تستأنف اقتحاماتها 
 االستفزازية للمسجد األقصى

  

استأنفت مجموعات من عصابات المستوطنين 
 األحد اقتحاماتها االستفزازية اليهودية اليوم

المبارك من جهة باب المغاربة،  األقصى للمسجد
 .وبحراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصة
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ونفذ المستوطنون جوالت في المسجد المبارك 
سط محاوالت متكررة ألداء طقوس وحركات تلمودية، و

 .واستمعوا الى شروحات حول ُأكذوبة الهيكل المزعوم

المستوطنين تبدأ صباح يوم  اقتحامات يذكر أن
وتستمر طيلة أيام األسبوع باستثناء يومي الجمعة األحد 

 .والسبت، وتتم على فترتين صباحية وبعد الظهر

 ٨/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يقرر إبعاد رئيس التجمع الوطني 
 ً يوما١٥المسيحي عن القدس القديمة 

  

قررت سلطات االحتالل، أمس 
رئيس التجمع الوطني المسيحي في األراضي  إبعاد األحد،

ّالمقدسة، ديمتري دلياني، من دخول البلدة القديمة في  ُ
القدس المحتلة أو االقتراب من بواباتها وأسوارها لمدة 

 .يقل آالف ش٣٠٠٠ً يوما مع غرامة قدرها ١٥

وجاء قرار االحتالل قبيل االفراج عن دلياني بعد 
في  الخليل ُاحتجازه والتحقيق معه في معتقل القشلة بباب

القدس القديمة، على خلفية تنظيم مسار تراثي مقدسي 
 .حفل اضاءة شجرة عيد الميالد بالمدينة المقدسةو

من جانبه، قال دلياني ان قرار االحتالل منعه 
من دخول البلدة القديمة هو ظالم ال يستند الى أي أسس 
إنسانية او قانونية، ويعكس حالة افالس دولة االحتالل 

ًسياسيا وأخالقيا ً .  

وأكد أن منعه من دخول البلدة القديمة ال يعني 
ف نشاطات التجمع الوطني المسيحي في األراضي وق

ًالمقدسة، مشددا على أن  فعاليات إحياء عيد الميالد "ُ
المجيد كجزء من ثقافتنا الوطنية والحضارية والدينية 

 .ستستمر في القدس وخارجها

  ٨/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

اقـتحام األقصى ومواجهات مع االحتـالل 
  ا بالهجمة االستيطانيةبالخليـل تنديد

  

 اقتحم عشرات المستوطنين، –فلسطين المحتلة 
أمس اإلثنين، ساحات المسجد األقصى من جهة باب 
المغاربة بحراسة مشددة لشرطة االحتالل، فيما أصيب 
العشرات بحاالت اختناق خالل المواجهات التي اندلعت في 
الخليل مع قوات االحتالل التي قمعت مظاهرات رفضا 

  .لمشاريع االستيطانية الجديدةل

ووفقا لدائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة، 
 مستوطنا اقتحموا المسجد األقصى خالل الفترة ٣٦فإن 

الصباحية، ونظموا جوالت استفزازية في ساحاته، وتلقوا 
المزعوم، وبعضه قام بتأدية صلوات " الهيكل"شروحات عن 

  ."باب الرحمة"ى تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصل

وفي المقابل، تواصل شرطة االحتالل فرض 
إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد األقصى، 
وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، 
في وقت تواصل فيه منع دخول عشرات الرجال والنساء إلى 

  .المسجد

إلى ذلك، اندلعت ظهر أمس اإلثنين، مواجهات 
تفرقة بين المواطنين وقوات االحتالل في منطقة باب م

وأفاد شهود عيان باندالع . الزاوية وسط مدينة الخليل
مواجهات متفرقة في منطقة باب الزاوية وسط المدينة، ألقى 
خاللها عدد من الشبان الحجارة صوب الحاجز العسكري 

  .المؤدي إلى شارع الشهداء، وأشعلوا اإلطارات في المنطقة

ّل اإلضراب العام، أمس اإلثنين، كافة مناحي وش
الحياة في محافظة الخليل، تنديدا باالستيطان اإلسرائيلي 

ويأتي اإلضراب ضمن . في البلدة القديمة من الخليل
الخطوات االحتجاجية التي أعلنت عنها الفعاليات 
الفلسطينية رفضا لمشاريع استيطانية في البلدة القديمة، 

بؤرة استيطانية جديدة مكان الحسبة من بينها إقامة 
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القديمة وسط البلدة القديمة، والسيطرة على منزل وعمليات 
  .تغيير لمعالم المسجد اإلبراهيمي الداخلية والخارجية

وشمل اإلضراب كافة مناحي الحياة التعليمية من 
مدارس وجامعات، واألسواق والمحال التجارية، والمؤسسات 

  . كامل أنحاء المحافظةالحكومية والبلديات، في

وفي سياق التضييق على الفلسطينيين في 
 ٦محافظة الخليل، هدمت قوات االحتالل بركسا، وجرفت 
. ٍدونمات من أراض زراعية للمواطنين في بلدة بيت أمر

وأفاد الناشط في مقاومة االستيطان، محمد عوض، بأن 
 ٦جرافات االحتالل هدمت بركسا وجرفت ما يقارب من 

ات من األراضي المزروعة باللوزيات، في منطقة دونم
القرن، شرق بيت أمر، تعود ملكيتها للمواطن بدر أحمد أبو 

  .عياش

المتطرفة، " تدفيع الثمن"إلى ذلك، قامت عصابة 
فجر أمس اإلثنين، بخط شعارات عنصرية وتخريب اطارات 
. عشرات المركبات في حي شعفاط شمال مدينة القدس

هالي شعفاط أنهم فوجئوا صباح أمس وأوضح سكان من أ
فور خروجهم من منازلهم للتوجه الى أعمالهم، بتخريب 
اطارات مركباتهم اضافة الى خط شعارات عنصرية على 

وأضاف السكان ان ". أعداء= العرب "الجدران منها 
المستوطنين قاموا بتخريب اطارات لمركباتهم في أكثر من 

  ."رمات شلومو "شارع بالحي والذي تحيطه مستوطنة

وشن جيش االحتالل حملة دهم وتفتيش في 
مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها مداهمة 
منازل ألسرى محررين واعتقال عدد من الشبان وسلب 
عشرات آالف الشواقل بذريعة مكافحة ما يسمى 

  >>..."اإلرهاب"

  ١٨ ص١٠/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

 سيارة فلسطينية ١٨٠مستوطنون يعطبون 
  وينشرون شعارات مناهضة للعرب بالقدس

 

 تعرضت أكثر –االراضي الفلسطينية المحتلة  
 سيارة فلسطينية للتخريب في حي فلسطيني في ١٦٠من 

القدس، فيما كتبت شعارات مناهضة للعرب قربها، بحسب 
  .ما أعلنته شرطة االحتالل اإلسرائيلي في بيان أمس

 مركبة تعرضت ١٨٠ إن أكثر من“وقالت 
للتخريب وتمزيق االطارات في أحد األحياء الفلسطينية 

واتهم .”ُفي المدينة كما خطت شعارات مناهضة للعرب
  .سكان الحي مستوطنين صهاينة بتنفيذ العملية

وبين الشعارات التي خطت باللون األحمر 
وباللغة العبرية، وفق صور متداولة عبر مواقع التواصل 

العرب ”و” ال مكان لألعداء في البالد“االجتماعي، 
ُعندما يطعن اليهود لن نبقى ”و” واألعداء سواسية

  .، مع رسم نجمة داوود تحتها”صامتين

من جانبهم، قال مواطنون لوكالة فرانس برس 
إن التخريب طال مركباتهم بينما كانت متوقفة في الشارع 

  .”ريخس شعفاط“الرئيسي بالقرب من مستوطنة 

 مجلس قروي شعفاط إسحق أبو وأكد رئيس
مجموعة من “خضير أن كاميرات المراقبة أظهرت 

ً، موضحا ”األشخاص يقومون بإعطاب إطارات المركبات
  .أن من بينها سيارته وسيارات أبنائه

دولتهم العنصرية أطلقت أيدي هؤالء “وأضاف 
للعبث بممتلكات الفلسطينيين عطلوا الناس عن 

  .”أعمالهم

و خضير التي أعطبت إطارات وقالت ميساء أب
خرجت الساعة السادسة صباحا إليصال ابنتي “مركبتها 

ذهبت ابنتي سيرا تحت . إلى مدرستها فاكتشفت األمر
  .”المطر إلى المدرسة، وأنا لم أذهب إلى عملي
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واشارت الى أن كاميرات مراقبة خاصة بعائلتها 
ثالثة مستوطنين مقنعين تسللوا فجرا إلى “كشفت أن 

ي وأعطبوا إطارات السيارات التي ركنت في الشارع الح
  .”الرئيسي وحتى التي في مواقف المنازل الخاصة

تواصل البحث عن “وجاء في بيان الشرطة أنها 
  .”المشتبه بهم الذين فروا من مكان الحادث

ُوسبق أن وجهت اصابع االتهام بين العرب في 
 من المكونة” تدفيع الثمن“حوادث مماثلة إلى جماعة 

نشطاء من اليمين المتطرف اإلسرائيلي ومستوطنين 
متطرفين يعتمدون منذ سنوات سياسة انتقامية ويقومون 

  .بمهاجمة أهداف فلسطينية

تخريب وتدمير ” تدفيع الثمن“وتستهدف جماعة 
ٕممتلكات فلسطينية واحراق سيارات ودور عبادة مسيحية 

ٕواسالمية واتالف أو اقتالع أشجار زيتون ٕ.  

لك شنت قوات االحتالل االسرائيلي فجر إلى ذ
أمس حملة دهم واعتقاالت واسعة، طالت أحد عشر 

  .فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضة الغربية المحتلة

وقال نادي االسير الفلسطيني في بيان، ان قوات 
االحتالل االسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن رام 

، واعتقلت المواطنين اهللا والبيرة والخليل وطولكرم وجنين
  .>>...االحد عشر بزعم انهم مطلوبون

  ٢٢ ص١٠/١٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

الحاخام غليك يقود اقتحامات المستوطنين 
 ويؤدي طقوسا دينية على أبواب األقصى

 

 أدى المتطرف -  وكاالت- فلسطين المحتلة
، صباح أمس الثالثاء، طقوسا دينية على »يهودا غليك«

د األقصى المبارك عند باب المغاربة، ثم عتبات المسج
نفذ اقتحاما للمسجد بصورة استفزازية وبحراسة مشددة 

  .من قوات االحتالل

ووفرت شرطة االحتالل الحماية الكاملة للمتطرف 
 على عتبات –خالل صالته عند باب المغاربة «غليك «

طقوسه خالل » غليك«كما أدى .  ورفضت منعه-األقصى
األقصى بشكل صامت، وقبل خروجه من جولته بالمسجد 

المسجد قام بالتقاط الصورة مع مجموعة المستوطنين 
. »الهيكل المزعوم«التي رافقته واستمتع لشروحاته حول 

واعتقلت قوات االحتالل فادي عليان أحد حراس المسجد 
  .داخل األقصى» غليك«خالل جولة المتطرف 

إلى ذلك، سلم جهاز المخابرات اإلسرائيلي 
، مساء االثنين، محافظ مدينة القدس عدنان »الشاباك«

غيث قرارا يقضي بمنعه من عقد اجتماعات وندوات 
  . أشهر٦ونشاطات داخل مدينة القدس المحتلة لمدة 

وبموجب القرار، الذي أصدره وزير الداخلية 
اإلسرائيلي جلعاد آردان، تم منع المحافظ غيث من جمع 

د والمتضررين، وعدم عقد وتقديم مساعدات مالية لألفرا
اجتماعات تنظيمية، وعدم القيام باجتماعات وندوات 

وكانت المخابرات اإلسرائيلية قد اقتحمت . داخل القدس
منزل المحافظ، في بلدة سلوان وسط مدينة القدس، 
وسلمته القرار واستدعاء للتحقيق في معتقل 

  .بالمدينة» المسكوبية«

للمالحقة ويتعرض غيث، الممنوع من السفر 
المستمرة، وتم اعتقاله عدة مرات في األشهر الماضية، 
ويعتبر والمحافظ ممثل رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس 
اإلدارة العامة وأعلى سلطة في محافظته، ويشرف على 
تنفيذ السياسة العامة للسلطة ومرافق الخدمات واإلنتاج 
في نطاق محافظته، لكن سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
يمنع فعليا أي مظهر فلسطيني سياسي أو سيادي في 

  .القدس

وفي محافظة الخليل، واصلت قوات االحتالل 
تشديد إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد اإلبراهيمي، 



  
  ١٥٥ 

فيما يتصاعد الحراك الشعبي بالمحافظة رفضا للمشاريع 
  .االستيطانية الجديدة

وقال شهود عيان إن قوات االحتالل انتشرت 
افة في محيط الحرم اإلبراهيمي، وعلى البوابات بكث

المقامة على مداخله، وأعاقت وصول المواطنين ألداء 
  .الصالة فيه

وشن جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس 
الثالثاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة 

ووفقا لجيش . تخللها اعتقال عدد من الشبان الغربية
 فلسطينيا بمداهمات في ١١اعتقلوا االحتالل فإن جنوده 

مناطق مختلفة بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق 
لدى األجهزة األمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة 

كما زعم جيش . شعبية ضد المستوطنين وقوات االحتالل
االحتالل ضبط وسائل قتالية وأسلحة وكميات كبيرة من 

  .>>...الذخيرة

، أعطى رئيس بلدية في موضوع آخر... <<
االحتالل في القدس الضوء االخضر لممثلي وزارة 
الخارجية االمريكية ببناء مقر جديد للسفارة االمريكية في 

  . القدس

وقالت مواقع إسرائيلية ان القرار جاء عقب 
اجتماع رئيس بلدية االحتالل في القدس موشيه ليون 

ى اقامة وممثلين عن الخارجية االمريكية جرى االتفاق عل
بعد . »تلبيوت«مبنى خاص بالسفارة االمريكية في حي 

  .الحصول على مخطط وترخيص مبنى السفارة

تلقت السفارة األمريكية اليوم «: واضاف ليون
في غضون ستة أشهر . ًضوءا أخضر من بلدية القدس

سنصل إلى مراحل متقدمة وفي غضون بضع سنوات، 
رة األمريكية في سنتمكن من افتتاح المقر الدائم للسفا

وتناول االجتماع القضايا اللوجستية المتعلقة .«القدس
  . بالتخطيط والترخيص لهيكل السفارة في المستقبل

انه لم يتم اتخاذ قرار «وافادت صحيفة معاريف 
بشأن الموقع النهائي للسفارة، لكن من المتوقع اتخاذ 
قرار نهائي بشأن هذه المسألة في األشهر المقبلة، عقب 

  . قرار بين موقعين مقترحين في المدينة

 تقرر نقل محطة السكك ،باإلضافة إلى ذلك
خابرات ًالحديدية الخفيفة بناء على طلب جهاز الم

  .»األمريكية

  ٢٠ ص١١/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 االحتالل يعتقل طفلين وشابا من القدس
 

الشاب   اعتقلت قوات االحتالل اليوم الثالثاء
وسط القدس المحتلة، وتم  شعفاط من حي يمحمد عمور

في السياق، .نقله إلى أحد مراكز االحتالل للتحقيق معه
اعتقلت قوات االحتالل شابا وطفال من باب األسباط 

 . للتحقيق معهماوحولتهما إلى أحد مراكزها

  ١١/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يقرر إبعاد حارس عن المسجد 
  األقصى لسبعة أيام

 

أفرجت سلطات االحتالل مساء اليوم عن 
فادي عليان بعدما أخضعته  المسجد األقصى حارس

لالعتقال والتحقيق واالستجواب عدة ساعات بعد اعتقاله 
  .من مركز عمله في المسجد المبارك

واشترط االحتالل لإلفراج عن الحارس عليان 
إبعاده عن مركز عمله في المسجد األقصى لمدة سبعة 

 من الشهر ١٦مخابرات االحتالل بتاريخ أيام، ومراجعة 
 .الحالي

  ١١/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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استمرار اقتحامات األقصى وعصابات 
  المستوطنين تدنس مسجدا في القدس

 

 أغلقت قوات االحتالل -فلسطين المحتلة 
اإلسرائيلي صباح أمس الخميس، أبواب المسجد األقصى 

واقتحم عشرات . تلةالمبارك بمدينة القدس المح
المستوطنين أمس الخميس، المسجد األقصى في القدس 

  .الشرقية، بحراسة شرطية إسرائيلية

وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، في 
 متطرفين اقتحموا المسجد األقصى ١١٠«تصريح إن 

وأضافت إن من . »بحراسة شرطة االحتالل اإلسرائيلية
للباس العسكري وعناصر مجندات با«بين المقتحمين 

  .«مخابرات ومرشدين وطالب معاهد

إلى ذلك، تعرضت قرية منشية زبدة في القدس، 
أمس الخميس، إلى اعتداء من مجموعة من 
المستوطنين، حيث كتبت شعارات عنصرية على جدران 
المسجد وأعطبت عشرات السيارات، في حادث يتكرر 

  .للمرة الثانية بأقل من أسبوع

الفلسطينية لألنباء، فقد » معا«ة وبحسب وكال
، على إعطاب »تدفيع الثمن«أقدم عناصر عصابة تدعى 

 سيارة في القرية، كما قاموا بكتابة شعارات ٧٠أكثر من 
كذلك، كتب . مسيئة لإلسالم عند مدخل مسجد القرية

المخربون شعارات عنصرية تدعو لطرد العرب، وأوصاف 
سلم، ورسموا نجمة مسيئة للنبي محمد صلى اهللا عليه و

  .داوود على إحدى السيارات بعد ثقب إطاراتها

وتعد هذه الحادثة، الثانية من نوعها، في أقل 
من أسبوع، حيث أقدمت العصابة نفسها على عمليات 
تخريب فجر االثنين الماضي، في بلدة شعفاط في 
القدس، حيث كتبت عبارات عنصرية على جدران البلدة، 

  .راتوأعطبت عشرات السيا

، اعتبر أن »مركز مناهضة العنصرية«وكان 
ظاهرة خطرة تزداد توسعا، ما «الحديث يدور هنا عن 

ال . يستدعي إقامة لجنة تحقيق خاصة للتعامل معها
يعقل أن الظاهرة مستمرة وال يوجد معتقلون أو أي 

  .«استنتاجات من األجهزة األمنية

  ١٦ ص١٣/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

غلقون مدخل بلدة العيزرية ببوابة مستوطنون ي
  حديدية

 

أغلقت عصابات المستوطنين اليهودية، يوم 
الخميس، مدخل بلدة العيزرية جنوب شرق القدس 

 .المحتلة، ببوابة حديدية

وجاء االجراء بعد تصريحات أطلقها ما يسمى 
المجاورة للبلدة، " رئيس بلدية مستوطنة معالي أدوميم"

ق المسار الذي يؤدي الى مدخل والتي طالب فيها بإغال
البلدة الرئيسي من جهة المستوطنة أمام المواطنين 
الفلسطينيين الداخلين الى البلد، بذريعة أنهم يعرقلون 

 .حركة المستوطنين

وقال رئيس بلدية العيزرية عصام فرعون إن ما 
يجري إجراء عنصري تم على مرآى قوات االحتالل، التي 

مستوطنين من إغالق الطريق، لم تحرك ساكنا لمنع ال
التي تعتبر الوحيدة المؤدية إلى جنوب الضفة، وتسلكها 

 . مركبة بالساعة٢٠٠٠في ساعات الذروة من نحو 

وأشار إلى أن هذه االجراءات تأتي في إطار 
سياسة حكومة االحتالل العنصرية، التي تسعى بكل 

واالستيالء على االراضي  االستيطان الطرق لتوسيع
والتضييق على المواطنين الفلسطينيين وتقطيع 

وعزل القدس عن محيطها وخلق  الضفة الغربية اوصال
 .حالة من عدم االستقرار في المنطقة
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ولفت إلى أن منطقة جنوب شرق القدس بشكل 
عام وبلدة العيزرية بشكل خاص، تعاني ظروفا اقتصادية 

ت وتجارية واجتماعية صعبة اساسها ناتج عن اجراءا
 .سلطات االحتالل

  ١٣/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

كتابة شعارات مسيئة : األراضي المحتلة
  وتخريب سيارات لفلسطينيين.. للرسول والعرب

 

ُ ثقبت إطارات – )ب.ف.أ (– القدس المحتلة
 سيارة يملكها فلسطينيون في قرية منشية ٢٠أكثر من 

ارات تطالب بطرد ُزبدة شمال االراضي المحتلة وكتبت شع
العرب على جدران المباني، على خلفية الكراهية، وفق ما 

  .أفادت الشرطة اإلسرائيلية امس

  .والحادث هو الثاني من نوعه خالل ثالثة أيام

قام “وأفادت الشرطة االسرائيلية في بيان أن 
بثقب اطارات أكثر من ) امس(مجهولون فجر هذا اليوم

 في قرية منشية زبدة كما  مركبة في الشارع الرئيسي٢٠
  .”خطوا نجمة داود على احدى المركبات

كتبت عبارة مسيئة للرسول “واضاف البيان أن 
: على جدار منزل وجاء في كتابات أخرى بالعبرية

العرب أعداء يجب طردهم او ’و’ اطردوا األعداء‘
  .”'قتلهم

كل “وأكدت الشرطة أنها تحقق في األمر ودانت 
  .”هيةأشكال جرائم الكرا

ان قوات من الشرطة وصلت الى “وتابع البيان 
، مشيرا ”المكان وشرعت بجمع البينات واالدلة وبالتحقيق

الشرطة تنظر بشدة بالغة إلى األمر وستعمل “إلى أن 
  ”.ٕعلى تحديد هوية المشتبه بهم واحالتهم الى العدالة

هذه ” مركز مناهضة العنصرية“من جهته دان 
الحديث عن ظاهرة خطرة تزداد يدور “االعمال، وقال 

 سيارة وخط ٢٠٠ًتوسعا، فهذا العام تم تخريب أكثر من 
عبارات على عشرات البيوت، ما يستدعي إقامة لجنة 

واضاف المركز . ”تحقيق خاصة للتعامل مع الظاهرة
المسافة بين تخريب سيارة واعتداء جسدي باتت “

قلون أو ال يعقل أن الظاهرة مستمرة وال يوجد معت. تتقلص
  .”أي استنتاجات من طرف أجهزة إنفاذ القانون

وفي التاسع من الشهر الجاري تعرضت أكثر من 
 سيارة فلسطينية للتخريب في حي شعفاط في ١٦٠

القدس الشرقية المحتلة وكتبت شعارات مناهضة 
  .للفلسطينيين، بحسب ما أعلنت الشرطة اإلسرائيلية

اتها  سيارة إلعطاب إطار٤٠كما تعرضت نحو 
في بلدة جلجولية في المثلث داخل االراضي المحتلة في 

نوفمبر، وخطت /الثامن والعشرين من تشرين الثاني
  .، وفق الشرطة”عبارة عنصرية على حافلة“

ُوسبق أن وجهت اصابع االتهام بين العرب في 
المكونة من ” تدفيع الثمن“حوادث مماثلة إلى جماعة 

ائيلي ومستوطنين نشطاء من اليمين المتطرف اإلسر
متطرفين يعتمدون منذ سنوات سياسة انتقامية ويقومون 

  .بمهاجمة أهداف فلسطينية

تخريب وتدمير ” تدفيع الثمن“وتستهدف جماعة 
ٕممتلكات فلسطينية واحراق سيارات ودور عبادة مسيحية 

  .ٕة واتالف أو اقتالع أشجار زيتونٕواسالمي

  ١٥ ص١٣/١٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

   يعتقل سيدة مقدسيةاالحتالل

  

اعتقلت قوات االحتالل الليلة الماضية المواطنة 
من قرية بيت دقو شمال ) ً عاما٣٠(زكية علي حسين 

غرب مدينة القدس المحتلة وذلك بعد استدعائها 
  .للتحقيق
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ًيشار إلى أن االحتالل اعتقل مؤخرا زوج 
مع جنود  مواجهات المواطنة حسين، فيما اندلعت

 .االحتالل الذين اقتحموا قرية بيت دقو

  ١٤/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

برلماني أردني يطالب بتعرية برلمان االحتالل 
 لشرعنته قوانين عنصرية

  

طين النيابية في مجلس طالب رئيس لجنة فلس
النواب األردني يحيى السعود البرلمانات العربية 

 الكنيست واإلسالمية باتخاذ وتبني موقف مشرف لتعرية
عنصرية وطرد وفده الصهيوني الذي يشرعن القوانين ال

  .أينما كان

ودعا السعود، في تصريح صحفي، ومن خالل 
بيان أصدره مجلس النواب، الحكومة األردنية بالتلويح 

إللغاء اتفاقية وادي عربة، " إسرائيل"بورقة الضغط على 
مشيرا إلى التواصل مع الحكومة األردنية للضغط على 

 بالكامل لثنيها عن تنفيذ قرار ضم األغوار" إسرائيل"
وفرض السيادة على الضفة الذي يقضي على عملية 

  .السالم

واعتبر رئيس لجنة فلسطين النيابية في مجلس 
يا تحد نتنياهو النواب األردني يحيى السعود تصريحات

سافرا لألمة العربية واإلسالمية وللشرعية الدولية، وأنه لم 
يجرؤ نتنياهو لوال الضوء األخضر من اإلدارة األمريكية، 

 .مطالبا واشنطن بالعودة لقرارات الشرعية الدولية

  ١٥/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

  

اعتقال ثالثة مقدسيين بينهم أمين سر حركة 
  فتح في القدس

تقلت قوات وأجهزة أمن االحتالل، فجر اليوم اع
األحد، ثالثة مواطنين من أنخاء مختلفة من القدس 

  .َوسلمت رابعا أمر استدعاء للتحقيق معه

وشملت االعتقاالت أمين سر حركة فتح في 
القدس شادي المطور، ومجدي أبو غزالة، وعرين 

وسلمت قوات االحتالل بالغ استدعاء لعامر  .الزعانين
  . بعد تفتيش منزله بصورة استفزازيةعوض

  ١٥/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يعتقل رئيس وعضو مجلس : القدس
  قروي شعفاط

اعتقلت قوات االحتالل، رئيس مجلس 
وسط القدس المحتلة اسحق أبو خضير،  اطشعف قروي

وعضو المجلس ناصر أبو خضير، إثر دعوتهم لوقفة 
، أمام مسجد شعفاط صالة الجمعة احتجاجية، غدا بعد

 .ضد هجمات المستوطنين األخيرة في البلدة

يذكر أن عصابات المستوطنين اليهودية 
االرهابية أعطبت يوم االثنين الماضي اطارات 

جدران في على ال عنصرية مركبة، وخطت شعارات١٨٦
  .المنطقة في أكثر من حي بالبلدة

  ١٥/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مخطط استيطاني لالستيالء على عشرات 
  الدونمات بقلقيلية

 قال -  وكاالت - األراضي الفلسطينية المحتلة
مسؤول ملف االستيطان في مدينة قلقيلية شمال الضفة 

لطات االحتالل الغربية المحتلة محمد أبو الشيخ، إن س



  
  ١٥٩ 

اإلسرائيلي، تخطط للسيطرة على عشرات الدونمات 
  .الزراعية جنوب قلقيلية

وأفاد أبو الشيخ في بيان أمس بأن االحتالل 
أعلن عن إيداع مخطط تنظيمي جديد لصالح توسعة 

الفي “، قرب مستوطنة ٥٥الشارع االستيطاني رقم 
 جنوب مدينة قلقيلية، مهددة باالستيالء على” منشيه

عشرات الدونمات من المشاتل الزراعية الواقعة خلف 
  .جدار الضم والتوسع العنصري

إلى ذلك أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس 
مدخل مخيم الفوار جنوبي مدينة الخليل في الضفة 

  .الغربية المحتلة

وقالت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الفوار في 
ابة الحديدية المقامة إن قوات االحتالل أغلقت البو: بيان

على مدخل مخيم الفوار الرئيس، ومنعت حركة تنقل 
المركبات والمواطنين من الدخول والخروج من المخيم 
بحجة رشق الشبان الفلسطينيين سيارات المستوطنين 

  .اليهود بالحجارة

ومنعت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس المزارعين 
دة دورا جنوب الفلسطينيين في منطقة الهجري شرق بل

مدينة الخليل، من بيع محاصيلهم الزراعية من مشاتلهم 
بالقرب من الشارع الرئيس، وأغلقت مداخل المزارع 

  .باألسالك الشائكة

وأكد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار 
واالستيطان في جنوب الضفة راتب الجبور، في بيان، ان 

طقة الهجرة قوات االحتالل أغلقت مداخل المزارع في من
باألسالك الشائكة؛ لمنع المزارعين من تسويق منتوجاتهم 
على الشارع الرئيس ومنعت مركبات المواطنين من 
التوقف لشراء احتياجاتهم من الخضار الطازجة في 

  .المنطقة

يذكر أن منطقة الهجري منطقة زراعية خصبة 
تمتاز خضارها بالجودة العالية، ويقصدها المواطنون في 

لوقت من العام لشراء احتياجاتهم الطازجة، ويوجد هذا ا
فيها أكثر من برج عسكري احتاللي، إضافة الى نقطة 
عسكرية، وتقع على طريق الخليل بئر السبع، والشارع 

  .يمر منه المستوطنون ودوريات االحتالل بشكل دائم

وأصيب، صباح أمس العشرات من العمال 
 المسيل للدموع، الذي الفلسطينيين باالختناق بالغاز السام

أطلقه جنود االحتالل االسرائيلي على البوابة الزراعية 
المقامة على جدار الضم العنصري غرب بلدة قفين شمال 

  .طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة

وقالت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في 
بيان، ان قوات االحتالل قامت بمالحقة مجموعة من 

نيين أثناء توجههم إلى أعمالهم داخل العمال الفلسطي
، وسط إطالقها لقنابل الغاز، ما أدى ١٩٤٨أراضي العام 

  .إلى إصابات باالختناق في صفوفهم

يذكر أن عامال أصيب برصاص قوات االحتالل 
على البوابة ذاتها قبل نحو أسبوع، فيما اصيب آخران 
 يوم أول من أمس السبت، على البوابة الزراعية المقامة
على جدار الفصل العنصري غرب بلدة نزلة عيسى شمال 

  .طولكرم

واستولت قوات االحتالل أمس على جرافة 
فلسطينية أثناء عملها في سهل مدينة طوباس شمالي 

  .الضفة الغربية المحتلة

وأفاد مسؤول ملف االستيطان في طوباس معتز 
إن قوات االحتالل داهمت منطقة : بشارات في بيان

تولت على الجرافة أثناء عملها في المنطقة، السهل، واس
االحتاللي قرب األغوار ) سعورا(واقتادتها لمعسكر 

واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجرا أمس . الشمالية
أربعة عشر فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية 
المحتلة من بينهم أمين سر حركة فتح في القدس 

  .المحتلة شادي المطور



  
  ١٦٠ 

ال نادي األسير الفلسطيني في بيان، ان قوات وق
االحتالل االسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن 
الخليل وبيت لحم ونابلس وجنين وأحياء عدة بالقدس 

االربعة عشر بزعم الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين 
  .أنهم مطلوبون

  ١٩ص ١٦/١٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  بين من العيزريةاالحتالل يعتقل شا: القدس

  

اعتقلت قوات االحتالل اليوم االثنين شابين خالل 
اقتحامها بلدة العيزرية جنوب شرقي مدينة القدس 

 .المحتلة

وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتالل اعتقلت 
سياف نضال أبو رومي، وحكم مجاهد أبو : الشابين

 .رومي، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما بالبلدة

 متصل، داهمت قوات االحتالل اليوم وفي سياق
قرية بيت دقو شمالي غرب القدس، وشرعت بتفتيش 
بعض المنازل برفقة كالب متوحشة دن تبليغ عن 

 .اعتقاالت

 ١٦/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  االحتالل يقتحم بلدة العيسوية في القدس

  

اقتحمت طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس 
 وتحرسها قوة عسكرية معززة، اليوم االثنين، بلدة ترافقها

 .العيسوية وسط القدس المحتلة

وداهمت الطواقم البلدية عدة أحياء وأخذت بعض 
الصور، في حين أغلق االحتالل الشوارع التي تمر منها 

  .طواقم البلدية العبرية في البلدة

 ١٦/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 مغارة جنوب القدس مستوطن يستولي على
 المحتلة

  

، "يت عاينب"من مستوطنة  مستوطن استولى
يوم أمس األحد، على مغارة في أراضي قرية الجبعة 

 .جنوب غرب بيت لحم جنوب القدس المحتلة

وأفاد رئيس المجلس القروي للجبعة ذياب 
مشاعلة بأن مستوطنا استولى على مغارة تقع في أراضي 
منطقة الجمجوم الواقعة ما بين بلدة نحالين غربا، 

ه، إلى جانب مشاركته والجبعة جنوبا، واتخذها مسكنا ل
لعدد آخر من المستوطنين، مشيرا إلى أن العمل الهمجي 

 .يهدف الى االستيالء على األرض

وأضاف مشاعلة أن المستوطنين أصبحوا 
يتخذون من المغارة نقطة انطالق لهم نحو الشارع 
الرئيسي، لرشق مركبات المواطنين بالحجارة، وهو ما 

مر الذي ألحق أضرارا بعدد تكرر خالل األيام الماضية، األ
 .منها

وأوضح أن الطريق الوحيد الموصولة إلى القرية 
بعد إغالق الطريق اآلخر تجاه صوريف منذ العام 

، أصبحت غير آمنة وتهدد حياة المواطنين، بعد ٢٠٠٠
 .الهجوم الذي ينفذه المستوطن على المواطنين

 ١٦/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 ألف منزل في القدس ١٨هدم بدد االحتالل يه
  المحتلة

  

 قال نائب محافظ -  وكاالت-  فلسطين المحتلة
 الف منزل في مدينة ١٨مدينة القدس عبد اهللا صيام ان 

القدس المحتلة مهددة بالهدم على يد سلطات االحتالل 
  .االسرائيلي بحجة عدم قانونيتها



  
  ١٦١ 

وأوضح صيام في بيان أمس االثنين، أن سياسة 
ل االسرائيلي في هدم منازل المواطنين المقدسيين االحتال

في القدس المحتلة، تأتي في سياق األجراء العقابي 
والتهجير القسري والتطهير العرقي للمواطنين، وتهويد 

المدينة المقدسة المحتلة وتغيير معالمها » أسرلة»و
العربية واالسالمية لتنفيذ مخططات االحتالل ومستوطنيه 

  .>>...قهاالمتطرفين بح

واعتدى مستوطنون فجر أمس االثنين، ... <<
على ممتلكات الفلسطينيين وأعطبوا إطارات المركبات، في 

ّوأفادت مصادر فلسطينية، أن . مدينة القدس المحتلة
مركبة، ثقب اطارات في ) ١٢(مستوطنين أعطبوا إطارات 

كما، رشق . بالقدس» رموت«الحي االستيطاني 
المركبات الفلسطينية قرب مستوطنة مستوطنون بالحجارة 

  .جنوب نابلس» يتسهار«

إلى ذلك، قامت جرافات وآليات تابعة لقوات 
االحتالل، صباح أمس، بأعمال هدم وتجريف في قرية 

وبدأت آليات االحتالل . دير رازح قرب دورا قضاء الخليل
في القرية بحجة البناء » بركسات«بهدم منشآت زراعية 

 لتجريف أراض بملكية خاصة دون ترخيص، إضافة
للفلسطينيين تطل على الشارع االلتفافي االستيطاني رقم 

كما هدمت . في القرية) كهف(، وهدم وردم مغارة ٦٠
آليات االحتالل منشآت فلسطينية قرب بلدة بيت جاال 

وشن جيش االحتالل اإلسرائيلي  .شمال غربي بيت لحم
 الغربية حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة

المحتلة، تخللها اعتقال عدد من الشبان، فيما أطلقت 
جنود االحتالل النيران على األراضي الزراعية في قطاع 

  .غزة المحاصر دون أن يبلغ عن إصابات

وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم 
 فلسطينيا خالل مداهمات بالضفة، ١٧إن جنوده اعتقلوا 

قيق لألجهزة األمنية بحجة حيث جرى تحويلهم للتح

المشاركة في أعمال مقاومة شعبية وحيازة أسلحة 
  .ووسائل قتالية

 أطفال من عائلة ٣واعتقل االحتالل من الخليل، 
حسام أحمد البدوي ومنجد أحمد البدوي : بدوي، وهم

  .ّومعن نايف البدوي، من مخيم العروب شمال المحافظة

ووحدة وهدمت قوات من شرطة االحتالل .. >>
خيام » سلطة تطوير النقب» التابعة لما تسمى بـ» يوآف«

قرية العراقيب، مسلوبة االعتراف، في النقب والمهددة 
وقال أحد .  أمس اإلثنين١٦٩بالتهجير واإلخالء، للمرة 

قوات الهدم والخراب «سكان العراقيب، عزيز الطوري، إن 
، ١٦٩اقتحمت العراقيب وأقدمت على هدم منزلها للمرة 

في الوقت الذي تواجد فيه معظم األهالي في المحكمة 
  .«للتداول في قضية الملكية على األرض

ويصر أهالي العراقيب على البقاء في قريتهم 
ٕواعادة بناء الخيام والمساكن والتصدي لمخططات 
تهجيرهم من قريتهم، علما أنه جرى هدم القرية قبل ذلك 

  .٢٠١٩ تشرين الثانيى ٢١يون 

سلطات االحتالل مالحقة سكان القرية وتواصل 
الذين يرفضون المساومة على األرض، فعدا هدم 
مساكنهم المتواضعة وحرث وتدمير المحاصيل الزراعية 
تفرض عقوبات وغرامات مالية عليهم بحجة البناء دون 

  .تراخيص

وتستمر السلطات بهدم العراقيب منذ العام 
 القرية إلى  في محاوالتها المتكررة لدفع أهالي٢٠٠٠

هذا، وتواصل . اإلحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم
السلطات التضييق على أهالي العراقيب بعدة طرق كان 
آخرها إدانة الشيخ صياح الطوري واعتقاله، باإلضافة 
إلى عدد من أبناء القرية بعدة تهم بذريعة البناء غير 

 .»االستيالء على أراضي الدولة«القانوني وادعاء 

  ٢٠ ص١٧/١٢/٢٠١٩دستور ال

* * * * *  
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 اعمال هدم وتجريف
  

 ... <<-  كامل إبراهيم وبترا-القدس المحتلة 
قامت جرافات وآليات تابعة لقوات االحتالل امس بأعمال 

  .هدم وتجريف في قرية دير رازح قرب دورا قضاء الخليل

وبدأت آليات االحتالل بهدم منشآت زراعية 
البناء دون ترخيص، إضافة في القرية بحجة » بركسات«

لتجريف أراض بملكية خاصة للفلسطينيين تطل على 
، وهدم وردم مغارة ٦٠الشارع االلتفافي االستيطاني رقم 

  .في القرية

كما هدمت آليات االحتالل منشآت فلسطينية 
  .قرب بلدة بيت جاال شمال غربي بيت لحم

وأفاد مواطنون أن قوات االحتالل هدمت امس 
ببيت جاال، » المخرور«زال في منطقة مطعما ومن

بمساعدة تعزيزات عسكرية تابعة لالحتالل تمركزت على 
مدخل المنطقة، وباشرت بهدم المنشأتين التي تعود 

  .ملكيتها للمواطن رمزي قيسية

وقال قيسية إن قوات االحتالل أخطرته قبل 
أسبوع بهدم المطعم والمنزل، ومنذ ذلك الوقت يعيش 

وأشار إلى أن . صعبة للغاية برفقة عائلتهمعاناة وحياة 
المطعم تعرض للهدم مرتين في السابق، بحجة عدم 

  .الترخيص

على صعيد آخر أجرى جيش االحتالل اإلسرائيلي 
امس تدريبات عسكرية واسعة في محيط مدينة القدس 
المحتلة وسمع السكان في القدس أصوات انفجارات، 

الل ساعات التدريب وبحركة نشطة للمركبات العسكرية، خ
ًالمخطط لها مسبقا، وتعتبر جزء من خطة التدريبات 

  .٢٠١٩العامة للعام 

وفي قطاع غزة توغلت قوات االحتالل االسرائيلي 
امس في اراضي المواطنين شمال بيت الهيا شمال قطاع 

  .غزة

وقالت مصادر فلسطينية، ان قوات االحتالل 
ت العسكرية توغلت االسرائيلي المعززة بالجرافات واالليا

عشرات االمتار شمال بيت الهيا وقامت بأعمال تجريف 
  .بالمنطقة

كما شنت قوات االحتالل االسرائيلي فجر امس 
حملة دهم واعتقاالت واسعة في مناطق مختلفة بالضفة 

  . فلسطينيا١٧الغربية المحتلة طالت 

وقال نادي االسير الفلسطيني ان قوات االحتالل 
حمت مناطق متفرقة في مدن الخليل والبيرة االسرائيلي اقت

ورام اهللا وطولكرم ونابلس، واعتقلت المواطنين بزعم أنهم 
  .مطلوبون

من جهتها طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية 
امس المجتمع الدولي بوضع المستوطنين االسرائيليين 
على قوائم اإلرهاب العتداءاتهم المتكررة على أبناء 

  .الشعب الفلسطيني

إن عدد : وقالت الوزارة في بيان صحفي امس
التقارير التي صدرت في اآلونة األخيرة وتصريحات 
المسؤولين األمنيين اإلسرائيليين وثقت ارتفاعا ملحوظا 
بنسب ومستوى اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين 
الفلسطينيين، وتضاعف حجم األضرار الذي أوقعته تلك 

  .مالكهماالعتداءات على أراضيهم وأ

ودانت الوزارة اإلرهاب االسرائيلي بأشكاله كافة، 
محملة الحكومة اإلسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية 
الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد الخطير في اعتداءات 
المستوطنين المسلحة، خاصة أن قوات االحتالل تقوم 

مها بإسناد عناصرها ودعمها وتدريبها وحمايتها أثناء قيا
  .باعتداءاتها ميدانيا

  ١٦ ص١٧/١٢/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  
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االحتالل يهدم معرض ومغسلة سيارات في 
  القدس

 

هدمت جرافات وطواقم تابعة لبلدية االحتالل في 
القدس، تحرسها قوة عسكرية معززة، اليوم الثالثاء، 
معرض سيارات ومغسلة في حي بيت حنينا شمال القدس 

  .اء دون ترخيصالمحتلة بحجة البن

وتعود المنشآت للمواطن عزام مسودة، وجرت 
 .عملية الهدم دون سابق إنذار

 ١٧/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

إحباط محاولة مستوطن لرفع علم كيانه في 
  األقصى

  

المبارك، محاولة  المسجد األقصى أحبط حراس
على درجات مسجد " اسرائيل"أحد المستوطنين رفع علم 

، علما أنه سبق ذلك رفع أحد ألقصىا قبة الصخرة في
المستوطنين علم االحتالل أمام المسجد األقصى من جهة 

  .باب القطانين

وفي السياق، حاولت عناصر من الوحدات 
الخاصة بشرطة االحتالل إخالء المصلين من منطقة باب 

 .الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد األقصى

  ١٧/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 تدين اإلرهاب اإلسرائيلي "الخارجية الفلسطينية"
 المتواصل بحق الشعب الفلسطيني

 

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية  -  وكاالت
الجرائم التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون اليهود بحق 
أبناء شعب فلسطين العزل، محذرة من التعامل معها 

ي التوقف عند كأمور روتينية تتكرر يوميا، وال تستدع

نتائجها وتداعياتها الخطيرة، خاصة أنها تستهدف 
المواطنين العزل بحماية علنية من قوات االحتالل 

  .االسرائيلي

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أمس 
ننظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الحاصل في وتيرة “

ة الجرائم التي يرتكبها المستوطنون ومنظماتهم اإلرهابي
المسلحة ضد شعبنا وأرضه ومنازله وممتلكاته 

واكدت أن هذه الجرائم باتت عمليات منظمة .”ومقدساته
يتم التنسيق والتخطيط لها مسبقا، وتحتضنها القيادات 
االستيطانية في ظل إسناد حكم اليمين المتطرف، 

  .مستعرضة جرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني

ي، أمس برصاص إلى ذلك أصيب عامل فلسطين
قوات االحتالل اإلسرائيلي، على البوابة الزراعية بالقرب 

بوابة عكابا، شمال بلدة قفين / من جدار الفصل العنصري
شمال مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، فيما 
أصيب عمال آخرون بحاالت اختناق غرب البلدة بالغاز 

  .اللالسام المسيل للدموع الذي أطلقه جنود االحت

وقالت جمعية الهالل االحمر الفلسطيني، في 
بيان، ان جنود االحتالل أصابوا عامال فلسطينيا وقاموا 
باحتجازه، ومنعوا المواطنين من التقدم إلسعافه، موضحة 
ان جنود االحتالل اطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع 
باتجاه العمال أثناء محاولتهم عبور البوابة الزراعية غرب 

دة قفين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحاالت بل
ّاختناق، فيما حلقت طائرة استطالع إسرائيلية في سماء 

  .المنطقة

وتتعمد قوات االحتالل استهداف العمال عند هذه 
البوابة وبوابة أخرى في نزلة عيسى بشكل مستمر، ما 
يسفر عن إصابة العشرات سواء بالرصاص الحي او 

  .بحاالت اختناق

وعلى صعيد متصل، الحق مستوطنون متطرفون 
خرابا بمعدات ثقيلة تعمل على تعبيد وتأهيل طرق في 
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األغوار الشمالية المحتلة، مملوكة ألحد المقاولين من 
  .مدينة جنين

وقال المقاول إن مستوطنين متطرفين ومدججين 
بالسالح أقدموا وللمرة الثانية على تخريب معداته التي 

 شق طرق وتعبيد في األغوار تعمل ضمن مشروع
الشمالية، وذلك بتقطيع اسالك الكهرباء بها، ووضع 
رمال في محركاتها وداخل خزانات الوقود، الفتا الى انه 

  .تقدم بشكوى لالرتباط الفلسطيني بهذا الخصوص

كما أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين 
باالختناق جراء استنشاق الغاز السام المدمع الذي 

قته قوات االحتالل اإلسرائيلي في مواجهات اندلعت، اطل
  .أمس، على مدخل مخيم العروب شمالي مدينة الخليل

وقالت جمعية الهالل االحمر الفلسطيني في بيان 
إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان الفلسطينيين 
وقوات االحتالل المتمركزة على مدخل المخيم أطلقت 

مغلف بالمطاط وقنابل الصوت خاللها الرصاص المعدني ال
والغاز السام المسيل للدموع صوب الشبان وأهالي 

  .المخيم، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين باالختناق

إلى ذلك هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل 
اإلسرائيلي صباح أمس منزال في بلدة العيسوية وسط 

  .مدينة القدس المحتلة؛ بحجة البناء دون ترخيص

أفاد عضو لجنة المتابعة في العيسوية رائد أبو و
ريالة في بيان، بأن قوة معززة من جنود وآليات االحتالل 
اقتحمت البلدة، وفرضت طوقا عسكريا محكما في محيط 
المنزل الذي يعود ألحد المقدسيين وشرعت بهدم الطابق 
الثاني، مضيفا أن هذه المرة الثالثة التي تقدم بلدية 

مح سرائيلي فيها على هدم المنزل ولم تساالحتالل اال
  .باصدار التراخيص الالزمة له

  ١٩ ص١٨/١٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

مستوطنا ومجندة وطالبا تلموديا  ١٣٢ ً ُ ً
 يقتحمون األقصى بحراسات مشددة

  

ّجددت عصابات المستوطنين وعناصر من 
المبارك  األقصى االحتالل اقتحاماتها االستفزازية للمسجد

اليوم األربعاء من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات 
  .االحتالل الخاصة

وحسب األوقاف االسالمية، فقد اقتحم المسجد 
ُ مجندة بجيش ٣٠ مستوطنا، بينهم ١٣٢المبارك 

ً طالبا بمعاهد تلمودية، ونفذوا جوالت ٢٢تالل، واالح
مشبوهة في المسجد واستمعوا الى شروحات حول 

 .أسطورة الهيكل المزعوم

  ١٨/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

جماعات الهيكل تستعد إلشعال الشمعدان كل 
 ليلة أمام المسجد األقصى

  

 سسة االحتالل، اليوم األربعاء، المنارةدشنت مؤ
العبري، عند " األنوار-عيد الحانوكاة"الخاصة بما سمى 

 ).الجدار الغربي للمسجد األقصى(حائط البراق 

وسيتم اشعال هذه المنارة يوميا بيد كبار 
حاخامات الكيان العبري في كل ليلة من ليالي العيد 

 .التلمودي المذكور

من جانبها، ومع اقتراب عيد الحانوكاة التهويدي 
ت الهيكل إلشعال منارة الحانوكاة كل ليلة تستعد جماعا

أمام المسجد األقصى من جهة باب األسباط في ساحة 
 .الغزالي، ابتداء من يوم األحد االسبوع القادم

المزعوم " جماعات الهيكل"وكانت ما تسمى بـ 
نوعية وواسعة  اقتحامات أعلنت استعداداتها لتنفيذ

ًللمسجد األقصى خالل األسبوع المقبل، احتفاال بما يسمى 
  .اليهودي" األنوار-عيد الحانوكاة"
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طالب "، و"نساء ألجل الهيكل: "وشرعت منظمات
اتحاد منظمات "التوراتي و" برنامج هليبا"، "ألجل الهيكل

في تنفيذ برنامج تلمودي مركزي داخل األقصى " الهيكل
  .باقتحامه طوال أيام العيد العبري

ً اعتبارا من يوم األحد المقبل ويبدأ هذا العيد
، ٣٠/١٢، ويستمر حتى يوم االثنين ٢٢/١٢الموافق 

وخالله تبدأ الجماعات اليهودية المتطرفة الداعية إلقامة 
ّمكان األقصى، بالنشرات المحرضة على إقامة " المعبد"

  ."الحانوكاة"ًأي شعائر داخل األقصى احتفاء بـ

 ١٨/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

قوى فلسطينية تحذر من اقتحامات جماعية لـ 
  ًتزامنا مع أعياد يهودية" األقصى"

  

 حذرت – وكاالت –األراضي الفلسطينية المحتلة 
قيادة القوى الوطنية واإلسالمية، في الضفة الغربية 
المحتلة، من دعوات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات 

ألعياد جماعية للمسجد األقصى، بمناسبة حلول أحد ا
اليهودية، وأكدت أن هذه األفعال هدفها جر المنطقة الى 

  .”حرب دينية“

اختراقات “ونددت تلك القوى في ذات الوقت من 
وعدم االلتزام بمعايير المقاطعة من بعض الدول ” التطبيع

العربية التي تمثلت باستقبال وفود االحتالل في 
  .عواصمها

” رباطال“وأكدت في بيان لها أمس على أهمية 
في المسجد األقصى المبارك والدفاع عنه والوجود في 

التصدي لهذه الجرائم «داخله خالل األيام المقبلة لـ 
المتواصلة، وفي ظل فرض سياسات التطرف والعنصرية 
والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة في ظل 
التحضير لالنتخابات داخل االحتالل، التي تحاول هذه 

و نحو المزيد من التطرف واإلرهاب األحزاب ان تنح
  .”والتصعيد أيضا

عربدة قطعان المستوطنين، “وشددت على أن 
من خالل االعتداء على المواطنين وممتلكاتهم وقطع 
الشوارع واالعتداء على القرى والبلدات القريبة من 

تجسد إرهابا وجرائم متواصلة ضد شعبنا “المستوطنات 
  .”الحتاللٕبدعم واسناد وحماية من جيش ا

يعكس إرهاب الدولة “وأكدت أن ذلك أيضا 
المنظم الذي تتحمل مسؤوليته حكومة االحتالل في 
مواصلة جرائمها من خالل االقتحامات اليومية 
واالعتقاالت، وهدم البيوت وتكثيف الحواجز العسكرية، 
وسياسة التهويد واالعتداءات اليومية في مدينة القدس 

، مشيرة إلى ان ما يجري في ”ةعاصمة الدولة الفلسطيني
بلدة العيسوية من اقتحامات يومية واعتقاالت جماعية 

يتطلب تأمين حماية «بهدف كسر إرادة الصمود والتحدي 
  .”دولية للشعب الفلسطيني

وطالبت المجتمع الدولي باالضطالع بدوره، 
لوضع حد لكل هذه الجرائم، وشددت كذلك على ضرورة 

ي والجمعية العامة أمام قراراتهم وقوف مجلس األمن الدول
  .التي ال يتم االنصياع من قبل حكومة االحتالل لتنفيذها

ودعت الى سرعة محاكمة االحتالل على هذه 
وقيام المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيقات ” الجرائم“

” حالة االنتظار“جنائية لمسؤولي االحتالل والخروج من 
المزيد من الوقت  “التي قالت إنها تعطي االحتالل

لمواصلة هذه الجرائم، معتقدا انه سيفلت من العقاب 
  .”والمساءلة

وشددت على أهمية فرض مقاطعة شاملة على 
من عزلته، ” طوق نجاة“االحتالل، وليس إعطاءه 

وفرض الطوق عليه ومحاسبته على جرائمه، ونددت 
باالختراقات وعدم االلتزام بمعايير المقاطعة من بعض 

 العربية والتي تمثلت باستقبال وفود االحتالل، الدول
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مؤكدة رفضها لهذه األفعال التي تضعف حركة المقاطعة 
  .وتضر بالقضية الفلسطينية

وطالبت بتضافر كل الجهود لتقويض الموقف 
االميركي واالحتاللي الذي يحاول سن القوانين والقرارات 

التي ، ”BDS“  الهادفة لمحاربة حركة المقاطعة الدولية
تحقق النجاح في مقاطعة االحتالل وعلى أكثر “قالت إنها 
  .”من صعيد

وأدانت القوى الفلسطينية القرار األميركي األخير 
بقطع التمويل عن الجامعات األميركية التي تدعم حركة 

  .المقاطعة

وأثنت في الوقت ذاته على كل الدول التي 
ل صوتت الى جانب تمديد التفويض لوكالة غوث وتشغي

بإجماع دولي ما عدا ” األونروا“الالجئين الفلسطينيين 
الموقف االميركي واالحتالل، بما فيه التأكيد على قرارات 
الجمعية العامة جميعها، وخاصة التي تؤكد على حقوق 
الشعب الفلسطيني بالحرية وتقرير المصير، وضمان حق 
ٕعودة الالجئين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

تها القدس، مشيرة إلى ان هذا األمر يؤكد على وعاصم
الحقوق المسنودة بقرارات الشرعية “أهمية التمسك بـ 

الدولية وليس بمحاولة فرض شرعية الغاب من قبل 
  .”الواليات المتحدة

إلى ذلك اقتحمت مجموعة من المستوطنين 
” حومش“المتطرفين اليهود، أمس موقع مستوطنة 

 شمال الضفة الغربية المخالة جنوب مدينة جنين
  .المحتلة، وانتشروا على التلة المحيطة للمستوطنة

وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار 
واالستيطان بجنين، في بيان، ان المستوطنين نصبوا 
 كمينا للمواطنين على مدخل المستوطنة على شارع جنين

 نابلس، وبين كروم الزيتون في المنطقة الواقعة بين –
رقة وسيلة الظهر واعتدوا على المواطنين بلدتي ب
  . ومركباتهم

يشار إلى أن المستوطنين يتواجدون في تلك 
  .المنطقة بشكل شبه يومي

كما اقتلع مستوطنون، أمس المئات من أشجار 
  .الزيتون من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم

وقال صاحب إحدى األراضي هشام البرميل إن 
الجاثمة على ” دي بوعزسي“مستوطنين من مستوطنة 

 شجرة زيتون، ٣٠٠أراضي المواطنين، اقتلعوا أكثر من 
مراح “واستولوا عليها، في منطقة وادي الغويط المسماة 

، غرب بلدة الخضر، مشيرا الى أن هذا التصعيد ”صعب
يهدف إلى تهجيرهم واالستيالء على األرض ألغراض 

  .>>...استيطانية

الحتالل إلى ذلك اعتقلت قوات ا... <<
اإلسرائيلي أمس أحد عشر فلسطينيا من مناطق مختلفة 
في الضفة الغربية المحتلة، وفق نادي االسير 
الفلسطيني، الذي أوضح في بيان، ان قوات االحتالل 
اقتحمت مناطق متفرقة في مدن الخليل وجنين ورام اهللا 

 .والبيرة، واعتقلت المواطنين

 ١٥ ص٢٠/١٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

ريك إسرائيلي لطمس معالم البلدة القديمة تلف
  في القدس المحتلة

  

تحمل البطاقات  -  أ ف ب- القدس المحتلة 
البريدية للبلدة القديمة في القدس المحتلة رسما ألسوارها 
التي تعانق السماء، وتحيط بها أشجار الزيتون، لكن هذه 
التفاصيل ربما ستتغير قريبا لتضاف إليها القاطرات 

  .وأعمدة التحكم الخاصة بها» التلفريك«ة المعلق

 مليون ٢٠٠وافقت إسرائيل على مشروع بقيمة 
، لنقل الزائرين من غربي ) مليون دوالر٥٧(شيكل 

المدينة إلى قطاعها الشرقي المحتل الذي ضمته إسرائيل، 
  .والذي تقع فيه عدة مواقع أثرية ألهم الديانات التوحيدية
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 إن هدفه ينحصر يقول القائمون على المشروع
بتخفيف االزدحام المروري والتلوث الذي يصاحبه بسبب 

  .التدفق المتزايد للسياح

ووفقا ألرقام وزارة السياحة اإلسرائيلية، فقد 
تضاعف عدد زوار المدينة المقدسة المحتلة في أقل من 
خمس سنوات ليصل إلى أربعة ماليين زائر في العام 

٢٠١٩.  

ائيلي ياريف ليفين في وقال وزير السياحة اإلسر
 عندما تمت الموافقة على الخطة، سيغير ٢٠١٨أيار 

وجه القدس مما يتيح للسياح » التلفريك«مشروع 
  .«والزائرين الوصول السهل والمريح إلى الحائط الغربي

وينوه علماء آثار ومهندسون معماريون 
 سيكون - إذا اكتمل - ومخططو مدن إلى أن المخطط 

  . ومعمارية التراث القديم للقدسآفة تهدد جمالية

ومن المخطط له أن يبدأ تشغيل الخط البالغ 
، على الرغم من ٢٠٢١ كيلو متر بحلول عام ١,٤طوله 

  .اعتراضات مقدمة إلى المحكمة العليا حوله

  «فوق رؤوسنا»

يفترض أن تكون محطة السكك الحديدية التي 
ي التي لم تعد تعمل ف -تعود إلى الحقبة العثمانية 

، محطة انطالق التلفريك، ستستوعب - القدس الغربية
 مسافر في ٣٠٠٠محطة زجاجية مكونة من طابقين 

  .الساعة

وهو » جبل صهيون«ستكون المحطة األولى في 
موقع لمبنى قديم حيث يعتقد المسيحيون أن السيد 
المسيح وتالميذه التقوا فيه للعشاء األخير وهو المكان 

د على اعتبار أنه مكان دفن نفسه الذي يقدسه اليهو
  .الملك التوراتي داوود

ومن جبل صهيون، ستمر القاطرات المعلقة فوق 
بلدة سلوان التي يسكنها الفلسطينيون الذي يشكلون 

  .األغلبية، والمستوطنين

يمتلك الفلسطيني ابو إبراهيم بقالة صغيرة على 
الشارع الرئيسي في البلدة، وال تبعد البقالة سوى عدة 

  .ات من األمتار عن أسوار البلدة القديمةمئ

عادة ما يوضع التلفريك فوق «يقول أبو إبراهيم 
  .«مساحات خالية وليس فوق رؤوس الناس

 ٦٠في سلوان، سيمر التلفريك فوق حوالى 
 مترا ١٤منزال، على ارتفاع يصل في بعض النقاط إلى 

  .فوق أسطح المنازل

  مدينة مالهي

لون بالقرب من ستكون المحطة التي تلي س
حائط البراق في مجمع سياحي متعدد الطوابق، يتم تمويل 

االستيطانية التي تسعى إلى » إلعاد«بنائه من قبل جمعية 
زيادة الوجود اليهودي في القدس الشرقية الفلسطينية 

  .بشكل رئيسي

يترقب المرشد السياحي ميشيل سيبان تشغيل 
ى المدينة التلفريك الذي يقول إنه سيسهل الوصول إل

  .القديمة المزدحمة بالسكان والممرات الضيقة

أصبح من المستحيل على المرشدين «ويضيف 
ٕالوقوف، ال يمكن إال للحافالت االقتراب وانزال 

  .«السائحين

أما معارضو المشروع، فيرون أن األعمدة 
 ٧٢، وحجرة التلفريك التي تتسع لـ ١٥الفوالذية وعددها 

  .يا في تاريخ البشريةشخصا، ستخفي موقعا رئيس

وأدرجت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 
مدينة القدس المحتلة وأسوارها » اليونسكو«والثقافة 

كموقع للتراث العالمي، في حين تعتبر إسرائيل ضواحيها 
المتمثلة بجبل الزيتون وجبل صهيون ومدينة داوود جزءا 

  .«حديقة أسوار القدس الوطنية«من ما تسميه 

يقول المهندس المعماري غافرييل كيرتسز الذي و
أدار العديد من المشاريع حول أسوار المدينة القديمة 

حتى اآلن توفر هذه المنطقة مشهدا خاصا للمدينة «
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القديمة وأسوارها، وتعتبر مكانا مقدسا محميا من قبل 
  .«هيئة الحديقة الوطنية

 معماريا الى جانب علماء وأكاديميين ٧٠واحتج 
رائيليين في خطاب مفتوح أمام المحكمة قبل اعتماد إس

مدينة (القدس ليست ديزني الند «المشروع، معتبرين 
، وفق ما »، فالمناظر الطبيعية والتراث ليس للبيع)مالهي

  .يفيد الناطق باسم أهالي سلوان، فخري ابو دياب

  تهويد القدس

 من المهندسين المعماريين ٣٠وطلب 
ن البارزين من الحكومة اإلسرائيلية واألكاديميين الدوليي

اختيار «التخلي عن الخطة، وكتبوا في عريضة أن 
التلفريك ليس مناسبا للمدن القديمة التي تتمتع بمشهد 

  .«خاص منذ مئات أو آالف السنين

من جهتها، نددت عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بالمشروع 

ه محاولة لفرض الوجود اإلسرائيلي في الناشئ باعتبار
انتهاكا واضحا للطبيعة الثقافية "القدس الشرقية و

  .«والتاريخية والروحية والجغرافية والديموغرافية للقدس

ووجدت وجهة النظر الفلسطينية مؤيدين لها من 
عيمك «المنظمات غير الحكومية اإلسرائيلية مثل منظمة 

 اآلثار ألغراض التي تعارض استخدام علم» شافيه
  .سياسية

أصبح «ويقول مدير المنظمة يوناتان مزراحي 
صناع القرار مهووسين بتهويد المدينة وهم ينسون 

  .«حماية القدس التي يحبونها كثيرا

أولئك الذين ينادون بكل ما هو خاص «ويضيف 
 .«وفريد بالقدس يعارضونها من اليسار إلى اليمين

 ٦ ص٢٠/١٢/٢٠١٩الرأي 
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 منزل في مناطق ١٠٠٠االحتالل يخطط لهدم 
C  

  

كشفت ...  <<-   كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
صحيفة إسرائيلية، امس، عن تفاصيل الخطة التي أعدها 
وزير األمن اإلسرائيلي نفتالي بينت؛ للسيطرة الكاملة 

من الضفة الغربية، % ٦٠التي تشكل  (C) على المنطقة
  .ووقف البناء فيها

 التقديرات اإلسرائيلية التي قدمت خالل وبحسب
 عملية بناء ١٠٠٠االجتماع، فإن هناك أكثر من 

معظمها تمت بتمويل أوروبي، وتقدر قيمتها بعشرات 
  .الماليين من الدوالرات تنوي إسرائيل هدمها

وقال بينت بشأن التمويل األوروبي خالل 
لن يكون هناك مثل هذا األمر، لن يسمح «: الجلسة
اد األوروبي أو غيره بتمويل أي بناء بشكل غير لالتح

  .«قانوني، وهذا موقفنا

كما كشف الوزير اإلسرائيلي نفتالي بينيت عن 
خطته لمحاربة البناء الفلسطيني في مناطق الضفة 

  .ًوفقا التفاقية أوسلو) ج(الغربية المصنفة 

صباح أمس » إسرائيل اليوم«وأوضحت صحيفة 
ة لقاءات وورشات عمل مع ًأن بينيت أجرى مؤخرا عد

كبار ضباط الجيش واألمن اإلسرائيلي باإلضافة لإلدارة 
ًالمدنية سعيا لتطبيق خطته لمنع امتداد البناء الفلسطيني 

  .لتلك المناطق والتوقيع على أوامر هدم بالجملة

وأوضح بينيت خالل االجتماعات أن الهدف 
 تلك النهائي يتمثل في وقف مطلق للبناء الفلسطيني في

  .المناطق خالل عامين

وبحسب المعطيات اإلسرائيلية فيعيش قرابة 
 ألف فلسطيني داخل تلك المنطقة موزعين على ٢٠٠

% ٦٠عشرات القرى في المنطقة التي تشكل مساحتها 
  .من مساحة الضفة الغربية
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ًوفيما يتعلق بالخطوات المزمع اتخاذها سعيا 
  .ي عدة خطواتلتحقيق هذه الغاية فينوي بينيت السير ف

ومن هذه الخطوات بحسب الصحيفة اإلسرائيلية 
خطة عملياتية للجيش واإلدارة المدنية لمكافحة البناء «

بشكل حازم، باإلضافة لبعد اقتصادي حيث ينوي عدم 
السماح لالتحاد األوربي باالستثمار في البناء الفلسطيني 

  .«في تلك المناطق

ا العتبارات ًولفتت إلى أن بينيت ينوي العمل وفق
استراتيجية مثل أماكن البناء الفلسطيني والتركيز على 
هدم المباني القريبة من الشوارع الحيوية أو تلك القريبة 

  .من المستوطنات

ويأتي االحتالل للسيطرة على زيادة المساحات 
التي يسيطر عليها في الضفة الغربية المحتلة، ومحاولة 

  .ضمها إلى الكيان اإلسرائيلي

ًفقا لمخططات بينت فإن وقف ما يوصف وو
عملية، : بالسيطرة الفلسطينية سيتم في أربعة مجاالت

وسيتم استبدال جدول . ٕقضائية، اقتصادية واعالمية
ًأولويات نشاطات فرض القانون، بحيث تجري وفقا 
ًالعتبارات الموقع االستراتيجي وليس بناء على عدد 

ًم بناء على المباني، وعلى سبيل المثال يجري الهد
ٕالمصالح اإلسرائيلية واذا كان البناء قرب الشوارع أو قرب 

  .المستوطنات

ًودرست أيضا امكانية تخصيص مصادر جديدة 
من أجل تنفيذ المخطط مثل زيادة عدد الموظفين، وطالب 
بينت بالعمل على لجم التمويل األوروبي للبناء 

يطرة الفلسطيني الذي دونه لن يستطيع الفلسطينيون الس
  .على منطقة ج

لن نسمح لالتحاد األوروبي ببناء «: وقال بينت
  .«ًسياسي غير قانوني وتبنينا موقفا يؤكد لجم هذا األمر

وكان بينت قد نقل رسالة بهذا المضمون إلى 
سفراء االتحاد األوروبي الذين التقاهم قبل حوال 

  .أسبوعين

  ٦ ص٢١/١٢/٢٠١٩الرأي 
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  "برك سليمان"يقتحمون عشرات المستوطنين 

  

اقتحم عشرات  -  كامل إبراهيم- القدس المحتلة 
المستوطنين المسلحين امس منطقة برك سليمان االثرية 
جنوب بيت لحم وتلة جبلية مرتفعة تطل على قرية 

وذلك تحت » أ«ارطاس المجاورة وهي مصنفة بمنطقة 
حماية الجيش االسرائيلي، كما كان المستوطنون برفقتهم 

د من الكالب تجولوا في البرك واالحراش التابعة لها عد
واغتسلوا من عيونها ومارس عدد منهم السباحة في 

منطقة مقدسة لدى اليهود وقد «احدى بركها مدعين انها 
  .«ذكر اسمها في التوراة

وقال نشطاء ان الذين اقتحموا المنطقة امس 
 معظمهم من الفتية والشبان الصغار تتراوح اعمارهم ما

 سنة ويتم احضارهم الى المكان قبل ان ١٧ ـ١٦بين 
يدخلوا التجنيد االجباري ليحرضوهم على ان المنطقة هي 

  .منطقة مقدسة لليهود وال بد ان يتم الحفاظ عليها

ومنعت قوات االحتالل امس عددا من المزارعين 
من سكان قرية كيسان الى الشرق من بيت لحم من 

وة عسكرية اسرائيلية داهمت العمل باراضيهم، وافيد ان ق
اراضي زراعية كان اصحابها يقومون باالعتناء فيها 
واجبرتهم على المغادرة، وفي حالة رفضهم سيتم 

  .اعتقالهم

وداهمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، امس، 
منطقة الرأس األحمر جنوب شرق طوباس، وفتشت عددا 

  .من خيام المواطنين
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اغمة، إن قوات وقال الناشط الحقوقي عارف در
االحتالل داهمت المنطقة، وشرعت بحملة تفتيش لمساكن 

 .المواطنين، دون معرفة األسباب

  ١٠ ص٢٢/١٢/٢٠١٩الرأي 
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حملة اعتقاالت تطال عشرات الفلسطينيين في 
 الضفة الغربية

  

 شن جيش االحتالل -فلسطين المحتلة 
الضفة اإلسرائيلي حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة ب

الغربية، تخللها اعتقال عدد من الشبان، فيما اندلعت 
مواجهات بين شبان وعناصر من شرطة االحتالل اقتحموا 

في محافظة  .في ساعة متأخرة من الليل بلدة العيسوية
القدس، اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وعناصر 
من شرطة االحتالل، في ساعة متأخرة من الليل، في بلدة 

وأفاد عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد  .ويةالعيس
أبو الحمص، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات 
االحتالل التي انتشرت بشكل مكثف في شوارع البلدة، 
وأطلقت وابال من القنابل الصوتية واألعيرة المعدنية 
 .المغلفة بالمطاط صوب المباني السكنية بشكل عشوائي

حتالل العيسوية من مدخلها الشرقي، واقتحمت قوات اال
وانتشرت في محيط مسجد األربعين بالبلدة، وحي الشهيد 

واعتقلت  .محمد كايد محمود، قبل اندالع المواجهات
 ٩شرطة االحتالل شابا مقدسيا، بزعم قيامه بتخريب 

  .«جفعات زئيف«سيارات في مستوطنة 

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات االحتالل 
 في مداهمات نفذتها بأنحاء متفرقة من مواطنين

المحافظة، وداهمت قوات االحتالل بلدة بيت أمر، 
واعتقلت األسير المحرر سليمان جودات بحر، والمواطن 

  .محسن محمد زعاقيق

وفي بيت لحم، سلمت قوات االحتالل األسير 
المحرر محمود حسن الورديان بالغ مقابلة لمخابراتها في 

، عقب اقتحام منزله » عصيونغوش«مجمع مستوطنة 
  .وتفتيشه

واقتحمت قوات االحتالل مدينة بيت ساحور، 
وبلدات حرملة ورخمة شرقي بيت لحم، وجبل الموالح، 

 .دون أن يبلغ عن اعتقاالت

 ١ص ٢٣/١٢/٢٠١٩الدستور 
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اقتحامات جماعية للمستوطنين لساحات 
 "الهيكل المزعوم"األقصى استجابة لدعوات 

 

 اقتحمت مجموعة –وكاالت  - ين المحتلةفلسط
من المستوطنين صباح أمس اإلثنين، ساحات المسجد 
األقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة 
االحتالل التي استنفرت قواتها في القدس القديمة لتوفير 

التي أعلنت عن اقتحامات » الهيكل«الحماية لمنظمات 
» الحانوكاه«عيد األنوار جماعية لألقصى خالل ما يسمى 

  .الذي يتواصل حتى مطلع األسبوع المقبل

 سيدات من باب ٤واعتقلت قوات االحتالل، 
وأفاد شهود عيان، بأن . الرحمة شرق المسجد األقصى

االعتقال جاء بحجة وجود السيدات في مسار 
المستوطنين الذين يقتحمون المسجد األقصى في إطار 

ها االحتالل ضمن ما يسمى عمليات اقتحام واسعة ينفذ
وأضافوا أنه جرى تقييد النساء األربع . »الحانوكا«عيد 

كما وجهت سيدة يهودية . واقتيادهن إلى خارج المسجد
من المقتحمين شتائم للنسوة قبل االعتقال بحماية شرطة 

  .االحتالل

ووفقا لدائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس، اقتحم 
ي الفترة الصباحية،  مستوطنا ساحات األقصى ف٢٧٧

بحراسة مشددة من شرطة االحتالل، وسط توقعات 
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بارتفاع أعداد المقتحمين، في اليوم الثاني من عيد 
  .«الحانوكاه«

وقال مدير األقصى، الشيخ عمر الكسواني، إن 
 مستوطنا بحماية من ضباط ٢٧٧ثالثة مجموعات ضمت 

ح، ومخابرات االحتالل اقتحموا األقصى منذ ساعات الصبا
ونفذوا جوالت استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن 

المزعوم، وسط محاوالت بعضهم أداء شعائر » الهيكل«
  .وطقوس تلمودية

وذكر الكسواني أن طواقم دائرة األوقاف 
اإلسالمية كثفت تواجدها في ساحاته ومحيطه، للحيلولة 
دون استباحة المستوطنين، داعيا أبناء الشعب 

  .توافد للقدس وشد الرحال إلى األقصىالفلسطيني ال

وأوضح أن قوات االحتالل كثفت من إجراءاتها 
العسكرية على أبواب األقصى، ومنعت دخول الفلسطينيين 
وطلبة العلم واحتجزت هويات بعضهم على األبواب، 

وتأتي هذه . بذريعة تأمين الحماية للمستوطنين
» الهيكل«االقتحامات في سياق حملة دعا إليها منظمات 

المزعوم لتصعيد عمليات اقتحام األقصى، تزامنا مع عيد 
ويعد .  أيام٨، الذي يستمر لمدة »الحانوكاه«
بحسب الموروث اليهودي من أكثر األعياد » الحانوكاه«

المزعوم لذلك فهو أكثر األعياد » الهيكل»ارتباطا بـ
والمواسم اليهودية ربطا بالمسجد األقصى من ناحية 

  .اية التوراتيةمزاعم الرو

إلى ذلك، ندد مدير المسجد اإلبراهيمي، حفظي 
أبو سنينة، بتصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية بحق المسجد، 
الواقع في البلدة القديمة من مدينة الخليل، جنوبي الضفة 

  .الغربية المحتلة

وقال أبو سنية، أمس، لوكالة األناضول، إن 
على سطح ) رمز يهودي(مستوطنين نصبوا شمعدانا 

المسجد اإلبراهيمي األحد، احتفاال بعيد األنوار اليهودي، 
وأشار إلى أن ما . »صلوات دينية، ورقصات«وسط أداء 

مساسا خطيرا بالمسجد اإلبراهيمي، وتطور «يجري، يعد 
  .«في المحاوالت اإلسرائيلية للسيطرة على المسجد

االحتالل اإلسرائيلي » :وأضاف مدير المسجد
يوميا في ) دينية( يؤدون صلوات تلمودية ومستوطنيه،

. »١٩٩٤القسم التي تسيطر عليه إسرائيل منذ العام 
» :، مضيفا»التدخل الدولي لحماية المسجد»وطالب بـ

  .«المسجد إسالمي خالص للمسلمين وال حق لليهود فيه

ّ يقسم الحرم اإلبراهيمي، الذي ١٩٩٤ومنذ عام  ُ
ُيعتقد أنه بني على ضريح نبي اهللا  إبراهيم عليه السالم، ُ

إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، إثر 
 مسلما أثناء تأديتهم ٢٩قيام مستوطن يهودي بقتل 

  . شباط من العام ذاته٢٥صالة الفجر يوم 

وشن جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس 
اإلثنين، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة 

محتلتين، فيما استهدف جنود االحتالل الغربية والقدس ال
  .قوارب الصيادين واألراضي الزراعية في قطاع غزة

وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم 
إن جنوده اعتقلوا عددا من الشبان في الضفة، جرى 
تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة المشاركة 

واجهات الليلية كما تواصلت الم. في أعمال مقاومة شعبية
مع قوات االحتالل في بلدة العيسوية، حيث اعتقلت 

وفي قطاع غزة، أطلقت . القوات أربعة مواطنين من البلدة
قوات االحتالل صباح أمس اإلثنين، نيرانها، تجاه صيادي 
العصافير، جنوب قطاع غزة، كما استهدفت زوارق 
االحتالل مراكب الصيادين بمنطقة السودانية شمالي 

وأفاد شهود عيان، بإطالق قوات االحتالل نيرانها . لقطاعا
تجاه عدد من صيادين العصافير في حي الفراحين شرقي 

، ما بلدة عبسان الكبيرة شرقي محافظة خان يونس
  .أجبرهم على مغادرة المنطقة

 ٢٠ ص٢٤/١٢/٢٠١٩الدستور 
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 مرابطات في ٤االحتالل اإلسرائيلي يعتقل 
  "األقصى"

  

 اعتقلت قوات االحتالل –بترا  – م اهللارا
اإلسرائيلي أمس أربع سيدات مرابطات في المسجد 
األقصى المبارك بالقدس المحتلة، وفق ما أعلنه نادي 

  .األسير الفلسطيني

وأضاف االعتقال جاء بحجة وجود السيدات 
المرابطات في مسار المستوطنين المتطرفين الذين 

طار عمليات ينفذها يقتحمون المسجد األقصى في إ
وأكد أنه جرى . ”الحانوكا“االحتالل ضمن ما يسمى عيد 

تقييد هؤالء النسوة واقتيادهن إلى خارج المسجد 
وفي ذات السياق اقتحم عشرات المستوطنين .األقصى

المتطرفين اليهود صباح أمس باحات المسجد األقصى 
المبارك بمدينة القدس المحتلة، وفق ما أكده مدير عام 

ائرة االوقاف االسالمية العامة وشؤون المسجد االقصى د
  .في رام اهللا) بترا(بالقدس الشيخ عزام الخطيب، لمراسل 

وبين أن أكثر من تسعين مستوطنا اقتحموا 
ساحات الحرم القدسي الشريف من جهة باب المغاربة، 
بحراسة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي الخاصة 

  .المدججة بالسالح

ضح ان االقتحامات جاءت بذريعة االحتفال وأو
اليهودي، حيث نفذ ” الحانوكاه“باليوم الثاني من عيد 

المستوطنون جوالت استفزازية في باحات األقصى، وسط 
  .محاوالت بعضهم أداء شعائر وطقوس دينية

وأضاف ان قوات االحتالل كثفت من اجراءاتها 
صلين العسكرية على أبواب األقصى، ومنعت دخول الم

وطلبة العلم واحتجزت هويات بعضهم على األبواب؛ 
  . للمستوطنين” الحماية“بذريعة تأمين 

وتأتي هذه االقتحامات في سياق حملة دعا إليها 
مستوطنون لتصعيد عمليات اقتحام األقصى، تزامنا مع 

إلى ذلك . أيام٨والذي يستمر لمدة ” الحانوكاه“عيد 
ي أمس على عدد من استولت قوات االحتالل االسرائيل

الخيام، واقتلعت أشجارا في خربة طانا شرق بلدة بيت 
  . فوريك شرقي مدينة نابلس

وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة 
إن قوات االحتالل : الغربية غسان دغلس في بيان

اقتحمت الخربة وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، قبل أن 
وأشار إلى أن . ألشجارتقوم بعمليات االستيالء واقتالع ا

قوات االحتالل تقوم مرة تلو األخرى بتخريب األسيجة 
ٕوالسالسل الحجرية، والحاق أضرار بممتلكات المواطنين 
الجبارهم على الرحيل تمهيدا للسيطرة على المنطقة 

  .ألغراض استيطانية توسعية

وأعتقلت قوات االحتالل فجر أمس ستة عشر 
الضفة الغربية ومدينة فلسطينيا من مناطق مختلفة ب

القدس المحتلة، وفق نادي االسير الذي أكد في بيان، ان 
قوات االحتالل اإلسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن 
رام اهللا والبيرة والخليل وطولكرم، وأحياء عدة بالقدس 

 .الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين الستة عشر

  ١٩ ص٢٤/١٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

ًمستوطنا يقتحمون المسجد االقصى  ٢٣٢
 بحراسات مشددة

 

المسجد   مستوطنا، اليوم االثنين٢٣٢اقتحم 
لمغاربة بحراسة مشددة المبارك من جهة باب ا األقصى

 .من قوات االحتالل الخاصة

اليوم تأتي في اليوم  اقتحامات وقال مراسلنا ان
العبري، " األنوار - عيد الحانوكاة"الثاني لما يسمى 

وتزامنا مع إجراءات مشددة من قبل قوات االحتالل 
، األقصى وانتشار واسع في محيط مصلى باب الرحمة في



  
  ١٧٣ 

والتي لم تسمح للمصلين بالتواجد في المنطقة واعتقلت 
  .ت بسبب جلوسهن في المنطقةأربع سيدا

ونفذ المستوطنون جوالت استفزازية في المسجد، 
وتلقوا شروحات حول خرافة وأسطورة الهيكل المزعوم، 
وسط محاوالت متتالية ألداء طقوس وشعائر تلمودية في 

 .المسجد المبارك

  ٢٤/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  ةًاالحتالل يعتقل شابا من القدس القديم

 

اعتقلت قوات االحتالل، الشاب روحي كلغاصي 
بعد دهم منزله في البلدة القديمة بالقدس ) ً عاما٢٢(

وقال شهود عيان أنه تم تحويل الشاب روحي  .المحتلة
 .إلى أحد مراكز االحتالل للتحقيق معه

 ٢٤/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 نتانياهو يجمد مشاورات ضم األغوار

  

ّجمد  -  كامل إبراهيم وبترا-لمحتلة القدس ا
رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتانياهو مشاورات حول 
مخططات ضم األغوار ومناطق من الضفة الغربية 

  .المحتلة إلسرائيل، تحسبا من الجنائية الدولية

وفي السياق، ألغت سلطات االحتالل اجتماعا 
خطط للموظفين في وزاراتها، كان من المقرر أن يبحث م

ضم األغوار، نقال عن الموقع اإللكتروني لصحيفة 
  .«يديعوت أحرونوت«

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة على القضية 
، منعا »الضم سيدخل مرحلة التجميد العميق«قولها إن 

ألي تصعيد ومواجهة في المحافل الدولية، وذلك في 
أعقاب قرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية 

 الهاي، فاتو بنسودا، فتح تحقيق شامل في جرائم في

حرب نفذها جيش االحتالل في األراضي الفلسطينية 
  .المحتلة

وتم إصدار دعوات رسمية للمسؤولين لحضور 
الجلسة التي تم إلغاؤها، قبل ساعات قليلة من انعقادها، 
وتم إخطار جميع المدعوين بأنه تم إلغاء الجلسة، بسبب 

ى أن المدعية العامة في المحكمة تقديرات تشير إل
الجنائية الدولية على وشك نشر نتائج الفحص األولي 
ٕبشأن الفلسطينيين واسرائيل، وكان القلق أن عقد اجتماع 
للموظفين في هذا الوقت من شأنه أن يكثف المواجهة 

  .مع المحكمة الجنائية الدولية

وكان نتانياهو قد أعلن عن مخطط ضم األغوار 
 عشية انتخابات الكنيست الثانية في أيلول بتصريحات

الماضي، ومن أجل الشروع بالمخطط، تقرر تشكيل لجنة 
مشتركة بين الوزارات الحكومية لتشجيع مخطط ضم غور 

  .األردن

  ٦ ص٢٥/١٢/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

ًالمتطرف غليك يقود اقتحاما جديدا على  ُ
 األقصى

  

، قاد المستوطن المتطرف يهودا غليك، امس
اقتحاما جديدا للمسجد األقصى المبارك، برفقة عشرات 

  .المستوطنين

وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، إن 
 مستوطنا، وقائد ٢١١المتطرف غليك اقتحم األقصى مع 

، وعدد من »دورون يديد«شرطة االحتالل في القدس 
ضباطه، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جوالت استفزازية 

  .احاته، وغادروه من باب السلسلةداخل ب

وقالت مصادر محلية، إن قوات االحتالل سلمت 
عددا من الشبان والشابات بالغات، لمراجعة مخابراتها؛ 

  .بحجة تواجدهم في باحات األقصى
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وتأتي هذه االقتحامات في سياق حملة دعا إليها 
مستوطنون لتصعيد عمليات االقتحام لألقصى، تزامنا مع 

  .العبري، الذي يستمر لنحو أسبوع» نوكاهالحا«عيد 

وخصصت اللجنة المالية في الكنيست االسرائيلي 
»  ماليين دوالر١٠« مليون شيكل ٣٤ر٥امس مبلغ 

منحة أمنية لدعم االستيطان على األراضي الفلسطينية 
  .في الضفة الغربية وغور االردن

وذكرت االذاعة اإلسرائيلية ان المنحة سيتم 
ات المتخصصة في وزارة الجيش اإلسرائيلي تحويلها للجه

لالنفاق على األمن في المستوطنات، باإلضافة إلى 
 مليون شيكل لصالح خدمات اإلسعافات ٥ر٥تخصيص 

  .األولية في مستوطنات الضفة الغربية واالغوار الشمالية

على صعيد اخر اعتقلت قوات االحتالل 
حاء اإلسرائيلي صباح امس، ثالثين فلسطينيا من أن

  .مختلفة بالضفة الغربية المحتلة

وقال نادي األسير الفلسطيني في بيان إن قوات 
االحتالل االسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن 
الخليل وبيت لحم ورام اهللا والبيرة ونابلس وأحياء عدة في 

  .القدس الشرقية المحتلة واعتقلت هؤالء المواطنين

يلي منزلين في وهدمت جرافات االحتالل اإلسرائ
وأصدرت . بلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة

اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في جبل 
المكبر بيانا أكدت فيه أن جرافات تابعة لبلدية االحتالل 
في القدس، تساندها قوة معززة من جيش االحتالل 

في بلدة جبل المكبر وشرعت بهدم » خلة عبد«اقتحمت 
  .منزلين تعود ملكيتهما لعائلة شقيرات

واضاف البيان أن الهدم تم بحجة البناء غير 
  .المرخص من قبل سلطات االحتالل االسرائيلي

كما هدمت جرافات االحتالل، غرفة سكنية شرق 
وقال منسق اللجان . بلدة السموع جنوبي مدينة الخليل

وب الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في جن

إن قوات االحتالل هدمت : الضفة راتب الجبور في بيان
غرفة سكنية لمواطن فلسطيني في منطقة غوين شرقي 
السموع، كما نفذت دوريات االحتالل حملة مداهمة 
للمواطنين القاطنين قرب المستوطنات اإلسرائيلية بين 

 الذي يسلكه ٦٠السموع وشرق يطا والخط االلتفافي 
  .يليونالمستوطنون اإلسرائ

وجرفت سلطات االحتالل أراض لمواطنين في 
قرى جالود وقريوت وقصرة جنوب مدينة نابلس شمال 

» شيلو«الضفة الغربية المحتلة، لتوسعة مستوطنتي 
، المقامتين على أراضي جنوب نابلس، »شفوت راحيل«و

  .  وحدة سكنية استيطانية جديدة١٧٥وبناء أكثر من 

ي شمال الضفة وقال مسؤول ملف االستيطان ف
الغربية غسان دغلس في بيان إن المستوطنين باشروا 
أعمال تجريف واسعة لبناء المزيد من الوحدات 

، في »شفوت راحيل«االستيطانية لتوسيع مستوطنة 
من أراضي قرية » الخفافيش« موقع ١٣حوض رقم 

  . جالود

وأضاف ان قرارا صدر عن محكمة االحتالل 
 أعمال البناء جميع بوقف العليا العام الماضي يقضي

المقامة على » شفوت راحيل«والتوسع في مستوطنة 
أراضي قرية جالود، مؤكدا ان جرافات االحتالل تقوم 

من أراضي قرية ) ١٢رقم (بأعمال تجريف في الحوض 
لتنفيذ الخطة االستيطانية » راس مويس«جالود موقع 

 التي تستهدف اراضي المواطنين في قريتي ٢٢/٢٠٥
  .د وقريوت لتوسيع المستوطنةجالو

وأشار دغلس الى أن مجلسي جالود، وقريوت، 
لتقديم االعتراض » يش دين«بادرا ومن خالل منظمة 

على الخطة االستيطانية المذكورة فور اإلعالن عنها، 
والتي تستهدف مساحات واسعة من أراضي القريتين، 
وعلى الرغم من أن االعتراض منظور فيه لدى المحكمة 

عليا، إال ان جرافات االحتالل بدأت أعمال التجريف ال
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 من ١٢الفعلي في الجزء المستهدف من حوض رقم 
  .أراضي قرية جالود، دون االنتظار لنتائج االعتراض

  ٦ص ٢٥/١٢/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

ٍ قرار هدم لمنشآت في حي ٣٠توزيع : القدس
  جبل المكبر

  

جبل  قال عضو لجنة الدفاع عن حي
جنوب شرق القدس المحتلة علي جعابيص ان  المكبر

بلدية االحتالل في القدس تنفذ سياسة تهجير للمقدسيين 
 .وتالحقهم في كل سبل حياتهم

 ٍهدم  قرار٣٠لعبرية وزعت وأكد أن البلدية ا
لمنشآت تجارية في جبل المكبر لصالح الشارع استيطاني 

 .يخدم مستوطنات المنطقة

 ٢٥/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ّالمطران عطا اهللا حنا يحمل إسرائيل  مسؤولية ُ
  تسممه

 

رئيس أساقفة سبسطية للروم  ّعمان ــ حمل
في القدس المحتلة، المطران عطا اهللا   األرثوذكس

حادثة  المسؤولية عن سلطات االحتالل اإلسرائيلي حنا،
ّتعرض لها، بعد أن قامت مؤسسة إسرائيلية برش   تسمم

مواد كيميائية سامة خطيرة بالقرب من البطريركية في 
المدينة المقدسة، غير مستبعد تدخل جهات أخرى لم 

 .يسمها في العملية

وقال المطران في تصريحات صحافية من مقر 
ّإن ما جرى قد : " في مستشفى بالعاصمة عمانعالجه

، "ًيكون محاولة اغتيال أو إبقائي مريضا طوال الحياة
تداعيات المادة السامة خطيرة خاصة على "مضيفا 

  ".الجهاز العصبي

ال أستطيع الجزم أن إسرائيل تقف وراء "وتابع 
هذه الحادثة، لكن المؤشرات تشير إلى أنها مسؤولة 

عتقد أنه إذا ثبت تورط إسرائيل في هذه أ"، مضيفا "عنها
ٕالحادثة فإن هدفها لم يكن يرقى إلى اغتيالي وانما 

  ".محاولة إيذائي

ووصل رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس 
في فلسطين المطران عطا اهللا حنا، إلى األردن اليوم 
االثنين، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العالج، وفق ما 

  ".فيسبوك"رسمية على أعلنت صفحته ال

ُوادخل رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس، 
ّالمطران عطا اهللا حنا، إلى مستشفى األردن، لتلقي 
العالج، ونشرت صفحة المطران عطا اهللا حنا منشورا 

إلى : " فيسبوك، قالت فيه  عبر صفحته الرسمية على
أحباء سيادة المطران عطا اهللا حنا رئيس أساقفة 

ّللروم األرثوذكس، توجه صباح اليوم سيادته سبسطية 
إلى مدينة عمان لتكملة عالجه من الوعكة الصحية التي 
ألمت به إثر تعرضه للغازات السامة التي استعملت في 
البطريركية، نصلي من أجله لكي يعود سالما معافى، 
ولكي يستطيع أن يحتفل معنا باألعياد الميالدية المجيدة 

."  

  ٢٥/١٢/٢٠١٩ العربي الجديد

* * * * *  

 لكنيسة القيامة ويحمل   دخول مستوطن: حنا
 ًسكينا يعكس التطرف والعنف اإلسرائيلي

  

قال األمين العام للهيئة االسالمية المسيحية 
 مستوطن اقتحام ان يسى عحنا والمقدسات لنصرة القدس

سكينا لكنيسة القيامة في القدس القديمة وترويع  يحمل
المصلين داخلها في ذروة أعياد الميالد، يعكس التطرف 

  .الذي يزداد يوما بعد يوم" االسرائيلي"والعنف 
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ّوعبر عيسى في تصريح صحفي، اليوم 
جديدة " اسرائيلية"الخميس، عن مخاوفه من مزاعم 

القيامة ذات جذور يهودية األمر الذي  كنيسة العتبار
يستدعي المالحقة والتدخل لوقف هذه االنتهاكات 

  .العنصرية

وطالب حنا عيسى بالتحرك على المستوى 
الدولي للتصدي النتهاك المستوطنين على حرمة االماكن 

داعيا مجلس االمن باتخاذ موقف جاد إللزام المقدسة، 
 .اسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي

  ٢٨/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

تسريع إجراءات نقل األراضي الفلسطينية 
  وتسجيلها لصالح المستوطنين

 

تواصلت ردود  -  كامل ابراهيم-القدس المحتلة 
ية المنددة بقرار وزير جيش االحتالل األفعال الفلسطين

نفتالي بينيت دراسة تسجيل األراضي في المناطق 
» القضاء«في سجل األراضي بوزارة » ج«المصنفة 
وأجمع مسؤولون وقوى وفصائل العمل .اإلسرائيلية

الوطني أن هذا القرار يأتي تشريعا لضم أراضي الضفة 
التحرير وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة .الغربية

صائب عريقات أن تصريحات بينيت تؤكد المنهجية 
الصحيحة التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية ضد 
اسرائيل، معتبرا ان ما تحدث به هو بداية الضم لهذه 

االدارة «األراضي المحتلة التي ال يحق لما يسمى 
  .اإلسرائيلية التصرف بها» وزارة القضاء«أو » المدنية

صوت «ت في تصريحات إلذاعة وقال عريقا
، ان الجنائية اعتمدت على وجود أدلة كبيرة »فلسطين

الرتكاب جرائم حرب في األرض الفلسطينية للشروع 
باجراء تحقيق، معربا عن امله بأن تأخد المحكمة إجراء 

فيما يخص تصريحاته، مبينا ان هذا الملف سيكون امام 
  .للمحكمة غدا الدائرة التنفيذية

يس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان وقال رئ
وليد عساف ان طلب بينيت دراسة امكانية تسجيل 

اإلسرائيلية » القضاء«في وزارة » ج«االراضي المصنفة 
حال تم تنفيذه فهو ضم فعلي لالراضي الفلسطينية، 

  .ومخالفة صريحة لكل االتفاقيات الدولية

وأضاف عساف ان ما يجري اآلن هو محاولة 
راءات نقل األراضي وتسجيلها لصالح لتسريع اج

المستوطنين، وبالتالي تسجيل األراضي التي أقيمت عليها 
  .اإلسرائيلية» القضاء«المستوطنات في وزارة 

 ١٠وبين عساف، ان اجتماعا سيعقد غدا يضم 
وزارات ومؤسسات، لبحث خطورة وابعاد هذه الخطوات، 

يعة ورفع توصيات الى القيادة السياسية، لدراسة طب
  .التحرك المقبل لمواجهة هذه الخطوة

وحذر من أن استمرار الصمت الدولي على هذه 
الجرائم سيقود الى ضم اسرائيل لكل اراضي الضفة، 

  .والقضاء على حل الدولتين

وقال األمين العام لجبهة النضال الشعبي، عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدالني، إن قرار 

 عن العقلية االستعمارية، ويأتي استكماال بينيت يعبر
لخطة نتنياهو بضم األغوار، وأجزاء من الضفة الغربية 

  .لالحتالل، وبدعم وشراكة من إدارة ترمب

كافة تصنيفات األراضي : وأضاف مجدالني
الفلسطينية باتت غير واقعية، وهي نتاج االتفاقيات التي 

  .متواصلةدمرتها حكومة االحتالل عبر االنتهاكات ال

هي » ج«وأضاف مجدالني، األراضي المصنفة 
ٍأراض تابعة للدولة الفلسطينية، وهذا القرار يهدف إلى 
االستيالء على األراضي، لعدم قيام دولة فلسطينية قابلة 

  .للحياة



  
  ١٧٧ 

على المجتمع الدولي التوقف بحزم أمام : وتابع
هذا القرار العنصري، مطالبا المنظومة الدولية بمحاسبة 

الحتالل والتوقف عن معاملته كدولة فوق القانون، ا
وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 

»٢٣٣٤»...<<.  

وفي سياق آخر، احتجزت قوات االحتالل ... <<
عشرات المركبات على مدخل النفق المؤدي لقرى شمال 

  .غرب القدس المحتلة

حيد وأغلق جنود االحتالل النفق، وهو الطريق الو
 ٦٠المؤدي لقرى شمال غرب القدس التي يقطنها قرابة 

ألف نسمة، وبين الفينة واألخرى يسمحون لعدد محدود 
  .من المركبات بالمرور

وقال مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
إن ): أوتشا(اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة 

 ً مبنى٦١٧سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدمت وصادرت 
  .٢٠١٩في الضفة الغربية خالل عام 

» حماية المدنيين«وأوضح المكتب في تقرير 
، أن ٢٠١٩ كانون األول ٢٣-١٠ُالذي يغطي ما بين 

.  فلسطينيا٨٩٨عمليات الهدم هذه أدت إلى تهجير 
وأشار إلى أن هذه األرقام تمثل زيادة كبيرة بالمقارنة مع 

  .٢٠١٨المدة نفسها من عام 

من مجموع المباني % ٢٠«؛ فإن ووفق التقرير
من جميع % ٤٠، ونحو ٢٠١٩ُالتي استهدفت في العام 

ٍالمباني التي قدمت مساعدات بتمويل من المانحين، تقع  ُّ
من % ٣٠في مناطق إطالق النار التي تغطي نحو 

  .«)ج(مساحة المنطقة 

خالل إحدى عمليات الهدم في «: وأردفت أوتشا
س، اقتلعت قوات االحتالل ّمنطقة إطالق نار شرقي نابل

  .« شجرة وشتلة٢٥٠٠أو قطعت نحو 

ً مبنى ٢٩وذكر أن سلطات االحتالل هدمت 
فلسطينيا أو أجبرت أصحابها على هدمتها في المنطقة 

ومدينة القدس المحتلة خالل األسبوعين الماضيين، ) ج(
 ٤٥بدعوى افتقارها لرخص البناء، ما أدى إلى تهجير 

ٕفلسطينيا والحاق  آخرين١٠٠ األضرار بأكثر من .  

من جانب اخر حذر مركز أسرى فلسطين 
للدراسات من إمكانية استشهاد األسير المسن موفق 

من مدينة الناصرة، بعد ) ً عاما٧٧(نايف حسن عروق 
تراجع وضعه الصحي في اآلونة األخيرة إلى حد الخطورة 

  .القصوى

وحمل المركز في بيان صحفي امس سلطات 
ٕتالل وادارة السجون المسئولية الكاملة عن حياة االح

ّوسالمه األسير عروق الذي يعاني من مرض السرطان 
» برزالي«في الكبد والمعدة، ونقل إلى مستشفى 

اإلسرائيلي قبل أيام بوضع صعب للغاية، إثر تدهور 
  .ملحوظ على حالته الصحية

وقال الناطق اإلعالمي للمركز الباحث رياض 
شى أن يتكرر مشهد استشهاد أبو دياك نخ«: األشقر

والسايح مرة أخرى، فالوضع الصحي لألسير عروق 
مشابه بشكل كبير لما كان عليه وضع الشهيدين قبل أن 
يرتقيا نتيجة اإلهمال الطبي المتعمد، وقد ماطل االحتالل 
لشهور قبل أن يبدأ في إجراء جلسات عالج كيميائي 

  .«له

  ١٢ ص٢٩/١٢/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

  االحتالل يعتقل أحد حراس المسجد األقصى

 

اعتقلت قوات االحتالل، فجر اليوم األحد، 
ي عليان بعد دهم المبارك فاد المسجد األقصى حارس

 .منزله في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة

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

  ٣٠/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

طقـة الشرقيـة من صلوات تلمودية بالمن
 المسجد األقصى المطلة على قبة الصخرة

 

ّ أمنت شرطة - وكاالت - فلسطين المحتلة
االحتالل اإلسرائيلي، صباح أمس األحد، الحماية لقرابة 

 متطرف يهودي خالل اقتحامهم لباحات المسجد ٢٠٠ـ ال
األقصى المبارك، في القدس المحتلة، والتجول في 

  .باحاته

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

المستوطنين الذين دنسوا باحات األقصى على شكل 
والقوات الخاصة وأمنت شرطة االحتالل . مجموعات

التابعة لها الحماية للمتطرفين اليهود خالل اقتحام 
» باب السلسلة«ًاألقصى والتجول في باحاته وصوال عند 

  .قبل الخروج من هناك

وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس 
ً مستوطنا، اقتحموا المسجد ١٩٤المحتلة، بأن أكثر من 

 االحتالل األقصى أمس، بحراسة مشددة من شرطة
وأوضحت أن هؤالء المستوطنين اقتحموا . اإلسرائيلي

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

وقام المستوطنون بأداء صلوات تلمودية 
ودعوات علنية في المنطقة الشرقية من المسجد األقصى 

 قام البعض منهم بأداء كما. المطلة على قبة الصخرة
ًصالة السجود متخفيين بين زمالئهم خوفا من منعهم من 

  .قبل حراس المسجد األقصى

إلى ذلك، هددت مخابرات االحتالل، أمس ..>>
األحد، بسحب بطاقة الهوية من شبان في بلدة العيسوية، 

. »ٕالمشاركة في المواجهات والقاء الحجارة«بذريعة 
ود أن قوات االحتالل هددت وأوضح المحامي محمد محم

بتحويل ملفات ألهالي بلدة العيسوية لوزارة الداخلية 
االسرائيلية لسحب هوياتهم، في حال االستمرار بالقاء 
الحجارة والمشاركة بالمواجهات، وجاء ذلك خالل التحقيق 

  .مع شبان اعتقلوا فجرا من العيسوية

وأضاف محمود أن السلطات االسرائيلية قررت 
اج عن الشبان الذين اعتقلوا، بعد تحذيرهم من اإلفر

بإلقاء الحجارة والمواجهات في «مشاركتهم أو أوالدهم 
لسحب «وهددت بتحويل ملفهم لوزارة الداخلية » البلدة

  .«هوياتهم

أن ذلك يأتي «وقال المحامي محمد محمود 
بحاجة « سحب الهويات «ضمن تهديد أهالي البلدة 

» .من غير السهل تنفيذ التهديدإلجراءات طويلة ومعقدة و
وشمل القرار اإلفراج عن كل من زكريا عليان، وسامي 
عبيد، ومراد عبيد، وفادي مصطفى، ومروان داري، 
وسامر عبيد، و كايد محمود ، وجمال عطية، ومحمد 

  .زهرة، وناصر محمود، وفادي عليان

وشنت قوات االحتالل فجر أمس األحد، حملة 
لغربية والقدس المحتلتين، تخللها دهم وتفتيش بالضفة ا

اعتقال عددا من الشبان، جرى تحويلهم للتحقيق لدى 
األجهزة األمنية بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية 

وتركزت االعتقاالت في العيسوية، التي . ضد المستوطنين
شهدت مواجهات ليلية مع قوات االحتالل التي اقتحمت 

رية وأجرت تفتيشات البلدة وداهمت المحال التجا
  . شابا١٤لمنازل، حيث تم اعتقال با

  ١٦ص ٣٠/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  



  
  ١٧٩ 

ً مستوطنا يقتحمون االقصى حاملين ٢٣٤
  "الهيكل"صور 

  

ضبط حراس  -  كامل إبراهيم- القدس المحتلة 
المسجد االقصى المبارك أمس مخططات للهيكل المزعوم 

ب وزعها عليهم داخل المسجد االقصى مع السياح األجان
انصار جماعات وعصابات الهيكل قبل دخولهم للمسجد 

كما ضبط حراس المسجد االحد . في ساحة البراق
مستوطنا تسلل على هيئة عربي مسلم الى داخل قبة 
الصخرة المشرفة، يأتي هذا مع زيادة عدد المقتحمين 

  .للمسجد األقصى المبارك بحجة األعياد اليهودية

سالمية في القدس المحتلة ان وقالت االوقاف اال
ً مستوطنا نفذوا ٢٣٤عدد المقتحمين للمسجد أمس بلغ 

جوالت مطولة وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم من 
جماعات الهيكل وقام بعضهم بحركات وايماءات وصلوات 

  .في المنطقة الشرقية قرب باب الرحمة

واستنفرت شرطة االحتالل عناصر الوحدات 
انتشروا في أروقة المسجد لتوفير الحراسة الخاصة الذين 

  .والحماية للمستوطنين خالل اقتحامهم لألقصى

وقالت األوقاف ان الفترة الصباحية من 
 متطرف من المستوطنين و ١٠١االقتحامات شارك فيها 

 من طالب المعاهد والجامعات اإلسرائيلية يرافقهم ٦٣
  .قوات مدججة من القوات الخاصة وشرطة االحتالل

سائحا ٨٥٠كما اشارت األوقاف الى اقتحام 
ًاجنبيا بعضهم اتبع مسار المستوطنين في االقتحامات 

  ).المرشد/ مدريخ(واستمع لشروحات 

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

  .المشرفة

أوضحت االوقاف االسالمية انه تم إغالق باب و
المغاربة بعد االقتحام الثاني بعد صالة الظهر بعد اقتحام 

 ٧٠سائحا فيما بلغ عدد المستوطنين المتطرفين ٢١٣٠
متطرفا بعضهم كان بلباس الكهنة والحاخامات وهم حفاة 
وخرجوا من باب السلسلة ووجوههم نحو قبة الصخرة 

  .المشرفة

 عناصر من شرطة االحتالل ٥ وأوضحت أن
ًاقتحموا أيضا المسجد، فيما أدى المستوطنون طقوسا 
تلمودية في ساحات األقصى، وتحديدا قبالة قبة الصخرة 

، كما تلقوا شروحات »باب الرحمة«وفي منطقة مصلى 
  .المزعوم» الهيكل«عن 

وأقام المستوطنون في باب السلسلة عند باب 
تالل الجنوبي للمسجد األقصى المدرسة التنكزية مقر االح

واقاموا حفالت وحلقات الرقص واطلقوا الشعارات 
العنصرية والتحريضية الدينية والصهيونية امام شرطة 

  .وجيش االحتالل

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

  .الخارجية، وخاصة النساء والشبان

وتزداد وتيرة االقتحامات خالل فترة األعياد 
اليهودية، حيث شهد األسبوع األخير اقتحامات جماعية 

، بحيث »الحانوكاه«للمستوطنين بمناسبة ما يسمى عيد 
مصلين وعمليات اعتقال يتخلل االقتحامات استفزازات لل

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

 مستوطنا ٨٩٧وأفادت وسائل إسرائيلية أن 
اقتحموا ساحات األقصى األسبوع الماضي في األيام 

  .«الحانوكاه«األولى من عيد 
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على صعيد اخر حذر مسؤول ملف االستيطان 
فة غسان دغلس، من هجمات في شمال الض

المستوطنين وارتكاب مجازر بحماية من جيش االحتالل 
  .على المواطنين وممتلكاتهم، خاصة في قرى نابلس

واعتبر دغلس في حديث اذاعي امس، مصادقة 
 وحدة ٢٠٠٠حكومة االحتالل على منح المستوطنين 

استيطانية جديدة على حساب أراضي المواطنين لكسب 
  .طنين في االنتخابات االسرائيليةاصوات المستو

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

  .صمود المواطنين

ت، أن وأفاد مركز أسرى فلسطين للدراسا
 ٥٥٠٠، اعتقل ٢٠١٩االحتالل اإلسرائيلي خالل عام 

  . امرأة وفتاة١٥٣ً طفال، و٨٨٠فلسطيني، من بينهم 

وقال رياض األشقر الناطق اإلعالمي للمركز، إن 
باألسرى، وعام » التنكيل والقمع« يعد عام ٢٠١٩عام 

حمالت االعتقال التعسفي بحق الفلسطينيين، ضمن 
  .مارسه قوات االحتالل بحقهمالعقاب الجماعي الذي ت

 أسير أصيبوا ٢٠٠وأشار إلى أن أكثر من 
بجروح وكسور بعضها خطيرة جراء عمليات القمع 

  .المتكررة لهم داخل السجون

وبشأن عمليات االعتقال، بين أن القدس كان 
ً فلسطينيا، ١٩٣٠لها النصيب األكبر من خالل اعتقال 

  . اعتقال حالة٨٥٠ًفيما جاءت الخليل ثانيا بـ 

وأشار إلى أن من بين العدد الكلي لألطفال 
ً عاما، وفي ١٢ً طفال لم تتجاوز أعمارهم ٨٤المعتقلين، 

سابقة خطيرة سجلت حالة اعتقال للطفل نادر حجازي من 
  . سنوات فقط٣مخيم بالطة والذي ال يتجاوز عمره 

وبين أنه من بين العدد الكلي للنساء المعتقالت، 
ريحتين، وكان هناك مسنات  فتاة قاصر وج١٢

  .ومحاضرات جامعيات وصحافيات

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

  .صفد

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإنه تم رش 
ًمشيرا إلى أن . نجمة داود الحمراء على إحدى المركبات

سطينيين من سكان الداخل السيارات تعود لطالب فل
  .المحتل

ًوبدأت الشرطة اإلسرائيلية تحقيقا في ظروف 
تدفيع «الحادثة التي يعتقد أن عناصر من جماعة 

وقال مدير لجنة .اليمينية المتطرفة يقفون خلفها» الثمن
إعمار الخليل عماد حمدان إن بلدية الخليل وبالشراكة مع 

ا للجانب القانوني هيئة مقاومة الجدار واالستيطان توجهو
وزير جيش االحتالل إمهال البلدية  في مواجهة إشعار

  .  يوما لهدم سوق الحسبة٣٠

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

دولية واألممية الحراك على المستويات األخرى ال
  .والمنظمات األخرى ذات العالقة

وشدد مدير لجنة إعمار الخليل على وجود نوايا 
خبيثة من إشعار االحتالل بضرورة هدم المباني والمحال 
التجارية في سوق الحسبة مع ضمان االبقاء على حقوق 

  .المواطنين بإعادة بناء مبان جديدة

دان إن وقال مدير لجنة إعمار الخليل عماد حم
بلدية الخليل وبالشراكة مع هيئة مقاومة الجدار 
واالستيطان توجهوا للجانب القانوني في مواجهة إشعار 

 يوما لهدم سوق ٣٠وزير جيش االحتالل إمهال البلدية 
  . الحسبة



  
  ١٨١ 

واوضح حمدان في حديث الذاعة صوت فلسطين 
الرسمية، امس، أن هنالك محامين وخبراء يعملون على 

 المناسب قانونيا على اإلشعار إلى جانب إعداد الرد
الحراك على المستويات األخرى الدولية واألممية 

  .والمنظمات األخرى ذات العالقة

وشدد مدير لجنة إعمار الخليل على وجود نوايا 
خبيثة من إشعار االحتالل بضرورة هدم المباني والمحال 
التجارية في سوق الحسبة مع ضمان االبقاء على حقوق 

 .لمواطنين بإعادة بناء مبان جديدةا

  ١٠ ص٣١/١٢/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

ّاالحتالل ينوي فرض منع تجول ليلي : القدس
  على سكان العيسوية

  

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية اليوم االثنين على 
ًبشكل استثنائي جدا، قائد "موقعها اإللكتروني، انه و

نع تجول ليلي ينوي فرض م" اإلسرائيلية"الجبهة الداخلية 
 .وسط القدس المحتلة" على سكان من العيسوية

أبلغت الجبهة الداخلية ستة : وتابعت هآرتس
قرار اعتقال  شبان من العيسوية عن نيتها استصدار 

بيتي ضدهم لمدة عدة شهور، وفق قانون  إداري 
" اإلسرائيلي"الطوارئ البريطاني، القرار جاء وفق اإلدعاء 

الحساسة عن عمليات تشكل خطرا سميت ب  بعد معلومات
 .على أمن الدولة

اعتقال إداري بحق سكان : وختمت هآرتس
ًفي حدود الدولة يعتبر استثنائي جدا، " إسرائيليين"

والقرارات من المتوقع أن تصدر خالل األيام القليلة 
 .القادمة عن قائد الجبهة الداخلية تامير يادعي

  ٣١/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل بصدد المصادقة على بناء ألفي وحدة 
  استيطانية في القدس والضفة

 

العبرية صباح األحد انه " هآرتس"ذكرت صحيفة 
التابعة " اإلدارة المدنية"يتوقع أن تصادق ما تسمى بـ

لسلطات االحتالل هذا األسبوع على بناء اآلالف من 
والقدس  الضفة الغربية الوحدات االستيطانية في

 .المحتلتين

ما يسمى بمجلس البناء األعلى في "وقالت إن 
اإلدارة المدنية سيصادق هذا األسبوع على بناء ألفي 

ية في كتل استيطانية ومستوطنات وحدة استيطان
 ."معزولة

ًوذكرت أن المصادقة تأتي تطبيقا لتصريحات 
قبل أيام التي قال  نتنياهو أدلى بها رئيس الوزراء بنيامين

 آالف ٣ًسعى قريبا للمصادقة على بناء سي"فيها إنه 
 ."وحدة استيطانية

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

 .الضفة الغربية

  ٣١/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ًجمعيات استيطانية تقيم متحفا توراتيا في  ً
  سلوان بالقدس

  

ًامت جمعيات استيطانية اسرائيلية متحفا أق
 متر مربع في ١٣٩٠توراتيا من ثالثة طوابق بمساحة 

منطقة العين الفوقا بسلوان، التي ال تبعد سوى عشرات 
االمتار عن المسجد االقصى من الناحية الجنوبية 

 .الغربية

وقال الباحث في شؤون القدس فخري أبو 
ج للتاريخ اليهودي، إن هذا المتحف يهدف التروي:" دياب
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ويخدم الرواية التلمودية على حساب الروايات التاريخية 
العربية االسالمية والمسيحية والتاريخ الحقيقي لهذه 

ُ، موضحا أن المتحف شيد في منطقة تمنع بلدية "المنطقة ً
القدس وسلطة اآلثار االسرائيلية البناء فيها بدعوى أنها 

ب مختلفة لمدينة منطقة تاريخية تحوي آثار من حق
القدس، ولكنها ورغم ذلك لم تمنع الجمعيات االستيطانية 

 ."من اقامة هذا البناء

ُالمتحف سيستخدم "وأشار أبو دياب الى ان 
لترويج ولتسويق تاريخ مزور عن هذه المنطقة، ليخدم 
السياحة التلمودية الداخلية والخارجية لغسل أدمغة الزوار 

، موضحا ان "ة في القدسوإلثبات أحقيتهم التاريخي
أقدمت "سلطات االحتالل اإلسرائيلية وأذرعها التهويدية 

على نقل كمية كبيرة من الحجارة الضخمة والتاريخية من 
هذه المنطقة، لطمس معالمها ولتغييرها كي تحاكي 

 ."اسطورة ورواية تناسب روايات تاريخية يهودية

إن هذا المتحف التلمودي تقوم عليه :" وأضاف
لطات االحتالل االسرائيلية ضمن مخطط كبير لتغيير س

عبث باآلثار ذات "الطابع التاريخي لمدينة القدس، وهو 
الطابع التاريخي االنساني إلثبات حضارة مصطنعة، 
يدعون انها كانت قبل ثالث االف عام، دون سند تاريخي 

، مشيرا الى ان السلطات االسرائيلية تحاول "او علمي
ا على التاريخ واالثار ألغراض سياسية اسقاط رواياته

تقوم بمعالجة الحجارة واالثار لتحاكي تاريخ مزور "حيث 
يريده االحتالل، لإليحاء بانها يهودية االصل ومن حقبة 
وزمن الهيكل، للداللة على وجود الهيكل المزعوم ولغرس 
هذه االفكار في عقول الزوار، وللترويج بان هذه الحجارة 

 ."هيكل او بقاياهمأخوذة من ال

هذا العبث بالتاريخ "وشدد أبو دياب انه 
والحضارة االنسانية وتزوير المواقع ذات الطابع وتحطيم 
االرث الحضاري، تترتب عليه مسؤولية جنائية، ويندرج 

مشيرا الى ان " تحت جرائم الحرب ضد االنسانية والتاريخ
لية هذه االثار التاريخية محمية وفقا لالتفاقيات الدو"

 حيث اعتبرت ١٩٠٧ومنها اتفاقية جينيف لعام 
منظمة الثقافة والعلوم التابعة لهيئة االمم (اليونيسكو 

ان القدس ارث حضاري وانساني محمي ال ) المتحدة
يجوز العبث به، ولكن السلطات اإلسرائيلية كثفت في 
العقد االخير من تهويد المدينة وتغيير معالمها وعبرنتها 

غايرة لهويتها الحقيقية تحت مشروع وفرض وقائع م
) أورشليم حسب الوصف التوراتي(تهويدي ضخم يسمى 

 ٦حفرت من خالله عشرات االنفاق والحفريات، منها 
  انفاق من مجمع 

وادي حلوة باتجاه البلدة التاريخي و سلوان عين
القديمة والمسجد االقصى، واقامت ثالثة متاحف توراتية 
لترويج الروايات التاريخية اليهودية، كما واقامت عدة 
حدائق ومسارات توراتية وتلمودية وقبور وهمية، وتعمل 
على اقامة مشاريع تهويدية اخرى، منها القطار الهوائي 

دة القديمة ويحجب الذي سيغير الوجه الحضاري للبل
في / كيدم/الرؤيا عن المسجد االقصى المبارك ومشروع 

منطقة وادي حلوة وباب المغاربة لتغيير المشهد التاريخي 
وطمس معالم المدينة العربية االسالمية والمسيحية 

 ."وإللغاء كل أثر او تاريخ او معلم غير يهودي فيها

ريات يذكر انه خالل هذا العام زار االنفاق والحف
وما يسمى بمدينة داود االستيطانية حوالي مليون زائر 
كان يسطحبهم أدالء سياحيون يتبعون الجمعيات 
االستيطانية، ويقدمون خالل هذه الجوالت روايات 
تلمودية وأساطير عن تاريخ يهودي مزعوم في هذه 

 .المنطقة

 ٣١/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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االحتالل يفتتح خط : دوالر مليار ٢بتكلفة 
 "تل أبيب"سكك حديدية تهويدي بين القدس و

  

افتتح وزير النقل بحكومة االحتالل، بتسلئيل 
سموتريش، اليوم األربعاء، خط سكك حديدية تهويدي 

 .يربط بين تل أبيب والقدس مباشرة

وتستغرق رحلة القطارات عالية السرعة أقل من 
ستغرق الرحلة بالنظام  دقيقة بين المحطات، بينما ت٣٠

ومن .  دقيقة وتتطلب تغيير القطارات٤٥الحالي حوالي 

المقرر فتح خط السكة الحديدية للركاب مساء السبت 
المقبل، حيث سوف يتوقف القطار في محطة واحدة في 

 .كل منطقة

استغرقت شركة خطوط السكك الحديدية 
قدس ً عاما لبناء الخط الذي يربط ال١٧اإلسرائيلية حوالي 

 مليارات شيقل ٧وتكلف هذا المشروع الضخم  .بتل أبيب
  .) مليار دوالر٢(

١٨/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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ُنتانياهو يحرض علينا وقد يقتل أحدنا : الطيبي
 بسببه

 

قام متظاهرون من اليمين  - فلسطين المحتلة
النائب احمد ّالمتطرف صباح امس السبت باالعتداء على 

الطيبي لمنعه من القاء محاضرة والدخول الى قاعة 
سبت «هبايس في رمات هشارون حيث شارك في برنامج 

  .«ثقافي

وقام احد المتظاهرين بضرب الطيبي على رأسه 
بواسطة عصا علم اسرائيلي وكذلك قامت متظاهرة برمي 

  .حفنة رمل وتراب في وجه النائب الطيبي

خلفية تحريض رئيس وجاءت المظاهرة على 
الحكومة ضد نواب المشتركة والنائب الطيبي على وجه 
الخصوص خالل األسابيع االخيرة حيث قامت على اثره 

رمات «مجموعات يمينية متطرفة بمطالبة بلدية 
  .بإلغاء زيارته وعدم استضافته» هشارون
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وقد قامت الشرطة بتوقيف اثنين من المتظاهرين 
احمد الطيبي .  على النائب دّبتهمة االعتداء بالعصي
والجدير ذكره ان القاعه اكتظت . اثناء خروجه من القاعة

الطيبي بحرارة . بالحضور الذين استقبل غالبيتهم د
  .وتصفيق اكثر من مرة خالل القائه كلمته

هذا االعتداء : وقد علق النائب الطيبي بالقول
ِوهذه الهتافات العنصرية من قبل المتطرفين ووصفي 

كبير االرهابيين ياسر «ومستشار » القاتل المخربب«
، هي نتيجة مباشرة لتحريض رئيس الحكومة »عرفات

هذه . بنيامين نتنياهو ضدي وضد النواب العرب
المحاوالت المغرضة لن تثنينا عن اسماع صوتنا وصوت 

  .فنحن اصحاب حق قضيتنا العادلة ولن تنجح،

 نتانياهو يحرض علينا منهجيا وهو: وأضاف
يدرك معنى ونتيجة هذا التحريض الدموي، وقد يتسبب 

 .هذا التحريض بمقتل احدنا من قبل اليمين المتطرف

  ٣ ص١/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

قاتل لفتى فلسطيني بدم بارد يحكم شهرا خدمة 
 مدنية

  

 كوبي نيف: بقلم -هآرتس

قبل اسبوعين تقريبا اهتزت البالد، عندما سمع 
تصريحات عندما تمت معرفة أن قائد هنا وهناك بعض ال

سرب في جيش الدفاع لدينا قام بالحكم على جندي لمدة 
شهر سجن بتهمة وجود قطع هامبورغر مجمدة في 
ثالجته الشخصية في غرفته، رغم أن هذه الثالجة تم 
االعالن عنها من قبل الحاخام أو الشاويش كثالجة 

لى أين يا للهول، تهويد، رعب، يا اهللا، ا. لاللبان
  .طهران هنا“. وصلنا؟

قبل نحو شهر من ذلك نشر في وسائل االعالم 
نبأ صغير آخر عن جندي حكم عليه تقريبا بنفس 

وفي هذه المرة بأي تهمة؟ وقد كان عنوان النبأ . العقوبة
شاب فلسطيني اطلقت النار عليه وقتل “: ”هآرتس“في 

يه الجندي من جفعاتي الذي اطلق النار عل. على الجدار
الجندي اعترف أنه اطلق . حكم عليه بشهر خدمة مدنية

، عثمان رامي حلس، دون ١٥النار على الفتى ابن الـ 
الحصول على المصادقة على ذلك، وأدين بتجاوز 

  .”الصالحيات الى درجة تهديد حياة بالخطر

عمل كهذا، لجندي في جيش ما يطلق النار 
ن على فتى، مدني، متظاهر، بدون مصادقة وبدو

في أي دولة غير ” قتل“صالحيات، وقتله، يسمونه 
اذا، لماذا هنا تم تحويل . يهودية وبأي لغة غير العبرية

تجاوز صالحيات الى درجة تعريض “مخالفة القتل الى 
مصادر في الجيش اوضحت، حسب . ؟”حياة للخطر

لم يتم العثور على عالقة سببية “تقرير هآرتس، بأنه 
كيف بالضبط لم يتم . ”موت الفتىبين اطالق النار وبين 

العثور على عالقة سببية، حيث إن الجندي كان كما 
عدا عنه (يبدو هو الوحيد الذي أطلق النار على الشاب 

لم يكن أي جندي آخر من وحدته تم تقديمه للمحاكمة 
 –) على اطالق النار بدون مصادقة وبدون صالحيات

. اءاتولكن غير مهم، هراءات، حقا هر. غير واضح
باالجمال، وفتى فلسطيني آخر من بين كثيرين قتل بنار 

حقا ال يجب أن . اذا، هذا يكفي. القناصة أو الطيارين
وهكذا، هذه الحادثة لم تثر أي . نعمل من هذا موضوع

  .ضجة لدى الجمهور، ال تعليقات وال حذاء عسكري

قولوا لي، أيها : ولكن اآلن سأقوم بتحديكم قليال
اء، يساريين، أبرارا، أتقياء، متنورين، الذين الرجال والنس

 هل يبدو لكم معقوال –انتم غير ليكوديين تماما، أو دمى 
أنه على قتل متعمد أو قتل غير متعمد، وعلى حيازة 
هامبورغر بثالجة مخصصة لاللبان فقط، يتم فرض نفس 
العقوبة المتمثلة بشهر حجز أو اعمال خدمة مدنية؟ 

ا ال تقولون أي شيء؟ لماذا لماذا تصمتون؟ لماذ
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تواصلون الخدمة في هذا الجيش؟ لماذا تواصلون بتفاخر 
نشر صوركم مع أوالدكم وبناتكم المجندين في هذا 

  .الجيش؟

هناك في الحقيقة فرق . صحيح، أنتم على حق
ففي الحالة االولى الحديث يدور عن . كبير بين الحالتين

. لية قتل سهلةوفي الحالة الثانية عن عم. تهويد شديد
ولكن هذا . حسنا“هل ربما ستقولون بينكم وبين أنفسكم 

في االمور المدنية . وفي الجيش االمور مختلفة. جيش
هذا . ”والخ… نحن دولة قانون ديمقراطية ومساواتية

واآلن هاكم نبأ نشر قبل بضعة ايام . جميل، حسنا، ليكن
: ، غير اليسارية بصورة واضحة”اسرائيل اليوم“في 

أدين . عقوبة مثيرة للغضب لشاب قام بمهاجمة زوجته“
وعاد . الزوج ثالث مرات بسبب مهاجمة زوجته االولى

القاضي حكم عليه . الى سابق عهده مع زوجته الثانية
  .”بشهر خدمة مدنية

 أنتم مستعدون للعيش في دولة –اآلن قولوا لي 
فيها العقوبة على القتل المتعمد وعلى حيازة قطع من 

حم في ثالجة لاللبان وعن ضرب زوجة للمرة الرابعة، الل
. هي نفس العقوبة، شهر من الخدمة المدنية؟ بالتأكيد ال

صحيح؟ ولكن أنتم، نحن، ما العمل؟ نعيش بالضبط في 
  .دولة كهذه

  ٢٦ ص١١/١٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

االحتالل يباشر بتطبيق قانون القومية ويمنع 
  استخدام العربية

 

 قالت صحيفة - وكاالت –محتلة فلسطين ال
هآرتس العبرية، إن وزارة التعليم اإلسرائيلية بدأت بتطبيق 

العنصري ويستهدف الفئات غير » القومية«قانون 
  . اليهودية بشكل مباشر

وأفادت الصحيفة العبرية، بأن وزارة التربية 
والتعليم وزعت تعليمات على معلمي موضوع المدنيات، 

لغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة اعتبرت فيها أن ال
في إسرائيل بموجب قانون القومية العنصري، وتجاهلت 

  .بشكل كامل اللغة العربية

وحسب الصحيفة، يظهر هذا األمر في وثيقة 
نشرتها األسبوع الماضي المسؤولة عن موضوع 
المدنيات، عينات أوحيون، على موقع رسمي نشر تحليل 

في صيف ) الثانوية العامة(بجروت األجوبة في امتحان ال
  .٢٠١٩عام 

وتتضمن الوثيقة أمثلة على اإلجابات الصحيحة 
على أسئلة االمتحانات وكذلك تفسيرات لألسئلة التي 
. واجه الطالب صعوبة في اإلجابة عليها بشكل صحيح

ُفي أحد األسئلة طلب من الطالب تحديد مكانة اللغة 
  .العبرية

في هذا الوقت، « أنه وتنص وثيقة التحليل على
تم تلقي إجابة حول وضع اللغة العبرية قبل سن القانون 

ًاعتبارا من االمتحان «، لكن »العبرية: األساسي القومية
يجب أن يتم تعليم : ًالقادم، ووفقا للقانون األساسي

الطالب مكانة اللغة اليوم، وهو بالطبع أن اللغة العبرية 
  .«رائيلفقط هي اللغة الرسمية لدولة إس

وقالت معلمة لموضوع المدنيات، لصحيفة 
إن نهج وزارة التعليم يسحب البساط من تحت «: هآرتس

. »كل شيء نعلمه عن التعددية في دولة إسرائيل
الخطوة التالية هي إلغاء االعتراف بحقوق «: وتابعت

ي يجب أن يتم إلغاء أحكام القانون الت. األقليات في البالد
  .»ب معرفتهاُال يطلب من الطال

  ٢٠ ص٢٤/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  
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االحتالل يتحمل :  الفلسطينيةالخارجية
المسؤولية المباشرة عن اقتحام مستوطن 

 لكنيسة القيامة
  

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، 
، "حاملي السكاكين"، مع "إسرائيل"تعامل  بازدواجية

الشرطة "وقالت في بيان صحفي، إن .الفلسطينيين واليهود
القيامة بالقدس  كنيسة أوقفت يهوديا دخل" اإلسرائيلية"

المحتلة، في ذروة االحتفال بعيد الميالد، حامال سكينا، 
مما تسبب بحالة ذعر، ليتم إطالق سراحه بعد عدة 

  ."اعاتس

لو كان الفاعل فلسطينيا اقتحم إحدى :" وأضافت
دور العبادة اليهودية، ألقدمت قوات االحتالل وشرطته 
على إطالق النار عليه وقتله بدم بارد بحجة أنه 

، ثم تداهم بلدته، وتقتحم منزله واعتقال عائلته )إرهابي(
  ."منزله هدم عن بكرة ابيها، وصوال الى

متطرف يقتحم  مستوطن في المقابل،:" وأردفت
، (....)ٕكنيسة بهدف إرهاب المحتفلين، واراقة الدماء 

أنه " االسرائيلية"وفي أقل من نصف ساعة تقرر الشرطة 
ًال داعي للتحقيق معه، ألنه مسالم ويحمل سكينا كبيرا  ً ُ

ر ألنه يهودي غي اعتداء بالخطأ، ولم يقصد القيام بأي
  ."متطرف

، اليهود حاملو السكاكين من:" وقالت الخارجية
ُمختلين عقليا، ويطلق سراحهم، بينما الفلسطيني يطلق  ً

ُعليه النار، يترك ينزف ليموت، تعتقل عائلته ويهد م ُُ
 ."منزله

ًواألربعاء، اقتحم مستوطن يهودي يحمل سكينا، 
" ١٣"كنيسة القيامة بالقدس المحتلة، وفق القناة 

  .العبرية

سكين "وأوضحت أن الشاب كان يحمل في يده 
، واقتحم المكان المقدس في ذروة احتفاالت "مطبخ كبير

أعياد الميالد، ما تسبب في حالة كبيرة من الفزع بين 
 .رواده

  ٢٩/١٢/٢٠١٩ع مدينة القدس موق

* * * * *  

 التمييز في اسرائيل بنيوي

ّطرحت خطة اقتصادية بـ ": الرأي"الطيبي لـ 
  مليار شيكل٦٤

  

فند ورد  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
النائب احمد الطيبي عضو لجنة الماليه ورئيس كتلة 
القائمة المشتركة في الكنيست أمس على تقرير ما يسمى 

) محركات المساواة في ميزانية الدولة: ليس فقط النمو(بـ 
الذي عرض وكشف الفرق الشاسع والتميز الفاضح في 

  .تخصيص الموازاة في إسرائيل بين العرب واليهود

لتمييز في «: وقال الطيبي في لقاء خاص بـالرأي
اسرائيل هو بنيوي، والمسؤولية تبدأ من رأس الهرم حتى 

جاالت الحياة، البنى التحتية، أصغر موظف، وفي جميع م
  .التربية والتعليم، الصحة والرفاه االجتماعي وغيرها

األمر ال يقتصر على رصد ميدانيا هنا «: وأضاف
ّوميزانية هناك، بل نرى انه ثمة ضرورة إلحداث تغيير في 
أنظمة رصد الميزانيات في وزارة المالية والعمل على قرار 

ِحكومي ملزم ينص على خطة اق تصادية جديدة غير ُ
مشروطة من اجل احداث نقلة نوعية شاملة في البلدات 
العربية والمجتمع العربي بشكل عام لسد الفجوات بينها 
وبين المجتمع االسرائيلي والبلدات اليهودية، من حيث 
ٕالتشغيل واقامة مناطق صناعية والتربية والتعليم والصحة 

ربية، ومدينة ّواقامة مجمعات هايتك ومستشفى وجامعة ع
عربية لتكون نموذجا للحداثة وتلبي احتياجات االزواج 

ًمؤكدا اهمية ان تكون . يث المسكن؟الشابة خاصة من 
هذه الخطة وهذه الميزانيات ظاهرة بوضوح في ميزانية 

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

OECD  التي انضمت اليها اسرائيل قبل عقد تقريبا، اال
أن سياسات وأداءات الوزارات اإلسرائيلية، الحكومة 
ّوالقطاع العام، تعمل بعكس هذه المعايير، وهي متورطة 
بالتمييز وعدم المساواة، كشفنا لهذه االنتهاكات باستمرار 
ألزم الحكومة اإلسرائيلية بالخضوع لعملية فحص متواصل 

ن قبل المنظمة من أجل مالءمة السياسة والتنظيم م
  .للمعايير المتبعة لدى الدول األعضاء في هذه المنظمة

ان التحديات التي «: طيبي.وأوضح الدكتور
ّأمامنا متشعبة ولهذا طرحت باسم القائمة المشتركة خطة 

   مليار شيكل٦٤طريق لخطة اقتصادية بقيمة 

  

  

  يممليار لجهاز التربية والتعل ٢٢

مليار للبنى التحتية، مواصالت، ماء،  ١٧
  وغيرها.. كهرباء، اتصاالت

  مليار المعالجة الفقر ٨

  مليار لتخطيط الحيز العربي ٩

  مليار لمحاربة العنف والجريمة ٤

مليار لمعالجة قضية القرى غير المعترف  ٤
  .بها

ّباإلضافة الى خطة صحية خاصة بالمجتمع  ّ
 الى مجال الهايتك الذي العربي والتوجيه على الدخول

سيصبح رافعة اقتصاديةً لألشخاص والبلدات العربية التي 
يهجرها ابناء الطبقة الوسطى في العقد االخير نحو 

  .البلدات المختلطة

ويذكر ان الدولة العبرية قدمت وثيقة تحت 
محركات المساواة في ميزانية : ليس فقط النمو(عنوان 
 عند النظر في ميزانية تقترح هذه الوثيقة أنه)الدولة

الدولة، وعندما يتم تقديمها للحصول على موافقة 

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

يجب ان يكون النمو في حد ذاته (ووفق الوثيقة 
ال يضمن حدوث تحسن في مستوى معيشة جميع 

اطق البلد، وبالتأكيد ال يضمن قطاعات السكان وجميع من
وتقول الوثيقة يعد ). أن الكعكة الموسعة ستفيد الجميع

عدم المساواة اآلن أحد أهم القضايا السياسية 
والسبب في . واالجتماعية واالقتصادية في الدول الغربية

ذلك هو ازدياد عدم المساواة في العقود األخيرة، وهو نمو 
لص الطبقة الوسطى، من تتجلى مظاهره الرئيسية في تق

ناحية، وزيادة تركيز الثروة في أيدي قلة، من ناحية 
هذه هي خلفية االقتراح المقدم في هذه الوثيقة، . أخرى

م تقديمه مرة واحدة في ؟لدراسة اقتراح الميزانية الذي ي
ًالسنة لموافقة الكنيست بناء على مسألة ما إذا كان 

  .يشمل محركات المساواة وطبيعتها

: سب الوثيقة التي حصلنا على نسخة منهاوح
ًالهدف المفاهيمي هو إقامة مجتمع أكثر إنصافا وعدال « ً
 ولكن يمكن تقسيمه إلى أهداف عملية، على النحو -

  :التالي

توسيع الطبقة الوسطى في إسرائيل، من نطاقها 
إلى نطاقها ) ٢٠١٦٪ من األسر في عام ٥٣.٨(الحالي 

  .في ذلك العام – ٪٧٠حوالي  – في الدول االسكندنافية

بين (الحد من انتشار الفقر، من نطاقه الحالي 
، إلى نطاقه في أيسلندا )٪ من األسر١٩٪ و ١٨

  ٪؛٥ –٪ ٦ – والدنمارك وجمهورية التشيك وفنلندا

الحد من عدم المساواة في الدخل في إسرائيل 
 في عام ٠.٣٤٦(، من مقياس اليوم )مؤشر جيني(

  .٠.٢٨٢ – في الحجمإلى السويد ) ٢٠١٦

وتنص الوثيقة على ان التفكير في أن معالجة 
. عدم المساواة ستحدث في نفس السوق االقتصادية

ننسى أن الدولة جزء من نفس السوق وليست مشهد 
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فهي أكبر رب عمل منفرد في االقتصاد، : نشاط منفصل
ًوتوظف ثلث القوى العاملة في االقتصاد وتدفع أكثر قليال 

في هذا الصدد، تعتبر البالد . جر في االقتصادمن ربع األ
ًألنه يلعب دورا . ًجزءا ال يتجزأ من السوق االقتصادية

في –ًرئيسيا في خلق عدم المساواة والمحافظة عليه
الوقت نفسه لديه القدرة على المساهمة في الحد من عدم 

 سواء - المساواة، سواء في التوظيف واألجور داخلها 
يل مختلف ؟ت التي يوفرها لتممن خالل المخصصا

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

من غير المنطقي أننا نتجاهل «: وتقول الوثيقة
 –مساهمة سياسة الموازنة في عدم المساواة في إسرائيل 

كما نتوقع أن تتضمن . المحتملة في الموقف ومساهمتها
ميزانية الدولة محركات النمو، لذلك يجب أن نطالب بأن 

  ..«تتضمن ميزانية الدولة محركات للمساواة

وختم الطيبي التأكيد على التوجهات السياسية 
للدولة في اسرائيل والتميز ضد العرب يمثل نهج بنيوي، 
في جميع مجاالت الحياة، لذلك الحل البد ان يكون جذري 

ذلك الخلل الذي مضى عليه عقود ووفق استراتيجية تعدل 
وانتج ميزان مختل ظلم شرائح واسعة من شعبنا في 

 .الداخل

  ١٠ ص٣١/١٢/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  
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  "لوعد ترامب المشؤوم"في الذكرى األولى 

  

 سري القدوة

إن المشروع األمريكي وسياسة الرئيس ترامب 
وم إعادة كانت داعمة لالحتالل واالستيطان وكرست مفه

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 ضد أبنائها 
المقدسيين وتشديد الخناق حولهم في رهان على إخراجهم 

ٕن المدينة واغراقها بالوجود اليهودي الصهيوني والديني م
والقضاء على كل مظاهر المدينة العربية والفلسطينية 
وتدمير االقتصاد الفلسطيني فيها لصالح غول االستيطان 
ًاإلسرائيلي كما شكلت وعود ترامب ضوءا لعدد من الدول 
التابعة للواليات المتحدة لتحذو حذوها في االعتراف 

دس المحتلة عاصمة لدولة االحتالل ونقل سفاراتها بالق
إليها أو افتتاح مراكز تجارية لتعميق العالقات مع 

ًاالحتالل بدال من فرض عزله دولية عليها ومعاقبتها على 
 .جرائمها ضد الشعب الفلسطيني

إن االحتالل االسرائيلي ال يريد للشعب 
ب الفلسطيني أن يقيم دولته على أرضه فهو يخوض حر

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 إدارة 
الرئيس األميركي ترامب واتخاذها لخطوات عديدة مثل 

ٕمة لدولة االحتالل واغالق مكتب االعتراف بالقدس عاص
بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وقطع 
ًالمساعدات عن األونروا وأخيرا االعتراف بشرعية 
المستوطنات حيث صعدت مؤسسات االحتالل العسكرية 
واألمنية من ممارساته الهادفة الي سرقة القدس 

ار وتهويدها وجاءت قرارات إدارة ترامب بمثابة استهت
بالقانون الدولي ومحاولة لتغيير الحقيقة األمر الذي 
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يرفضه الشعب الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية 
ومناصري القضية الفلسطينية في العالم كما انه يتعارض 
مع قرارات الجامعة العربية والمجتمع الدولي ولن يجبر 
شعبنا الفلسطيني الصامد في القدس على االستسالم او 

ليم في سياسة االمر الواقع التي يحاول االحتالل التس
فرضها بتنفيذ نظام االبارتهايد العنصري الذي سيسقط 

 .مهما طال الزمن

إن قرارات القمم العربية واإلسالمية التي جاءت 
ًردا على القرار األميركي مازالت في معظمها حبرا على  ً

وب ورق ولم تجد طريقها إلى التنفيذ لتشكل الضغط المطل
على الواليات المتحدة وعلى من حذا حذوها للتراجع عن 
خطواتها الخطيرة والمدمرة في ظل بروز وتنامي بعض 
المؤسسات ومنظومة العمل الدولية القائمة التي لم تمنح 
الشعب الفلسطيني الحد األدنى من العدالة وزاد على ذلك 
ظهور نظم ذات توجه عنصري واستبدادي حيث تمارس 

 بكل اشكالها وقامت بتنفيذ عمليات تقسيم العنصرية
جديدة في دولة فلسطين والمنطقة العربية ووفرت 
لالحتالل غطاء لمواصلة جرائمه القائمة على التطهير 
العرقي والتهجير القسري والتوسع االستيطاني واستهداف 

 .وحدة الشعب الفلسطيني

إن القضية الفلسطينية تمر بأخطر تحدياتها في 
ات سياسة االحتالل اإلسرائيلي اإلجرامية ظل ممارس

المنافية للقوانين والتشريعات الدولية وهذا االمر يتطلب 
العمل علي ضرورة التحرك العربي الفاعل لمحاسبة دولة 
االحتالل ومواصلة الجهود العربية للدفاع عن حقوق 
الشعب الفلسطيني وضرورة العمل علي توحيد الجهد 

يد الوحدة الوطنية ومواجهة الفلسطيني من خالل تجس
 .التحديات القادمة

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

األرض عبر ترجمة هذا التضامن والدعم لخطوات عملية 
الظلم التاريخي عن أبناء وملموسة وحان الوقت لرفع 

الشعب الفلسطيني الذي يتطلع للعيش كباقي شعوب 
العالم بحرية وكرامة وعدالة في ظل دولته الفلسطينية 

 .المستقلة والقدس عاصمتها

  ١٦ ص٨/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

باكورة االنتفاضات .. " الحجـرةانتفاض"
 الشعبية الفلسطينية

  

 إعداد -ينية  قسم الشؤون الفلسط-عمان 
يصادف اليوم الثامن من ديسمبر  - حليمة جمانة أبو

الذكرى الواحدة والثالثين النتفاضة فلسطين الشعبية 
 ٨ شهرا ما بين ٧٩والتي امتدت ) انتفاضة الحجارة(

 فقد شهدت .١٩٩٤ حتى العام ١٩٨٧كانون األول 
 كانون األول عام ٨األراضي الفلسطينية في شهر 

بية واسعة شارك فيها كافة أبناء انتفاضة شع١٩٨٧
الشعب الفلسطيني في الداخل مدعوما من قيادة 

 شهيد ١٥٠٠فلسطينية بالخارج، واستشهد فيها أكثر من 
 ألف فلسطيني واعتقل فيها ٧٠فلسطيني وجرح حوالي 

 الف فلسطيني لمرة واحدة أو عدة مرات، ١٠٠نحو 
ّوسميت بهذا . شخصية فلسطينية٥٠٠ٕوابعاد قرابة 

ُاالسم؛ ألن الحجارة كانت األداة الرئيسية فيها، كما عرف 
وانتفاضة . الصغار من رماة الحجارة بأطفال الحجارة

الشعب الفلسطيني لن تتوقف ما دام هناك احتالل 
اسرائيلي، فهي شكل من أشكال االحتجاج العفوي الشعبي 
على السلب والظلم، والوضع العام المزري في المخيمات، 

البطالة، والقمع اليومي الذي تمارسه سلطات وانتشار 
  .االحتالل اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين

  انطالق االنتفاضة
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، ١٩٨٧ من ديسمبر ٨بدأت االنتفاضة يوم الـ 
ّثم انتقلت إلى كل . وكان ذلك في جباليا، في قطاع غزة

ويعود سبب الشرارة األولى . ّمدن وقرى ومخيمات فلسطين
ق شاحنة إسرائيلي بدهس مجموعة الندالعها لقيام سائ

، »إيريز«ّمن العمال الفلسطينيين من جباليا على حاجز 
الذي يفصل قطاع غزة عن باقي أراضي فلسطين منذ 

؛ ما أودى بحياة أربعة أشخاص وجرح ١٩٤٨سنة 
آخرين، وقد اكتفت اإلذاعة العبرية بإعالن الخبر دون أن 

 العديد من تركز عليه؛ ألنه كان عبارة عن حادث يشبه
  . الحوادث المماثلة

وفي اليوم التالي وخالل جنازة الضحايا اندلع 
احتجاج عفوي قامت الحشود خالله بإلقاء الحجارة على 

البلد فقام الجنود  - موقع للجيش اإلسرائيلي بجباليا
بإطالق النار على المشاركين فيها وهو ما شكل أول 

باب عميقة لها أس شرارة لالنتفاضة، باالضافة الى وجود
الشعب الفلسطيني لم يتقبل ما حدث له : تتمثل فيما يلي

، وبالذات التشريد والتهجير القسري ١٩٤٨بعد حرب 
ّوكونه يتعرض لممارسات العنف المستمرة واإلهانات  ّ

ّعالوة على الجو العام . ّواألوضاع غير المستقرة ّ
المشحون والرغبة في عودة األمور إلى نصابها قبل 

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

ّكما ان لتردي األوضاع االقتصادية بعد حرب 
ُاأليام الستة دور كبير في اندالعها، فقد فتح 
للفلسطينيين باب العمل في إسرائيل؛ ما سمح لالقتصاد 

تدهورت األوضاع؛ المحلي بأن يتطور ولكن سرعان ما 
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 كان يمكن طرد 

  . العامل الفلسطيني دون دفع أجره

ي مطالبا بتصاريح للتنقل من كما كان الفلسطين
الصعب الحصول عليها، باإلضافة إلى عمليات التفتيش 

وكان يتم كذلك . اليومية التي يتعرضون لها في بيوتهم
من المرتبات على أساس أنها ستصرف % ٢٠خصم 

على الضفة والقطاع لكن بدل ذلك كانت تمول المصاريف 
  .العامة اإلسرائيلية

حتالل إسرائيل مدينة ومن أهم أسبابها ايضا ا
 واعالنها فيما بعد عاصمة أبدية ١٩٦٧القدس سنة 

لها، مع ما صحب ذلك من إجراءات من بينها تقنين 
الدخول إلى الحرم الشريف وأماكن العبادة اإلسالمية، كما 
تم االستيالء على عدد من األراضي لترسيخ فكرة القدس 

توطنات كعاصمة غير قابلة للتقسيم من خالل بناء المس
كان الجنرال موشيه دايان يهدف كذلك من خالل . بها

بناء المستوطنات إلى االستيالء على األراضي فلسطينية 
بطريقة متخفية ودعمه الليكود وحزب العمال اإلسرائيلي 
في ذلك؛ ألنه سيؤدي إلى قيام دولة إسرائيل الكبرى، 
باإلضافة إلى استعمال مصادر المياه الموجودة داخل 

  .راضي المحتلة لصالح المستوطنيناأل

  الرد العسكري اإلسرائيلي

أعلن إسحق رابين خالل كلمة ألقاها في 
سنفرض القانون والنظام في «: الكنيست اإلسرائيلي

وأضاف . »األراضي المحتلة، حتى ولو عانينا لفعل ذلك
  .«سنكسر أيديهم وأرجلهم لو توجب ذلك«ًقائال 

وى لها في شهر لقد بلغت االنتفاضة أعلى مست
شباط عندما نشر مصور إسرائيلي صور جنود  /فبراير

يكسرون أذرع فلسطينيين عزل باستحدام الحجارة في 
وتناقلت تلك الصور . ًنابلس عمال بما هدد به رابين

وسائل االعالم الدولية؛ ما أثار مشاعر التعاطف مع 
أما إسرائيل فقد اتبعت سياسة تهميش . الفلسطينيين

لتحرير واإليقاع بين حركة حماس والفصائل منظمة ا
  .األخرى
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وعندما فشل الجيش االسرائيلي في مواجهة 
االنتفاضة، استنجد بحرس الحدود من أجل إخماد الثورة 

ُويعرف عن حرس الحدود قدرتهم على السيطرة . الشعبية
ثم أن . ُوقمع الحشود الضخمة كما يعرفون بعنفهم

 سنة ولديهم ٤٠ و٣٥متوسط أعمارهم يترواح بين 
 ٢٠تم اللجوء أوال إلى اللواء رقم . بالتالي خبرة كبيرة

 اللذين قاما بمراقبة الحدود بين إسرائيل ولبنان ٢١و
ولكن تدخل حرس الحدود . ١٩٨٢خالل غزو لبنان عام 

 أعلنت ١٩٨٨لم يوقف االنتفاضة، وفي أكتوبر من عام 
في الحكومة اإلسرائيلية عن وجود وحدتين جديدتين 

القطاع والضفة الغربية متكونتين من أشخاص يتقنون 
العربية ومتخفين في مالبس مدنية وتتلخص مهتهم في 

  .التغلغل داخل المقاومة الفلسطينية

  تطور االنتفاضة

تميزت االنتفاضة بحركة عصيان وبمظاهرات 
امتدت بعد ذلك إلى كامل األراضي المحتلة . ضد االحتالل

فبعد جباليا البلد . ١٩٩١نة مع انخفاض لوتيرتها س
انتقلت إلى مخيم جباليا ومن ثم انتقل لهيب االنتفاضة 
إلى خان يونس والبرج والنصيرات ومن ثم غطى كل 

وقد تولى االنتفاضة . القطاع وانتقل بعد ذلك إلى الضفة
عموما األطفال والشباب الذين كانوا يرشقون الجنود 

كما كانوا . تعلةبالحجارة ويقيمون حواجز من عجالت مش
يجتمعون حول الجوامع ويتحدون الجيش بأن يقوم 

وقد استعملت مكبرات الصوت لدعوة السكان . بتفريقهم
إلى التظاهر كما كانت توزع المناشير ويتم الكتابة على 

  .الجدران للثورة ضد جيش االحتالل اإلسرائيلي

نشأت لجان محلية داخل المخيمات عملت على 
 المسلح للشارع الفلسطيني ضد تنظيم الغضب غير

االحتالل اإلسرائيلي المسلح والشد من أزره والتقريب بين 
صفوفه وذلك عن طريق توفير المؤونة والتعليم واألدوية 

وباقي الخدمات الضرورية للمخيمات والمناطق التي 
  .يطبق فيها حظر التجول

اشتغلت هذه اللجان في البداية بشكل مستقل 
وحدت في هيئة تضم فتح والجبهتين ولكن سرعان ما ت

الشعبية والديمقراطية والحزب الشيوعي وكانت لهذه 
  .الهيئة عالقات تنظيمية مع منظمة التحرير الفلسطينية

طالبت هذه الفصائل بإقامة الدولة الفلسطينية 
المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وباالنسحاب 

ت االنتفاضة واستمر. ١٩٦٧اإلسرائيلي خارج حدود عام 
.  تاريخ التوقيع على اتفاقية أوسلو١٩٩٣إلى غاية سنة 

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

وقد سعى الفلسطينيون عبر االنتفاضة إلى 
تحقيق عدة أهداف يمكن تقسيمها إلى ثوابت فلسطينية 

  :ومطالب وطنية

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

أما المطالب الوطنية .لالنفصال عن االقتصاد اإلسرائيلي
لفلسطينيين والعرب من إخالء سبيل األسرى ا: فهي

السجون اإلسرائيلية، ووقف المحاكمات العسكرية 
الصورية واالعتقاالت اإلدارية السياسية واإلبعاد والترحيل 
الفردي والجماعي للمواطنين والنشطاء الفلسطينيين، ولم 

ووقف  شمل العائالت الفلسطينية من الداخل والخارج،
التجار فرض الضرائب الباهظة على المواطنين و

الفلسطينيين، ووقف حل هيئات الحكم المحلي المنتخبة 
ٕاتاحة المجال  ومن مجالس بلدية وقروية ولجان مخيمات،

أمام تنظيم انتخابات محلية ديموقراطية للمؤسسات في 
البالد، ووقف ارتكاب ما يتعارض مع العادات 

  .الفلسطينية
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  اجراءات اسرائيلية فورية

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

وقرر الجيش كذلك المد من فترات حظر . لفترات طويلة
 ١٦٠٠ة تم إحصاء وخالل العام األول لالنتفاض. التجوال

.  لفترة ال تقل عن خمسة أيام١١٨حظر تجوال منها 
وعاش جميع سكان قطاع غزة حالة منع تجوال وكذلك ما 

من القرى والمدن العربية بالضفة الغربية، % ٨٠ال يقل 
ٕكما تم إغالق الجامعات والمدارس الفلسطينية وابعاد 

 من قادة االنتفاضة إلى جانب هدم عدد من ١٤٠
  .ازلالمن

كما أغلقت الجمعيات التي أبدت رغبة في 
كما تم منع القادمين من . االستقالل أو انتقاد إسرائيل

األردن من إدخال مبالغ مالية تفوق مائتي دينار أردني 
من أجل الحد من الدعم الخارجي لالنتفاضة بعد أن كان 

وتم تنظيم حمالت من أجل . يسمح بإدخال ألفي دينار
يين على دفع الضرائب اإلسرائيلية واشترط إجبار الفلسطين

لتجديد رخص التصدير القيام بدفع الضرائب، وتم إرساء 
حصار على عدد من المناطق المؤهولة بالعرب فقط؛ ما 

ووصل األمر . منعهم من التحرك أو تصدير ما ينتجونه
كذلك إلى حد قطع التيار الكهربائي واإلمدادات بالماء 

ت مجمل هذه السياسات إلى وقد أد. وخطوط الهاتف
تدهور مستوى المعيشة لدى الفلسطينيين بنسبة تترواح 

  ..%٤٠ و٣٠بين 

  ٤٨مشاركة عرب 

 وفوجئ بها ٤٨لم يكن أحد يتوقع مشاركة عرب 
الجميع، فقد كان رد فعلهم سريعا؛ اذ أعلنوا أنهم جزء 
من االنتفاضة ولكن بدل استعمال العنف سيقومون 

داخل النظام الديمقراطي باستعمال حقوقهم من 

حيث قاموا بتنظيم مظاهرات وحركات إضراب . اإلسرائيلي
تضامنية وكانوا يفخرون بالجرأة التي يواجهون بها 

وقاموا بإرسال مساعدات غذائية . الجيش اإلسرائيلي
وأدوية ومساعدات مالية إلى الفلسطينيين كما كانوا 

الكنيست فقد أما النواب العرب ب. يتبرعون بالدم لصالحهم
  .كانوا يتدخلون من أجل األسرى الفلسطينيين

  ضحايا االنتفاضة

تقدر حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا 
على أيدي القوات اإلسرائيلية أثناء انتفاضة الحجارة 

 طفال ونحو ٢٤١ شهيد، بينهم حوالي ١,١٦٢بحوالي 
ً ألف معتقل فضال عن ١٥ ألف جريح ومصاب و٩٠

 ألف شجرة ١٤٠ً منزال، واقتالع ١,٢٢٨ف تدمير ونس
من الحقول والمزارع الفلسطينية، كما تم اعتقال ما يقارب 

 أسير فلسطيني من القدس والضفة ٦٠,٠٠٠من 
. والقطاع وعرب الداخل باإلضافة لألسرى العرب

والستيعاب هذا العدد الهائل من األسرى اضطرت إسرائيل 
 في صحراء إلى افتتاح سجون، مثل سجن كتسيعوت

  .١٩٨٨النقب والذي افتتح في عام 

  ما حققته انتفاضة الحجر

حققت االنتفاضة األولى نتائج سياسية غير 
مسبوقة، إذ تم االعتراف بوجود الشعب الفلسطيني عبر 
االعتراف اإلسرائيلي األميركي بسكان الضفة والقدس 

  .والقطاع على أنهم جزء من الشعب الفلسطيني

يل أن لالحتالل تأثيرا سلبيا على كما ادركت إسرائ
المجتمع الفلسطيني، كما أن القيادة العسكرية أعلنت عن 
عدم وجود حل عسكري للصراع مع الفلسطنيين؛ ما يعني 
ضرورة البحث عن حل سياسي رغم الرفض الذي أبداه 
رئيس الوزاراء إسحق شامير عن بحث أي تسوية 

 الذي شكل سياسية مع الفلسطنيين؛ فجاء مؤتمر مدريد
بداية لمفاوضات السالم الثنائية بين إسرائيل والدول 
العربية وتم التشاور مع الفلسطينيين حول حكم ذاتي، 
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وبعد ذلك تم اجراء عدد من المفاوضات غير العلنية بين 
الفلسطينيين واإلسرائيليين في النرويج ادت إلى التوصل 

ريجي التفاق أوسلو الذي أدى إلى انسحاب إسرائيلي تد
ًمن بعض المدن الفلسطينية، بدًأ بغزة وأريحا أوال عام 

، باستثناء القدس وقلب مدينة الخليل، مما يتنافى ١٩٩٤
  .مع االتفاق

وتم إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية التي 
أصبحت لها السيادة مكان اإلدارة المدنية اإلسرائيلية 

 ١٩٩٥ وفي سبتمبر من عام. ًتنفيذا لالتفاقات الموقعة
 وتضمن توسيع ٢تم توقيع اتفاق جديد سمي بأوسلو 

الحكم الذاتي الفلسطيني من خالل تشكيل المجلس 
التشريعي الفلسطيني وهو هيئة حكم ذاتي فلسطينية 

، تم اجراء أول ١٩٩٦ يناير سنة ٢٠وفي . منتخبة
وفي أغسطس من . انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية

يات والمسؤولية إلى ممثلين ، تم نقل الصالح٢٠٠٤عام 
: فلسطينيين في الضفة الغربية في خمسة مجاالت محددة

التعليم والثقافة، الصحة، الرفاه االجتماعي، الضرائب 
  .المباشرة والسياحة

ومن أهم نتائج االنتفاضة انها كشفت فشل 
الجهاز القيادي اإلسرائيلي الذي لم يكن منتبها إلى 

 من التحذيرات التي أبداها عدد الغليان الفلسطيني بالرغم
من السياسيين كوزير الخارجية السابق أبا إيبان الذي 

، أي قبل سنة من ١٩٨٦كتب في نوفمبر من عام 
 إن الفلسطينيين يعيشون محرومين من حق«: االنتفاضة

ليس لديهم أي . التصويت أو من حق اختيار من يمثلهم
. المعيشيةسلطة على الحكومة التي تتحكم في أوضاعهم 

إنهم يتعرضون لضغوط وعقوبات ما كان لهم أن يتعرضوا 
لها لو كانوا يهودا، إن هذه الحالة لن تستمر دون أن 

  .«يؤدي ذلك إلى انفجار

   مسيرات العودة االسبوعية متواصلة

أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر 
الحصار عن استمرار مسيرات العودة في قطاع غزة لتأتي 

  .«المسيرة مستمرة«عنوان ب

، فقد استأنفت الهيئة ٤٨وكما ذكر موقع عرب 
المسيرات بعد تأجيل المشاركة في مسيرات العودة لثالثة 
أسابيع جراء التصعيد اإلسرائيلي بعد اغتيال الشهيد بهاء 

من أجل تفويت «أبو العطا، وتأجيلها لمدة أسبوعين 
تمرة بشن ، في ظل تهديداته المس»الفرصة على العدو

عدوان جديد، بحسب بيان للهيئة الوطنية التي دعت 
  .الجماهير في قطاع غزة للمشاركة في المسيرات المقبلة

على استمرار «وجددت الهيئة في تأكيدها 
مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية، 
باعتبارها محطة كفاحية من محطات النضال الفلسطيني 

  .« االنتصار برحيل االحتاللالمتواصل حتى تحقيق

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

مواصلة ٕعلى العدو، وافساح المجال لجماهير شعبنا ل
مؤازرة ذوي الشهداء والجرحى والمتضررين من العدوان 

  .«الصهيوني

القرار غير مرتبط بأي «وأكدت الهيئة أن 
بوصلتنا ومسؤوليتنا «، قائلة إن »تفاهمات هنا أو هناك

الوطنية ستظل شاخصة باتجاه التمسك بثوابت شعبنا 
وحقه في المقاومة، وفي الحفاظ على دماء أبناء شعبنا 

  .« من أي محاوالت غدر صهيونيةًأيضا

 ٣٠وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار في 
 للمطالبة بعودة الالجئين إلى ٢٠١٨مارس / آذار

فلسطين، وكسر الحصار المتواصل على قطاع غزة منذ 
  . سنة١٣



  
  ١٩٤ 

ويقمع جيش االحتالل تلك المسيرات السلمية 
على بعنف، حيث يطلق النار وقنابل الغاز السام والمدمع 

 مواطنا، ٣٣٦المتظاهرين بكثافة؛ ما أدى الستشهاد 
 شهيدا احتجزت جثامينهم ولم يسجلوا في ١٥بينهم 

 ٣١كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصيب 
 . في حالة الخطر الشديد٥٠٠ألفا آخرين، بينهم 

  ١٥ ص٨/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

   �	ون�)�����

 المنظمات  األوقاف يطالب مجلسرئيس
الدولية بتفعيل قراراتها المدافعة عن المسجد 

  األقصى
 

 في اإلسالمية األوقافطالب رئيس مجلس 
القدس الشيخ عبد العظيم سلهب المنظمات الدولية 

والمقدسات  المسجد األقصى بتفعيل قراراتها المدافعة عن
صاحبة الوصاية  األردن على أرض الواقع، مشيدا بدور

 .ي المدينة المحتلة للدفاع عنهاف المقدسات على

وأكد سلهب، في تصريح له اليوم، أن اعتماد 
ضمن قائمة حصرية  منظمة االيسيسكو المسجد األقصى

 ، ضروري في تنبيهاإلسالميللمواقع المقدسة في العالم 

العالم لما تتعرض له القدس بشكل عام واألقصى بشكل 
قبل وقوانين جائرة من  خاص من انتهاكات مستمرة

 االحتالل ومستوطنيه، مطالبا بضرورة بذل الجهود على

  .المستوى المحلي والدولي لحماية المقدسات

 ٤/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

معاناة من االحتالل .. حارة النصارى بالقدس
  وهجرة لشبابها

تجسد حارة النصارى في القدس المحتلة مزيجا 
معالمه اإلسالمية من األلفة والتالحم بين سكانه و

والمسيحية، فيجاور المسجد حانوت يبيع زينة عيد 

الميالد، وال يتوقف السكان عن تبادل التحية مع التجار 
 .المسلمين في السوق الذين ألفوا وجودهم بها منذ عقود

 دونما ٢٣٧تبلغ مساحة حارة النصارى نحو 
وتحتضن أربع بطركيات، هي الروم األرثوذكس والالتين 

وم الكاثوليك واألقباط، وتضم الكثير من األديرة والر
والكنائس، وال يكاد يخلو زقاق فيها من مرور رجال الدين 

 .والراهبات على مدار الساعة

يعود أقدم بناء في الحي إلى القرن الخامس 
يوحنا المعمدان التابعة  كنيسة الميالدي حين شيدت

للروم األرثوذكس، والحقا بنيت كنيسة القيامة في الفترة 
الصليبية، في حين تعود بقية األبنية للفترتين المملوكية 

 تناقص سكاني يقدر عدد سكان الحي بنحو .والعثمانية
ئف أربعة آالف نسمة، وتتفوق طائفة الالتين على الطوا

األخرى من حيث عدد السكان، لكن أكثر أمالك حارة 
 .النصارى تعود للروم األرثوذكس

كما يضم الحي سوقين رئيسيتين، هما سوق 
، وسوق طريق حارة ١٩٠٨أفتيموس الذي بني عام 

 حانوتا ويقسم الحارة إلى ٢١٨النصارى الذي يضم 
 .قسمين شرقي وغربي

ر كثير من يتجول في السوق واألزقة يالحظ مرو
من المسنين مقابل قلة عدد الشباب، حتى بات يطلق 

لكثرة هجرة شباب " الحي الهرم"على حارة النصارى اسم 
 . عاما٣٥ و١٨الحي الذين تتراوح أعمارهم ما بين 



  
  ١٩٥ 

وتعزز هذه المشاهدات إحصائية أصدرتها 
" الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات"

تناقص الشديد في أعداد قبل شهرين تشير إلى ال
 .المسحيين في فلسطين بسبب الهجرة خارج البالد

ووفقا للهيئة فإن عدد المسيحيين في فلسطين 
 ماليين نسمة في ٥.٥ ألف نسمة من أصل ٤٠يبلغ 

 .١٩٦٧األراضي الفلسطينية داخل حدود عام 

وفيما يتعلق بالقدس تطرقت اإلحصائية إلى أن 
، في ١٩٤٨ المدينة عام  ألف مسيحي كانوا يقطنون٢٧

 . آالف نسمة٤حين ال يتجاوز عددهم اآلن 

 سياسة االحتالل

ويرجع رئيس جمعية تطوير حارة النصارى باسم 
سعيد الحالة التي دفعت سكان الحي لمغادرته إلى ضيق 
المنازل، وقدمها وحاجة كثير منها للترميم دفع بالعائالت 

خارج البالد، لمغادرتها خارج سور القدس التاريخي أو 
 ٥٠خاصة أن تلك المنازل ال تتجاوز مساحة غالبيتها 

 .مترا مربعا مما يحد من عيش العائلة المقيمة بها

كما تطرق إلى الممارسات التعسفية التي 
تتعمدها سلطات االحتالل اإلسرائيلي في القدس التي 

تضييق مساحات العيش أكثر فأكثر كل "يقول إنها تتعمد 
 لألوضاع االقتصادية المتردية التي دفعت يوم، باإلضافة

 ."بكثير من الشباب للهجرة بحثا عن فرص عمل

أما رئيس أساقفة بطريركية الروم األرثوذكس في 
فيحذر من إطالق مسمى  عطا اهللا حنا القدس المطران

أقلية أو جالية على مسيحيي فلسطين بسبب التناقص 
رغم قلة عددهم "المستمر في أعدادهم، مشيرا إلى أنه 

فإنهم يشكلون مكونا مهما من مكونات الشعب 
الفلسطيني، وهم يفتخرون بانتمائهم لفلسطين تاريخا 

 ."تراثاوأرضا وقضية وشعبا وهوية و

تداعيات التراجع في أعدادهم تظهر "وأضاف أن 
واضحة على األرض ألن عددهم قليل مقارنة مع 

دفع بكثير ، مضيفا أن العامل األساسي الذي "المسلمين
من المسيحيين للهجرة هو وجود االحتالل وما يرافقه من 

 ."أوضاع اقتصادية صعبة

ال يوجد استقرار سياسي وال يلوح باألفق "وتابع 
حل عادل للقضية الفلسطينية، فالحالة العربية المضطربة 
عمقت عدم االستقرار أيضا وهذه العوامل مجتمعة دفعت 

 ."بحثا عن حياة أفضلبالمسيحيين للتفكير بالهجرة 

 االستيطان ولم تسلم حارة النصارى من تمدد
اإلسرائيلي إليها، إذ تقع بداخلها واحدة من أكبر البؤر 

ر يوحنا الذي سربه بطريرك االستيطانية وهي دير ما
 ٣٦القدس في سبعينيات القرن الماضي ويحتوي على 

غرفة تملكها الجمعيات االستيطانية اآلن، باإلضافة إلى 
تسريب فندقين في سنوات التسعينيات من القرن الماضي 
وظهرت على السطح حينها فضائح بطريركية الروم 

 .األرثوذكس

ل المستوطنين هذا الواقع الصعب باإلضافة لتطاو
المتطرفين على رجال الدين المسحيين والراهبات بشكل 
مستمر العتقادهم أن الديانة المسيحية أتت لتلغي 
اليهودية لم تمنع المطران عطا اهللا حنا من إطالق رسالة 

 .الميالد من القدس هذا العام عبر الجزيرة نت

رسالتنا في الميالد لمسيحيي "وقال حنا  
ي وطنكم، المسيحية تعلم المحبة والمحبة فلسطين ابقوا ف

ٕتعني التضحية في سبيل ما نحب واذا كانت ظروفنا في 
الوطن مأساوية وصعبة يجب أن نضحي ونصمد للدفاع 

 ."عن وطننا وشعبنا ومقدساتنا المسيحية واإلسالمية

ودعا حنا كنائس العالم للدفاع عن األراضي 
ن فهم ألنهم عندما يدافعون عن فلسطي"المقدسة 

يدافعون عن المسيحية في مهدها، وعن قضية عادلة 
وشعب مظلوم يستحق أن يعيش بحرية وكرامة في 

 ."األرض المقدسة

  ١١/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 
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* * * * *  

ًألفا من القدس والداخل المحتل يؤدون  ٤٥
 الجمعة برحاب المسجد األقصى

 ألف مواطن من القدس ٤٥شارك أكثر من 
وبلداتها ومن الداخل الفلسطيني المحتل منذ وضواحيها 

المسجد  بصالة الجمعة، برحاب يوم أمس ١٩٤٨العام 
 .يةالمبارك بأجواء ايمان األقصى

وقال مراسلنا ان الصالة جرت رغم اجراءات 
االحتالل المشددة في القدس، خاصة في بلدتها القديمة 
ومحيطها، وتضمنت نصب حواجز لتفتيش المواطنين، 
وتسيير دوريات راجلة داخل البلدة القديمة، في الوقت 
الذي احتجزت فيه قوات االحتالل بطاقات مئات المصلين 

 .لبوابات الرئيسية الخارجية للمسجدمن فئة الشبان على ا

  ١٤/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 قصة أغنية شوارع القدس العتيقة

من منا لم يسمع أغنية  -   نبيل عماري-  عمان
» فيروز«،التي غنتها المطربة اللبنانية »القدس العتيقة«

والتي غنتها لفلسطين ومدينة القدس؛ ولكن قلة منا ال يعلم 
ففي .. ذه االغنية قصة حقيقية، حدثت لفيروز بالفعلأن له
 زارت فيروز وزوجها عاصي الرحباني وصهرها ١٩٦٤عام 

منصور الرحباني، مدينة القدس، للمرة الثانية للمشاركة في 
احتفالية تراتيل بمناسبة زيارة البابا بولس السادس للمدينة 

  . المقدسة التي كانت، وقتئذ، تحت الحكم األردني

ثناء تجوالها في شوارع القدس تجمع حولها وأ
الناس، واخذوا يشكون همومهم لها، ومعاناتهم المستمرة 
منذ النكبة، وتقدمت منها احدى السيدات، وبدا الحزن 
عليها اثناء حديثها مع السيدة فيروز فتأثرت فيروز ولم 
تتمالك نفسها فبكت، ولم تجد تلك السيدة شيئا تعطيه 

عبر عن حبها لها وفرحتها بلقائها، فقامت للسيدة فيروز، لت
وقدمتها للسيدة فيروز، وبعد  »مزهرية«تلك السيدة بشراء 

عودتها من زيارتها تلك قصت فيروز إلى عاصي ومنصور 
هذا الموقف، وقام صهرها منصور الرحباني بكتابة هذه 

وأسمعها إياها، وقام زوجها . الكلمات من وحي تلك الحادثة
، وتم تسجيل هذه االغنية في استوديو عاصي بتلحينها

  ...١٩٦٥التلفزيون اللبناني عام 

  مريت بالشوارع شوارع القدس العتيقة ..

  قدام الدكاكين البقيت من فلسطين

  حكينا سوى الخبرية وعطيوني مزهرية

  قالوا لي هيدي هدية م الناس الناطرين

  ومشيت بالشوارع شوارع القدس العتيقة

  ت وصرنا صحاباوقف عباب بواب صار

  وعينيهن الحزينة م طاقة المدينة

  تاخدني وتوديني بغربة العذاب

  .. كان في أرض وكان ف ايدين عم بتعمر

  تحت الشمس وتحت الريح

  ..وصار ف بيوت وصار ف شبابيك عم بتزهر

  صار ف والد وبايديهم ف كتاب

  ..وبليل كله ليل سال الحقد بفية البيوت

اب وصارت البيوت بال وااليدين السودا خلعت البو
  صحاب

بينن وبين بيوتن فاصل الشوك والنار وااليدين 
  السودا

  عم صرخ بالشوارع شوارع القدس العتيقة

  خلي الغنيي تصير عواصف وهدير

  يا صوتي ضلك طاير زوبع بها الضماير

  خبرهن ع اللي صاير بلكي بيوعى الضمير

  ١١ ص٢١/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

صفقة عقارات العيزرية :  وذكسبطريركية األرث
 إشاعة

  



  
  ١٩٧ 

استهجنت بطريركية الروم  - القدس المحتلة
األرثوذكس المقدسية محاوالت تشويه صورة الكنيسة 

  .االرثوذكسية

ّقالت في بيان انه في الوقت الذي تسجل فيه  ُ
بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية، برآسة غبطة 

قدس وسائر اعمال البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك ال
فلسطين واالردن، االنتصار على مجموعات المستوطنين 
التي تحاول السيطرة على العقارات األرثوذكسية في باب 
ُالخليل وحي المعظمية، ومع قروب حلول رأس السنة 
الميالدية وعيد الميالد المجيد حسب التقويم الشرقي، 
ّيطل علينا أفراد عبر وسائل التواصل االجتماعي 
َبمجموعة من اإلشاعات واألكاذيب والمعلومات الباطلة 
والقديمة في محاولة جديدة فاشلة لتشويه صورة الكنيسة 

  .االرثوذكسية

ان ما أشيع حول صفقة عقارات  واضاف البيان،
 ما هي اال محاولة ١٦/٩/٢٠١٩في العيزرية بتاريخ 

للتزوير تم إفشالها بجهود البطريركية، لينقلب ما يحاول 
ُمشوهون تسويقه الى دليل آخر قاطع على حرص ال

البطريركية على عقاراتها، باالضافة الى ان ما اشيع 
 في ٣٠٠١٧ من الحوض رقم ٤حول قطعة االرض رقم 

ُالقدس الغربية المحاذية للنزل االسكتالندي، ما هو اال 
مغالطة واضحة يسهل تبيان سوء نية مروجيها، حيث ان 

َِتحكيرها من قبل البطريركية هذه األرض التجارية تم 
أي قبل مولد غبطة  (١٩٥٢ُالمقدسية لالسكتلنديين سنة 

 سنوات ٩، وان ما جرى قبل )البطريرك ثيوفيلوس الثالث
هو استثمار األرض لبناء فندق عليها لدر مدخول مالي 
يساعد في انفاق البطريركية على مدارسها ونشاطاتها 

ة األرثوذكسية في االنسانية، وجرى توضيح ذلك للرعي
 سنوات وللمرة ٩ُحينه، فلماذا تثار هذه القضية بعد 

ُالخامسة قبيل احتفاالتنا بعيد الميالد ورأس السنة وبعيد 

انتصارنا في الحفاظ على عقارات باب الخليل؟، ولمصلحة 
  .من؟

ان ما صدر عن جهات معادية للكنيسة 
د األرثوذكسية تحت عناوين عاطفية، ما هي اال امتدا

لحملة يشنها بعض المغرضين للنيل من الوحدة 
االرثوذكسية وبالتالي اضعاف البطريركية في معركة 
دفاعها عن عقاراتها وأمالكها وأوقافها، ليتسنى 

  .ُللمجموعات االستيطانية االستيالء على مقدراتها

لذا تحذر بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية 
ًا منعا لخدمة مجانية من تناول هذه الشائعات أو تسويقه

للمستوطنين وجماعاتهم وحلفائهم على حساب الكنيسة 
األرثوذكسية التي اثبتت مرة بعد مرة دفاعها عن العقارات 
األرثوذكسية، وعدم مصداقية الجهات التي تعمل على 
تشويهها واستغالل األعياد البراز شخوص تحاول بناء 

 .مواقع لنفسها على حساب الدين والوطن

  ٥ ص٢٩/١٢/٢٠١٩ستور الد
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أهالي العيسوية يردون على تهديدات : القدس
 سحب هوياتهم بالتأكيد على الصمود

  

والمحررين، في بيان  األسرى أفادت هيئة شؤون
أن مخابرات االحتالل هددت، بسحب بطاقة الهوية لها، ب

من فلسطينيين في قرية العيسوية وسط القدس المحتلة، 
 ."ٕالمشاركة في المواجهات والقاء الحجارة"بحجة 

وأوضح محامي الهيئة محمد محمود، أن قوات 
لوزارة  العيساوية االحتالل هددت بتحويل ملفات أهالي

لسحب هوياتهم، في حال االستمرار " اإلسرائيلية"الداخلية 
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بإلقاء الحجارة والمشاركة بالمواجهات، وجاء ذلك خالل 
 .ً شابا اعتقلوا فجر أمس١٥التحقيق مع 

فادي  المسجد األقصى من جهته، قال حارس
عليان، في تصريح له، إنه تم اعتقاله وآخرين من القرية 
بشكل همجي، واتهمهم محققو االحتالل بأنهم ينتمون 

 .”تنظيم إرهابي”لـ

ّوأضاف أن هذه المرة لم يتم اعتقال شبان وفتية 
ٕكما تجري العادة، وانما تم اعتقال ذويهم من كبار السن، 

 ٦٠ و٣٥ًالفتا إلى أن المعتقلين كانت أعمارهم ما بين 
 .ًعاما

وأشار إلى أنه عقب انتهاء التحقيقات معهم تم 
مركز تحقيق في غرفة االنتظار داخل ” ًشفويا“إبالغهم 

للنظر في ” الداخلية”أنه تم تقديم توصية لـ” المسكوبية“
 ."اإلسرائيلية"ٕملفاتكم وامكانية سحب هوياتكم 

وأوضح أن هذه المرة األولى التي يتم التعامل 
ُمعهم بهذه السياسة المفلسة، إلى جانب سياسة الحبس 

التي طالت ستة من شبان القرية قبل ” الليلي“المنزلي 
 .يومين

من جهته، قال محمد زهرة أحد المعتقلين الليلة، 
ُإن العيسوية لن تهزم وستبقى : في تصريحات صحفية

صامدة، وتلك سياسة االحتالل في مواجهة أهالي وشبان 
 .القرية

ّوأضاف أنه تم التحقيق معهم على قضايا تتعلق 
وهذا كالم ليس له أي ” تنظيم إرهابي“بعضويتهم في 

 .ُالل مفلسمعنى سوى أن االحت

  ٣١/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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خضنا معركة :  المقدسية"الروم األرثوذكس"
قانونية ودبلوماسية للحفاظ على عقارات باب 

  الخليل

 

اصدرت بطريركية الروم  - القدس المحتلة
األرثوذكس المقدسية بيانا توضيحيا حول ما يعرف بـ 

نت فيه ان قرار المحكمة األخير بي«صفقة باب الخليل «
لصالح بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية يعني ان 
جميع القرارات والمطالبات التي ارسلها المستوطنون إلى 
المستأجرين الفلسطينيين بإخالء العقارات أصبحت الغية 

وجاء في البيان  كونها استندت إلى قرارات محاكم باطلة
أوراقهم وردودهم  قدمواان محامي المستوطنين لم ي

الدفاعية في الوقت الذي حددته المحكمة من باب 
  .المراوغة ومحاولة كسب الوقت

  :نوتاليا نص البيا

ًالحقا لألخبار المتداولة عبر وسائل اإلعالم 
ووسائل التواصل االجتماعي، والمنقولة بغالبيتها عن 
مصادر إعالمية إسرائيلية، وتفيد أن المعركة القضائية 

د الجمعيات االستيطانية حول عقارات باب الخليل ض
ُومنزل المعظمية قد حسمت لصالح بطريركية الروم  ُ
األرثوذكس المقدسية، ترى البطريركية أنه من واجبها 
توضيح بعض المعلومات وتعديل التحليالت المستقلة 
بشأن قرار الحكم الغيابي التي وردت في اإلعالم من باب 

ة وتوفير المعلومات الدقيقة المصداقية والشفافي
  .للمواطنين

تباعا لقرارات الحكم الصادرة عن المحكمة  -١
المركزية اإلسرائيلية بالقدس العام الماضي، 

) حزيران الماضي(والمحكمة العليا اإلسرائيلية 
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، »بصفقة باب الخليل«بخصوص ما عرف 
ومصادقة هذه المحاكم على الصفقات التي 

باباديموس، الموظف أبرمها بالماضي نيكوالس 
السابق في الدائرة المالية في البطريركية زمن 
البطريرك المعزول ايرينيوس بتوكيالت خارج 
أنظمة البطريركية، فإن البطريركية لم تدخر 
جهدا منذ بدء عهد غبطة البطريرك ثيوفيلوس 
الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين 

عركتها واألردن، إللغاء الصفقات، وتابعت م
القانونية والدبلوماسية بصرامة ورباط جأش، 
بالرغم من الضغوطات الدولية والمحلية التي 
تعرضت لها بهدف تحييدها عن مسارها 

  .ُالمحافظ على العقارات األرثوذكسية

وكما أعلنت البطريركية في شهر اب المنصرم،  -٢
أقامت دعوى قضائية جديدة لدى المحكمة 

 إصدار قرار حكم جديد اإلسرائيلية، تطالب بها
يلغي القرارات القضائية السابقة التي صادقت 

  .على صفقات المستوطنين الفاسدة

لم يقدم محامو المستوطنين أوراقهم وردودهم  -٣
الدفاعية في الوقت الذي حددته المحكمة من 
باب المراوغة ومحاولة كسب الوقت؛ ما فتح 
المجال لمحامي البطريركية للمطالبة بحكم 

ي رغبة البطريركية في الغاء قرارات المحاكم ُيلب
السابقة القاضية باعتماد الصفقات الفاسدة، 

  .وهذا ما تم

ن قرار الحكم المذكور هو قرار في ظل غياب إ -٤
الدفاع، ومن البديهي أن تقوم الشركات 
االستيطانية بتقديم طلب إللغائه، وفي العادة 
 تنظر المحكمة بإيجابية لمثل هذا الطلب كما

وبالرغم من ذلك، ترى . هو متعارف عليه
ّالبطريركية أن اإلنجاز القضائي األخير يمثل  ُ
خطوة إيجابية هامة في المعركة المستمرة ضد 
ًالمستوطنين، كما أنها تعتبره اقترابا ملموسا  ً
من تحقيق الهدف األسمى من هذه المعركة 
. القانونية، وهو الغاء الصفقات بشكل نهائي

ء القرار الذي سيضطر إن طلب الغا
المستوطنون لتقديمه، يجب ان يتضمن 
ادعاءاتهم ضد الئحة دعوى جديدة، وتصاريح 
َِمن قبل أشخاص ليس من صالح المستوطنين 
كشف أقوالهم، وهذا من شأنه أن يعطي 
البطريركية موقفا أفضل في اإلجراء القضائي 
المتوقع، خاصة ان بعض االدلة الجديدة التي 

ًا مؤخرا تتضمن اثباتات تؤكد تورط تم اكتشافه
مسؤول الجمعية االستيطانية بقضية عرض 

 .رشاوى

ن قرار المحكمة األخير لصالح بطريركية إ -٥
الروم األرثوذكس المقدسية يعني ان جميع 
القرارات والمطالبات التي ارسلها المستوطنون 
إلى المستأجرين الفلسطينيين بإخالء العقارات 

 وبفضل القرار األخير، أصبحت الغية كونها،
 .استندت إلى قرارات محاكم باطلة

٧ص ٤/١٢/٢٠١٩الدستور 

  
 

* * * * *  
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الوصاية الهاشمية ساهمت بوقف : أبو صبيح
 خطط إسرائيلية لتهويد القدس

 

هو مأزق  -  نيفين عبد الهادي- أجرت الحوار
اللغة، في بحثك عن مفردات وكلمات ومعان، وأعمق ما 
في اللغة من بالغة التعبير، لينقل حقيقة تعابير وجه 
ٕزينات أو صبيح، رئيسة حارسات واحدى مرابطات 
المسجد األقصى في القدس الشريف، عندما تتحدث عن 
مشاعرها عند بدء عملها اليومي بالدخول إلى األقصى، 

.. حكاية مجد، ونضال.. فهي تعابير تحكي ألف حكاية
قيقي، حكاية عمل تتداخل به وجوهر الدين الح.. وفخر

ّالوطنية باإلنسانية، باإلصرار على انتزاع الحق مهما طال 
  .الزمن

ّلعل مالمحها تختصر آالف الكلمات واألوصاف، 
سيما عندما تتزاحم الدموع االبتسامات على وجهها، وهي 

القدس لنا، سنحافظ عليها ونحميها، ونفديها «تقول 
 فهي ليست كغيرها من ،»بأرواحنا وأوالدنا، وحياتنا

األمهات وال الزوجات، هي تلك المرأة التي تغادر منزلها 
صباح كل يوم، تاركة أبناءها وزوجها متجهة لحالة 
ّنضال حقيقية، لتقوم بمهمة وطنية، تعجز دول عظمى 
القيام بها، فهي زينات الفلسطينية حتى النخاع، وابنة 

طاعت إليه القدس التي تحب ترابها وتدافع عنه ما است
  .سبيال

يمكن القول، انني بمجرد وقوفي معها، إلجراء 
تبخرت كافة األسئلة التي كنت » الدستور«حوار خاص بـ 

قد أعددتها، فقد وقفت أمام شخصية، تحمل مالمحها 
تفاصيل قضية، تناضل بها النساء جنبا إلى جنب مع 
الرجال، حتى تنال فلسطين حريتها، ويعود الحق الى 

بإصرار بتنا نظن أنه أصبح حلما في زمننا على أصحابه، 
ّحماية األقصى مهما كلفها األمر، ففي طريقتها الهادئة 
ّبالحديث تحمل صبرا لم تهزمه األيام، وتحد لم تنال منه 

انتهاكات االحتالل، مؤكدة أنها مستمرة في مهمتها 
بحماية األقصى بأطر مؤسسية منظمة وروح نضالية 

  .لفلسطينيةتشبه فقط المرأة ا

زينات، هي المرأة الفلسطينية، التي تختلف عن 
نساء األرض، وتحديدا في أي دولة شهدت ظروف 
ّاحتالل، أو حروب، هي المرأة التي لم تقدم نفسها إال  ّ
شهيدة، لتعيش مع الرجل مناضلة، وحارسة على بقاء 

ليست المرأة بمفهوم .. الوطن بقاء دائما، هي المرأة
ٕلضيق، وانما هي أم األبطال وأختهم مرادف الكلمة ا

وشريكتهم في النضال والمقاومة هي األسيرة، هي 
الشهيدة، هي أم الصبر والصمود بكرامة، هي من 
تجاوزت صفتها التقليدية بأنها نصف المجتمع كونها 

  .المجتمع نفسه

زينات أبو صبيح، ليست سيدة عادية، وليست 
سة حارسات شخصا يمكن أن تفترس منه المعلومة، رئي

ٕالمسجد األقصى المبارك، واحدى المرابطات في المسجد، 
ّخالل تواجدها في عمان، » الدستور«التقتها جريدة 

تحدثت عن طبيعة عملها ومهمتها التي تؤكد أنها 
مدعومة من وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات األردنية، 
وتزيد من عزيمتها بدعم مباشر، أضف لذلك ما تمنحه 

ة الهاشمية على المقدسات من ثبات وصمود، الوصاي
واصفة يومها كيف يبدأ وكيف ينتهي، وأصعب 
االعتداءات التي تعرضت لها في صمودها أمام االحتالل 
اإلسرائيلي، تحديدا تلك التي منعتها بها قوات االحتالل 

  .من دخول األقصى

كما تحدثت أبو صبيح، عن الدور األردني في 
مسجد األقصى انطالقا من انشاء قسم حارسات ال

الوصاية الهاشمية على األماكن المقدسة في القدس 
الشريف، وأهمية هذه الخطوة في دعم صمود أهالي 
ّالقدس من مرابطين ومرابطات، وجاعلة من مهمتهم حقا 

  .مدعوما ومسنودا، ومحميا
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زينات التي حضرت من أرض السالم، التي لم 
درويش، جاءت تر يوما سالما، كما وصفها محمود 

تحمل معاني جديدة للحياة، تزيد من إصرارنا على 
ّاالحتفاظ بها، والمحاربة النتزاعها، حياة مليئة بالحب 
والنضال والصمود، مثمنة لألردن مواقفه مع توأمه 
الفلسطيني، ومنادية للعالم أن يسمع صوت فلسطين، 
صوت المناداة بالحق بوقفة حاسمة وحازمة مع دولة 

  .مساندين األردن بهذا الدور الهامفلسطين، 

سياسات قمع اسرائيلية، منع للمصلين، منع 
األذان في األقصى، اقتحامات المستوطنين للمسجد، 
رسالتها اليومية لزوجها وأبنائها وهم يغادرون المنزل 
صباحا، اعتقاالت للمصلين، كيف تمضي المرأة المرابطة 

التي تمر يومها في المسجد األقصى، أصعب المواقف 
بها، الموقف األردني الداعم في حماية المقدسات، أهمية 
الوصاية الهاشمية للمقدسات في القدس الشريف، منع 

 حارسا من دخول المسجد األقصى، وغيرها ٧٢اسرائيل 
من التفاصيل التي تحدثت بها رئيسة حارسات المسجد 
األقصى الشريف زينات أبو صبيح في حوار خاص مع 

  :ّتاليا نصه» الدستور«

ولم أخف من » حارسات األقصى«أسست 
  المهمة

بداية، قرار أن تكوني رئيسة لحارسات : الدستور
المسجد األقصى، ومرابطة من مرابطات المسجد، ليس 
سهال، ويحمل شكال نضاليا كبيرا، كيف جاء قرارك، سيما 

  .وأنت سيدة متزوجة وأم؟

ر، أنا ابنة القدس والمسجد األقصى منذ الصغ ــ
نشأت وترعرت في باحات المسجد األقصى، ومنذ أكثر 

 عاما، وأنا آتي للمسجد، عايشته بأفراحه وآالمه ٢٧من 
  .بكل صغيرة وكبيرة

ّولعلي أرى بأنه من أشكال الحظ الكبير في 
حياتي، والحمد هللا أنه تم توظيفي من قبل دائرة األوقاف 

االسالمية كرئيسة لقسم حارسات المسجد األقصى، 
تكون إضافة لي ولمسيرتي في خدمة المسجد، والحفاظ ل

عليه وحراسته، إذ أصبح هذا االرتباط يوميا، وبشكل 
  .أكبر

هل كنت أول سيدة تشغل هذا : الدستور
  .المنصب؟

بالفعل، عندما تم تعييني كنت أول سيدة  -
تشغل المنصب، فأنا من أسس القسم، وبدأت وكأني 

وتربيه شيئا فشيئا، إلى أرعى طفال صغيرا، خطوة بخطوة، 
أن أصبح اليوم قسما ناجحا، أثبت وجودي في عملي 
وتمكنت من جعله قسما هاما وناجحا، له مزايا كثيرة في 
الدفاع عن المسجد وخدمته وحراسته وتنظيم الكثير من 

  .أموره

يرادوني سؤال، بحكم كونك أما، ألم : الدستور
  .ينتابك الخوف عند تكليفك بهذه المهمة؟

على العكس، فقد زادت المهمة من ارتباطي  ـــ
بالمسجد األقصى الشريف، ولم أخف مطلقا من هذا 
ّالدور الذي يعد نضاليا، وتمكنت خالل ست سنوات وهي 
عمر القسم أن أثبت وجودي، واجعل من القسم ناجحا، 
سيما وأن تواجدي في المسجد ليس حديثا على حياتي 

ا األمر منذ طفولتي، وحياة أسرتي، إذ نشأت على هذ
ليزداد تعلقي به، ويتوجه نضالي نحو المزيد من العطاء 

  .للمسجد األقصى وللقدس، ولفلسطين

  لألردن الدور األكبر في حماية المقدسات

وجود قسم لحارسات المسجد األقصى، : الدستور
ّقرار أردني، نفذ، وأصبح واقعا ناجحا، بإشراف مستمر 

الشؤون والمقدسات اإلسالمية ودائم من وزارة األوقاف و
األردنية، كيف تقرأين الموقف األردني من القدس 

  .والمقدسات؟

الوصاية األردنية الهاشمية على المقدسات في  ــ
القدس الشريف، كان لها دور كبير في دعم تواجد 
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األوقاف اإلسالمية في المسجد األقصى المبارك، نحن 
كل قوتنا مع نشكر جاللة الملك على الوصاية ونقف ب

  .الوصاية على المسجد

وال بد هنا من التنبيه إلى أن االحتالل يحاول 
أخذ أو سحب الوصاية الهاشمية عن المقدسات، كونها 
السد المنيع الذي يحمي المقدسات، لكن بإذن اهللا 

  .سيفشل ولن يصل الى ما يسعى له

ًالوصاية الهاشمية منعت خططا إسرائيلية ضد 
  القدس

لى أي حد يرى الفلسطينيون أن إ: الدستور
الوصاية الهاشمية على المقدسات والمواقف األردنية 

  .ّمهمة في نضالهم لنيل حقوقهم؟

ـــ يد واحدة ال تصفق، ونحن نواجه عدوا هو 
األخطر في العالم، ودون أدنى شك فإن دعم األردن 
وجهوده الجبارة في ابراز معاناة المقدسين ومعاناة 

ابطين، ودعم صمودهم، بأدوات عملية، المرابطات والمر
وخطوات ملموسة على أرض الواقع، كان له دور كبير 
في االستمرار في نضالنا، اضافة لكونه ساهم بشكل كبير 
في مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية ووقف الكثير من 

   .خططها الرامية لتهويد القدس

  حارسا يمنعون من دخول األقصى ٧٢

صعوبة تواجه األردن ودائرة هل هناك : الدستور
األوقاف الفلسطينية في تعيين حارسات وحتى حراس 

  .للمسجد األقصى المبارك؟

بالطبع، هناك صعوبات بهذا الشأن، تواجه  ــ
الجانبين األردني والفلسطيني، إذ يمارس االحتالل 
عنجهيته في موضوع الحارسات والحراس، واآلن هناك 

بشكل نهائي من دخول حارسا يمنعهم االحتالل ) ٧٢(
المسجد األقصى المبارك، ومن أداء وظيفتهم، ال لسبب 
سوى سياساته الغاشمة من أجل إفراغ المسجد األقصى 

  .من الحراسة

َأضف لذلك صعوبات كبيرة تواجه عمل الحراسات 
ّوالحراس في دخولهم وخروجهم من المسجد، وحرية 
 عملهم داخل أسواره، وفي أحيان كثيرة منعهم من
الدخول، هي عنجهية االحتالل، التي تمنع وتشدد على 
وجود حراس وحارسات، داخل المسجد األقصى، 

  .وممارسات كثيرة تهدف إلفراغ المسجد من الحراسة

ّمهمة حارسات المسجد األقصى : الدستور
  .المبارك، ليست سهلة، كيف يتم اختيار الحارسات؟

ل يتم اختيار حارسات المسجد األقصى من قب ــ
لجنة من وزارة األوقاف األردنية، ودائرة األوقاف 
اإلسالمية نجري مقابالت مع المتقدمات بطلبات لهذه 
الغاية الى دائرة األوقاف، ومن ثم يتم االختيار بناء على 
تقييم معين، بعد التأكد من أنهن يصلحن للعمل في 

  .المسجد، وفق أسس تعيين واضحة ومحددة

مة لدائرة األوقاف من وهناك مئات الطلبات مقد
أجل التوظيف، ونسعى للنظر بها كافة، ولكن لألسف 
تبقى هناك اشكاليات وعقبات من االحتالل تمنع وتشدد 

  .على وجود حراس وحارسات

ما هي أكثر المواقف الصعبة والمؤلمة : الدستور
في عملك في حراسة األقصى المبارك، على مدى ست 

  .سنوات؟

لصعبة بل والمؤلمة التي ال من أكثر المواقف ا ـــ
يمكن أن تمحى من ذاكرتي، اغالق المسجد األقصى، 
وكان يوم جمعة، أذكر أني عندما اقتربت من المسجد، 
سمعت صدى االشتباكات الدائرة في المسجد، فأسرعت 
بخطواتي وذهبت بسرعة حتى اتمكن من دخوله، لكن 
 لألسف لم أتمكن من دخوله، حيث أغلقت األبواب أمام

  .المصلين

وأذكر أنه تم إغالق المسجد األقصى المبارك 
يوما، ومنع األذان، هل يمكن أن نتخيل أن يتخذ ) ١٤(
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قرار بأن ال يرفع األذان، من أولى القبلتين، نعم، االحتالل 
   منع األذان وبقي األقصى حزينا

ّيوما لم نتمكن خاللها من دخوله، وكنا  ١٤ 
ة كلما ذهبنا للمسجد، هي نواجه بأداة الحرب اإلسرائيلي

وأذكر أيضا يوم تم حرق مخفر  ..أيام مؤلمة، وقاسية
الشرطة، ودخلت قوات االحتالل للمسجد األقصى المبارك، 

  .وأخرجونا بقوة السالح والضرب وتم اغالقه

لألسف هذه حال القدس، والمسجد األقصى 
المبارك، يواجه يوميا حربا مع قوات االحتالل، حرب 

 نصلي، وهم يحاربون باألسئلة، والقرارات التي بقاء، نحن
تحرمنا من حق الصالة، وفي محصلة األمر، نحن 
ماضون بنضالنا ولن نترك القدس والمسجد األقصى ألي 

  .اعتداءات اسرائيلية

  العين الساهرة داخل المسجد» األقصى«حارسات 

هل يمكن وضعنا بصورة تفاصيل : الدستور
  .جد األقصى؟عملك، وعمل الحارسات للمس

طبيعة عمل الحارسات في الدرجة األولى،  -
أمن المسجد األقصى المبارك، في ظل ما يتعرض له من 
هجمات شرسة مستمرة من قبل المستوطنين، فالحارسات 
هن العين الساهرة داخل مصليات المسجد، كما الحرس 

  .في ساحاته وعلى أسواره

ومن مهامهن، تنظيم صفوف النساء ومنع 
الط ومنع السرقات في حال حدوثها، ومن المهام االخت

المهمة تصحيح مفاهيم خاطئة بالنسبة للزوار، فكثيرون 
يأتون للمسجد القصى بمعلومات خاطئة ونحن بحكم 
دورات خضعنا لها نعمل على تصحيح هذه المفاهيم مثال 
هناك من يظن أن قبة الصخرة معلقة، نحن نقوم 

الصخرة غير معلقة، إذ بتصويب مثل هذه المعلومة كون 
إن من مهامنا األساسية تصحيح الكثير من األخطاء 

  .والمفاهيم بشأن المسجد األقصى المبارك

كما أننا نعمل على مساعدة النساء في شتى 
األمور داخل المسجد، بكل ما تحتاجه وتقديم كافة 
التسهيالت الالزمة، وتوفير ما يلزمهن من خدمات 

  .ماية والحراسةواحتياجات، تحديدا الح

هل تخضع الحارسات لدورات تثقيفية : الدستور
وغيرها من الدورات التي من شأنها زيادة مهارتهن 

  .بعملهن؟

ــ نعم، بالتأكيد، تخضع الحارسات لعدد كبير من 
ورشات العمل، والدورات التدريبية، وقد قامت مديرية 
األوقاف بتنظيم عدد كبير من هذه الدورات، لالرتقاء 

مل الحارسات ورفع سويته، بما يليق بمكان وجودهن، بع
وقد قامت بإعطاء دورات في اإلرشاد حول معالم المسجد 
األقصى المبارك، ودورة اسعاف أولى ودورة اسعاف ثانية 
من أجل أن يكن في المقدمة في حال حدوث أي حادث 
بين النساء، وفي المسجد، حتى يكن في الميدان مباشرة 

 االحتياجات لذلك، كما نظمت دورات ومزودات بكافة
تجويد وحفظ القرآن الكريم، واآلن نحن بصدد عقد دورات 

  .كثيرة بمواضيع مختلفة

  تتجدد فرحتي بدخول األقصى يوميا

هل يمكن ان نعيش معك بالكلمة : الدستور 
تفاصيل يومك، كيف تبدئنيه كأم وزوجة، وكيف تتجهين 

مل صورتها إذا ما للمسجد ومتى، تفاصيل ربما ال تكت
  .ّتركنا لمخيلتنا رسمها، فهال حدثتينا عنها؟

ابدأ بطبيعة الحال بصالة الفجر، فهي نقطة  ــ
بداية يومي، ويوم أسرتي، ثم ترتيب أمور األوالد للذهاب 
إلى المدرسة، ثم أذهب مباشرة للمسجد، وال أخفيك أنني 
ّيوميا عندما أدخل المسجد أشعر بأني دخلت جنة 

، أشعر بفرحة ال يمكن وصفها، ألنه بالفعل هو األرض
جنة اهللا على هذه األرض، أسير به يوميا في كافة 
طرقاته، أتأمل كل حجر وكل شجرة به، فهناك عالقة 

  .وطيدة بيني وبين كل جزء وركن من أركانه
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ّوللمسجد األقصى حاالت وقصص تقربك منه 
، وفي يوميا، أكثر فأكثر، ففي كل زواية بالمسجد حكاية

كل بقعة تاريخ، ففي كل زاوية خطا عليها نبي هنا، كما 
رسولنا محمد عليه الصالة والسالم، وهنا استشهد شهيد، 
وهنا سالت دماء المسلمين، ال يمكنني وصف يومي 
بتفاصيله الرائعة عند دخولي للمسجد األقصى المبارك، 
فهي الحياة التي يصعب نقلها بالكلمة، هو شعور يتجاوز 

  .معاني العشقكل 

  ّألبنائي رسالة يومية بحب الوطن

هل هناك رسالة توجهيها ألبنائك، : الدستور
عندما يغادرون منزلهم، وأنت تذهبين لحماية القبلة 

  .األولى للمسلمين؟

في خروجي بهذه المهمة المقدسة، أكبر  ــ
الرسائل وأعظمها بأن الحق ال يذهب وال يزول، ففي 

امل وتشجيع من والدهم بقيامي رؤيتهم ألمهم، وبرضا ك
بهذه المهمة، ألف رسالة ورسالة، وبطبيعة الحال 
فلسطين والقدس في عقولهم وقلوبهم، ومشاعرهم، فهذا 
الجيل يجب أن ينشأ على هذه الثقافة، حتى نحمي 
مستقبل القضية، ونجعل من قادم األيام يحمل نصرا يعيد 

ه أبنائي ألصحاب األرض أرضهم وترابهم، وهذا ما يدرك
  .جيدا ويسعون ليكونوا جزءا من مسيرتي بهذا الشأن

في الصف الحادي  ّأنا أم لبنتين وولد، الكبرى
عشر، والتي تليها بالصف العاشر، ثم الصف السابع، 

وهو الجيل الذي سيحمل القضية وال بد من رؤيته لنضال 
  .حقيقي من أجل الوطن

كيف يتعامل زوجك مع طبيعة عملك، : الدستور
وحياتك، فأنت رئيسة الحارسات والمرابطة في المسجد، 
اضافة لتعرضك أكثر من مرة لالعتقاالت وابعادك عن 

  .المسجد األقصى المبارك؟

زوجي من الداعمين لي في وجودي بالمسجد  ـــ
األقصى المبارك، وقد وقف بجانبي ودعمني بكل قوة في 

ي كل تفاصيل عملي، وكان له الفضل في كثير من خطوات
  .الناجحة بعملي

ٕوقد تعرضت العتقاالت وابعاد من المسجد 
األقصى المبارك، وكان يقف بجانبي ويدعمني، ويسعى 
لتوفير ما يلزم لعودتي للمنزل بسالمة، ولم يحدث يوما 
بالمطلق أن رفض عملي، ونضالي، بل على العكس 

  .تماما

ومن األمور التي أود الحديث عنها هنا، أن 
 لخطبتي كان شرطي األساس للزواج زوجي عندما تقدم

هو الذهاب واإلياب والرباط في المسجد األقصى المبارك، 
وهذه مسألة جوهرية، منذ ذلك الحين وافق زوجي على 
هذا الشرط، أو الطلب، فكان أكبر داعم لي ومعين، في 
عملي ورباطي واعتقاالتي، ومنحني أكبر قوة للسير في 

  .هذا الدرب

١ ص٤/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  
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الديانة اإلسالمية ال تفرق بين : الخاليلة
لكن المسجد األقصى حق خالص  ..األنبياء

  للمسلمين

 

زير االوقاف والشؤون  وقال –  بترا–عمان 
ان الديانة «والمقدسات اإلسالمية الدكتور محمد الخاليلة 

االقصى االسالمية ال تفرق بين االنبياء ولكن المسجد 
  .«هو حق خالص للمسلمين

التحديات «واضاف الخاليلة في ندوة بعنوان 
أيام «خالل فعاليات معرض » والمخاطر المحدقة بالقدس

التي نظمتها لجنة فلسطين النيابية، بالتعاون » مقدسية
إن » مع وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية 

 المسجد هناك اخطارا عديدة مرت عبر التاريخ على
االقصى، وكان العالم االسالمي يدرك خطورة احتالله 
ويحرره، فالتاريخ يتكرر لكن مع هذا االحتالل ما فترت 

، مشددا على أن »عزيمة المسلمين وبقوا يسعون لتحريره
قضية المسجد االقصى ليست وليدة اللحظة فحمالت 
البحث عن الدفائن التي ينفذها المستشرقون قديمة 

  . االحتاللوسبقت هذا

وأوضح الخاليلة، بحضور أمين عام وزارة 
االوقاف المهندس عبد اهللا العبادي، ورئيس اللجنة 
الملكية لشؤون القدس عبد اهللا كنعان ورئيس لجنة 
فلسطين النيابية النائب يحيى السعود، أن الحديث عن 
القضية الفلسطينية تاريخيا ودينيا هي أرض كنعان وتعود 

االقصى كما قال النبي عليه السالم أنه للعرب والمسجد 
  .بني بعد المسجد الحرام ليكون ارتباطا في العقيدة

إن «واستشهد بقول جاللة الملك عبد اهللا الثاني 
  .«المسجد ال يقبل التقسيم الزماني وال المكاني

 موظفا تم ٧١وكشف الخاليلة عن وجود 
تعيينهم بصفة حارس لم يسمح لهم االحتالل بدخول 

مسجد االقصى المبارك رغم مرور عام على تعيينهم، ال

مشددا على أن المسجد االقصى المبارك ومساحته 
 دونما بكل مرافقه ال تقبل ١٤٤الكاملة التي تقع على 

  .التقسيم فموقف االردن ثابت ال يحمل التنازل ابدا

وقال رئيس مجلس األوقاف في القدس الشيخ 
 على تهويد طابع إن إسرائيل تعمل«عبدالعظيم سلهب 

المدينة وطمس الهوية اإلسالمية والعربية، وتعمل فوق 
االرض وتحتها وتعمل على كسر إرادة أصحاب األرض 

  .«وتهدم البيوت ومصادرة لألراضي

وأضاف أن سلطات االحتالل تعمل على تكثيف 
الوجود اليهودي في القدس عبر إقامة البؤر االستيطانية 

ضييق الخناق على أهلها في المدينة وما حولها وت
األصليين، فاصبح هناك آالف الفلسطينيين خلف الجدار 
العازل، كما تحاول فرض المنهاج اإلسرائيلي في القدس 
وتقوم بإغالق المؤسسات الفلسطينية فيها محاولة منها 

  .لتغيير الوضع التاريخي في المدينة المقدسة

وقال رئيس لجنة فلسطين في مجلس االعيان 
إن األردن ورغم شح اإلمكانيات »  حيا القرالة العين

استطاع استغالل عالقات جاللة الملك الحسين بن طالل 
طيب اهللا ثراه، ومن بعده جاللة الملك عبداهللا الثاني في 
إعادة القدس والقضية الفلسطينية إلى مكانها بالمحافل 

، مؤكدا أن األردن والقيادة الهاشمية لم تبخل »الدولية
عمار في القدس والمسجد األقصى عدة مرات، على اإل

  .وهذا هو ديدن الهاشميين

واكد القرالة، ضرورة توفير الدعم لصمود 
المقدسيين، وعلى األمة اإلسالمية تقديم الدعم والمشاركة 
بالدعم المالي ليكون المواطن المقدسي قادرا على 

  .الصمود ومواجهة االحتالل وعراقيله

لهاشمية صاحبة الوصاية كما اكد أن القيادة ا
المسيحية، مشددا على اهمية  وعلى المقدسات االسالمية

جهودها في الحفاظ على المقدسات ومجابهة المخططات 
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االستيطانية التي تهدف إلى تقسيم المسجد االقصى 
  .تدريجيا وصوال إلى احتالله بالكامل

إن العرب المسيحيين »وقال القس سامر عازر 
ميون من بلدانهم، وأن الرسالة والرعاية في هذه البالد مح

ٕالهاشمية ال تشمل فقط المقدسات، وانما تعمل من أجل 
، معربا عن اعتزازه بما »تعزيز الوجود العربي المسيحي

عاينه وشاهده من التمازج األردني الفلسطيني، وما لقيه 
من التالحم اإلسالمي المسيحي المعهود وما يجسده 

الثاني بطروحاته وكل ما يقدم لتعزير جاللة الملك عبداهللا 
 .المكون المسيحي

  ٤ ص١/١٢/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

القدس ليست (العضايلة يرعى إطالق فيلم 
 )بعيدة

  

رعى وزير الدولة لشؤون  –  بترا–عمان 
اإلعالم أمجد عودة العضايلة، مساء أمس، حفل إطالق 

، في المركز »القدس ليست بعيدة«الفيلم الوثائقي 
لثقافي الملكي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن ا

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

ويجسد الفيلم شواهد تاريخية من حرب حزيران 
ً، والمراحل التي شهدتها فلسطين عموما، ١٩٦٧عام 

جيش ًتحديدا، ويؤشر على اعتداءات وانتهاكات  والقدس
االحتالل بحق المدينة المقدسة وما يواجهه أهلها 
الصامدون من تضييق، إلى جانب ما يعرضه الفيلم من 
نضاالت المرأة المقدسية ودور االعالم في تأكيد عروبة 

  .القدس

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

ًما عن الدفاع عن القدس وأرض فلسطين، مشددا على يو ً

أن الهاشميين وفي كل المفاصل التاريخية للدولة كانوا 
السباقين في الدفاع عن المدينة المقدسة، حتى تبقى 

  .ًالقضية الفلسطينية حية في قلوب وعقول الجميع

وشدد على أن جاللة الملك عبداهللا الثاني يؤكد 
ية على أن القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدول

ال يمكن أن «ًهي القضية المركزية األولى لألردن، مبينا 
نقبل في األردن بأي تسوية تنال من حقوق الشعب 
الفلسطيني، وتتعدى على قرارات الشرعية الدولية التي 
أكدت أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق على 

  .«األرض

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

  .«واإلسالمية

القدس ليست «وأشاد الوزير بالقائمين على فيلم 
ً، متمنيا مواصلة إنتاج مثل هذه األفالم الوثائقية »بعيدة

تي تتحدث عن القدس وتاريخها وصمود أهلها، لتبقى ال
  .القضية الفلسطينة حية في قلوب األجيال المقبلة

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

  .قدساإلسالمية والمسيحية في ال

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

  .المهندس مفيد أبو عذية

وتضمن الفيلم الذي أنتجته مؤسسة فجرنا 
إلنتاج والتوزيع الفني، شهادات تاريخية عن القدس ل

ومكانتها عبر التاريخ وصمودها في وجه اإلحتالل 



  
  ٢٠٧ 

ٕاإلسرائيلي، رواها شخصيات سياسية واعالمية وثقافية 
  .ودينية

والذي » القدس ليست بعيدة«يشار إلى أن فيلم 
صور في مناطق عديدة من ساحات المسجد األقصى 

أحياء القدس القديمة، من وكنيسة القيامة وبعض من 
ٕإعداد رامز أبو يوسف، واخراج محمد دراج، واشراف  ٕ

  .الفنانة عايدة األمريكاني

  ٣١ ص٢/١٢/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

 يجوب المدارس الفلسطينية "ـف المتنقلحالمت"
  ليروي الحكايات

 

يتنقل بين  -  األيام الفلسطينية - وفا
الشعب المحافظات، ليروي تفاصيل تراث وتاريخ 

فهو يضم . الفلسطيني المتجذر في أصل الحكاية والرواية
أكبر عدد من المقتنيات األثرية القديمة التي يرجع عمرها 

  .آلالف السنين

يهمهم أن تبقى تلك المقتنيات في ذاكرتهم 
ًويحموها، كي تصبح جزءا من الثقافة الفلسطينية، والتي 

ٍتساهم في رفع نسبة الوعي وانشاء جيل واع  ألهمية ٕ
  .تراثه

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

  .«سيزورك المتحف أينما كنت«

المتحف يهدف لتعزيز ثقافة زيارة المتاحف لدى 
ديث النظري في الصفوف الطلبة، واالنتقال من الح

والمحاضرات، إلى المشاهدة والزيارة التي تعزز التفكير 
اإلبداعي لدى الطلبة عبر عرض تاريخ فلسطين لطلبة 
المدارس والجامعات، من خالل مجموعة قطع أثرية 

تعكس تاريخنا من العصور الحجرية وحتى االنتداب 
  .البريطاني

آلثار يقول مدير المتحف في وزارة السياحة وا
إن مشروع المتحف كان بمثابة حلم للوزارة «: فراس عقل

بأن نوصل لطلبة المدارس جزءا من تراثهم وتاريخهم، 
بحيث يزورك المتحف أينما كنت دون الحاجة ألن تزوره، 
في خطوة تستهدف تخفيف عبء الزيارة على المواطنين، 
تم اختيار مجموعة أثرية تمثل آثار فلسطين المتنوعة 

دم العصور الحجرية، وحتى نهاية فترة االنتداب من أق
البريطاني، وهناك مجموعة مختارة من القطع األثرية 
كالعملة التي تمثل فترة اكتشاف النقد وحتى نهاية الفترة 
البريطانية، مع وجود شروحات توضيحية لكل هذه 

  .القطع

المتحف يعتبر متنقال، حيث تم إعداده : وتابع
التركيب بسهولة، والقطع التي يتم ليكون قابال للفك و

اختيارها يتم تغليفها بأغلفة خاصة متبعة عالميا في 
  .عملية نقل اآلثار من مكان آلخر

بدوره، وصف مدير دائرة النشاط الثقافي في 
وزارة التربية حامد أبو ماخو، المشروع بالمهم جدا، من 

في ناحية تعريف الطلبة بكل المقتنيات التاريخية واألثرية 
فلسطين، واألكثر أهمية أن يرى الطالب القطعة األثرية 
بدل القراءة عنها، إضافة إلى زيادة تقدير الناس 
والمجتمع لهذه األشياء األثرية التاريخية، فضال عن أنه 

  .يزيد من دافعية الطلبة للحفاظ على اآلثار

القطع األثرية أثارت فضول الطلبة، خصوصا »
 آالف سنة، وألول مرة ٤بل أن بعضها يعود إلى ما ق

يكون تماس بين الطالب وموروثهم األثري والتاريخي 
والحضاري، ما يساهم في تعزيز هويتهم الوطنية، وأننا 

  .قال أبو ماخو» شعب متجذر وصاحب حق

وبين أن المتحف يعتبر جزءا من مشروع أكبر 
مع وزارة السياحة، يشمل ورشات عمل لمشرفي تاريخ 



  
  ٢٠٨ 

قم من وزارة السياحة، لتعريفهم باألماكن في المدارس وطا
  .والقطع السياحية بشكل دقيق

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

  .المحافظات

  ١٩ ص٢/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 اختتام فعاليات أيام مقدسية في عمان
  

 اختتمت في عمان، مساء أمس، - بترا - مانع
التي نظمتها لجنة فلسطين النيابية " أيام مقدسية"فعاليات 

ووزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية واللجنة 
  .لماضيالملكية لشـؤون القدس، وبدأت يوم الجمعة ا

واشتملت فعاليات اليوم االخير على ندوة بعنوان 
دور المرأة المقدسية في الحفاظ على الهوية اإلسالمية "

وتحدث فيها رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب " العربية
المحامي يحيى السعود، وأمين عام وزارة األوقاف 
والشؤون والمقدسات اإلسالمية المهندس عبداهللا 

العين الدكتورة تغريد حكمت، ومشاركات من العبادي، و
القدس، وأدارها مدير شؤون المسجد األقصى المبارك 

وأكد النائب السعود خالل . الدكتور عبدالستار القضاة
حفل الختام، الدور الهاشمي في دعم صمود المقدسيين، 
والوقوف إلى جانبهم، والعمل على تثبيتهم في ظل ما 

ن أعمال استفزازية وضغوطات تمارسه سلطات االحتالل م
  .مالية ونفسية لثنيهم عن البقاء بالمدينة المقدسة

من جهتها، انتقدت العين الدكتورة حكمت، 
االزدواجية الدولية في التعامل مع قضية القدس في ظل 

  .استمرارية االحتالل، وسياساته المبنية على التطرف

واشار المهندس العبادي، الى أهمية التعليم في 
لحفاظ على الهوية المقدسية، مؤكدا الدور الهاشمي في ا

ذلك من خالل دعم المدرسين التابعين لألوقاف اإلسالمية 
  .في القدس الشريف

واضاف، ان ما يقارب ألف موظف موجودون 
داخل القدس يعملون على نفقة وزارة األوقاف والشؤون 

من جانبها استعرضت . والمقدسات االسالمية في األردن
رابطة اعتدال االشهب من مدينة القدس، واقع األسر الم

المقدسية وما تتعرض له من إجراءات التضييق اليومية 
في ظل سياسات سلطات االحتالل التي تسعى إلى 

  .الضغط على المقدسيين لترك مدينتهم ومغادرتها

وتحدثت رئيسة حارسات المسجد األقصى 
 في انشاء المبارك زينات أبو صبيح، عن الدور األردني

قسم حارسات المسجد األقصى انطالقا من الوصاية 
  . الهاشمية على األماكن المقدسة في القدس الشريف

وقالت مديرة العالقات العامة واإلعالم في اللجنة 
الملكية لشؤون القدس سوسن الكيالني، ان اللجنة تعمل 

 على اصدار تقرير اخباري يومي يتضمن آخر األخبار

  .قع القدس الشريفالمتعلقة بوا

وأضافت الكيالني، ان اللجنة الملكية ترصد 
جميع التطورات في القدس، خاصة ما يتعلق باقتحامات 
شرطة االحتالل والمستوطنين والمتطرفين للمقدسات، 
وتقوم برفعها للجهات ذات العالقة اوال بأول، باإلضافة 

  .إلى أعمال أخرى منوطة بها، ومتعلقة بملف القدس

ت الفعاليات على فقرات شعرية شارك واشتمل
فيها نخبة من الشعراء األردنيين، من بينهم رئيس اتحاد 
الكتاب األردنيين الشاعر عليان العدوان، والشعراء 
إسماعيل البستنجي، وسعد الدين شاهين، ومحمود التل 
وناصر شبانة، وعطاف غانم، ونزار اللبدي، وعبداهللا ابو 

  .شميس، وشفيق العطاونة



  
  ٢٠٩ 

أقام اتحاد " أيام مقدسية"على هامش فعاليات و
" هيك حالنا"نادي الطالبية الرياضي مسرحية بعنوان 

جسدت الحالة التي تمر بها المدينة المقدسة، وأهلها في 
ظل سياسات سلطات االحتالل، وما تمر به األمة من 
حالة ضعف، باإلضافة إلى وصلة غنائية قدمتها فرقة 

  .بيت الرواد

  ٣/١٢/٢٠١٩ بترا

* * * * *  

قرر تدريس منهج دراسى عن يشيخ األزهر 
 القدس بجميع المراحل

  

قال الدكتور عباس شومان،  - عمرو خفاجي
خالل كلمته بالجلسة األولى باليوم الثانى لفعاليات مؤتمر 
األزهر لنصرة القدس، إن ما يقال عن أن قرار ترامب 

 ولن طامة حلت بالعرب مقولة خاطئة، فهذا القرار لم
يترتب عليه أى شىء فمدينة القدس مدينة عربية تحت 
ٕاالحتالل، وانما وقع الضرر أوال على الدولة األمريكية 
التى طالما كانت تعلن أنها دولة الحريات، مع إننا لم 
ًنصدق يوما ولكن البعض صدق، موضحأ أن هذا القرار 

  .المتهور ال يساوى الحبر الذى كتب به

قدس عربية وليست ورث وأضاف، أن مدينة ال
لبلفور وال ترامب، وستبقى القدس عربية وستعود لنا إن 
لم يكن على أيدينا فعلى أيدى أبنائنا أو أحفادنا، فقد 
انفضحت أمريكا، ويكفى أن بسبب هذا القرار لم يعد أحد 
يجهل قضية القدس، أما من يقول أن هذا المؤتمر 

ألرض وكما قال تظاهرة كالمية إنما هو فعل إيجابى على ا
إن شيخ األزهر أن هذا المؤتمر لن يحرر القدس، لكنه 

 مليون ٤٠٠أعاد القضية لألذهان، فقد تابعه حتى اآلن 
شخص، والمؤتمر لم ينتهى بعد وقد يتجاوز عدد متابعيه 
النصف مليار وهو لم يحدث من قبل فى تاريخ 

   .المؤتمرات

 إن األزهر خطى خطوات محددة فقد أعلن: وتابع
شيخ األزهر، أنه تقرر تدريس مقرر دراسى مستقل عن 
القدس وفلسطين سيدرس فى التعليم قبل الجامعى 
والجامعى باألزهر، سيتعلم فيه الطالب كل شىء عن 
القضية، فيا أمة العرب إن القدس يناديكم فاستعدوا لها 

  .سلما وحربا

إن من يقول إننا أمة سالم وأن : ًواستطرد قائال
خيارنا األوحد ولن نلجأ إلى غيره هذا خطأ، السالم هو 

فنحن أمة سالم مع من سالمنا وأمة حرب ضروس مع 
من عادنا وقاتلنا، وعلينا أن نسلك فى طريق السالم، لكن 
حين نتأكد أن عدونا يرفض السالم، فعلينا أن نسلك فى 

 .ٕالطريق اآلخر، واال علينا أن ننسى القدس لألبد

نى لماذا يتحدث العالم ال أجد من يجيب“: وأضاف
بما فيهم إسرائيل وأمريكا عن القدس كمدينة واحدة، بينما 
نحن نتحدث عنها قدس شرقية وغربية، فمن يقتلون 
أطفال فلسطين هم من جلبوا اإلرهابيين لبالدنا، فأمريكا 
ٕواسرائيل هم من زرعوا اإلرهاب، ومن لم يستطع أن يقول 

عل القاعة تدق ، وهو ما ج”ذلك، فاألزهر يقول ذلك
  .بالتصفيق والتكبير لمدة تزيد عن دقيقتين

 ٦/١٢/٢٠١٩وكاالت 

* * * * *  

وقفة تضامنية بالقدس رفضا لممارسات 
 االحتالل بالعيسوية

  

ندد متضامنون ونشطاء سالم خالل وقفة 

تضامنية في شارع يافا وسط مدينة القدس المحتلة، 

بلدة السبت، بتنكيل شرطة االحتالل بأهالي مساء 
  .العيسوية شرق القدس المحتلة

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

وتشهد بلدة العيسوية منذ بداية حزيران 
 حملة متواصلة من قبل شرطة االحتالل تتمثل الماضي،

في مالحقة المواطنين والتجار، وتنفيذ عمليات اقتحام 
 .واعتقال وهدم منازل ومنشآت

  ٧/١٢/٢٠١٩المركز الفلسطيني لالعالم 

* * * * *  

 في اتحاد الكتاب تضامنا مع "أمسية مقدسية"
  الشعب الفلسطيني

 

 الكتاب أقيمت في اتحاد - ياسر العبادي-عمان 
تضامنية بمناسبة يوم » أمسية مقدسية«واألدباء 

التضامن مع الشعب الفلسطيني المرابط في القدس 
والمتشبث بتراب أرضه الطهور، حيث التحمت فيها مآذن 
القدس الطهور بتالل عمان األبية عبر نفحات من 
العشق وأالمل وحب النصر والتحرير، ُأطلق عنانها في 

: ى صهوتها نخبة من الشعراء هماتحاد الكتاب وامتط
عفاف غنيم، نبيله حمد القطاطشه والشاعر شفيق 
العطاونه فيما إدارت األمسية الشعرية الشاعرة نعمات 
العزة التي أثرت الحضور ببعض من قصائدها الوطنية 

  .التي افتتحت بها االمسية

من جانبه الشاعرعليان العدوان رئيس االتحاد 
 وعبر عن التالحم الدائم بين رحب بالشعراء والحضور

ضفتي النهر وتمسك اتحاد الكتاب بمبادئه الثابته 
واألساسية بدعم القضية الفلسطينية وكل ادبائها إيمانا 
ُمنه بحرية العيش بكرامة وسالم واستعادة الحقوق 
المسلوبة ألهلها وحق الشعب الفلسطيني في تقرير 

   .المصير

فاف غنيم وبدأت األمسية بالقاء الشاعرة ع
ًمحلقة في سماء الشعر وبثت نجواها حول القدس وأهله 

ْمن «من خالل قصائدها، وقرأت من قصيدة بعنوان  َ
ْيجيب؟ فكل / ّأال ردوا إلى األقصى وسامي«: ، وقالت»ُ

ّالعرب قد صدوا سالمي، فمن نبض الفؤاد حفظت عهدي ُ /
ّأرى مـر : ُأجول األرض في زمن الغمام، عروبـي 

 جـرى دمـعي ولم أبلغ مرامي، أنــا قدسـي /احتضـاري
ّرباك الغـر يشـدوهـا مقــامـي، فصمت / وجمــر البعـد يكـوي

   .«لــهــم قيـدي يصـفق بـانتظـام/ ُالعرب أشقاني وشعبـي

كما قرأ الشاعر شفيق العطاونة من قصيدة 
ٍأشعل سراج كرامة يا «: وقال» قناديل الصمود«بعنوان  َِ ْ

ُبركب الفتية األحرار، لهم المالئك والجنان ْوالحق / جاري ُ ُ ِ ِ ِ ْ
ْتخضبت ٌرضعوا رضاب الفخرواألشعار، شعب على  /ّ ُ

العنقاء طار محلقا ِجار الندى والشهب واألقمارِ، وعلى / ِ ْ  ّ ُ
وغدا طليقا مثلما األطيا، / ّجبين الشمس حط رحاله
ِرعقدنا العزم أن نحيا كراما ِونرفع في سبيل المجد ها/ َ ِ ما، َ

ِونسرج من خيوط الشمس فخرا ّ ِ َ َونفترش الكواكب / ُ َ
  . »والغماما

فيما ألقت الشاعرة نبيلة حمد القطاطشة ابياتا 
أيـا / على قبر عمرو بن هند«: من قصائدها تقول فيها

ْعمرو لنــا الدنيا، نخضبها كـــما نهـــوى َ َُ َ ََ ُ َ َ َ ْ  ٌ ُويقتـل بعضنـا / ْ َ َُ ُ ْ َ
َبعضـا، بــال  ِ ً ْ ًســـبب وال مغـزىَ ْ َ ََ ٍَ َونحيي فوق مشرقنا، / َ ْ ُِ ِ َ َ ْ َ َ

ٍقرابينـا وهبنـاها ألعـداء ٌلـنـثـبـت حسـن نيتنــا، فال خمر  /َ ْ َ ََ
َوال وجع سيحمينا من الفوضى، وال / ُسيسكرنا لكي ننسى ََ َ َ َْ ِ َ ًَ

َعيد سيمألُ قبر طفلتنا بَأصناف من الحلوى َْ َ َْ ٌِ ٍ ِ ِ َِ َْ ِ َ ْ َ ْ َ َ ْ/.  

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

  ٢٧ ص٨/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

  

  



  
  ٢١١ 

  أمسية شعرية تناجي القدس في اتحاد الكتاب

 

أقيمت في اتحاد الكتاب واألدباء  –عمان  
شعرية بمناسبة يوم » أمسية مقدسية«االردنيين 

ني المرابط في القدس، حيث التضامن مع الشعب الفلسطي
التحمت فيها مآذن القدس الطهور بتالل عمان األبية 
عبر نفحات من العشق واالمل، ُأطلق عنانها في اتحاد 
الكتاب وامتطى صهوتها نخبة من الشعراء، وهم الشاعرة 
عفاف غنيم والشاعرة نبيله حمد القطاطشه والشاعر 

  .شفيق العطاونه

لشاعرة نعمات العزة أدارت األمسية الشعرية ا
التي أثرت الحضور ببعض من قصائدها الوطنية التي 

كما عرفت بشعراء األمسية . افتتحت بها االمسية
  .وقدمتهم تباعا

من جانبه عبر عليان العدوان رئيس االتحاد عن 
التالحم الدائم بين ضفتي النهر، وتمسك اتحاد الكتاب 

 وكل ادبائها، بمبادئه االساسية بدعم القضية الفلسطينية
ُايمانا منه بحرية العيش بكرامة وسالم واستعادة الحقوق 
المسلوبة الهلها وحق الشعب الفلسطيني في تقرير 

  .المصير

ًومن ثم قدمت الشاعرة عفاف غنيم محلقة في  ّ
سماء الشعر وبثت نجواها حول القدس وأهله، عددا من 

ْمن يجيب«قصائدها بدأتها بقصيدة  ُ ْ   :، ومنها»َ

ُفكل العرب قد / ّ ردوا إلى األقصى وساميأال
أجول / فمن نبض الفؤاد حفظت عهدي/ ّصدوا سالمي

/ ّأرى مـر احتضـاري: ُعروبـي/ األرض في زمن الغمام
أنــا قدسـي وجمــر البعـد / جـرى دمـعي ولم أبلغ مرامي

ُفصمت العرب / ّرباك الغـر يشـدوهـا مقــامـي/ يكـوي
  .م قيـدي يصـفق بـانتظـاملــهــ/ أشقاني وشعبـي

من جانبه تقدم الشاعر شفيق العطاونة ليمخر 
عباب األمل والبوح الشذي نحو القدس بأعذب القوافي 

، التي قال »قناديل الصمود«الندية، من خالل قصيدة 
  :فيها

ٍأشعل سراج كرامة يا جاري َِ ِوالحق بركب الفتية / ْ ِ ْ ْ
ّلهم المالئك والجنان تخض/ ِاألحرار ُ ُ ُرضعوا رضاب / ْبتُ

شعب على العنقاء طار محلقا/ الفخرواألشعار ِ ُجار / ٌ
ِالندى والشهب واألقمار ِ ْ  / ّوعلى جبين الشمس حط رحاله/ ّ

ِعقدنا العزم أن نحيا كراما/ وغدا طليقا مثلما األطيار َ /
ِونرفع في سبيل المجد هاما ِ ِونسرج من خيوط الشمس / َ ّ ِ َ ُ

َونفترش الكواكب / فخرا كما القت الشاعرة نبيلة .والغماماَ
حمد القطاطشة قصائد تعبر عن لواعج الوجدان عبر 

  :نصوص محكمة، حيث قالت

َأيـا عمرو لنــا الدنيا/ على قبر عمرو بن هند َْ  َ ٌ ْ /
ْنخضبها كـــما نهـــوى َ َُ َ َ ُ  ًويقتـل بعضنـا بعضـا/ َ ُْ َ َ َُ ُ ْ ٍبــال ســـبب / َ َ َ َ ِ

ًوال مغـزى ْ َ ُونحي/ ََ َي فوق مشرقناَ ِْ ِ َ َ ْ ٍقرابينـا وهبنـاها ألعـداء/ َ َ /
  .لـنـثـبـت حسـن نيتنــا

  ١٥ ص٩/١٢/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

طالما بقي االحتالل سيبقى هناك أسرى 
 وشهداء

يا سامي ارتاح “بهتاف  -عمان - ّكريم الزغير
ّ، شيع األردنيون أمس األحد ”واحنا بنواصل الكفاح.. ارتاح

ّ الشهيد سامي أبو دياك، الذي تلفع بالعلمين جثمان األسير
  .الفلسطيني واألردني

ّوُأدى المشيعون صالة الجنازة على الشهيد في 
ُمسجد الملك الحسين بن طالل، ودفن جثمانه في مقبرة 

  .صويلح

ّوتحدث عدد من المشيعين عن الشهيد وتجاهل 
بتحرير األسرى “االحتالل وضعه الصحي، مطالبين 

من سجون االحتالل، والذين يتم اغتيالهم األردنيين 
  .”باإلهمال الطبي



  
  ٢١٢ 

وزير العدل الفلسطيني السابق علي أبو دياك 
االحتالل الصهيوني هو السبب “أن ” الغد“ّصرح لـ 

الجوهري لكافة ما نعاني منه، والشعب الفلسطيني لن 
ُهناك مئات األسرى “، مشيرا الى أن ”يتراجع عن أهدافه
، والشهيد سامي أحد ضحايا االهمال على قوائم الموت

ُالطبي، وطالما بقي االحتالل، سيبقى هناك أسرى  ّ
  .”وشهداء

ّمن جهته نائب نقيب المهندسين فوزي مسعد أكد 
، الفتا الى أن ”وقوف النقابات مع جميع األسرى األردنيين“

هناك أسرى داخل سجون االحتالل أعضاء بنقابة 
مع وزارة الخارجية لتحرير المهندسين، وهناك عمل متواصل 

  .”كافة األسرى األردنيين

الماضي، ) نوفمبر(وفي نهاية شهر تشرين الثاني 
ًنتيجة لإلهمال ) ً عاما٣٦(استشهد األسير سامي أبودياك 

الطبي داخل سجون االحتالل، حيث كان يعاني من سرطان 
  .م٢٠١٧األمعاء منذ عام 

اضة  إبان االنتف٢٠٠٢واعتقل أبو دياك العام 
ّالثانية، حيث حكم عليه االحتالل بالسجن ثالث مؤبدات 

  .ً عاما٣٠و

 أسيرا، منهم ٢٢٢ُواستشهد في سجون االحتالل 
 استشهدوا بسبب األخطاء الطبية أو اإلهمال الطبي، ٦٧

 ٢٢فيما يبلغ عدد األسرى األردنيين داخل سجون االحتالل 
  .ينبحسب اللجنة الوطنية لألسرى والمفقودين األردني

  ٢ ص٩/١٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

مبادرة فلسطينية .. "حارس الذاكرة"وثائقي 
 للبحث عن أطالل بيت الوطن

 تسلط المخرجة الفلسطينية -  رويترز– رام اهللا
حارس “سوسن قاعود في فيلمها الوثائقي الجديد 

، الضوء، على مبادرة شخصية لشاب أسعدت ”الذاكرة
جئين الفلسطينيين في رحلة الكثيرين يأخذ فيها بعض الال

إلى قراهم التي رحل أو أجبر أهلهم على الرحيل عنها 
  .١٩٤٨العام 

واختارت سوسن أن تعرض فيلمها للمرة األولى 
مساء أول من أمس في مسرح قاعة بلدية رام اهللا بعد 
عام من التصوير والتنقل بين قرى مهجرة لم يبق منها 

يرت مالمحها عبر سوى حجارة بيوتها القديمة ومدن تغ
  .السنين

إنه “: ”حارس الذاكرة“وقالت سوسن بعد عرض 
فكل .. يؤكد أهمية المبادرة الفردية في عمل إنجاز كبير

واحد فينا عنده بحث عن الذات، وخصوصا إذا كنت ال 
  .”تعرف من أين أنت

أحببت العمل الذي يقوم به طارق “وأضافت 
ثائقي عن وبعد نقاش أقنعته بعمل فيلم و.. البكري
  .”رغم تردده في البداية إال أنه عاد واقتنع بالفكرة.. عمله

وأوضحت أنها بالتعاون مع نادي السينما 
الفلسطيني، قررت أن يكون العرض األول لفيلمها 

  .للجمهور الفلسطيني بحضور العديد ممن شاركوا فيه

وتشير المصادر الفلسطينية الرسمية إلى أن 
أو أجبروا على الرحيل عن  ألف فلسطيني رحلوا ٨٠٠

 وأصبحوا الجئين في الضفة الغربية ١٩٤٨منازلهم العام 
  .وقطاع غزة والعديد من الدول العربية واألجنبية

وتشير إحصاءات األمم المتحدة إلى أن عدد 
 . مليون الجئ٥.٤الالجئين الفلسطينيين اليوم تجاوز 

ة الحاصل على شهاد)  عاما٣٣(بدأ الشاب طارق البكري 
الهندسة بمبادرة ذاتية قبل ثمانية أعوام بتوثيق القرى 

؛ حيث يصل عدد ١٩٤٨الفلسطينية المهجرة منذ العام 
  . قرية٥٠٠هذه القرى إلى حوالي 

ومع مرور الوقت، تطورت الفكرة لديه وانتقل من 
التصوير الفوتوغرافي لهذه القرى إلى التواصل مع بعض 

الشتات ومقارنة الالجئين الفلسطينيين في الوطن و
الصور القديمة لديهم مع صور يلتقطها لواقع قراهم 



  
  ٢١٣ 

ومدنهم الحالي من أجل المقارنة والبحث عن منازلهم 
  .فيها

ويتضمن الفيلم تقديم مشاهد لما يقوم به البكري 
من اصطحاب عدد من الالجئين الفلسطينيين سواء من 
الضفة الغربية أو من الشتات الذين يستطيعون العودة 
بجوازات سفر أجنبية من الدول التي لجؤوا إليها لزيارة 
قراهم أو مدنهم التي رحلت أو أجبرت عائالتهم على 

وأوضحت سوسن، في  .١٩٤٨الرحيل عنها العام 
مداخلة لها بعد الفيلم، أنها رافقت البكري في العديد من 
الجوالت التي نظمها ألناس زاروا قراهم ومنازلهم وما تم 

  .فيلم هو جزء مما تم تصويرهعرضه في ال

ويوثق الفيلم عودة ثالثة أجيال من الفلسطينيين 
لزيارة منازلهم منهم من هاجر وكان عمره عشرة أعوام، 
مثل الحاجة حليمة في العقد الثامن من عمرها التي 
عادت إلى مسقط رأسها في قرية بيت نباال المهجرة 

النعناع وحملت معها بعضا من ترابها وزرعت فيه نبات 
  .في بيتها في مخيم الجلزون لتبقى تشتم رائحة قريتها

ويقدم الفيلم حكاية عشق الجيل الثالث من 
الفلسطينيين الذي ولد وتربى بعيدا عن أرضه من خالل 

التي تعيش عائلتها في كندا )  عاما٣٧(قصة زينة 
وكيف قررت العودة إلى مدينة عكا للبحث عن أقاربها 

ق بها والدها بعد أشهر ويحاول أن وبيت عائلتها ليلح
 .يتذكر مكانا غادره عندما كان في الخامسة من العمر

يأخذ الفيلم جمهوره على وقع الموسيقى التي أعدها 
الموسيقار األردني الفلسطيني وليد الهشيم ومقاطع من 
أغاني التراث إلى العديد من المشاهد المضحكة والمبكية 

ويرى البكري أن  .مرة األولىألناس يرون قراهم ومدنهم لل
تجربة اصطحاب الناس إلى قراهم وبيوتهم للمرة األولى 

  .ليست سهلة

كل األحداث اللي “وقال للجمهور بعد العرض 
الواحد بعيشها مش سهلة كل حدا بيجي من الشتات بحط 

ٕحالي محله كيف رح يشوف البلد واذا لقى بيتهم أم ما 
المهم “وأضاف . ”سأحيانا كثير ببكي مع النا.. لقيه

الفلسطيني لمساعدة  - يكون هذا الجسر الفلسطيني
  .” الشتات اللي بيفكروا بفلسطينالناس اللي في

  ١٢ص ١٠/١٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 حفريات إسرائيلية أسفل ١٠٤: مختصون
 ١٩٦٧القدس المحتلة منذ 

  

ُعقدت اليوم الثالثاء، في مقر المؤتمر الوطني 
الحفريات " عمل بعنوان والشعبي للقدس ورشة

بحث عن أوهام تؤسس لمدينة يهودية ".. اإلسرائيلية"
 ."أسفل مدينة القدس المحتلة

وقالت الهيئة االسالمية المسيحية لنصرة القدس 
والمقدسات ومنظمة التعاون اإلسالمي، إن الحفريات التي 

 قد بلغت ١٩٦٧تجري تحت القدس منذ عام 
، األقصى  تحت وحول٤ فاعلة، ٢٢، منها حفريات ١٠٤

 مواقع ٨ في البلدة القديمة، و٥، وسلوان  في٥و
 .المسجد األقصى  حفرية ونفقا تخترق٥٧مترفقة، و

وحذرت الهيئة والتعاون من خطورة بناء مقبرة 
يهودية ضخمة أسفل المقبرة القديمة التي تمتد من جبل 
الزيتون وحتى بلدة سلوان، وتبلغ مساحتها أكثر من 

 ٢٣ مترا وتتسع ألكثر من ٥٠ متر مربع بعمق ١٦٠٠
 . مليون دوالر٩٠ألف قبر بتكلفة 

وقال األمين العام الهيئة االسالمية المسيحية 
، ان أخطر ما جاء حنا عيسى لنصرة القدس والمقدسات

 ليس ٦/١٢/٢٠١٧في قرار الرئيس األميركي ترمب في 
 العاصمة، بل اعتبار مدينة القدس يهودية، فقط نقل

وبالتالي نفي الوجود المسيحي واإلسالمي فيها، وتدمير 
طريق اآلالم، إضافة إلى تدمير المسجد األقصى المبارك، 



  
  ٢١٤ 

مبينا أن ما يقوم به االحتالل تحت القدس هو بناء مدينة 
 .كاملة تحت األقصى

 ٢٩وأشار إلى أنه يوجد في مدينة القدس 
 في الجزء الشرقي والباقي في ١٥نة، منها مستوط

 ٤٦ مستوطنة على ٤٣الغربي، أما حول القدس فهناك 
ألف دونم تهدف إلى تغيير طبيعة القدس من خالل 
الحفريات والتهويدات الجارية على قدم وساق، ويحيط 

 كنس يهودية، علما أن عدد ١٠٥باألقصى اآلن 
لقديمة،  في البلدة ا٤٣ منها ١٠٧المساجد بالقدس 

 .كنيسة ٩٥و

إن كل ذلك يأتي في إطار مبرمج : "وتابع عيسى
بهدف تفريغ مدينة القدس من سكانها االصليين، 
ٕواستحداث طابع جديد يهودي، واقامة العاصمة الكبرى 

 ." كليو متر مربع٦٠٠على مساحة " ئيلإسرا"لـ

بدوره، قال ممثل منظمة التعاون اإلسالمي لدى 
فلسطين أحمد الرويضي إنه في إطار الجهود اإلعالمية 
والثقافية التي نسعها إلى تنظيمها بشكل دوري إلبراز 
الهوية االسالمية والعربية للقدس والتصدي للسياسات 

دها لمناسبة الذكرى الرامية الى تهوي" اإلسرائيلية"
الخمسين مع تأسيس منظمة التعاون االسالمية التي 
جسدت التزامها الراسخ في التعاون والتضامن وفي 
مقدمتها قضية فلسطين والقدس الشريف، باعتبارها 

عادلة تفضي " إسرائيلية"قضيتها المركزية إليجاد تسوية 
 ."االسرائيلي"إلى إنهاء االحتالل 

ة التعاون في تعزيز التواصل مع وأكد التزام منظم
االحتالل المستمرة  اعتداء المقدسيين لتمكينهم، ومتابعة

عليهم، وفي مقدمتها االعتداء على المسجد األقصى، 
اقف وجهود لحشد الدعم ومواصلة العمل لتنسيق مو

الدولي والدفاع عنها، والتعبير عن الرفض المطلق لتغيير 
 .الوضع القانوني والتاريخي في األقصى

واعتبر الرويضي، أن المواقف غير المسؤولة 
لبعض الدول حول االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل 

ال يتعارض مع القانون الدولي، ال  االستيطان واعتبار
 .تنشأ حقا وال تطفي شرعية لالحتالل، بل تغذي الصراع

من جهته، قال األمين العام للمؤتمر الوطني 
إن تقسيم القدس : الشعبي للقدس اللواء بالل النتشة

الدرجة األولى إلى الخالص من التجمعات العربية يهدف ب
عبئا كثيرا عليها وعلى " اسرائيل"فيها، وهو ما تعتبره 

موازنتها العامة، وتخشى أن تصحو يوما على قدس ذات 
 .أغلبية عربية وفق مفاهيم تعزيز النفوذ

بدوره، قال المفتي العام للقدس والديار 
في كل الحقب التي حافظ " :محمد حسين الفلسطينية

العرب على وجودهم في القدس اثبتوا أن القدس لهم، 
رغم كل ما مر عليها من األمم والغزاة، فهي اليوم يمر 

 ."خالل بناء الحفرياتفيها من " اإلسرائيلي"االحتالل 

وأوضح أن الحفريات بدأت في القدس قبل عام 
، والباحثون يدركون أنها بدأت من خالل مدرسة ١٩٦٧

بريطانية لآلثار كانت موجودة في القدس وكان أولها في 
منطقة وادي حلوة، واستمرت بعدها بهدم حي المغاربة 

 في إلى بوابة للعدوان" اإلسرائيلي"الذي حوله االحتالل 
 .غالب األيام

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، رئيس دائرة القدس عدنان الحسيني، أن 
الحفريات في القدس هي جزء من مؤامرة كبيرة ضمن 

، ونحن نعيش تفاصيل هذه المرحلة ٦٧فصول بدأت عام 
 .من خالل ممارسات احتاللية غير مسبوقة

ظ القدس عبد اهللا من جهته، قال نائب محاف
إن الحفريات مخطط كبير ضمن إجراءات التهجير : صيام

والقتل والضغوطات التي يواجهها المقدسيين ببرنامج 
ٕمتواصل حول القدس يتمثل بطرد أهلها واحالل 
ٕالمستوطنين واغالق المؤسسات، حتى أصبح مشهدا 



  
  ٢١٥ 

يوميا عرضة لألسرلة والتهويد في ظل االنحياز األميركي 
 .ومخطط مستمراألكبر 

وأكد أن الحفريات التي بدأها االحتالل برواية 
بحثية دينية يختتمها بإجراءات تدميرية ليس فقط في 
البلدة القديمة بل في القدس جميعها لربط البلدة القديمة 
بما حولها من مستوطنات، مطالبا بمواقف تترجم أفعال 

 .حقيقية للتصدي لهذا المخطط

لدى فلسطين محمد  المغرب بدوره، أعرب سفير
الحمزاوي، عن دعم بالده المتواصل صمود أهالي القدس 
بكل الوسائل القانونية والسليمة المتاحة لفرض الشرعية 

 والقانون الدولية القانونية الدولية والقانون الدولي
ٕاإلنساني واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

 .القدس والمسجد األقصى المبارك وقف خالص للمسلين

وأكد أن موقف المغرب بقيادة الملك محمد 
السادس واضح وال غبار تجاه القدس، وسيبقى الدعم 
موصول وهادف نصرة ألهالي القدس على الصعيدين 

الميادين، والعمل يدا بيدا في المؤتمر الدبلوماسي و
الشعبي في القدس والعمل مع كل الفئات الجادة 

 .والمسؤولة

وتحدث في الورشة راعي كنيسة الروم 
 جفنا االب جورج عواد، والخبير في شؤون - األرذوثكس

القدس جمال عمرو، ومدير اآلثار والسياحة في األوقاف 
أراضي سلوان يوسف النتشة، وعضو لجنة الدفاع عن 

فخري أبو ذياب، ونائب المدير العام لدائرة األوقاف 
 .اإلسالمية ناجح بكيرات

  ١١/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

  

القوات المسلحة األردنية تسير بعثة الحج 
  المسيحي الخامسة

 

سيرت القيادة العامة للقوات  - بترا - عمان
ليوم الثالثاء، بعثة ا،  الجيش العربي–المسلحة األردنية 

الحج المسيحي العسكرية الخامسة الى فلسطين لزيارة 
  .األماكن المسيحية المقدسة

وقال رئيس البعثة العميد الطبيب منير جريس، 
ً ضابطا وضابط صف مع ٤٠إن هذه البعثة تضم "

عائالتهم وتستمر ثالثة أيام تزور خاللها األماكن 
حم والناصرة المسيحية المقدسة في القدس وبيت ل

، معبرا عن شكره لجاللة القائد األعلى للقوات "وطبريا
المسلحة األردنية الملك عبداهللا الثاني وللقيادة العامة 
على هذه اللفتة الطيبة واإلنسانية بما يحقق الوئام 

  .العالمي بين األديان

وبين العقيد منيب طاشمان ان هذه البعثة تتيح 
ن المقدسة في فلسطين فرصة تاريخية لزيارة األماك

حيث تمثل نهج الهاشميين في توفير بيئة ، الحبيبة
مجتمعية دينية آمنة لكافة األطياف التي تعيش داخل 

  .األردن وخارجه

  ٣ ص١١/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  االمن العام يسير بعثة الحج المسيحي

 ودع مدير األمن العام باإلنابة – بترا –عمان  
 المعايطة اليوم الثالثاء بعثة الحج العميد عبيداهللا

المسيحي التي سيرتها مديرية األمن العام لمتقاعدي 
األمن العام باتجاه األراضي الفلسطينية لزيارة األماكن 

  .المسيحية المقدسة

تسيير هذه " مدير األمن العام باإلنابة أن وقال
البعثة لزمالئنا المتقاعدين المسيحيين وعائالتهم 

من خالل مكتب ارتباط المتقاعدين يعكس وبالتنسيق 
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سياسة ورؤية مديرية األمن العام في إدامة جسور 
ً مشيرا إلى أن هذا ،"التواصل مع أبنائها المتقاعدين

النهج مستمر مع متقاعدي األمن العام وعلى مسافة 
ًواحدة من الجميع إيمانا بدورهم في خدمة الوطن وتقديرا 

سنوات من الخدمة لما بذلوه من جهود على مدى 
  .المخلصة

من جهته، ثمن العميد المتقاعد إبراهيم مرجي 
اللفتة اإلنسانية من مديرية األمن العام بتسيير بعثة 
لزيارة األماكن المسيحية المقدسة في القدس والتي تترجم 
معاني الوحدة بين مكونات الشعب األردني وتعكس الوئام 

والذي باهى به الذي يعيشه أبناؤه مسلمون ومسيحيون 
جاللة الملك عبد اهللا الثاني في مختلف المحافل الدولية، 
معربا عن شكره الختيار مديرية األمن العام هذا التوقيت 
الذي يتناغم مع أعياد الميالد؛ ميالد السيد المسيح نبي 

  .المحبة والسالم

من جهتهم، تقدم المشاركون في البعثة بالشكر 
هذه البادرة الطيبة وتمكينهم من لمديرية األمن العام على 

زيارة األماكن المقدسة في فلسطين، معبرين عن اعتزازهم 
بما تقدمه مديرية األمن العام من رعاية وتكريم لكافة 

  .المتقاعدين

واكدوا أنهم سيبقون أينما كانوا الجند األوفياء 
للقيادة الهاشمية الحكيمة ولمديرية األمن العام التي 

  .ا بشرف خدمة الوطنحظوا من خالله

  ١١/١٢/٢٠١٩وكالة االنباء االردنية 

* * * * *  

عشرات المواطنين يشاركون في وقفة : القدس
 ًبشعفاط تنديدا باعتداء المستوطنين

صالة  شارك عشرات المواطنين المقدسيين في
وسط مدينة القدس  شعفاط يوم أمس بمسجد الجمعة

المحتلة، وفي وقفة احتجاجية نظمها المجلس 

ا على استمرار اعتداءات المستوطنين على ًاحتجاج القروي؛
 .ممتلكات المواطنين في قرية شعفاط

: وحمل المشاركون خالل الوقفة الفتات كتب عليها
، لن ننتظر حتى يكون مصيرنا أن نحرق أحياء في بيوتنا"

ودماء عائلة الدوابشة  محمد أبو خضير فدماء الشهيد
الخزي والعار " و"الشهداء، ال تزال تستصرخ فينا كل الغضب

" ذرة تراب من ثرى القدس بائعا وسمساراّلكل من فرط ب
 .وغيرها

فيما ردد المشاركون هتافات 
والمستوطنين واالحتالل، وهتافات للقدس  االستيطان ضد

، في حين أحاطت قوات األقصى مسجدوالشهداء وال
 .االحتالل بالمنطقة

اليهودية االرهابية  "تدفيع الثمن" وتواصل عصابات
اعتداءاتها ضد ممتلكات المواطنين في القدس وقرى الداخل 
المحتل، من خالل إعطاب إطارات السيارات واالعتداء على 
المرافق العامة والمساجد ومنازل المواطنين وخط 

 .ضد العرب عنصرية شعارات

ٍوفي كملة له خالل الوقفة قال والد الشهيد محمد 
هذه العملية النكراء التي قام بها "أبو خضير إن 

المستوطنون بحماية شرطة االحتالل وحكومتهم، لن تثنينا 
رض، ضد المستوطنين المجرمين عن الصمود بهذه األ

 ."والنازيين الجدد

وأشار إلى تواطؤ شرطة االحتالل مع المستوطنين 
ًألنها لم تحرك ساكنا "في اعتداءاتهم ضد سكان شعفاط، 

حيالهم ولم تلقي القبض عليهم، رغم أنها تعرفهم وكاميرات 
 ."المراقبة رصدتهم

من جانبه، أوضح عضو المجلس القروي ناصر 
ضير، أن الوقفة االحتجاجية جاءت بعد تعرض سكان أبو خ

شعفاط العتداءات كثيرة ومتكررة من جانب المستوطنين، 
  .من المستوطنة المقامة على أراضيهم غربي شعفاط



  
  ٢١٧ 

ولفت إلى أن آخر االعتداءات تمثلت بقيام جماعة 
 سيارة من ٢٠٠بثقب عجالت أكثر من " تدفيع الثمن"

 .مناطق مختلفة بشعفاط

ل أبو خضير حكومة االحتالل المسؤولية ّوحم
ٕالكاملة عن أفعال واجرام هذه العصابات من 

واالثنين الماضي أعطب مستوطنو جماعة .المستوطنين
 سيارة ١٨٦في ساعات الفجر إطارات " تدفيع الثمن"

 .فلسطينية في شعفاط شمال القدس المحتلة

  ١٤/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس  

* * * * *  

 المؤرخ الراحل عصام سخنيني ندوة تستذكر
 وتضيء على محطات حياته

 أكد أكاديميون أن المفكر - عمان – عزيزة علي
عصام سخنيني، كشف من خالل  .والمؤرخ الراحل د

مؤلفاته زيف الرواية الصهيونية التي تستند على األساطير، 
كما أثبت أن الحكايات اليهودية . وتشويهها للتاريخ

افع أيديولوجية، رغم كثافة التنقيبات قصص خيالية ذات دو“
  .”األثرية التي سعت الصهيونية إلى إثباتها

جاء ذلك في الندوة االستذكارية التي أقامها قسم 
اللغة العربية وآدابها في جامعة البترا، للفقيد الراحل 

، شارك فيها ٢٠/١١/٢٠١٩سخنيني الذي توفي في 
عدنان . ترا درئيس الوزراء األسبق، ومستشار جامعة الب

رزان إبراهيم، . أحمد الخطيب، د. محمد حور، د. بدران، د
  .هارون الربابعة. وأدارها د. لمى سخنيني. د

رئيس الوزراء األسبق، والمستشار لجامعة البترا، 
عدنان بدران، قال إن سخنيني ترك بصمة متميزة في . د .أ

 مسيرة جامعة البترا منذ تأسيسها في الدراسات العربية
واإلسالمية، وهو من أبرز المثقفين المعاصرين الذين 
تصدوا لالستيطان الصهيوني، وسرقوا الهوية والتاريخ 

كما أنه كان عنوانا فلسطينيا للبحوث والدراسات . واألرض
من أجل ترسيخ الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني على 

  .األرض الفلسطينية

تاريخ “وبين بدران أن سخنيني تناول في كتابه 
، عمليات تزييف وتشويه التاريخ (*)”مختطف وآثار مزورة

: الجريمة المقدسة“باألساطير للفكر الصهيوني، وفي كتاب 
اإلبادة الجماعية من أيديولوجيا الكتاب العبري إلى المشروع 

، قدم الراحل قراءة للمشروع الصهيوني، تقوم ”الصهيوني
مشروع الصهيوني على تحليل بنيته اإلبادية لآلخرين، فال

استيطاني، يقوم على عقيدة شعب / هو مشروع كولونيالي
  .اهللا المختار

لمى . د .ومن جهتها، قدمت ابنة سخنيني أ
عصام “: سخنيني شهادة تحدثت فيها عن والدها قائلة

ُأبي، فارس مقدام، وشخصية شديدة الحضور، .. سخنيني ٌ ٌ ٌ
َترك للناس الثورة والتاريخ، وعلمهم كيف ي ّ َ ُكون النضال، َ ُ ُ

ُوكيف يكون الحب، وأضاء فجر الحرية القادمة على صهوة  َ ُ
  .. ”جواده

ّعصام سخنيني، يا ابن طبريا “وأضافت  َ
ْوفلسطين، وابن الحياة قبل كل شيء، وبعد كل شيء َ َّ َ ٍ  َ ..

ّعصام سخنيني، يا أبي بكل ما تعنيه الكلمة، يا معلمي  ّ
 في الحياة، ومن لم أجد َاألول، وعشقي الروحي، ويا مثالي

ُله مثيال، يا من علمني أبجدية الحرية، وسحر النطق  َ ُ َ ً
ْنعم، حتى لو أقررت برحيلك، فإنك لم ولن تغيب.. بالكالم ّ ْ ُ ّ ْ .

ِإني إراك في، في روحي وعقلي ووجداني أراك في تجربتي . ّ
َالحياتية التي أنت ربيتها، بالعلم واألخالق والثقافة ّ”.  

كانت في عمان، في التي الخامسة،  المحطة منها
جامعة البترا؛ حيث تجلى سخنيني اإلنسان، الباحث العالم، 
وتجسد هذا في تراثه العلمي الضخم الذي أنتجه في هذه 

  .”المحطات

أحمد الخطيب أن سخنيني . د.ومن جانبه، رأى أ
كان يؤلف من أجل أن يدافع عن الحق والحقيقية، ودفاعا 

 ما ألفه كان في خندق المقاومة، وكل. عن وطنه وأمته
طبريا، “ودفاعا عن قضيته األولى فلسطين، في مؤلفاته 

كما فند في بعض . ”اإلسرائيليات، وتهافت التاريخ التوراتي



  
  ٢١٨ 

أبحاثه المحكمة، مزاعم الصهاينة في ما يتصل بالهيكل 
  .المزعوم

ورأى الخطيب أن وجود اإلسرائيليات في نسيج 
ي، لم يكن مقصد سخنيني، فهذه الخطاب الثقافي العرب

الكتابة موجودة ومتفشية في األعمال التاريخية العربية، 
وفي كتب التفسير، ولكن سخنيني كان يسعى إلى تقديم 
حالة متخذة من اإلسرائيليات نموذجا، لكيفية سيطرة الخرافة 

  .على جانب من العقل العربي، حتى أصبحت بعض مكوناته

رزان إبراهيم أن سخنيني . د. ومن جانبها، رأت أ
لم يكن ليصادق على المعلومة التاريخية ما لم يضعها تحت 
المجهر، رابطا بينها وبين الموقف األيديولوجي والسياسي 
لصاحبها، كما فعل وهو يربط تعامل المستشرقين مع 
مصطلحات التاريخ اإلسالمي مع موقفهم من اإلسالم 

  .>>...وتاريخيه

إلى أن ما كان يعرضه وخلصت إبراهيم .. .<<
سخنيني حول نماذج وأمثلة على تزوير اآلثار واختراعها 
وتزييفها، ال يخرج عن قضية عصابة قامت على الزيف، 
فاخترعت تاريخا نسجته بالحكايات واألساطير، وكان همه 

  .فضحها بكل ما يمتلك من طاقة تحليلية بحثية نقدية

ام سخنيني عص. وجدير بالذكر أن مؤلف المرحوم د(*) 
القدس تاريخ مختطف واثار مزورة قد نشرت اللجنة "

الملكية لشؤون القدس الطبعة األولى منه باللغتين العربية 
واالنجليزية كما نشرت الطبعة الثانية منه باللغة العربية 

 .ألهمية هذا المؤلف الذي يمكن الحصول عليه من اللجنة

  

 ١٥ ص١٧/١٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  

  

 الفلسطيني ينظم مؤتمره السنوي المتحف
 األول

  

نظم المتحف الفلسطيني  - نديم عبده - رام اهللا
المشاهد الطبيعية في «مؤتمره السنوي األول بعنوان 

على مدار يوم » ١٩٩٩آفاق جديدة منذ العام : فلسطين
كامل في قاعة معهد مواطن بجامعة بيرزيت الواقعة 

فعاليات معرضه شمال مدينة رام اهللا وذلك في ختام 
  .«التحوالت الفنية للمشهد الطبيعي :اقتراب اآلفاق«

جاء انعقاد هذا المؤتمر بعد عشرين عاما من 
مؤتمر كانت عقدته جامعة بيرزيت حول المشهد الطبيعي 
الفلسطيني ونشر في أعقابه كتاب حول الموضوع عام 

 وشاركت فيه نخبة من أهم الباحثين الفلسطينيين ١٩٩٩
ن كان على رأسهم إدوارد سعيد وابراهيم أبو لغد والدوليي

ليضيء المتحف من جديد على تحوالت المشهد الطبيعي 
بعد هذه السنوات بما تحمله من متغيرات سياسية 
واجتماعية واقتصادية وبيئية وتعميق النقاش الدائر حول 

  .«اقتراب اآلفاق«معرض 

هنية في كلمتها  – عادلة العايدي. وركزت د
احية على أهمية البرنامج البحثي والمعرفي الذي االفتت

أطلقه المتحف الفلسطيني والذي يطور وينظم سلسلة 
متنوعة من الفعاليات واألنشطة المساهمة في عملية 
إنتاج المعرفة ونشرها لفئات مختلفة ضمن المجتمع 

  .الفلسطيني

وتشمل هذه الفعاليات مؤتمرات دولية وندوات 
ات مفتوحة لتقديم أوراق بحثية وورش عمل مختلفة ودعو

  .متعلقة بموضوعات الثقافة الفلسطينية المعاصر

٣١ ص٢٤/١٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  
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 اصدارات اللجنة الملكية لشؤون القدس
  

ضمن سلسلة اصدارات اللجنة الملكية لشؤون 
 فيهاً اصدارا تناولت )٦٠( اآلن حتىالقدس التي وصلت 
 خدمة للباحثين  ووضعتهان القدسجوانب مختلفة ع

صدر فقد  ولتوعية االجيال بما يتعلق بالقدس، ،والدارسين
ًمؤخرا عن اللجنة الملكية لشؤون القدس كتاب بعنوان 

موسوعة تراجم النساء المقدسيات من القدس وألجل "
  .من تأليف لبيك الوكيلي ونوزت ابو لبن" القدس

  صفحة من القطع)٦٦٢(وجاء المؤلف في 
اللواتي المتوسط وتناول الكتاب سيرة عدد من النساء 

ولدن أو أقمن أو توفين في بيت المقدس وكان لهن 
اسهامات كبيرة في كافة المجاالت ومنها السياسية 
واالدبية والثقافية واالجتماعية والتربوية والفنية وفي 

  .مجال كتابة التاريخ وغيرها من المجاالت

ًلشؤون القدس انصافا وقد رأت اللجنة الملكية 
ًلحق المرأة الفلسطينية وخاصة المقدسية ووفاء لها 
ًوعرفانا بدورها المشرف الذي شاطرت فيه الرجل 
المقدسي في صنع تاريخ القدس، وكان لها دور محوري 
في الدفاع عن الحقوق المسلوبة في االرض العربية 
المحتلة ومنها القدس الشريف، ان تصدر هذا الكتاب 

ق سيرة النساء المقدسيات التي تمكنت اللجنة من ليوث
حصر اسمائهن حتى اآلن، وتعمل اللجنة على اعداد 
الجزء الثاني من هذا الكتاب لتضع فيه ما يمكن ان 
تتوصل اليه من اسماء اخرى، وبهذه المناسبة فانها تقدم 

  .للنساء المقدسيات التحية والتقدير

لكية يطلب الكتاب من اللجنة الم: مالحظة
لشؤون القدس المبينة هواتفها وعناوينها في هذا 

  . التقرير

  ٣/١٢/٢٠١٩اللجنة الملكية لشؤون القدس 

* * * * *  
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االعتذار اَألخير .. من دفاتر القدس العتيقة
 !!للمسجد األسير

  

 حيدر محمود

ّيبدو أن ما يسمى  يعني .. »سالح المقاطعة«ُ
ُمقاطعة القدس وفلسطين ال مقاطعة » البعض«عند 

الغاصبين، وال بضاعتهم التي يسوقونها في كل مكان ّ ُ!.  

  َكثيرين.. َكثيرين.. ستكونون كثيرين

ْولكن ال َأحد َ ْ  

وستمتدون مثل الموج، في كل ُ ِ ْ َ َ ْ ِ َ ّ ْ بلدَ َ َ  

ِترتدون كاإلسفنج.. ُثم َْ ْ ّ َ َ..  

ٌال يبقى لكم زرع ْ َ ْ َ  

ٌوال يبقى لكم ضرع ْ َ  

ْوال يبقى ولد َ َ!!  

ُْال تصدقنا إذا قلنا ْ  َسنأتيك لنفديك: ُ َ  

ْفلن يأتي َأحد َ!!  

ِواذا امتدت يد الهدم، ْ َ ُ َ ْ  ٕ  

ِفلن تمتد كي تبنيك، من هذي الماليين َ َ َ َ ْ  

ُالتي تهدر  ْ ْيد.. َ َ!!  

ْال يغرنك العدد َ َ َ ْ ُ َ  

ِفهو يا َأقصى غثاء، كغثاء السيل ْ  ِ ُ َ ٌ ُ ْ َ ْ َ  

ُ وزن لهال َ ْوهو زبد.. َ َ َ َ َْ!!  

ْال تقل ُ ِأَقبلت : َ َ ُالخيل«َْ ْ ْ، إذا صحنا»َ ِ  

ِفحتى الغزل الناعم، بين اإلخوة اَألعداء ِِ ُ  ُ ّ  



  
  ٢٢٠ 

  ٌصياح.. ُبالفصحى

ُفإذا ما اختلفوا سالت جراح ِ ْ!!  

َواذا ما ائتلفو ُسالت جراح.. ا ْٕ ْ!!  

ٌوبدت، من كوة العتمة، رايات َِ ِ ّ ُ ْ َ  

ِودوت في اإلذاعات ْ    ٌبيانات.. َ

ُوهبت من عذابات فلسطين، رياح َ ِ ْ  َ  

ِغاصت باسمها، في جسمها.. ُثم ِْ ِْ ْ َ  

  !!ُمنهم رماح

ِأيها اإلخوة، في الشرق، وفي الغرب ْ َ ِ  ُ ّ  

ِوفي السهل، وفي الصعب، ْ  ِ ْ  

ِوفي الظهر،  ْ   ِوفي القلب،ّ

الكل«من .. أعادينا   !!استراحوا» ُ

ِسفحوا ما سفحوا من دمنا َ َ ََ َ..  

  !!ُثم استراحوا

  ٢٠ ص٢٦/١٢/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

  


