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٤

  شؤون سياسية

  ًالجامعة العربية تدعو لحشد المواقف دفاعا عن القدس

ًدعت الجامعة العربية لحشد المواقف العربيـة دفاعـا عـن المركـز القـانوني للقـدس  - بترا -القاهرة 
وقال األمـين العـام للجامعـة أحمـد أبـو الغـيط .بعد ما تردد بشأن نية دولة هندوراس نقل سفارتها إلى القدس

ًام أي دولة على مثل هذه الخطـوة يمثـل انتهاكـا صـريحا لمبـادئ القـانون الـدولي التـي تعتبـر القـدس أن إقد ً ُ
ُأرضــا محتلــة، وتحظــر نقــل الــسفارات إليهــا قبــل حــسم وضــعها عبــر المفاوضــات بــين الجــانبين الفلــسطيني  ً

 .واإلسرائيلي

 ١٦ ص٧/١/٢٠١٩الغد 

***  

 بأنفاق البلدة القديمة بالقدس" نبولتون وفريدما"ردود فعل غاضبة إزاء جولة 
 

 القومي األميركي جون بولتون برفقة األمنجولة مستشار  أثارت – ابراهيم  كامل– القدس المحتلة
 اإلسرائيلية أسـفل الحـي اإلسـالمي وسـاحة األنفاق، ديفيد فريدمان أمس في أبيبالسفير األميركي لدى تل 

 األوقـــاف اإلســـالمية فـــي البلـــدة القديمـــة بالقـــدس المحتلـــة ردود فعـــل غاضـــبة، اعتبرتهـــا يوالراضـــالبـــراق 
ٕية ودينية اسـتفزازا مقـصودا لمـشاعر المـسلمين واقـرار مـن قبـل واشـنطن واإلدارة شخصيات سياس ً  األميركيـةً

ونظـم أمـس أنـصار الهيكـل .باالنتهاكات اإلسرائيلية بحق القدس المحتلة والمقدسـات اإلسـالمية والمـسيحية
بلـدة القديمـة فـي  الأسـفل الـسرية األنفـاقالمزعوم وحاخامـات حـائط البـراق جولـة لــ بولتـون وفريـدمان فـي 

وعقـب ."واألنفـاقالقدس المحتلة واسـتمع لـشرح موسـع مـن قبـل الحاخامـات ومرشـدين عـن هـذه الحفريـات 
رئـــيس الهيئـــة اإلســـالمية العليـــا خطيـــب المـــسجد األقـــصى المبـــارك الـــشيخ عكرمـــة صـــبري علـــى الجولـــة 

إلسالمي ومحاولة إلعطـاء صـورة ان هذه الجولة االستفزازية هي اعتداء على الوقف ا) الرأي(ـاالستفزازية ل
تهويديه للمدينـة وهـذا يـدلل الـدعم األميركـي المطلـق لـسلطات االحـتالل وانتهاكاتهـا الخطيـرة بحـق المـسجد 

بـان خطـوط صـفقة القـرن بـدأت تظهـر " :وأضـاف عكرمـة. اإلسـالمية فـي القـدس المحتلـةواألوقافاألقصى 
سرائيلي لمدينـة القـدس ومـا تحـاول سـلطات االحـتالل خطوة تلو خطوة، الن هذه الصفقة ترسخ االحتالل اإل

ونستهجن ما صرح به عضو بلدية القدس .القيام به هو طمس الوجه الحضاري اإلسالمي للمدينة المقدسة
 هـذه المدينـة ترمـز أسـوارالمحتلة بهدم اسوار البلدة القديمة بـدعوى تنفيـذ الوحـد بـين شـطري المدينـة الن 

وكان انضم بولتون لفريـدمان بجولـه مـصحوبة بمرشـدين فـي .عهد العثماني الزاهرللحضارة اإلسالمية في ال
، واطلـع علـى المعبـد اليهـودي فـي "الجـدار الغربيـة التـراث سـتريت"األنفاق مع رئيس مجلس إدارة مؤسـسة 

الجزء الغربي من ساحة البـراق ووقـف فـي وسـط مجموعـة مـن المهندسـين والحاخامـات يـستمع لـشرح عـن 
وكتـب بولتـون فـي سـجل الـزوار بعـد جولـة فـي أنفـاق . تحضير لبناء الهيكل المزعوم فـي القـدسعمليات ال



 
٥

إن هـذا " الحـي اإلسـالمي والمدرسـة التنكزيـة اإلسـالمية وحمـام العـين وأسـفل منطقـة سـوق القطـانين أسفل
 سـر اللجنـة نأمـيواسـتنكر . وفـق زعمـه"منذ بداية حضارتنا المـشتركة، إنجاز كبير ال ينسى كل هذا التاريخ

قيــام بولتــون وفريــدمان، ،  العبــاراتبأشــدالتنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلــسطينية الــدكتور صــائب عريقــات 
البلـدة القديمـة  إلـى بانتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية والتجول برفقة مسؤولين مـن سـلطة االحـتالل

الفوضـى والعنـف وانعـدام  إلـى ارسات تقـود فقـط، عريقات ان هذه المموأكد. لمدينة القدس الشرقية المحتلة
ولن تغير من حقيقة التـاريخ والحاضـر والمـستقبل بـأن القـدس ،  ال تخلق حق وال تنشأ التزاموأنهاالقانون، 

سـوف تبقـى العاصـمة ، واألسـوار التـي ال تهـرم، وكنيـسة القيامـة، ببلدتها القديمة والحـرم القدسـي الـشريف
مـن جهتـه، قـال وزيـر شـؤون . زوال إلـى اإلسـرائيليالحتميـة األخـرى ان االحـتالل و، األبدية لدولة فلسطين

ان الجولة استفزاز للمشاعر ومس بقدسية واستهتار بـالحقوق، ) الرأي(ـالقدس المهندس عدنان الحسيني ل
المـسجد  البلـدة القديمـة وأسـفل التـي تجريهـا الـسلطات اإلسـرائيلية واألنفاقولن هذا االقتحام لساحة البراق 

 األوقاف التي هي جميعها وقف إسالمي معتدى عليها وكل قرارات اليونـسكو كانـت تنـدد بانتهاكـات وأراضي
ان جولة بولتن والمستوطن السفير األميركي فـي سـاحة البـراق  إلى ولفت.االحتالل لهذه األوقاف اإلسالمية

وتأييد وموافقة أميركيـة وهـذا يعتبـر تحـدي  يؤكد بان كل ما تقوم به الحكومة اإلسرائيلية هو بدعم واألنفاق
  .سافر لحقوق الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين في هذه المدينة

  ٨ص/٧/١/٢٠١٩الرأي 

*** 

  باألشهر المقبلة" صفقة القرن"واشنطن تنفي نيتها إعالن 

يكيـة أعلن السفير األمريكي لدى االحتالل اإلسرائيلي، ديفيد فريدمان، األحد، أن خطة الـسالم األمر
في الشرق األوسط، المعروفة إعالميا بصفقة القرن، لن تنشر قريبا، خالفا للتقارير التي تحدثت أن البيت 

وبحسب ما نشرته صحيفة .أبريل المقبلين/ فبراير ونيسان/ األبيض من المفترض أن يعرضها ما بين شباط
بوعين ونصف أن اإلعالن عـن إجـراء ، فإن مسؤول كبير في البيت األبيض أكد قبل نحو أس"إسرائيل اليوم"

االنتخابــات اإلســرائيلية ســيؤثر علــى تــاريخ نــشر صــفقة القــرن، مرجحــا أن تنــشر الخطــة قبــل نهايــة أبريــل 
يذكر أن الكنيست اإلسرائيلي أعلن حل نفسه بعـد دعـوة رئـيس حكومـة .، وهو ما نفاه اليوم فريدمان٢٠١٩

وكـان الـرئيس األمريكـي .أبريـل المقبـل/ بـات مبكـرة فـي نيـساناالحتالل بنيـامين نتنيـاهو، وقـرر إجـراء انتخا
، ونقل سـفارة الواليـات "عاصمة إلسرائيل"، االعتراف بمدينة القدس ٢٠١٧ديسمبر / قرر، في كانون األول

  )٢١عربي  (. من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة٢٠١٨مايو / المتحدة في أيار

  ٦/١/٢٠١٩فلسطين اليوم 

***  

  



 
٦

  ألمم المتحدة بالكشف عن األنفاق أسفل القدسمطالبة ل
 

األمم المتحـدة  اهللا حكومة التوافق في رام اهللا برئاسة رامي الحمد طالبت – اآلن  فلسطين– رام اهللا
 .بتشكيل فريق دولي للكشف عن األنفاق التي أنشأها االحتالل اإلسرائيلي في القدس

فـاق أسـفل المـسجد األقـصى المبـارك وفـي محـيط وقال محـافظ القـدس، فـي بيـان لـه األحـد، إن األن
ّالبلــدة القديمــة وبلــدة ســلوان تعــد بالغــة الخطــورة، مــشيرا إلــى أن إســرائيل تقــوم بعمــل تغييــرات تاريخيــة فــي 
المدينة المقدسة، وعلى األمم المتحدة أن تقوم بواجبها تجاه المدينة المحتلة، بحسب قرارات مجلـس األمـن 

  ".واألمم المتحدة

ّفـي سـلوان، قـد حـذر مـن خطـورة اسـتمرار أعمـال الحفـر وتفريـغ " مركز معلومات وادي حلوة"وكان 
 منـزال فـي ٧٠ّ، وبـين وجـود أكثـر مـن "وادي حلوة"األتربة أسفل المسجد األقصى وبلدة سلوان، خاصة حي 

  .الحي تضرر بفعل تلك الحفريات

 أنفـاق متـشعبة أسـفل حـي وادي ّوبين المركز أن سلطات االحتالل تواصـل أعمـال الحفـر فـي شـبكة
سـاحة بــاب (االسـتيطاني " كيـدم"ًحلـوة، تبـدأ مـن منطقـة العــين مـرورا بـشارع الحـي الـرئيس باتجــاه مـشروع 

  .)السور الغربي للمسجد(ً، وصوال إلى ساحة البراق "مدينة داود"، والبؤرة االستيطانية )المغاربة

  ٦/١/٢٠١٩ اآلن فلسطين

***  

  اعتداءات

  أنفون اقتحاماتهم االستفزازية للمسجد األقصىمستوطنون يست
 

المبارك  األقصى استأنفت الجماعات اليهودية المتطرفة اليوم األحد، اقتحاماتها االستفزازية للمسجد
 .بعد عطلة يومي الجمعة والسبت

وجرت االقتحامات مـن بـاب المغاربـة عبـر مجموعـات صـغيرة وبحراسـة مـشددة مـن قـوات االحـتالل 
  .في جوالتهم المشبوهة حتى مغادرتهم المسجد من جهة باب السلسلة المستوطنين لتي رافقتالخاصة، ا

  ٦/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  

  

  

  



 
٧

  "أدوميم معاليه" في جديدة استيطانية وحدة ٤٥٩ بناء بصدد االحتالل :القدس
 

 "كيـدم كيكـار" منطقـة فـي جديـدة سـكنية وحدة ٤٥٩ لبناء مخططات لتنفيذ االحتالل سلطات تستعد
 شــرق جنــوب ديــس وأبــو العيزريــة بلــدتي فــي المــواطنين أراضــي علــى المقامــة أدومــيم معاليــه بمــستوطنة

 .المحتلة القدس

ــول"  وقالــت ــر ك ــة "هعي ــل" :العبري ــي أســبوعين قب ــانون منتــصف وف ــشرت األول ك  اإلســكان وزارة ن
 الـوزارة وتطلب فيه، سكنية وحدة ٤٥٩ ءبنا المقرر من الذي كيدم، كيكار في البناء موقع لتطوير مناقصة

 األرض تحت شبكات ومد استنادية جدران ٕواقامة شوارع، وتعبيد ترابية، أعمال لتنفيذ ًعروضا المناقصة في
 ".كيدم كيكار في

 فـي العمـل سـيبدأ ذلـك وفـور العـروض، لتقـديم ِاآلخـر كانون شهر من العاشر تاريخ حدد" :وتابعت
 لبنـاء تحتيـة بنـى إقامـة األعمـال تتـضمن أنه إلى مشيرة ،"شيكل مليون ٢٠ قصةالمنا حجم ويبلغ الموقع،

 عليـه اتفقـت شـامل مخطـط مـن ًجـزءا المخطط هذا تنفيذ ويأتي األيام، هذه في تسوق سكنية وحدات ٤٥٩
 ومـشاغل تجاريـة ومبـان السكنية، الوحدات آالف تسويق على وينص اإلسكان، ووزارة أدوميم معاليه بلدية

 .٢٠٢٥ العام حتى االستيطانية المدينة في ًموقعا ١٥ في

 وثقافيـة رياضـية ومراكـز ومـدارس ُوكـنس عامـة لمؤسـسات مبـان سـتقام السكنية للوحدات ٕواضافة
 .رياضية وقاعات

 مجــرد هــو كيــدم كيكــار فــي المــشروع" :أدومـيم معاليــه مــستوطنة بلديــة رئــيس "كــسرائيل بنــي" وقـال
 مـن آالف إليهـا ويـضاف وتتطـور وتتوسـع القادمـة الـسنوات في ستكبر أدوميم يهمعال ..البناء ظاهرة بداية

  ".الجدد السكان

  ٦/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

 دعوات يمينية متطرفة لهدم أسوار البلدة القديمة بالقدس

 عضو "أرييه كينج" نددت الخارجية الفلسطينية، أمس األحد، بدعوة اإلسرائيلي - فلسطين المحتلة 
وقالت الخارجية في بيان صحفي إن . جلس بلدية القدس، لهدم مقاطع من أسوار المدينة القديمةم
ْوطالبت العالمين العربي واإلسالمي .  تمثل تصاعد الحرب التهويدية ضد المدينة ومحيطها"الدعوة"
   ."التعامل بجدية مع دعوات هدم أسوار القدس"بـ

 الدولي واألمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف المخططات كما دعت الخارجية الفلسطينية، المجتمع
   .اإلسرائيلية

وكان كينغ وهو أحد نشطاء اليمين المتطرف في إسرائيل، وعضو في بلدية القدس دعا إلى هدم 
ًوكتب كينغ المرشح ليكون نائبا لرئيس بلدية القدس . أسوار البلدة القديمة بهدف توحيد شطري القدس



 
٨

يسبوك، أنه يجب رفع حصار المواصالت المفروض على البلدة القديمة ومواقعها عبر صفحته على ف
  .التاريخية من خالل هدم أسوارها

في ساعات الصباح، اصطدمت شاحنة النفايات بباب المغاربة أثناء محاولتها الخروج «وأضاف 
أحد يستطيع الخروج أو ال . من البلدة القديمة، ولم تتمكن من مواصلة السير للوصول إلى خارج األسوار

الدخول عبر بوابة المغاربة، وهذه فرصة ذهبية إلعادة النظر في فكرة إزالة أسوار السلطان سليمان 
  ."القانوني

لقد تم بناء السور، الذي ما زال يقف مكانه حتى بعد مئات السنين، بناء على أوامر طاغية "وتابع 
الذي حكم المنطقة بال منازع في القرن السادس عشر مسلم يدعى سليمان القانوني، الحاكم العثماني 

لقد نجا السور المحيط بالبلدة القديمة من الحروب والثورات "وواصل . "وبنى السور لحماية مدينة القدس
. "كان ينبغي إزالة السور، إن لم يكن كله، فعلى األقل معظمه: وفي رأيي.. والخيانات والحوادث وغير ذلك 

السور سيربط المدينة القديمة، ببقية المناطق وسيزيل حصار المواصالت المفروض على واعتبر أن إزالة 
  ."المدينة القديمة ومواقعها التاريخية

وزعم كينغ أن إزالة سور سليمان ال يشكل انتهاكا للسيادة، وال لموقع ديني، بل هو مجرد خطر 
بأن المدينة مقسمة، ) يد وغير الصحيحغير الج(اجتماعي وبيئي في قلب القدس، وبالطبع يعطي الشعور 

  >>...وفق نص ما كتب

  ١ص/٧/١/٢٠١٩الدستور 

***  

  شؤون مقدسية

  "الخان األحمر"ًدعوات العتبار يوم الجمعة تصعيدا للمقاومة لحماية 
 

والبيــرة، إلــى توســيع المــشاركة الــشعبية فــي  رام اهللا دعــت القــوى الوطنيــة واإلســالمية لمحافظــة
لمخططــات التطهيــر واالســتعمار االســتيطاني فــوق األرض الفلــسطينية،  ية والتــصديالمــسيرات األســبوع

والـدعوة لحمايـة خـان  لتصعيد المقاومة فـي المغيـر والريـسان وبلعـين ونعلـين ًالجمعة المقبلة يوما  واعتبار
 .األحمر في القدس المحتلة

المقبلـة للمزايـدات " سـرائيليةاإل" استخدام االنتخابـات"وفي بيان صحفي لها اليوم، حذرت القوى من 
الفلسطينية باالستيطان، ومحاوالت تثبيـت األمـر الواقـع وتنفيـذ سلـسة  األرضالداخلية بالمزيد من استباحة 

ًالجبناء، واستخدام الدم الفلسطيني قربانـا للدعايـة  المستوطنين االعتداءات التي يقوم بها قطعان جديدة من
 ".االنتخابية



 
٩

باألســرى ومــشاريعه  المتعلقــة" اردان" لتــصريحات وزيــر حكومــة االحــتالل كمــا عبــرت عــن رفــضها
التـداعيات لهـذه القـرارات الفاشـية التـي سـيكون  المشبوهة، محملة المسؤولية الكاملة إلدارات السجون عـن

األبطـال فـي  األسـرى وخارجهـا، تأكيـدا علـى االلتفـاف الـشعبي والـوطني خلـف لهـا نتائجهـا داخـل الـسجون
 .حتالل، والدعوة ألوسع مشاركة في الفعاليات الداعمة لألسرىسجون اال

العقوبــات  ودعــت إلــى توســيع حمــالت المقاطعــة والــشروع بحمــالت دوليــة واســعة مــن أجــل فــرض
شـراكة أو أعمـال مـع االحـتالل لمقاطعـة  ، داعية الشركات والمؤسسات المتورطـة فـي"إسرائيل"الدولية على 

البرازيـل لوقـف صـفقة الطـائرات بـدون طيـار والتراجـع عـن قرارهـا نقـل  تـدعووسحب اسـتثماراتها منهـا، كمـا 
  .للقدس المحتلة السفارة

  ٦/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  تقارير

َكتاب موجه ِ   واسعة ّضجة ُيثير إلسرائيل القدس ينسب لألطفال ُ
 

ّموجه كتاب أثار – اليوم المغرب – الرباط  جـدال المغربيـة الممتـازة األسـواق فـي ويبـاع األطفال إلى ُ
 فلسطين بخريطة تتعلق مغلوطة تاريخية معطيات لتضمنه االجتماعي، التواصل مواقع عبر واسعين ونقاشا

 كــل لهــا ونــسب "إســرائيل" بدولــة وعوضــها الخريطــة مــن كليــا فلــسطين دولــة حــذفت إذ القــدس، وعاصــمتها
 .األقصى المسجد فيها بما اإلسالمية المعالم

 االجتمـاعي، التواصـل مواقـع عبـر واسـع نطـاق علـى صـفحاته بعـض تـداول تم الذي بالكتا وأظهر
َعلم استعمال  كبيـرا جـدال خلـق الـذي األمـر عاصـمتها، القـدس معتبرا السداسية النجمة من المكون إسرائيل َ

 .التعليقات سيل خالل من واضحا بدا

 النشر دور إحدى تنشره المطالعة أجل من األطفال إلى ّالموجه الكتاب أن متطابقة مصادر وكشفت
ـــين أن دون االقتـــصادية العاصـــمة فـــي ـــداغوجي كمرجـــع يعتمـــد كـــان إذا مـــا يتب ـــدى بب  المـــدارس بعـــض ل

 .ال أم الخصوصية

  ٦/١/٢٠١٩ اليوم المغرب

*** 

  

  

  

  



 
١٠

  ثم تطالب الدول العربية بتعويضهم.. تهجر اليهود" إسرائيل"
 

بحقوق ال تستحقها أو تقدمها، فها هـي اليـوم " سرائيلإ"تطالب  كعادتها –  وكاالت–فلسطين اليوم 
تسعى إلى الحصول على مبـالغ ماليـة ضـخمة مـن دول عربيـة تعويـضا لليهـود المهجـرين منهـا منـذ زمـن، 

التـي قامـت بهـا عناصـر " الترهيـب الترغيـب"لكنها ال تعترف بأنها كانت سببا في هذا التهجير عبر عمليات 
فقـد نقـل نقـل ".دولـتهم الجديـدة"إلجبـار يهـود الـشرق األوسـط علـى الرحيـل إلـى ) الموساد(جهاز المخابرات 

اإلسرائيلي، األحـد، أن الحكومـة اإلسـرائيلية تـسعى إلـى " هاهادشوت"األميركي عن تلفزيون " بلومبرغ"موقع 
مـن  مليار دوالر كتعويض عن الممتلكات التي تركها اليهود، بعدما فروا ٢٥٠الحصول على ما يقدر بنحو 

اســتأجرت شــركة " إســرائيل"وذكــر التقريــر أن .دول بالعــالم العربــي والــشرق األوســط، وهــاجروا إلــى تــل أبيــب
وأضــاف .إحــصاء دوليــة، لــم تكــشف عنهــا، لتقــدير األضــرار التــي تعــرض لهــا اليهــود قبــل تأســيس دولــتهم

ــار دوالر، هــي قيمــة الممتلكــات٥٠ستــسعى للحــصول علــى " إســرائيل"أن " هاهادشــوت"  اليهوديــة فــي  ملي
تــونس وليبيــا، بينمــا مــن المتوقــع أن تــصل قيمــة المطالبــات المتعلقــة بأصــول اليهــود فــي المغــرب والعــراق 

أنهـا كانـت سـببا فـي " إسـرائيل"وبهذه الخطوة، تتناسى . مليار دوالر٢٠٠ٕوسوريا ومصر وايران واليمن إلى 
التـي كـان مؤسـسو الدولـة " اإلبـادة والفنـاء"م تهجير اليهود العرب من دولهم إلى الدولة الوليدة، تحت مـزاع

بعـدة عمليـات إلجبـار اليهـود فـي الـدول العربيـة علـى " إسـرائيل"وقامـت .اليهودية يبالغون في الحديث عنها
التي دفعت يهود العراق إلى اللجوء عبر وقوفها وراء " عزرا ونحميا"الهجرة إليها، ومن أشهر هذه العمليات 

ثـم . معابد يهودية، ومتـاجر ومقـاه كانـت مملوكـة ليهـود العـراق أو يتـرددون عليهـاعمليات تفجير استهدفت
 ألف يهودي عراقي على الهجرة ١٢٣انتشرت في أنحاء شائعات بترهيب اليهود، أجبرت في نهاية المطاف 

أما في اليمن، فقـد أدت الفتنـة والقالقـل التـي أثارهـا عمـالء الموسـاد إلـى .١٩٥١بحلول عام " إسرائيل"إلى 
 ألـف يهـودي يمنـي إلـى إسـرائيل بحلـول عـام ٥٠التـي تـم بفـضلها تهجيـر نحـو " بساط الـريح"نجاح مهمة 

ولم يختلف األمر كثيرا فـي مـصر التـي ال تـزال تنتـشر فيهـا شـائعات أن الـرئيس الراحـل جمـال عبـد .١٩٥٠
ن معاديا لليهود وأجبرهم على التهجير، فعمليات التفجير التي استهدفت متـاجر اليهـود وشـائعات الناصر كا

الرعب والترهيب لعبت دورا في دفع يهود مصر للرحيل، وهو األمر الذي بلغت ذروته بوقوع العدوان الثالثي 
تتــضمن كــل  قانونــا يلــزم ســلطات االحــتالل بــأن ٢٠١٠وكــان الكنيــست ســن عــام .١٩٥٦علــى مــصر فــي 

موضوع تعويض اليهود العرب عن ممتلكـاتهم التـي تركوهـا وراءهـم، لكـن " إسرائيل"مفاوضات سالم تجريها 
وتـأتي خطـوة التعـويض الحديثـة التـي . شـهرا١٨الفحص الشامل لتقدير هذه الممتلكات لم يبدأ إال في آخر 

  .مزعومة، يتوقع اإلعالن عنها قريباأعلنت عنها وسائل إعالم إسرائيلية بالتزامن مع خطة سالم أميركية 

  ٦/١/٢٠١٩فلسطين اليوم 

***  



 
١١

 ٢٠١٨جريمة ارتكبها المستوطنون اإلرهابيون ضد الفلسطينيين العام  ٤٨٢

 جرايسي برهوم

اعترفت أجهزة االحتالل اإلسرائيلي في تقرير نشر أمس، أن عصابات المستوطنين  – الناصرة
 جريمة ١٤٠ جريمة اعتداء ضد الفلسطينيين، مقابل ٤٨٢ )٢٠١٨( اإلرهابيين ارتكبت العام الماضي

، وتبقى هذه احصائيات جزئية لحجم أكبر من الجرائم، منها ال يصل إلى األجهزة ٢٠١٧ارتكبوها في العام 
وهذا انعكاس لسياسة غض الطرف عن ارهاب المستوطنين، . بسبب اليأس، ومنها ال تعترف بها األجهزة

  . األحيانومؤازرتهم في كثير من

 ، اعتداءات بالضرب على الفلسطينيين، ورشقهم "هآرتس"وشملت هذه الجرائم حسب صحيفة 
بالحجارة، إضافة الى اقتحامات قرى فلسطينية، وأحياء في القدس المحتلة، واالعتداء على الممتلكات 

 . والكروم الفلسطينيةوالمقدسات، والبيوت، وبقدر كبير منها، جرائم قطع أشجار الزيتون، وتخريب المزارع
يذكر ان اعتداءات المستوطنين لم تتوقف على مدى عشرات السنين، وفي عدد من الحاالت، تم الكشف 
عن خاليا إرهابية خطيرة، منها من ارتكبت جرائم قتل، ومنها من خططت لجرائم واسعة النطاق، إال أن كل 

ا صورية، ليقبع االرهابيون في سجون عناصر هذه الخاليا مثلت امام محاكم صورية، وفرضت أحكام
مفتوحة، يمضون غالبية ساعات النهار في مراكز عمل، أو معاهد دينية، ويعودون مساء للسجون، وفي 

 سبعة ١٩٩٠مثل اإلرهابي عامي بوبر، الذي قتل في العام  .نهايات األسبوع يكونون في أحضان عائالتهم
 ولكنه خاللها تزوج مرتين، بعد أن قتلت زوجته األولى  عاما،٤٠عمال فلسطينيين، وفرض عليه السجن 

. ”وابنه في حادث طرق ارتكبه اإلرهابي بوبر، وهو عائدا من رحلة نقاهة في الجنوب، خالل المحكومية
كما أن العديد من اإلرهابيين الذين فرضت عليهم أحكاما سابقا، يتحركون في مؤسسات الحكم اإلسرائيلي، 

ولم تحسم المحاكم اإلسرائيلية، حتى اللحظة، في قضية حرق عائلة .يهم اإلرهابيدون أي اعتبار لماض
كما . ، إذ ان عددا من المتهمين ما زالت ملفاتهم مفتوحة٢٠١٦دوابشة في قرية دوما، في صيف العام 

أن قضايا حرق العديد من الكنائس والمساجد لم تحسم بعد، ومن أبرزها حرق كنيسة الخبز والسمك، 
وفي . بحيرة طبريا، قبل ثالث سنوات، إذ تم إطالق سراح عدد من المتهمين، والمحاكم ال تزال عالقةشمال

، أنه اعتقل خمسة عناصر إرهابية من ”الشاباك“سياق متصل، أعلن جهاز المخابرات العامة اإلسرائيلي 
يمة قتل الشهيدة ، بشبهة ارتكابهم جر”القاصرين“المستوطنين، من مدرسة دينية يهودية، وصفهم بـ 

الماضي، برشق سيارتهما بالحجارة في منطقة ) أكتوبر(عائشة رابي وجرح زوجها، في شهر تشرين اول 
 .سلفيت، غربي الضفة

  ١٦ ص٧/١/٢٠١٩الغد 

*** 

  



 
١٢

  فعاليات

  "العيسوية"ًيستضيف وفدا من الداخل الفلسطيني في بلدة  ملتقى أهالي القدس
 

 فــي بلــدة ١٩٤٨الفلـسطيني المحتــل عــام  ًفــدا مــن الــداخلاستـضاف ملتقــى أهــالي القــدس أمـس و
 .شخصيات مقدسية اعتبارية العيسوية وسط القدس المحتلة، بحضور

رئـيس الحركـة  وضـم وفـد الـداخل شخـصيات فلـسطينية قياديـة برئاسـة الـشيخ كمـال الخطيـب نائـب
لقدس يتقـدمهم رئـيس الهيئـة شخصيات ا  التي حظرها االحتالل، بينما كان في استقبالهم وفد مناإلسالمية
عكرمة صبري، ورئيس الملتقى خالد صباح، ومدير المسجد  الشيخ األقصى العليا خطيب المسجد اإلسالمية
 . الشيخ عمر الكسواني، وعدد كبير من وجهاء وشخصيات بلدة العيسويةاألقصى

المـسجد  نتهاكاتوتناول الحاضرون آخر المستجدات والوضع الفلسطيني العام، خاصة ما يتعلق با
 .األقصى، وركز المتحدثون على أهمية توحيد الصف ونبذ الفرقة والخالفات

 ملتقـى أهـالي إلـىوتم في نهاية اللقاء تبادل هدايا تذكارية، وتكريم عدد من الشخصيات باإلضـافة 
  .القدس

  ٦/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  آراء عربية

 دوافع انسحاب أمريكا من اليونسكو

 عزت جرادات

أصبحت الواليات المتحدة األمريكية خارج منظمة ) الثالثاء السابق/ االثنين (مع منتصف ليل *
لما كانت الحروب تتولد : ( في ديباجة إنشائهااليونسكو، ومعها إسرائيل بالتبعية، تلك المنظمة التي تحمل

والتي تعني بخمسة برامج رئيسية لخدمة ) في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون السالم
المجتمع الدولي والتعاون في مجاالت التعليم والعلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية واإلنسانية، والثقافة، 

وليست هذه .افة ألمور أخرى متجددة كمواقع التراث الثقافي اإلنساني العالميواالتصاالت واإلعالم، باإلض
هي المرة األولى التي تنسحب فيها الواليات المتحدة األمريكية من هذه المنظمة، فقد اتهمت بعض الدول 

الث والدول الغربية وبخاصة الواليات المتحدة وبريطانيا، اتهمت المنظمة بالبيروقراطية وحشد دول العالم الث
على التوالي، ) ١٩٨٥(و ) ١٩٨٤(االشتراكية ضد النظام الغربي، فكان انسحابهما عام / الشيوعية 

كانت الدوافع  م٢٠٠٣كما عادت الواليات المتحدة األمريكية عام ) م١٩٩٧(واستمرت بريطانيا حتى عام 
ل إلى نظام دولي عادل الحقيقية لذلك االنسحاب رفض سياسة المنظمة في محاولتها الجادة للوصو

األمريكية من خالل الحوار وتأصيل / ومتوازن يحترم التنوع الثقافي والتعددية في مواجهة الهيمنة الغربية
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المساواة بين الشعوب في هوياتها ومقوماتها؛وربما شعرت الواليات المتحدة األمريكية آنذاك إن 
في المساواة في التصويت بين دول ) وقراطيةديم(ليست في صالحها فال ترى ) ديموقراطية اليونسكو(

) الفرانكفونية(وكان غيابها فرصة النتصار ... عظمى ودول صغيرة، فالديموقراطية الثقافية ال تناسبها
عام (أما االنسحاب الجديد ألمريكا .لغة دولة المقر، لغة رسمية لليونسكو... بإقرار اللغة الفرنسية 

ًنظمة وأدائها، وجاء انتصارا سياسيا إلسرائيل، عندما وافقت المنظمة ًفكان بعيدا عن دور الم) ٢٠١٧ ً
في ) ّبالتحيز(ًعضوا على انضمام فلسطين إلى المنظمة، متهمة إياها ) ١٩٥(أعضاء من ) ١٠٧(بأغلبية 

 أما . اإلسرائيلي، وهي التي تعلن تحيزها إلسرائيل في جميع المحافل والمنظمات الدولية- النزاع الفلسطيني
بشأن ) اليونسكو(الدافع األهم لالنسحاب الثاني، فهو االستجابة للشكوى اإلسرائيلية في خالفاتها مع 

ًمواقع التراث الثقافي ومكانة القدس تحديدا وتراثها التاريخي والثقافي، فقرارات اليونسكو المتعلقة بعدم 
م القدسي الشريف، أثارت الدوائر وجود أي ارتباط لليهود بالمقدسات الدينية في القدس، وبخاصة الحر

وكانت ردود الفعل .الصهيونية واإلسرائيلية، وامتد ذلك إلى الموقف األمريكي المتحيز واالنتصار إلسرائيل
%) ٢٢(ّالدبلوماسية معبرة عن أسف بعض الدول النسحاب الواليات المتحدة األمريكية التي تمول حوالي 

سيين اعتبر ذلك بمثابة حرب أمريكا لنفسها ورفضها مفهوم من ميزانية اليونسكو، وبعض الدبلوما
ًفيما رأى البعض اآلخر أن اليونسكو ستكون في وضع أفضل، جوهريا ال ماليا، ). الديموقراطية الثقافية( ً

ومن الجدير بالذكر أن االنسحاب قد ال يؤثر بقوة من الناحية المالية على المنظمة .بدون وجود أمريكا
ًعا ماديا صعبا مزمنا ومنذ عام التي تعاني وض ً   .حسب التقارير المنشورة والسنوية لمن يتابعها) ٢٠١١(ً

ًومع أن قرارات اليونسكو ال تحمل طابعا تنفيذيا على الساحة الدولية، إال أن سياساتها الثقافية  ً
وضع احترام عالمي تظل م... والتربوية والعلمية والشؤون العالمية األخرى كالمناخ واالحتباس الحراري الخ

  .ًوالمقدسي أيضا...وهذا يشمل قراراتها في قوائم التراث العالمي واإلنساني... ًأن لم يكن دوليا

  ٩ص/٧/١/٢٠١٩الدستور 

*** 

 استقواء صهيوني واضح

 كمال زكارنة

 ١٩٤٨اعدت دولة الكيان المحتل، قائمة طويلة بممتلكات اليهود الذين هاجروا الى فلسطين عام 
من الدول العربية وايران، بواسطة مدقق حسابات اجنبي لم تكشف عن اسمه، واحصت المبالغ التي 

ع ترليون دوالر، وهي تستعد لطرحه على اعتبرتها ثمنا لتلك الممتلكات وتعويضا عنها ووصل المبلغ الى رب
الطاولة بالتزامن مع اعالن صفقة القرن من قبل الرئيس االمريكي دونالد ترمب، المتوقع خالل حملة 

الصهاينة الذين اغتصبوا .االنتخابات االسرائيلية في نيسان المقبل دعما لرئيس وزراء االحتالل نتنياهو
لجوالن السوري، وقبلهما سيناء المصرية والجنوب اللبناني، يسعون كامل فلسطين من النهر الى البحر وا
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الى الزام دوال عربية بتعويض اليهود الذين هاجروا الى فلسطين طواعية، واستولوا على بيوت وممتلكات 
ّالشعب الفلسطيني الذي هجرته عصابات االرهاب واالجرام الصهيونية من ارضه، وأتت بهم الى مدن وقرى 

عد اجبار اصحابها بالقوة على الرحيل منها، وسكنوا البيوت الجاهزة والمجهزة، واستغلوا االرض فلسطين ب
والمزارع والبيارات، واغتصبوا كل شيء فوق االرض وتحت االرض، وستملكوه بقوة السالح وارتكاب المذابح 

كها اليهود بمحض والمجازر بحق ابناء الشعب الفلسطيني، كل هذا ليس له ثمن، اما البيوت التي تر
 مليار دوالر، وعلى الدول العربية دفعها للكيان ٢٥٠اختيارهم في بعض الدول العربية، فانها تساوي 

الصهيوني، كما تقول الرواية الصهيونية، في رسالة تحمل في طياتها تهديدا مبطنا لتلك الدول، وتفوح 
فة، مع االعالن عن تفاصيل صفقة القرن منها رائحة استقواء نتنة، سوف تزداد الرائحة انتشارا وكثا

االمريكية المرفوضة جملة وتفصيال، ومحاولة فرض بنودها ومرفقاتها بالقوة على الجميع، اي على العرب 
يرى .والفلسطينيين، النها من االلف الى الياء لصالح االحتالل وخدمة مشروعه التوسعي في المنطقة

 مثل هذه المطالب، في هذه المرحلة التي ال تخالف االدارة الكيان المحتل بأن الفرصة مواتية لطرح
ذلك، التراجع عن سحب القوات االمريكية من سوريا بناء  االمريكية فيها طلبا صهيونيا، وآخر دليل على

من الذي يجب ان  على طلب نتنياهو، ووفقا لرغبته وخطته، حتى اصبح القرار االمريكي يطبخ في تل ابيب
تعويض، علما بأن اصحاب االراضي المحتلة الشرعيين العرب والفلسطينيين، لم ولن يبيعوا يدفع الثمن وال

سنتمترا واحدا من اراضيهم وممتلكاتهم، التي اغتصبها الصهاينة منهم بالقوة لو فرشوها ذهبا، لكنه سؤاال 
مكن ان يستقبل منطقيا للرد على هكذا طلب صهيوني وقح وساذج، مع ان زمان الشقلبة الذي نحن فيه، ي

تشير التقديرات ان اليهود .روايات اكثر سخافة من الرواية الصهيونية تلك، المدعومة امريكيا بال حدود
الذين هاجروا الى فلسطين من الدول العربية عام النكبة، ضاعفوا في ذلك الوقت عدد اليهود في فلسطين، 

لالحتالل الصهيوني، ساعد كثيرا في تمكين اليهود وشكلوا قوة سكانية وفرت دعما معنويا بشريا استراتيجيا 
والعصابات الصهيونية المسلحة من احتالل المزيد من المدن والقرى الفلسطينية شمال فلسطين، وكان لهم 

الدول العربية المعنية، يجب ان يكون لها موقفا .دور كبير وهام في تثبيت الوجود اليهودي في فلسطين
الل الجامعة العربية، يرفض هذا العراء الصهيوني، ويطالب الكيان المحتل موحدا حازما وحاسما من خ

   .بالتعويض عن معاناة الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة، والسوري في الجوالن المحتل

  ٩ص/٧/١/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  آراء عبرية مترجمة

 علينا الطالق من كفر قاسم
 

  هارتس- جدعون ليفي

ـــات كب ـــر قاســـميافطـــة اعالن ـــى كف ـــادمين ال ـــستقبل الق ـــرة ت ـــق مـــن : "ي ـــت ألن نتطل ـــد حـــان الوق لق
صـورة موشـيه كحلـون تظهـر فيهـا، هـذه ". قادة مـن اجـل امـن اسـرائيل"اليافطة هي من قبل ". الفلسطينيين

فـي المكـان .اليافطة معروضة هنا على مدخل المدينة العربية التي ذكراها التاريخيـة مـشحونة بـشكل خـاص
ليـذكر شـعب اسـرائيل : "ب فيه أن توضع اليافطة للذكرى السوداء وعليها منقوش العار األبـديالذي كان يج

، يتحـدى جنـراالت االحتيـاط " رجـل وامـرأة الـذين قتلـتهم قواتنـا فـي المذبحـة الفظيعـة التـي حـدثت هنـا٤٧الــ 
ليـسارية لكبـار جهـاز أهـال وسـهال بالحملـة ا. الناجين من المذبحة وأحفادهم وكأنه لم تكن المذبحـة تكفـيهم

لماذا بالذات على مدخل كفر قاسم وليس فـي كفـار شـمرياهو؟ هـل ستـشارك هـذه المدينـة . االمن السابقين
؟ هـل سيـسألها أحـد مـا عـن رأيهـا؟ ربمـا أن اليافطـة موجهـة "الطالق من الفلـسطينيين"في يوم ما في قرار 

الذي يؤدي الى المدينة العربيـة الكبـرى فـي ايضا الجسر .ايضا لهم، حيث منها ايضا سيحين وقت الطالق؟
صراصـير "اسرائيل، الناصرة، والذي يحمل ليس صدفة إسم رفائيل ايتان، الذي يكره العرب الذين وصـفهم بــ 

مثل العدد الذي ال يحصى من الشوارع التي تحمل أسـماء حاخامـات اشـكناز منـسيين بالـضبط فـي " مسممة
االسـتفزاز فـي كفـر قاسـم، باسـم القـادة الـذين يتفـاخرون بكـونهم نـشطاء قلب يافا العربية، هكـذا ايـضا هـذا 

سـالم متـأخرين، يحملـون مـشاعر الــذنب علـى افعـالهم االمنيـة، والتـي قــاموا خاللهـا بالتنكيـل بمـن يريــدون 
مستـــشارو الطـــالق الجـــدد، الجنـــراالت، فـــي ذروة حملـــتهم القنـــاع االســـرائيليين بتأييـــد .الطـــالق مـــنهم اآلن

 األولوية الطالق هذا المفهـوم محفوظـة لالسـف لعـاموس عـوز التـي اسـتخدمها فـي مقـال لـه فـي .مواقفهم
حينهــا ). ١٠/٣/٢٠١٥، "اذا لــم نتطلــق مــن الفلــسطينيين فــورا فــنحن ســنعيش فــي دولــة عربيــة("هــآرتس 

 عـن االنفصال.كانت دعوته حادة جدا، وعندما يرددها جنراالت فان حدة هذه الدعوة تكون اضعافا مضاعفة
ــة متطرفــة وعنــصرية ــدعوة . الفلــسطينيين، الفكــرة التــي دعــا لهــا اليــسار الــصهيوني، تحمــل رائحــة قومي ال

ال يوجـد فـرق بـين الـدعوة لالنفـصال التـي . لالنفصال عن يهود اوروبا كانـت دائمـا دعـوة عنـصرية ونازيـة
لـدهر عليـه وشـرب الـشوق الـذي أكـل ا.سمعت على ضفتي اليركون وبين التـي أسـمعت علـى ضـفتي الـراين

بـصورة صـريحة فـي الـشوارع " للطـالق"عندما تتم الدعوة . لحل الدولتين، كان يمكن صياغته بطريقة اخرى
وعنـدما . ال يمكنهـا إال أن تـذكر بالجـذر الـذي بنيـت عليـه" طـالق"كلمـة . العربية، فان الوضع مقلق ومهدد

مر يتعلق بطالق من هناك، حل نهـائي آخـر ندعو للطالق في كفر قاسم فليس باالمكان أن ال نشك بأن اال
المسنون الذين وقعوا علـى .لمشكلة الفلسطينيين، الذي سيتحول ذات يوم الى أمر سليم من ناحية سياسية

اذا كـانوا حقـا . عريضة الضباط يذكرون جيدا كيف قاموا بأيديهم بطرد مئات آالف الفلسطينيين من بالدهـم
. هذا أمر مشكوك فيه جدا، كان يمكننا أن نتوقع منهم اسـتخدام لغـة اخـرىنادمين على ما فعلوه بأيديهم، و
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هـل كـان هـذين الـشعبين متزوجـان : ولكن حتى لـو كانـت نيـة الطـالق لـديهم سـليمة فيجـب علينـا أن نـسأل
ــو للحظــة؟ هــل العــروس  ــة؟ هــل كانــت بينهمــا مــساواة ول ــاآلخر؟ هــل كانــت بينهمــا عالقــة معقول الواحــد ب

ب يهوشـع شـبه دعـوة الـضباط للطـالق .ت على الزواج الذي فرض عليها قبـل مئـة سـنة؟ أالفلسطينية وافق
لقــد انتهينــا مــن اغتــصابكم، أيهــا الفلــسطينيون . مــن الفلــسطينيين بــدعوة المغتــصب للطــالق مــن ضــحيته

ايـضا اذا كـان التـوق هـو التوصـل الـى اتفـاق، .هـذا أمـر منطقـي، ألـيس كـذلك؟. االعزاء، واآلن هيـا نتطلـق
مكن من جانب واحد لصالح اسرائيل، يهـتم فقـط باحتياجاتهـا االمنيـة، حتـى فـي حينـه سـتتحدثون بلـسان في

طالق أحادي الجانب، بعد حياة عنف داخل العائلـة، دون اعتـذار ومـع الفتـة اعالنـات فـي كفـر . كولونيالي
ود، بني غانتس، حيث عشية خطاب المسيح بن دا.  هكذا يريد الجنراالت االسرائيليون صنع السالم–قاسم 

الجنراالت هم مرة اخرى األمل االكبر السـرائيل، يجـدر أن نتـذكر مـن هـم، حتـى المتنـورون مـن بيـنهم، ومـا 
  . وأن ال ننسى–الذي فعلوه في السابق وما هو عالم مفاهيمهم 

  ١٤ ص٧/١/٢٠١٩الغد 
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