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  شؤون سياسية

  صبيح يرحب بدعوة األساقفة زيارة األماكن المقدسة في فلسطين

 

 مـن عـدد بزيـارة صـبيح، محمـد الـسفير الفلسطيني الوطني المجلس سر أمين رحب -وفا - القاهرة
 .فلسطين في المقدسة األماكن زيارة إلى ودعوتهم الفلسطينية، األراضي إلى األساقفة

 األراضـي فـي المـسيحية المجتمعات دعم بهدف الرسولي الكرسي من بدعوة األساقفة زيارة وجاءت
 .الدولي والمجتمع الدول حكومات أمام هامة مطالب وضعت والتي الفلسطينية،

 ١٥ وعـددهم األسـاقفة مـن الكبيـرة المجموعة هذه إن الثالثاء، اليوم له تصريحات في صبيح وقال
 إنجلتــرا، عــن ممثلــين الجــاري، الــشهر منتــصف غــزة وقطــاع الغربيــة، والــضفة القــدس، زاروا والــذين أســقفا
 أسـقف إلـى باإلضـافة وسويـسرا، وكنـدا، يـا،ٕوايطال والـسويد، والنـرويج، وفنلنـدا، والدنمارك، وألمانيا، وويلز،
 .الديانات كافة من الفلسطينيين للمواطنين استمعوا إنهم مشيرا أوروبا، في ةاألساقف مجلس

 وتـدقق تبحث كونها عاما، ٢٠ منذ عام كل الفلسطينية األراضي تزور المجموعة هذه أن وأوضح،
 وفـي الزيـارة هـذه ففـي مـستوفاة، دراسـة بعـد إال قـفموا أو بيانـات أي تطلق وال الكبيرة بالمسؤولية وتشعر
 والــشعب الفلــسطينية باألراضــي كبيــرا اهتمامــا يعكــس الــذي بيانهــا أطلقــت المــسيح الــسيد مولــد أعيــاد إطــار

 فــي اإلســرائيلي االحــتالل وتوســع المنطقــة، فــي الــسالم عمليــة تبخــر مــن عميقــا خوفــا وتبــدي الفلــسطيني،
 .اإلنسان حقوق انتهاك

 فـي يـشكك أن أحـد يستطيع ال والتي المجموعة بيان في وردت التي النقاط بعض إلى بيح،ص ونوه
 الفلــسطينية، األراضــي فــي الــدولي القــانون تطبيــق علــى باإلصــرار دولهــا حكومــات دعــت حيــث مـصداقيتها،

 أو الـــسياسي الـــدعم أيـــضا ورفـــضت الفلـــسطينية، األراضـــي فـــي المحليـــة للكنـــائس الكامـــل دعمهـــا وأكـــدت
 مـن اإلنـسان بحقـوق تتعلـق التـي واالنتهاكـات العنف ألعمال الحازمة والمعارضة للمستوطنات، قتصادياال
 .كان طرف أي

 ضـرورة مؤكـدين فلـسطين، فـي المقدسـة األمـاكن زيـارة ضرورة إلى دعوا األساقفة إن :صبيح وقال
 لفـشل أسـفهم عـن ينمعـرب صـمودهم، لتعزيـز وذلـك الفلـسطينية، األراضـي فـي النـاس لصوت التجاهل عدم

 صــالة أقــاموا إنهــم مــضيفا المــسيح، الــسيد مــيالد أرض علــى والــسالم العدالــة تحقيــق فــي الــدولي المجتمــع
 العــيش فــي وحقــه الفلــسطيني، اإلنــسان حقــوق حمايــة ضــرورة أكــدوا كمــا القــدس، أجــل مــن الزيــارة خــالل

  .المحتلة األراضي في المواطنين لجميع ياإلسرائيل االحتالل حكومة تعيقها التي والعبادة والتنقل الكريم،

 ٢٢/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***  

  



 

٥

 ترفض الحكم بالوالية الجغرافية لألراضي الفلسطينية) الهاي(

  

   الرأي–القدس المحتلة 

رفضت المحكمة الدولية في الهاي، امس الثالثاء، طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، 
ًالوالية اإلقليمية لألراضي الفلسطينية المحتلة، تمهيدا لفتح تحقيق جنائي  ر حكم بشأنفاتو بنسودا، إصدا

  .في الجرائم اإلسرائيلية على األراضي الفلسطينية

ولفت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إلى أن قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة برفض طلب بنسودا، 
ًالعامة طويل جدا وتجاوزت عدد الصفحات المسموح بها جاء بدعوى أن الطلب الذي قدمته المدعية 

  . ) صفحات١١٠(

، )واينت(» يديعوت أحرونوت«وأورود كل من هيئة البث اإلسرائيلي والموقع اإللكتروني لصحيفة 
أنه سيكون بإمكانها المدعية العامة تقديم طلب جديد يفي بالشروط القانونية التي تنص عليها لوائح 

  .يةالدائرة التمهيد

وفي هذه األثناء، يواصل رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو، اتصاالته بزعماء دول من 
أجل التدخل لمنع أي إجراءات ومالحقات قضائية لسياسيين ولعسكريين إسرائيليين، في أعقاب قرار 

  .المدعية الدولية فتح تحقيق في حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين

المنتدى « من القادة من جميع أنحاء العالم إلى ٤٠ استغالل فرصة وصول حوالي ويعتزم نتانياهو
بالقدس المحتلة يوم الخميس المقبل، لحثهم وتجنيدهم » ياد فاشيم«الذي سيعقد في » العالمي للمحرقة

  .في صراع إسرائيل حول العالم ضد قرار المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في الهاي، فاتو بنسودا

 كانون األول ٢٠ًوكانت بنسودا، قد قدمت طلبا للدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية، في 
  .الماضي، تطلب فيه تقديم حكم بشأن الوالية الجغرافية لألراضي الفلسطينية، وسط ترحيب فلسطيني

أنه وبناء على تحليل مستقل وموضوعي «: وأعلنت المدعية العامة، خالل مقطع مصور بثته
لمعلومات المتوفرة لدى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية بشأن الحالة في فلسطين، فقد قررت أن ل

  .«المعايير لفتح التحقيق الجنائي قد توافرت، ما يعني أنها جاهزة لفتح تحقيق

فقد لكن بناء على ميزة الحالة في فلسطين والتعقيدات القانونية الكبيرة المرافقة لها، «: واستدركت
قررت اللجوء إلى الدائرة التمهيدية األولى لطلب حكم منها بشأن الوالية اإلقليمية على األراضي 

  .«الفلسطينية

طلبت من الدائرة التمهيدية األولى تأكيد أنها تمتلك والية لممارسة اختصاصها على كل «: وتابعت
ستنتاج هو ألغراض حصرية من أجل من الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، وقطاع غزة، وهذا اال

  .«تحديد والية المحكمة من أجل ممارسة اختصاصها القضائي ونطاق تطبيق ميثاق روما



 

٦

ً، أودعت دولة فلسطين إعالنا منحت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية ٢٠١٤وفي كانون األول 
ًاختصاصا قضائيا رجعيا حتى  ً صالحية النظر في العدوان  لتمنح المدعية العامة ٢٠١٤ حزيران ١٤ً

  .٢٠١٤اإلسرائيلي على غزة عام 

ّ، أودعت دولة فلسطين صك االنضمام إلى المحكمة الجنائية ٢٠١٥وفي الثاني من كانون الثاني 
  .٢٠١٥الدولية كدولة طرف، ودخل ذلك حيز التنفيذ في األول من نيسان 

: وى أساسية في ثالثة ملفات هيّيشار إلى أن دولة فلسطين، سلمت مكتب المدعية العامة شكا
  .٢٠١٤االستيطان واعتداءات المستوطنين، األسرى، والعدوان على غزة عام 

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أعلنت اإلثنين، أنها طلبت من المحكمة الجنائية الدولية، اعتبار 
  .«جرائم الحرب«تقي إلى مستوى ومحاسبة قضاتها كون قراراتهم تر» أدوات لالحتالل«المحاكم اإلسرائيلية 

استفرادها العنيف بالقدس الشرقية المحتلة «ويأتي إعالن الوزارة في ضوء السياسة اإلسرائيلية و
  .«وأحيائها وبلداتها ومحيطها

طالبنا المحكمة الجنائية الدولية بالنظر للمحاكم اإلسرائيلية كأسلحة «وقالت الوزارة في بيان 
 تستعمل ضد المواطنين الفلسطينيين، كون قراراتها تستوي مع جرائم الحرب احتالل وأدوات إرهابية

  .«ومحاسبة القضاة المتورطين في اتخاذ تلك القرارات

نعتبر «: وقال مسؤول ملف المنظمات الدولية في الخارجية الفلسطينية، السفير عمر عوض اهللا
المستوطنين وضد الفلسطينيين، أدوات أن المحاكم اإلسرائيلية التي تحكم غالبا لصالح االحتالل و

  .«لالحتالل

وأشار بيان الوزارة إلى أنها رفعت إلى المحكمة الجنائية الدولية قرار هدم األبنية في وادي الحمص 
المدعية العامة فاتو بنسودا أصدرت بيانا تحذيريا بهذا «وأشارت الوزارة إلى أن . خالل العام المنصرم

  .«الخصوص

استمرار متابعة إخطارات الهدم الجديدة في وادي الحمص، وخصوصا أن استمرار وأكدت الوزارة 
  .«ٕيعكس تحديا مباشرا للمحكمة الجنائية وامعانا في ارتكاب جرائم حرب«عمليات الهدم 

ً، وضمتها الحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع ١٩٦٧واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام  ّ
  .الدولي

الل اإلسرائيلي في تموز الماضي، منازل فلسطينيين تقع جنوب القدس على وهدمت قوات االحت
مقربة من السياج الفاصل بين المدينة المقدسة والضفة الغربية المحتلة، في عملية أثارت تنديدا أمميا 

  .وأوروبيا

يير إلى تغ(...) تهدف مشاريع أذرع االحتالل المختلفة «وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيانها 
  .«هوية المدينة المقدسة وطابعها العربي اإلسالمي المسيحي عبر سلسلة من اإلجراءات االستعمارية



 

٧

أسفل البلدة القديمة والمسجد األقصى والقرارات » التهويدية«وتطرق البيان إلى الحفريات 
عا ملحوظا في عدد شهدت األشهر األخيرة تصعيدا كبيرا وارتفا«وقال .اإلسرائيلية بإخالء عدد من المنازل

ٕالمنازل والمنشآت التي أقدمت سلطات االحتالل على هدمها واخطارها بالهدم في القدس المحتلة 
وجددت الخارجية الفلسطينية مطالبة اليونسكو بتشكيل لجنة متابعة دولية للقدس لتقف على .«ومحيطها

  .«الكارثية«تلك الحفريات ونتائجها 

  ١ص/٢٢/١/٢٠٢٠الرأي 

*** 

   المتحدة تدعو إلنهاء حصار غزة وتخفيف المعاناة بالضفة والقدساألمم

  

دعت األمم المتحدة، اليوم الثالثاء، إلى رفع الحصار  - المركز الفلسطيني لإلعالم–القدس المحتلة 
المفروض على قطاع غزة، وتخفيف المعاناة التي يواجهها الفلسطينيون بالضفة الغربية والقدس 

  .المحتلتين

ك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة استيفان دوغريك جاء ذل  
وأوضح دوغريك أن الدعوة جاءت على لسان مساعدة األمين العام .بمقر المنظمة الدولية في نيويورك

لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية أورسوال مولر التي أنهت االثنين زيارة استغرقت ستة أيام، شملت 
  .األراضي الفلسطينية المحتلة

لحين التوصل إلى حل سياسي قابل للتطبيق، فعلى "وأشار المتحدث األممي إلى أن مولر قالت   
المجتمع الدولي أن يواصل تقديم الدعم بطريقة متسقة ومستدامة لتلبية احتياجات الفلسطينيين األكثر 

مم المتحدة بمعالجة االحتياجات اإلنسانية في جددت التزام األ"ولفت إلى أن المسؤولة األممية ".ضعفا
جميع أنحاء األراضي الفلسطينية المحتلة، والدعوة إلى حلول طويلة األمد، بما في ذلك رفع الحصار عن 

كما أكدت ضرورة التزام المجتمع الدولي بضمان استمرار تقديم التمويل للمساعدة في تخفيف ".غزة
  .ون في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك شرقي القدسالتحديات التي يواجهها الفلسطيني

ًويفرض االحتالل اإلسرائيلي، على قطاع غزة حصارا مشددا منذ عام    ، حيث تغلق كافة ٢٠٠٦ً
المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

وأطلقت األمم المتحدة .زئي لدخول بعض البضائع والمسافرين، باستثناء فتحها بشكل ج١٩٤٨
ومؤسساتها المختلفة العديد من النداءات التي تحذر فيها من مآالت ما يحدث في غزة، وترك الوضع 
ّاإلنساني لالنفجار، كما دعت المجتمع الدولي إلى المسارعة لغوث الفلسطينيين وسد العجز الذي نتج عن 

  .لتزاماتها الرسمية واإلنسانية تجاه الشعب الفلسطينيإخالل بعض الدول با

  ٢١/١/٢٠٢٠المركز الفلسطيني لالعالم 

*** 



 

٨

   ومستوطنون يدنسون األقصى"باب الرحمة"قوات االحتالل تقتحم مصلى 

 

 اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، أمس الثالثاء، باحات المسجد -فلسطين المحتلة   
  .الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة - األقصى المبارك 

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

أوضح الخطيب ان عددا من موظفي سلطة آثار االحتالل كذلك و. االحتالل االسرائيلي المدججة بالسالح
اقتحموا ساحات الرحم القدسي الشريف ايضا، مبينا ان المستوطنين المقتحمين نفذوا جوالت استفزازية 

  .وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة

ي فجر أمس الثالثاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق إلى ذلك، شنت قوات االحتالل اإلسرائيل  
 ٥من الشباب، فيما تم مصادرة معدات  مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عدد

  .«إرهابية«مخارط وورش حدادة ومبالغ مالية بزعم استخدامها لتصنيع األسلحة وتمويل عمليات 

ل في بيانها لوسائل اإلعالم إنه نفذ حملة اقتحامات في الضفة الغربية، قال جيش االحتال  
ومداهمات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عدد من الشبان، حيث تم ضبط أسلحة 

 قطعة سالح من مسدسات وبنادق، كما ٤٠وزعم االحتالل ضبط . ووسائل قتالية وكميات كبيرة من الذخيرة
  .ة وحدادة، بذريعة استخدامها لتصنيع أسلحة ووسائل قتالية ورشاء خراط٥تم مصادرة معدات 

وخالل المداهمات واالقتحامات والتفتيش المنازل، قام جنود االحتالل بسلب مبالغ مالية قدرت   
  .«اإلرهاب«بمئات آالف الشواقل، بزعم أنها توظف في عمليات ونشاطات تدعم 

خرة من الليل، أربعة مواطنين، منهم فتاة، وفي القدس، اعتقلت شرطة االحتالل في ساعات متأ  
وأفاد شهود عيان، أن قوات االحتالل . في ساحات المسجد األقصى» باب الرحمة«واقتحمت مصلى 

بالبلدة القديمة، » باب حطة«اعتقلت الفتاة آية أبو ناب، وشقيقها حمزة، والشاب محمد شريفة، من 
 اعتقلت قوات االحتالل الشاب محمد يحيى الدقاق من كما. واعتدت على الموجودين في المكان بالضرب

، »باب الرحمة«إلى ذلك اقتحمت عناصر شرطة االحتالل، مصلى . منزله بحي الثوري داخل بلدة سلوان
وبحسب دائرة األوقاف، فإن عددا من عناصر شرطة االحتالل اقتحموا المصلى . ودنسوه بأحذيتهم

  .فيهبأحذيتهم، والتقطوا صورا للموجودين 

من جانبها، دعت األمم المتحدة، أمس الثالثاء، إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة،   
جاء ذلك في مؤتمر . وتخفيف المعاناة التي يواجهها الفلسطينيون بالضفة الغربية والقدس المحتلتين

الدولية في صحفي عقده المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة استيفان دوغريك بمقر المنظمة 
  .نيويورك
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وأوضح دوغريك أن الدعوة جاءت على لسان مساعدة األمين العام لألمم المتحدة للشؤون   
. اإلنسانية أورسوال مولر التي أنهت االثنين زيارة استغرقت ستة أيام، شملت األراضي الفلسطينية المحتلة

ياسي قابل للتطبيق، فعلى المجتمع لحين التوصل إلى حل س«وأشار المتحدث األممي إلى أن مولر قالت 
  .«الدولي أن يواصل تقديم الدعم بطريقة متسقة ومستدامة لتلبية احتياجات الفلسطينيين األكثر ضعفا

جددت التزام األمم المتحدة بمعالجة االحتياجات اإلنسانية في «ولفت إلى أن المسؤولة األممية   
عوة إلى حلول طويلة األمد، بما في ذلك رفع الحصار عن جميع أنحاء األراضي الفلسطينية المحتلة، والد

  .«غزة

كما أكدت ضرورة التزام المجتمع الدولي بضمان استمرار تقديم التمويل للمساعدة في تخفيف   
 .التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك شرقي القدس

تلفة العديد من النداءات التي تحذر فيها من مآالت ما يحدث في وأطلقت األمم المتحدة ومؤسساتها المخ
ّغزة، وترك الوضع اإلنساني لالنفجار، كما دعت المجتمع الدولي إلى المسارعة لغوث الفلسطينيين وسد 

  ).وكاالت.(العجز الذي نتج عن إخالل بعض الدول بالتزاماتها الرسمية واإلنسانية تجاه الشعب الفلسطيني

  ١ ص٢٢/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  مقدسي أسير عائلة على ًشروطا يفرض االحتالل

 

 نــضال عبــادة المقدســي األســير عائلــة منــزل الثالثــاء، مــساء ،اإلســرائيلي االحــتالل قــوات اقتحمــت
 عنـه اإلفـراج بعـد استقباله على شروط لفرض المحتلة، بالقدس سلوان ببلدة العامود رأس حي في دنديس،
 .عاءاألرب غد يوم المقرر

 نجلـه علـى وفرضـوا المنـزل، اإلسـرائيلية القـوات باقتحـام تفاجـأ أنه دنديس نضال األسير والد وذكر
 شــقيقه اســتقبال خــالل مفرقعــات إطــالق أو ورايــات وأعــالم يافطــات رفــع بعــدم تقــضي شــروط علــى التوقيــع
 .األربعاء غد يوم عبادة األسير

 مـن يرفـع علـم كـل علـى شـيكل، آالف ١٠ عدفـ علـى التوقيـع نجله على فرضت القوات أن وأضاف
 .عنه اإلفراج بعد دنديس عائلة قبل

 سـجن مـن )ًعامـا ٢٣( دنـديس نـضال عبـادة المقدسـي األسـير عـن غـد، يـوم ،اإلفراج المقرر ومن
  .وشهرين سنوات ٤ البالغة محكوميته مدة انتهاء بعد الصحراوي، النقب

  ٢١/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 
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  يسعى لتهويد القدس  قرب األقصى تهديد خطيرإخالء منازل

   

إخالء العديد من المنازل في األحياء المجاورة  "اإلسرائيلي"قرار االحتالل  "حماس"عدت حركة   
ًالمبارك تهديدا خطيرا لتهويد مدينة القدس األقصى للمسجد ً. 

وأشار الناطق باسم حماس، عبد اللطيف القانوع، إلى أن التصدعات واالنهيارات التي حدثت في   
تي تسعى لتغيير معالم القدس من خالل التهجير القسري تلك المنازل كانت نتيجة الحفريات المتواصلة، وال

 .ألهلها

إفالس " المسجد األقصى العلماء عن إبعاد وقال القانوع في بيان مقتضب إن قرارات االحتالل  
 ."وتخبط صهيوني

بعد التحام الجماهير الواسع  "صدمة"على أن االحتالل يعيش  "حماس"وشدد الناطق باسم   
 .ملة الفجر العظيم فيهبالمسجد األقصى ومشاركتهم الكبيرة في ح

 .ودعا لمضاعفة الجهود والمشاركة الفاعلة في شد الرحال للمسجد األقصى والرباط في ساحاته  

وحث كل أبناء الشعب الفلسطيني وأبناء األمة العربية واإلسالمية لدعم مدينة القدس وأهلها،   
مل على تفريغ المدينة من أهلها وتعزيز صمودهم، وتثبيت وجودهم في مواجهة مخططات االحتالل التي تع

 .األصليين

شعبنا الفلسطيني العظيم سيحافظ على هوية المسجد األقصى بصموده األسطوري " :واستطرد  
 ."ٕوارادته الثابتة

  ٢٠/١/٢٠٢٠ مدينة القدس موقع

***  

  شؤون مقدسية

  حملة تضامنية واسعة مع خطيب األقصى.. الشيخ عكرمةكلنا 

 

ٌعــدد مــن النــشطاء علــى مواقــع التواصــل االجتمــاعي مــساء اليــوم الثالثــاء،  دعــا – فلــسطين اليــوم
عكرمــة للتأكيــد علــى رفــض قــرار _الــشيخ_كلنــا#النــشطاء كافــة للمــشاركة الواســعة بالتغريــد تحــت هاشــتاغ 

 . المبارك الشيخ عكرمة صبري عن المسجد األقصىاالحتالل بإبعاد خطيب المسجد األقصى

وأوضـح النـشطاء بـان الحملــة التـضامنية مـع خطيــب األقـصى الـشيخ عكرمــة صـبري سـتنطلق يــوم 
  .السبت القادمة وستستمر لمدة طويلة

ســيتداول النــشطاء مناقــب الــشيخ عكرمــة صــبري ودفاعــه عــن المــسجد األقــصى والتأكيــد علــى أن 
 .ب الفلسطيني واالعتداء عليه خط أحمر ال يمكن القبول أو السكوت عنهالشيخ عكرمة يمثل الشع
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كما سينشر النشطاء صور وفيديوهات للشيخ عكرمة صبري توثق مقوالته الناريـة فـي الـدفاع عـن 
  .األقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين

ابـن القـدس، شـيخنا الشيخ عكرمة صبري خطيب المـسجد األقـصى، : "وعلق الناشط يوسف بالقول
الجليل مهما طال االحتالل البغيض ال بد أن يرحـل يـوم التحريـر قـادم ال محـال كمـا أن يـوم القيامـة قـادم ال 

  ."محال

قيـل أيـن هـم يـا رسـول اهللا؟ قـال فـي بيـت المقـدس وأكنـاف بيـت المقـدس : "وأضاف الناشط يوسف
  ." الزمان والمكان أنتم أشراف األمةأنتم من تحدث عنهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم، أنتم اهل

وكان الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد األقـصى المبـارك كـشف مـساء يـوم األحـد الماضـي عـن 
  .السبب الذي دفع قوات االحتالل اإلسرائيلي التخاذ قرار بإبعاده عن المسجد األقصى المبارك

يوم األحد الماضـي أن الـسبب " فلسطين اليوم اإلخبارية"وأوضح الشيخ عكرمة صبري في تصريح لـ
ٕهــو الــدعوة لتحــشيد المقدســيين لــشد الرحــال إلــى المــسجد األقــصى المبــارك والربــاط فيــه واقامــة الــصلوات 

  .الخمس إضافة إلى حملة صالة الفجر التي شهدتها الجمعة الماضية

ل للـشعور وأشار إلى أن الحملة التي نظمت يوم الجمعة الماضية لصالة الفجر دفعت قوات االحـتال
ًبـــالخوف الـــشديد نتيجـــة نجـــاح تلـــك الحملـــة والتـــي شـــهدت مـــشاركة واســـعة وكبيـــرة جـــدا مـــن المقدســـيين 

  .والفلسطينيين عامة

واالستـسالم  الشيخ عكرمة إلى أن قرار إبعاده عن المسجد األقصى يهـدف لبـث روح الهزيمـة ولفت
ًتزيـد المقدسـيين إلـى تمـسكا باألقـصى وبـنهج  ًوالخنوع لالحتالل اإلسرائيلي، مشددا على أن هذه القـرارات ال

  .واألرواح الدفاع عن المسجد المبارك بالدماء

  ٢١/١/٢٠٢٠فلسطين اليوم 

*** 

  بالقدس التعليم أسرلة ضد للوقوف الدعوة

 

 وقفـات إلـى التعلـيم قطـاع ومؤسـسات الفلـسطيني التربـوي االئـتالف دعـا – صـفا – الغربيـة الـضفة
 .ذلك لتحقيق االحتالل سلطات بها تقوم التي المتالحقة والخطوات القدس في التعليم أسرلة ضد جادة

 المتالحقـة القـرارات سلـسلة التعلـيم قطـاع ومؤسـسات يتـابع إنـه الثالثاء له بيان في االئتالف وقال
 بـن اهللا عبـد مدرسـة إغـالق وحتـى والتعلـيم التربيـة مديريـة بـإغالق ًبـدءا التعلـيم بحـق مـؤخرا صـدرت التي

 أشـرفت وقـد اإلسالمي الوقف أراضي على شيدت المدرسة أن رغم جراح الشيخ في للبنات الثانوية حسينال
 .عقود عدة منذ بنائها على األردنية الحكومة
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ـــب ـــة المؤســـسات وطال ـــة الدولي ـــة االحـــتالل ممارســـات ضـــد للوقـــوف واألممي ـــك بوقـــف والمطالب  تل
 .التعليم عن السياسية الصراعات تحييد ورةضر والى المقدسيين وخاصة األطفال بحق االنتهاكات

 لحـق صـريح انتهـاك صـناعية مدرسـة إلـى لتحويلهـا القدس في مدرسة إغالق ان االئتالف واعتبر
 .الدولية والمعاهدات المواثيق كافة كفلته حق وهو التعليم في حقهن من للفتيات وحرمان التعليم

 فـي االحـتالل ينتهجهـا التـي والممارسـات هاكـاتاالنت مـن وغيرهـا القـرارات هذه مثل أن" على وشدد
 بمـا وأسـرلته، التعلـيم قطـاع علـى للـسيطرة يهـدف الـذي االحـتالل مخطـط فـي إضـافية خطـوات هـي القدس،

 ".المقدسة المدينة من الفلسطينية الوطنية الهوية محو المحصلة في يستهدف

 لوقـــف والمـــستمر االســـتباقي كالتحـــر فـــي المبـــادرة زمـــام بأخـــذ والحزبيـــة الـــشعبية بـــالقوى وأهـــاب
 .المستويات كافة على القدس في للتعليم المتكرر االستهداف

الحـصول  فـي األصـيل وحقهـم المقدسـيين بـإرادة ًفلسطينيا سيبقى القدس في التعليم أن على وشدد
  .جزأعلى التعليم الذي يمثل هويتهم، وبدعم أحرار العالم ممن يؤمنون بأن حقوق اإلنسان عالمية وال تت

  ٢١/١/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

*** 

 

  روسيا في معتقلة إسرائيلية عن اإلفراج مقابل القدس في أراض مقايضة

 

 والبنـاء والتخطيط الملكية حول بمسائل تتعلق التي الخالفات بتسوية ،"إسرائيل" من الكرملين طالب
 مدينــة فــي القديمــة البلــدة أســوار داخــل ارى،النــص حــارة فــي تقــع التــي ألكــسندر، القــديس بكنيــسة مرتبطــة
 .موسكو في معتقلة" إسرائيلية" سراح إطالق مقابل وذلك الروسية، الكنسية البعثة ّمقر وتشكل القدس،

 المـسائية النـشرة فـي رافيـد، باراك العبرية، ١٣ القناة في السياسي المحلل أورده لما ًوفقا ذلك جاء
 يسـسكار، نعمـة "اإلسـرائيلية" عـن لإلفـراج االتـصاالت بـدء قبـل طلبهـا تطرحـ روسـيا أن إلـى وأشار للقناة،

 .مخدرة مواد لحيازتها العام، ونصف أعوام لسبعة الروسية السجون في السجن عقوبة تقضي التي

 الــذي الروســي الطلــب طويلــة، فتــرة مــدار علــى رفــض ،"اإلســرائيلي" الجانــب أن القنــاة تقريــر وذكــر
 الروسـية األرثوذكـسية بالكنيـسة تتعلـق التـي والبنـاء التخطـيط بمـسائل تتعلـق التي الخالفات بتسوية يتعلق

 .الروسي العرض على الموافقة يدرس نتنياهو، بنيامين ،"اإلسرائيلية" الحكومة رئيس أن غير القدس، في

 صــفحاته علــى فيــديو ونــشر ،"اإلســرائيلية" المعتقلــة والــدة مــع نتنيــاهو اجتمــع األثنــاء، هــذه وفــي
 يـوم بـوتين، فالديميـر الروسـي، بـالرئيس سـيجتمع أنه خالله من أكد االجتماعي، التواصل بمواقع رسميةال

 ".جيدة أخبار هناك تكون أن أتمنى – يسسكار نعمة عن عفوه لمناقشة المقبل، الخميس
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 المحتملـة العفـو قـضية إن بيـسكوف، ديمتري الكرملين، باسم المتحدث قالت اليوم، سابق وقت في
 هـامش علـى الخمـيس يـوم سـيعقد الـذي ونتنيـاهو، بـوتين اجتمـاع فـي للنقـاش سـتطرح يسسكار نعمة عن

 .المحتلة القدس في "إسرائيل" تنظمه الذي الدولي الهولوكوست ذكرى إحياء مراسم

 وسنناقـشها ،"إسـرائيل "فـي والجـدل النقـاش مـن الكثيـر تثيـر القـضية أن نعـرف" :بيـسكوف وأضاف
 أن ،"اإلســرائيلية" الحكومــة رئــيس مكتــب أعلــن نفــسه، الوقــت فــي ".نتنيــاهو مــع جتمــاعاال خــالل بالتأكيــد
 األسـرة أفـراد مـن وغيـرهم يسـساكر يافـا مـع التقيـا شـبات، بـن مئيـر القـومي، األمن مجلس ورئيس نتنياهو

  .الشأن هذا في الروسي الجانب مع االتصاالت على وأطلعاهم

  ٢١/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  نينقوا

  لتصويت الكنيست) الغور طرح(مشروع ضم 

 

ذكر تقرير إسرائيلي، أن كتلة اليمين تسعى إلى طرح مشروع قانون يقضي بضم منطقة األغوار 
سيادة االحتالل اإلسرائيلي في أمام الهيئة العامة للكنيست، التي تلتئم األسبوع المقبل، للمصادقة على  إلى

ًبحث طلب نتانياهو، الحصول على حصانة برلمانية، منعا لتقديمه تشكيل لجنة الكنيست، المنوط بها 
 في التلفزيون اإلسرائيلي، فإن رئيس ١٢وبحسب التقرير الذي أورته القناة . للمحاكمة بثالث بقضايا فساد

التي تضم أحزاب اليمين » إلى اليمين–يمينا«، الذي يخوض االنتخابات في قائمة »االتحاد القومي«
روع يقضي بتطبيق القانون اإلسرائيلي في ؟سلئيل سموتريتش، اقترح على نتانياهو طرح مالمتطرف، بت

. غور األردن وشمال البحر الميت أمام الهيئة العام للكنيست، التي تلتئم يوم الثالثاء من األسبوع المقبل
ها تصريحات التي صدرت عن قيادات» ابيض-ازرق «وأوضح التقرير أن هذه الخطوة تأتي إلحراج قائمة 

تفيد بدعمهم إلجراءات الضم، مشددين على أن ذلك يجب أن يتم بالتنسيق ودون الرضوخ للحسابات 
بموقف المماطلة » ابيض- ازرق «ويهدف سموتريتش إلى إظهار قائمة . السياسية والحمالت االنتخابية

مارسه أحزاب الصهيونية في ما يتعلق بإجراءات الضم، أمام ناخبي اليمين، مقابل إبراز الضغط الذي ت
  .نأالدينية في هذا الش

  ٩ص/٢٢/١/٢٠٢٠ الرأي

*** 

  

  

  



 

١٤

  االحتالل يتجه نحو إصدار قرار يمنع وجود ممثلين لألطفال األسرى

 

 لألطفـال ممثلـين وجـود يمنـع قرار إصدار إلى يتجه االحتالل إن األسير، نادي قال – وفا – اهللا رام
 .لتنفيذه كبداية "الدامون" إلى المنقولين األسرى طفالاأل مع ًفعليا جرى ما وهذا األسرى،

ــه، بيــان فــي األســير نــادي وأوضــح  سياســة علــى قــائم القــرار هــذا مــن ًجــزءا أن الثالثــاء، اليــوم ل
 األراضــي فــي الواقعــة وبــين ،١٩٤٨ عــام المحتلــة األراضــي داخــل الواقعــة الــسجون بــين وذلــك التــصنيف،

 "عـوفر" سـجن ُويـستثنى ،"ومجـدو "الـدامون" فـي لألطفـال ممثلـين دوجـو ُيمنـع بحيث ،١٩٦٧ عام المحتلة
 .١٩٦٧ عام المحتلة األراضي ضمن يقع لكونه

 وصـالح دالش، ومحمـد حامـد، موسـى :األسـرى إعـادة قـررت ،"الـدامون" سـجن إدارة أن إلـى ولفت
 األطفال على فواإلشرا القضية لحل مبدئي اتفاق بعد "ومجدو عوفر،" سجني من نقلهم جرى حيث رياحي،

 عـن أعلنـت ثـم سـاعات، لعـدة للقـسم بالدخول لهم سمحت السجن إدارة أن ًفعليا جرى ما أن إال المنقولين،
 .منها ُنقلوا التي السجون إلى أعادتهم ذلك وعلى لألطفال، ممثلين وجود يمنع قرار وجود

 تنفيـذه االحـتالل سـجون إدارة بدأت مخطط هو األسرى األطفال له يتعرض ما أن األسير نادي وأكد
 ممثلـوهم خـاض حينـه وفـي المنـصرم، العـام "الـدامون" إلـى المقدسـيين األطفال األسرى نقلت أن منذ ًفعليا

 كـان كمـا حيـاتهم، وتنظـيم علـيهم، لإلشـراف القـسم داخـل معهـم يتواجـدوا أن لهـم للسماح اإلدارة مع معركة
 .ًقائما

 سـجون علـى مـوزعين طفـل )٢٠٠( قرابـة االحـتالل سـجون فـي األسرى األطفال عدد أن إلى ُيشار
  ".والدامون ومجدو، عوفر،"

  ٢٢/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 

  تقارير

 عملة واحدة.. والليكود) أبيض- أزرق(

   كامل إبراهيم-القدس المحتلة   

بيني غانتس، إنه سيعمل من أجل ضم غور ) حزب الجنرالت(» ابيض- ازرق «قال رئيس كتلة 
ٕوالى « آذار المقبل، ٢إلى إسرائيل بعد انتخابات الكنيست، التي ستجري في ) غوار الفلسطينيةاال(األردن 

أننا ننظر إلى هذه المنطقة على أنها جزء ال يتجزأ من «وأعتبر . »ذلك الحين سنهتم بتطوير هذه المنطقة
  .«أرض إسرائيل

ته وبينهم عضو الكنيست وجاءت أقوال غانتس هذه خالل جولة في االغوار، مع أعضاء في كتل
على ضم غور األردن، » ابيض- ازرق «ويجمع قادة . موشيه يعالون، امس الثالثاء) الجنرال السابق(
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بأن يتم الضم » ييش عتيد«بتنفيذ ضم أحادي الجانب، يطالب حزب » تيلم«وفيما يطالب يعالون وحزبه 
  .مع المجتمع الدولي، على حد تعبيرهم» منسقة«كخطوة 

يم حزب الليكود ورئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو، على تصريح غانتس، وعقب زع
لماذا ننتظر إلى ما بعد االنتخاب؟ باإلمكان فرض السيادة على غور األردن منذ اآلن وبإجماع «قائال إنه 

  .«بيني غانتس، أتوقع ردك قريبا. واسع في الكنيست

  .يعتزم الرئيس األميركي، دونالد ترامب، طرحها، التي »صفقة القرن«وتطرق غانتس إلى 

وتحدث في . ّلقد مرت أسابيع. ّآمل أن يبكر الرئيس ترامب في نشر الخطة«وقال غانتس إنه 
وكان غانتس قد عبر، قبل أسابيع قليلة، عن . »الشرق األوسط أمور دراماتيكية، وأنا بانتظار نشر الخطة

تدخل سياسي بما يحدث في «رها قبل االنتخابات بأنه ، واصفا نش»صفقة القرن«معارضته لنشر 
  .«إسرائيل

» سيادة«وكان نتانياهو تعهد قبل االنتخابات السابقة للكنيست، في أيلول الماضي، بفرض 
وقوبل هذا التصريح بتنديد أوروبي واسع وبالتعبير عن . إسرائيل على غور األردن وشمال البحر الميت

إذا تم تطبيق هذا التصريح، فسيشكل ذلك خرقا خطيرا « األوروبي أنه وأعلن االتحاد. »قلق عميق«
  .«للقانون الدولي

أننا في «بدوره، زعم رئيس تحالف أحزاب اليمين المتطرف ووزير األمن اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، 
زراء وكان يرد بذلك على مقابلة مع رئيس الو. »ّيحاولون أخذ األرض منا) الفلسطينيون(معركة، وهم 

 Bو A) ، امس، وقال فيها إنه ال يميز بين المناطق»هآرتس«الفلسطيني، محمد اشتية، نشرتها صحيفة 

وأن خطط حكومته االقتصادية تشمل جميع هذه المناطق، وأنه ال يوجد في اتفاقيات أوسلو ما يمنع  (Cو
  .(C) السلطة الفلسطينية من تطوير المنطقة

دولة إسرائيل ليست في األمم «توطنات في منطقة رام اهللا، إن وقال بينيت، خالل جولة في المس
وسنستولي على مناطق أرض إسرائيل، وندفع مواطني دولة إسرائيل إلى . المتحدة، وهي طرف في المعركة

  .«االستيطان فيها، وسنلجم البناء الفلسطيني

هذه مهمة، وباإلمكان تنفيذها «، معتبرا أن C إسرائيل على المنطقة» سيادة«وطالب بينيت بفرض 
 عاما الذي لم نفرض خاللها القانون ولو على ٥٢في العام الحالي، واختراق هذا التجميد المستمر 

  .«وسوف نفرض السيادة على الضفة الغربية وغور األردن. سنتمتر واحد

 نتانياهو، بالحصول من جهة اخرى، أعلنت اللجنة المنظمة للكنيست، امس، أنها ستناقش طلب
 كانون الثاني ٣٠على الحصانة البرلمانية من المحاكمة بتهم الفساد، في ست جلسات تبدأ يوم الخميس 

  .الجاري
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- ازرق «جاء ذلك في بيان صدر عن رئيس اللجنة المنظمة للكنيست وعضو الكنيست عن 

طلب الحصانة الذي تقدم به ، آفي نيسنكورين، أوضح من خالله أن مداوالت لجنة الكنيست في »ابيض
 كانون الثاني الجاري وتنتهي يوم الخميس السادس ٣٠نتنياهو ستجري على مدار ست جلسات، تبدأ في 

  من شباط المقبل

يشار إلى أن المناقشات ستتم فقط إذا ما تمت المصادقة على تشكيل لجنة الكنيست، األسبوع 
  . للكنيستالمقبل، خالل الجلسة التي ستعقد للهيئة العامة

ويلتئم الكنيست بكامل هيئته، يوم الثالثاء المقبل، للمصادقة على تشكيل لجنة الكنيست، التي 
وقال المكتب اإلعالمي للكنيست، اإلثنين، إن رئيس الكنيست، يولي . ستنظر في حصانة نتانياهو

  .١٢٠ الـ من أعضاء الكنيست٢٥أدلشتاين، اتخذ القرار بعقد جلسة الكنيست، استجابة لطلب 

وكان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي ماندلبليت، أعلن في نهاية شهر تشرين الثاني، قراره 
  .توجيه الئحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم الرشوة واالحتيال وخيانة األمانة

وفي األول من الشهر الجاري، تقدم نتانياهو إلى الكنيست بطلب الحصانة البرلمانية، على أمل 
  .ا الطلب بعد االنتخابات اإلسرائيلية المقررة في الثاني من آذار المقبلبحث هذ

للنظر في الطلب قبل االنتخابات وسط ترجيحات بأن تشكيلة » ابيض-ازرق «وضغطت قائمة 
اللجنة في ظل الكنيست الحالي، تملك األغلبية التي تضمن رفض طلب نتنياهو، ومن شأن رفض طلب 

  . نتانياهو إلى المحكمةالحصانة، أن يؤدي لتقديم

هناك متسعا كافيا من الوقت «وفي تصريحات لهيئة البث اإلسرائيلي، قال نيسنكورين، اإلثنين، إن 
سيتم تشكيل اللجنة فور «، وأضاف »إلجراء مناقشات في لجنة الكنيست حول موضوع طلب الحصانة

  .«انعقاد الكنيست األسبوع القادم

ّالذي يتزعمه نتانياهو، يدرس التوجه إلى » الليكود«إلى أن حزب ولفتت هيئة البث اإلسرائيلية 
  .المحكمة العليا اإلسرائيلية، ضد قرار عقد جلسة الكنيست األسبوع القادم

  ٩ص/٢٢/١/٢٠٢٠الرأي 

*** 
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  اصدارات

 رسائل شعرية تفيض بالوجد والحنين).. ّسلم على األقصى(

   الرأي-ّعمان 

اآلن ناشرون «، الصادر عن »ّسلم على األقصى«ر عنوان ديوانه الجديد يفتتح الشاعر أحمد غسان عم
المرسل إليه، وهي / المرسل إلى المكان/ ّبعمان، برسالة تشي بالمسافة التي تفصل الشاعر» وموزعون

  .رسالة تحمل مشاعر الوجد والحنين، وتؤنسن بيت المقدس الذي يحول االحتالل دون الوصول إليه

ابية على عادة الشعراء القدامى الذين كانوا يبثون شوقهم لمعشوقاتهم عبر وهي رسالة انتد  
ٕالظاعنين، وهي وان كانت بصيغة الخطاب للمفرد، إال أنها تخاطب الجميع غير المتعينين، لتغدو محمولة 

  .المجموعة الشعرية/ القصيدة/ على المسؤولية الضميرية التي تتعلق بكل شخص يسمع أو يقرأ الرسالة

في الوقت نفسه، تشير الرسالة إلى شوق العاشق وولهه بالمعشوقة التي تحول الظروف القاهرة و  
  .دون الوصول إليها، فيحمل شوقه على جناح الريح للقدس مدينة السالم، وقلبها النابض؛ األقصى

 قصيدة نظمها الشاعر ٨٣ صفحة من القطع الوسط على ٢٦٣ويشتمل الديوان الذي يقع في   
ر الخليل، وتنوعت موضوعاتها بين الوجداني والوطني والتأملي والنقدي، وال تتوقف القصائد عند على بحو

ّموضوع األقصى، فهي تدون أيضا حياة الشاعر وتجربته الشعرية التي تختزل في حياة الوطن وآالمه 
  .وأوجاعه

اسبات التي تفاعل معها وتدل العناوين التي اختارها الشاعر لقصائده على الكثير من األحداث والمن  
المهرولون، لغة العرب، أي حزن، أمة اإلبداع، : وشكلت جزءا من التاريخ األدبي، ومن هذه العناوين

الشك والحيرة، تمرد، المنافق، النصر قادم، تلك إسرائيل، الفصل بالرصاص، بالدنا المستعمرة، يا ضاد، 
  .صروف الدهر

نسان وعراكه في سبيل لقمة العيش وحال الوطن، معبرا ويمزج الشاعر في قصائده بين رحلة اإل  
عن حزنه لما آلت إليه األمة دون أن يشكل ذلك وسيلة للندب، مراهنا على مقدرة األمة على النهوض 

والنصر، ها هو / ّإن نصرا قادم: قالوا قديما«: »النصر قادم«بقول في قصيدة . باعثا األمل في المستقبل
  .«ذا على مرمى حجر

نفسا شعريا طويال في بناء القصيدة  -على عادة الشعراء العرب األقدمين- متلك الشاعر وي  
العمودية، منوعا في موضوعاتها دون أن تفقد القصيدة وحدتها الموضوعية واتساقها، ذاهبا في مفرداته 

ن أن يقع في إلى البساطة واالستعارة التاريخية بإسقاطات على الراهن، مؤمنا بالدور التحريضي للشعر دو
  :المباشرة، محافظا على جماليات الصورة وسالسة اللغة لخدمة الرسالة التي تنطوي عليها القصيدة

 إني مللت من الخطيب وقوله»

 ملال أحس به بأني مجبر
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 إن لم يكن ذاك الخطيب مفوها

  .«ّويرج من عالي صداه المنبر

لتحريضي، يرى أن الشعر فضاء للمعرفة وفي الوقت الذي يؤمن فيه الشاعر برسالة الشعر ودوره ا  
: والجمال والتأمل والتجربة، متأمال مفهوم الحداثة والشعر، وفكرة اإلبداع والنهضة، كما في قصائد

، »أنا والدهر«، و»النفس ترغب«، و»مآسي الكون«، و»معشر الشعراء«، و»أمة اإلبداع«، و»الحداثة«
  :«الحداثة«ومن قصيدة . »العراف«و

 إن نظم الشعر حرا: وقالوا

 يعد من التجدد والحداثة

 قرأت النص فاختلجت عيوني

  رفضتك بالثالثة: وقلت له

يمثل الديوان وثيقة على األحداث التي مرت بها القضية الفلسطينية من خالل حكاية الشاعر وتفاعله مع 
يا «: ية كما في قصائداألحداث التي تشكل مدونة لهذه القضية في تداعياتها وتشابكها مع القضايا العرب

ّسلم على «، و»شام تأبت«، و»اليمن السعيد«، و»الخير فيك يا جزائر"، و»أرض الرباط«، و»بغداد
  :، ومنها»األقصى

 

 ّسلم على األقصى الحزين، وشامه»

 وامدد بعينيك في قتام غمامه

 ستراه في أسف يئن وال يني

 يشكو مليا من غياب إمامه

 هٕواذا سمعت عن الحمام ونوح

َفاألذن ما سمعت كنوح حمامه َ 

 

 والحزن يكتنف المكان وأرضه

 .في ساحة من خلفه، وأمامه

يشار إلى أن الشاعر حاصل على شهادة البكاوريوس في الهندسة المدنية من جامعة بير زيت   
 ).٢٠١٨(» هديل الحمام«بعنوان » ّسلم على األقصى«صدر له ديوان قبل . ، وهو يقيم في دبي)٢٠٠١(

  ٢٤ ص٢٢/١/٢٠٢٠أي الر
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  آراء عربية

 الملك في ستراسبورغ

 مهند مبيضين. د

في ستراسبورغ بأهمية  كانون الثاني ١٥حظي خطاب جاللة الملك في البرلمان األوروبي، بتاريخ   
أوال، مسؤوليتنا تجاه هؤالء الماليين، »:كبيرة؛ إذ بدأ جاللته الخطاب بالتأكيد على حقيقتين، هما كما قال

ًثانيا، نحن محظوظون، فالحياة التي نقضيها في خدمة اآلخرين . الذين ائتمنونا على آمالهم ومخاوفهم
اليين الناس، الذين هم معنا في هذه القاعة اليوم، ولكن هي أفضل حياة، إذا ما كنا عند مستوى توقعات م

هو تحذير ملكي يؤكده الملك، في كل .«إذا تعثرنا، فإن الفئات األكثر عرضة للتأثر هي التي ستدفع الثمن
خطاباته، عن ضرورة النهوض بالمنطقة ، من آالمها وواقعها الصعب وصناعة األمل للشباب، وهو للمرة 

رلمان األوروبي يؤكد الحاجة إلى التغيير في المنطقة ويقدم مرافعة عربية إسالمية هاشمية الثانية أمام الب
  .عن القدس والقضية الفلسطينية

لم يشأ جاللة الملك أن يخاطب الغرب بالعاطفة، بل قدم لهم الحقائق والنتائج المترتبة على حال   
لحديث عن الشرق األوسط وواقعه ليس ًالمنطقة وضعفها وهشاشة االستقرار فيها، مشيرا إلى أن ا

هذه األسئلة ليست مجرد تمرين عبثي أو نظري، خاصة في منطقتي، حيث أسوأ :افتراضات بقوله
  «..االفتراضات ليست ترفا نظريا، بل هي أقرب ما تكون إلى مالمسة واقعنا في الكثير من األحيان

ر من الدول فيها إلى دول فاشلة، محذرا من ولكنه أكد على أن االستمرار بتجاهل المنطقة، سيحيل كثي
ّالحالة في ليبيا والعراق وسوريا، وسبق ذلك أن ذكر الملك الحضور في البرلمان األوروبي، بما حدث في 

إن السمة التي ميزت العقد الماضي، هي » :ًالعالم خالل العقد الماضي في منطقة الشرق األوسط، قائال
ها، فالماليين تدفقوا إلى الشوارع في جميع أنحاء العالم، وعبروا عن أن الشعوب تمكنت من إسماع صوت

مطالبهم بصوت واضح في مسيرات واحتجاجات واعتصامات وتغريدات وتسجيالت البودكاست الصوتية 
جميعهم يريدون الشيء ذاته، وهو فرصة عادلة، فرصة .وسائل التواصل االجتماعي# ووسوم هاشتاغ 

هذا الوعي الملكي لمصائر المنطقة، والحديث بكل عقالنية، وبإثارة االسئلة .«..جاحليشقوا طريقهم إلى الن
أمام مؤسسة برلمانية غربية، عريقة، يجعل من تحذيرات الملك من التطرف والفشل في تحقيق األفضل 

تحدث الملك .  مليون طالب وظيفة، هو الطريق األمثل للتطرف٦٠للشباب وايجاد فرص عمل ألكثر من 
 األمل وعن الصبر، وعن المستقبل، واستخدم كل السبل للتأثير في سماع الحضور، وفي مشاهدتهم عن

ًله، مبرزا األسئلة، ومبيدا تعجبه في مواضع التعجب في الخطاب ومبرزا األسئلة الوافية والمختصرة، ومتقنا  ً ً
 .ًلمهارات الخطاب وموظفا للغة الجسد بكل اقتدار

  ٣٦ ص٢٢/١/٢٠٢٠الدستور 
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 سياسة المستعمرة العدائية

 حمادة فراعنة

ليست المرة األولى التي تطالب بها أحزاب إسرائيلية شطب مرشحين على قوائم األحزاب   
ًاء كانوا عربا فلسطينيين أو عبرانيين إسرائيليين، فقد طالبت أحزاب إسرائيلية شطب الفلسطينية، سو

ًالمرشح سابقا والنائب حاليا عوفر كسيف الشيوعي من الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة لشطبه من  ً
 االنتخابات ترشيح القائمة المشتركة العربية العبرية بسبب مواقفه المعادية لالحتالل وقد أيدت لجنة

المركزية شطب ترشيحه ألنها مكونة من ممثلي كافة األحزاب المرشحة لخوض االنتخابات، واألغلبية في 
قرارها يعود لألحزاب اإلسرائيلية اليمينية المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني، ولكن المحكمة رفضت قرار 

  .شتركةًالشطب وثبتت ترشيحه وبات عضوا في البرلمان عن القائمة الم

ٕحزبا الليكود واسرائيل بيتنا، أي نتنياهو وليبرمان، تقدما بطلبين إلى لجنة االنتخابات المركزية   
» دعمها لإلرهاب« لمنع النائبة هبة يزبك من الترشح عن القائمة المشتركة العربية العبرية تحت حجة 

  :وأوردوا دالئل على ذلك بعدد من الوقائع

  .شهيد اللبناني سمير قنطارإعالنها رفض اغتيال ال   -

  .زيارتها لمنزل الشيخ رائد صالح المحكوم باإلقامة المنزلية  -

   أمير : ٤٨مشاركتها في حفل اإلفراج عن األسيرين المفرج عنهما وهما من أبناء مناطق   -
التجمع الوطني الديمقراطي، أحد أحزاب مكونات القائمة البرلمانية  .مخول وراوي سلطاني  
أن النضال الفلسطيني هو كفاح مشروع للتحرر الوطني، يكفله القانون الدولي، ومحاولة «ة أكد المشترك

، وأن »دمغه باإلرهاب، يهدف إلى سحب الشرعية عن حقوق الشعب الفلسطيني وليس عن نضاله فقط
على من ُهبة في مواقفها إنما تعبر عن سياسة التجمع وتلتزم بمواقفه، وأن دعم اإلرهاب تهمة مردودة 

ٕتوصية حزبي الليكود واسرائيل بيتنا تهدف إلى إرباك األحزاب الفلسطينية وجعلها في حالة دفاع .يدعيها
عن النفس بعد السياسة الهجومية التي تقودها القائمة البرلمانية المشتركة، والتجاوب الوطني المتسع من 

مختلطة في التجاوب مع روح العالقات قبل جماهير الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني ال
الوحدوية الجبهوية السائدة بين األحزاب الفلسطينية ونجاح ائتالفها، بل وتوسيع هذا االئتالف بضم حزبي 
القومي العربي وحركة كرامة ومساواة، لقطع الطريق على أي مظاهر انقسامية لدى المجتمع العربي 

توصية الليكود واسرائيل بيتنا بحق النائب هبة يزبك،  .اضعة مهما كانت متو٤٨الفلسطيني داخل مناطق 
تعبير عن حالة العداء العنصري للمجتمع العربي الفلسطيني أصحاب األرض الحقيقيين والدالين على أصل 
البالد وهويتها وتاريخها وتراثها، إضافة إلى حالة الغضب الداخلي الكامن في نفوس قادة وقواعد األحزاب 

ة نحو حالة الوحدة السائدة لدى األحزاب الفلسطينية وزيادة تمثيلها الذي سيؤثر على سياسات اإلسرائيلي
ًحكومات المستعمرة وحتى على شكل تمثيلها ومكوناتها، فهي المرة األولى التي يتم النقاش علنا أن 
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المؤسسة  ونوابه باتوا على أبواب أن يكونوا شركاء في ٤٨المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 
السياسية والبرلمانية اإلسرائيلية، ولم يعودوا مجرد أصوات احتجاجية ال قيمة لها في الوزن السياسي 

  .اإلسرائيلي

  ١٩ ص٢٢/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  اخبار باالنجليزية
  

Awaiting the ‘Deal of the Century’ 
Hasan Abu Nimah  
President Donald Trump is weighing whether to publish his so-called “Deal of the 
Century” before the Israeli elections on March 2, according to a report from Axios by 
Barak Ravid. 
The plan, already about three years old, has been postponed several times. Many, including 
this writer, predicted it has no chance of success, and although it’s final details are not 
know, the Palestinians have already rejected it. Even the Arab states, which the Trump 
peace team expected would support and even finance it, have maintained a cautious stance. 
Last summer, peace project manager Jared Kushner convened a conference in Bahrain to 
reveal the economic part of the plan, in the hope of tempting the reluctant parties to 
reconsider. The effort barely left an impact. Not many took the promise and the lavish 
figures included in the economic vision seriously. Probably the Bahrain document made the 
presumed financiers even more apprehensive. 
The repeated postponements of the plan were rightly interpreted as signs of hesitation from 
its creators themselves as they realised the mounting difficulties ahead. There were 
concerns on the part of the US peace team that even Israel would decline any clauses that 
might offer something to the Palestinians no matter how meager. 
The question then is what is left to be revealed? 
Not many question that the plan was manufactured in Israel. It was tailored to meet long-
contemplated Israeli territorial ambitions to controlling most of the Arab territories 
occupied in June 1967. 
So far, much of that has been granted even if just on paper. Trump already recognised 
Jerusalem as the capital of Israel. He also recognised Israel's annexation of the Syrian 
Golan Heights. And most recently, Washington has declared the Israeli colonies built on 
occupied Palestinians lands legal. 
Although all the decisions are flagrant violations of international law and of UN resolutions 
approved by the US itself, they still encourage additional Israeli unilateral measures and 
violations, particularly the acceleration of colonisation of Palestinian land. 
Israel has been very happy with what has been achieved so far. But from its perspective, 
the steps taken are by no means adequate. Israel hopes that during the Trump 
administration, the Palestinian issue will be completely liquidated by turning the current 
status quo into a final settlement. 
Israel wants the Palestinians to relinquish once and for all any talk about the right of 
return, hence the US attempts to terminate the mandate of UNRWA, the UN agency for 
Palestine refugees, and to permanently settle the refugees where they currently are. 
Territorially, Israel wants to annex the West Bank settlements with additional expansions 
including the Jordan Valley and "Area C", some 60 per cent of the occupied West Bank. 
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This may happen if Netanyahu wins the upcoming March elections as it is undoubtedly 
part of the "peace" plan. 
In return, the Palestinians would be granted administrative rule in the little land left, and 
possibly an insecure link with Gaza. 
The most the Palestinian can hope for would be that they are allowed to survive in the West 
Bank and Gaza as long as they behave. The entire Palestinian area, with whatever internal 
security and repression apparatus it may be permitted to have, would remain under full 
Israeli control, much as the situation in the West Bank now. 
Right from the beginning, I predicted no future for the plan and that is still the assessment. 
On top of the Palestinian rejection, there are rejections form Arabs and others, even if not 
clearly declared. 
The UN already rejected all unilateral US decisions regarding Jerusalem, the Golan 
Heights, settlements and UNRWA. Any similar decisions will also be rejected. 
What purpose does the plan have, therefore? The only goal of publishing would be to help 
Netanyahu win the election, and then proceed with annexation. 
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Retreating US gives Israel billions more in military funding 
 
 RamzyHYPERLINK "https://www.jordantimes.com/writer/ramzy-baroud" 
HYPERLINK "https://www.jordantimes.com/writer/ramzy-baroud"Baroud 
Billions of US tax-payers’ money will continue to be funnelled into Israel in the next fiscal 
year, and for many years in the foreseeable future. Republican and Democratic senators 
have recently achieved just that, passing a bill aimed at providing Israel with $3.3 billion in 
annual aid. 
The Bill, co-sponsored by Democratic Senator, Chris Coons and Republican Senator 
Marco Rubio passed on January 9, only one day after Iran struck US positions in Iraq. 
Enthusiasm to push the bill forward was meant as an assurance to Tel Aviv from 
Washington, that the US is committed to Israel’s security and military superiority in the 
Middle East. 
Despite a palpable sense of war fatigue among all Americans, regardless of their political 
leaning, the US continues to sink deeper into Middle East conflicts simply because it is 
unable, or, perhaps, unwilling, to challenge Israel’s benefactors in all facets of the 
American government. 
The maxim “what is good for Israel is good for America” continues to reign supreme 
among Washington’s political elites, despite the fact that such irrational thinking has 
wrought disasters on the Middle East region, and is finally forcing a hasty and humiliating 
American retreat. 
The latest aid package to Israel will officially put into law a “memorandum of 
understanding” that was reached between the right-wing government of Israeli prime 
minister, Benjamin Netanyahu and the Barack Obama administration in 2016. Obama had 
then offered Israel the largest military aid package in US history. 
Senator Rubio explained the passing of the recent bill in terms of the “unprecedented 
threats” that are supposedly faced by Israel. 
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For his part, Senator Coons said that “the events of the past few days”, referring to the US-
Iran escalation, were “a stark reminder of the importance of US assistance to Israel's 
security”. 
Particularly odd in Coons’ statement is the fact that it was not Israel, but US positions in 
Iraq that were struck by Iranian missiles, themselves a response to the killing of Iranian 
military commander Qassem Soleimani. 
Yet, the American funding of Israel’s military adventures continues unabated, despite the 
rapidly changing political reality in the Middle East, and the shifting American role in the 
region as well. 
This further confirms that the blind US support of Israel is not motivated by a centralised 
American strategy, one that aims at serving US interests. Instead, the unconditional, and 
often self-defeating, American funding of the Israeli war machine is largely linked to 
domestic US politics and, indeed, the unparalleled power wielded by the pro-Israel lobby in 
the United States. 
According to the public policy research institute of the United States Congress, 
Congressional Research Centre (CRS), between 1946 and 2019, including the requested 
funds for 2020, US aid to Israel has exceeded $142 billion. 
The vast majority of this funding, over $101 billion,  went directly to the Israeli military 
budget, while over $34 billion and $7 billion were given to Israel in terms of economic aid 
and missile defence funding, respectively. 
It is becoming increasingly obvious that the US no longer possesses a well-defined and 
centralised strategy in the Middle East, with President Donald Trump changing American 
priorities from one speech to the next. However, one key phrase that seems consistent in 
whatever political agenda that is still championed by Washington in the region is “Israel’s 
security”. 
This precarious term seems to be linked to every American action pertaining to the Middle 
East, as it has for decades under every American administration, without exception. Wars 
were launched or funded in the name of Israel’s security; human rights were violated on a 
massive scale; the five-decade — and counting — military occupation of Palestine; the 
protracted siege on the impoverished Gaza Strip and much more, have all been carried out, 
defended and sustained in the name of “Israel’s security”. 
US aid to Israel continues, despite the fact that all American aid to the Palestinians has 
been cut off, including the $300 million of annual US funding to the UN agency responsible 
for the welfare of Palestinian refugees, UNRWA. The latter, which has provided education, 
healthcare and shelter for millions of refugees throughout the years is now, bizarrely, seen 
by both Israel and the US as “an obstacle to peace”. 
Inexplicably, Israel receives roughly “one-third of the American foreign-aid budget, even 
though [it] comprises just 0.001 per cent of the world's population and already has one of 
the world's higher per capita incomes”, wrote Professor Stephen Zunes in the Washington 
Report on Middle East Affairs. 
This massive budget includes much more than the $3.3 billion of annual funding, but other 
amounts and perks rarely make headlines. Anywhere between $500 million to $800 million 
are given to Israel every year as part of a missile defence package; approximately, an 
additional $1 billion benefits Israel in the form of tax-deductible donations, while $500 
billion are invested in Israeli bonds. 
Then there are the loan guarantees, where the US government assumes the responsibility 
for billions of dollars that Israel can access as a borrower from international creditors. If 
Israel defaults on its loans, it is the legal responsibility of the US government to offset the 
interests on the borrowed money. 
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Starting in 1982, Israel has been receiving US aid as a lump sum, as opposed to scheduled 
payments as is the case with other countries. To satisfy its obligations to Israel, the US 
government borrows the money, thus left to pay interest on the loans. Meanwhile, “Israel 
even lends some of this money back through US treasury bills and collects the additional 
interest,” Zunes wrote. 
US relations with Israel are not governed by the kind of political wisdom that is predicated 
on mutual benefit. But they are not entirely irrational either, as the American ruling classes 
have aligned their interestsa , their perception of the Middle East and their country’s role 
in that region with that of Israel, thanks to years of media and official indoctrination. 
Despite the fact that the US is retreating from the region, lacking strategy and future 
vision, US lawmakers are congratulating themselves on passing yet another generous aid 
package to Israel. They feel proud of their great feat, because, in their confused thinking, a 
“secured” Israel is the only guarantor of US dominance in the Middle East, a theory that 
has been proven false, time and time again. 
Ramzy Baroud is a journalist and the editor of The Palestine Chronicle. He is the author of 
five books. His latest is “These Chains Will Be Broken: Palestinian Stories of Struggle and 
Defiance in Israeli Prisons” (Clarity Press, Atlanta). Dr Baroud is a non-resident senior 
research fellow at the Centre for Islam and Global Affairs, Istanbul Zaim University. His 
website is www.ramzybaroud.net 
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Foreign Ministry on EU’s stance from Israeli measures in occupied 
territories: Too little, too late 

  
RAMALLAH, Tuesday, January 21, 2020 (WAFA0 – The Palestinian Foreign Ministry 
said today that the European Union’s rejection of Israeli measures in the occupied 
Palestinian territories, particularly in occupied Jerusalem, and calling on Israel, as the 
occupying power, to abide by international law is a step too little, too late. 
“The Occupying Power has established a sort of immunity against any effects and 
consequences of statements issued by the European Union or its individual member states 
as it continues to commit crimes against our people, throwing against the wall all the 
international condemnations, pleas and expressions of concern,” it said in a statement. 
The Ministry affirmed that “contentment with statements of rejection of occupation 
measures remains shy, weak and late, and does not rise to the level of the problem and the 
responsibilities of the European Union and its member states.’ 
It called on the EU “to take a stronger position to confront the open battle over 
Jerusalem.” 
The Ministry said Israel continues to take over Palestinian homes after kicking their 
residents out of them and turn them over to Jewish settlers, issue demolition orders against 
dozens of homes and continues excavations under Old City homes, not to mention the daily 
provocations at Al-Aqsa Mosque and city schools, and settlement construction. 
T.R./M.K. 
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