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٤

  شؤون سياسية

  أردوغان يدعو دول العالم للتعامل بحساسية أكبر مع قضية فلسطين

  

ــرة –األناضــول  ــى  دعــا – أنق ــالم إل ــة دول الع ــة، كاف ــب أردوغــان، الجمع ــرئيس التركــي رجــب طي ال
 .التعاطي بمزيد من الحساسية واالهتمام مع قضية فلسطين والقدس

ردوغان ألقاها خالل مأدبة إفطار مـع الـسفراء األجانـب المعتمـدين لـدى أنقـرة، جاء ذلك في كلمة أل
  .بمقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة

ٕوقال أردوغان إننا ندعو كافة الـدول للتعامـل بحـساسية أكبـر تجـاه قـضية فلـسطين والقـدس وابـداء 
  .مواقف فاعلة في هذا الصدد

طــال قبــل أيــام مبنــى يــضم مكتــب وكالــة األناضــول فــي وتطــرق أردوغــان للقــصف اإلســرائيلي الــذي 
إســرائيل ال تتــوانى عــن قــصف وســائل اإلعــالم بمــا فيهــا مؤســساتنا، للحيلولــة دون “ وقــال إن. قطــاع غــزة

  .”تسليط الضوء على جرائمها في غزة

وشــهدت غــزة، األســبوع المنــصرم، تــصعيدا عــسكريا شــن خاللــه الجــيش اإلســرائيلي غــارات جويــة 
  .نيفة على أهداف متفرقة في القطاعومدفعية ع

 طوابـق يـضم مكتـب وكالـة األناضـول، ٧وخالل الهجمات، استهدفت مقاتالت إسرائيلية، مبنى مـن 
  . صواريخ على األقل، ما تسبب بتدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة٥بـ 

  ١٠/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  لسفير األمريكي ينتقل للسكن بالقدس المحتلةا.. بعد عام من نقل السفارة

  

 عـن انتقـال الـسفير األمريكـي" مايـك بومبيـو"وزير الخارجية األمريكي  أعلن – وكاالت – نبأ برس

وتـأتي هـذه الخطـوة بعـد عـام مـن نقـل .للسكن في مدينة القـدس المحتلـة" ديفيد فريدمان"في دولة االحتالل 
العبريـة، إن الـسفارة " يـديعوت أحرونـوت"وقالت صحيفة .ل لمدينة القدسالسفارة األمريكية في دولة االحتال

األمريكيـة،  العـام، وألول مـرة فـي مدينـة القـدس احتفـاالت اسـتقالل الواليـات المتحـدة األمريكيـة سـتعقد هـذا
يــذكر أن .مدينــة القــدس المحتلــة حيــث ســتقام االحتفــاالت فــي شــهر تمــوز المقبــل، فــي مبــاني األمــة غــرب

قـراره بنقـل الـسفارة األمريكيـة   عـن٢٠١٧ األمريكـي دونالـد ترامـب أعلـن خـالل شـهر ديـسمبر عـام الـرئيس
، في حين جرى افتتاح مقر "إسرائيل"لـ بالقدس المحتلة عاصمة لمدينة القدس المحتلة، كذلك اعترف ترامب

  .واإلسرائيليين ناألمريكية الجديد في شهر مايو الماضي بحضور عدد من المسؤولين األمريكيي السفارة

  ٩/٥/٢٠١٩ نبأ برس

***  



 
٥

  شركات عالمية تنسحب من مناقصة لقطارات المستوطنات ٣

 

القطـارات اإلسـرائيلية   شركات عالمية عاملة بقطاع القطارات من مناقـصة خاصـة بنظـام٣انسحبت 
 .الخفيفة التي تربط المستوطنات ببعضها وبالقدس

ــا ــع  ًووفق ــإن شــركات "٢٤حدشــوت "لموق ــة"، ف ــه الكندي   ومــاكواري،"Bombardier "بومبارديي

القطـارات، بعـد  انـسحبت مـن مناقـصة" Siemens "وسيمنز األلمانيـة "Macquarie Group "األسترالية
وأشـار الموقـع إلـى أن الـشركات الـثالث، اعتبـرت أن .ضغط مستمر من منظمات حقوقية وحركـات المقاطعـة

ذكـرت مجلـة األعمـال  بـدورها.ان اإلسرائيلية وضـمها إلـى القـدسأداة لسياسة االستيط"السكك الحديدية هي 
 آخر يحل محل الصندوق األسـترالي مـاكواري أن صندوق االستثمار كان يبحث عن، "Globes "اإلسرائيلية

"Macquarie"لم يتم سحب الممول األسترالي فحـسب، بـل انـسحب المـستثمرين  ، في حال انسحابه، لكن
ــه "برئاســة ــا.لكامــلبا" بومبارديي ــة أخــريتين هم ــة، برفق ــشركات العالمي ــرز ال ــه هــي واحــدة مــن أب  وبومبارديي

سـكك حديـد القـدس الخفيفـة،  ، التي انسحبت من المرحلة الثانية مـن"ماكواري األسترالية وسيمنز األلمانية"
  .اإلسرائيلي في األرض المحتلة الذي يساعد على ترسيخ وتوسيع التوسع االستعماري

  ٩/٥/٢٠١٩ اإلخباري موقع رام اهللا

***  

 "لحل الدولتين"ًمجلس األمن يبحث االستيطان باألراضي المحتلة ويعده مقوضا 

  

مجلس األمن الدولي، أمس، جلسة خاصة حول االستيطان   عقد–  عمان–نادية سعد الدين 
توطنين في ًاإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة، الذي ارتفعت وتيرته، مؤخرا، ليصل عدد المس

وبحثت الجلسة، . مستوطنا في القدس المحتلة٢٢٠ ألف مستوطن، منهم ٦٧٠الضفة الغربية إلى زهاء 
البناء غير القانوني للمستوطنات "ٕالتي جاءت بناء على طلب الكويت وجنوب إفريقيا واندونيسيا، 

 للخطر، في ظل قضم نحو "حل الدولتين"اإلسرائيلية في األراضي المحتلة بوتيرة متسارعة، والذي يعرض 
ويناقش المجلس األممي، . بؤرة استيطانية لمساحات شاسعة من األراضي المحتلة١٢٠ مستوطنة و١٩٦

البناء غير القانوني للمستوطنات اإلسرائيلية ونقل "بمشاركة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، 
، بما في ذلك القدس المحتلة، ١٩٦٧) يونيو(مستوطنيها إلى األراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 

ودعت المذكرة التي وزعتها البلدان الثالثة، ." يتعرض للتقويض"حل الدولتين"بما يدق ناقوس الخطر بأن 
حول الهدف من عقد الجلسة، إلى مساءلة سلطات االحتالل اإلسرائيلي عن جميع انتهاكات القانون 

كما أفضت المذكرة، المقدمة إلى الجلسة التي تعقد .اإلسرائيليالدولي الناجمة عن أنشطة االستيطان 
المجتمع الدولي، " بوصفها اجتماعا غير رسمي بدون بيان يصدر باسمها، إلى مطالبة "أريا"بصيغة 

وحثت ."سلوكه غير القانوني"وخاصة مجلس األمن، باستخدام أدواته لمحاسبة االحتالل اإلسرائيلي عن 



 
٦

، وذلك "عقوبات إذا لم تتصرف سلطات االحتالل اإلسرائيلي وفقا اللتزاماتها القانونيةفرض ال"المذكرة على 
خالل الجلسة التي ترأسها وزير الشؤون الخارجية اإلندونيسي، ريتنو مارسودي، وتأتي تحت عنوان 

 كل من وكانت."جوهر االحتالل والحماية األزمة وعرقلة السالم: المستوطنات والمستوطنون اإلسرائيليون"
ٕالكويت، العضو العربي الوحيد بالمجلس، وجنوب إفريقيا واندونيسيا، واألخيرة تتولي الرئاسة الدورية 

ُيشار هنا إلى قرار .ألعمال مجلس األمن لهذا الشهر، قد تقدموا بطلب للمجلس لعقد هذه الجلسة الخاصة
وقف فوري "الذي يطالب بـ ، ٢٠١٦) ديسمبر( كانون األول ٢٣، الصادر في ٢٣٣٤مجلس األمن رقم 

  ...."لألنشطة االستيطانية كافة في األراضي الفلسطينية المحتلة

  ١٩ ص١٠/٥/٢٠١٩الغد 

*** 

  اعتداءات

   جميع المعتكفين فيهٕواخالء األقصى جراء اقتحام قوات االحتالل المسجد إصابات

 

سـرائيلي، مـساء يـوم خـالل اقتحـام قـوات االحـتالل اإل  مواطنـا١٢ أصـيب – المحتلـة القـدس – أمـد
وأفــادت مــصادر .المبــارك فــي القــدس المحتلــة، وأخرجــت المعتكفــين داخلــه بــالقوة الـسبت، المــسجد األقــصى

محلية أطلقـت قنابـل الغـاز فـي سـاحات المـسجد األقـصى لتفريـق جمـوع المعتكفـين، مـشيرة إلـى أنهـا قامـت 
الليلة، صالتي العشاء والتـراويح، برحـاب وأدى آالف المصلين من مدينة القدس وخارجها، .بإخراجهم بالقوة

  .المسجد األقصى المبارك

  ١٢/٥/٢٠١٩أمد 

*** 

  ارتفاع عمليات الهدم في الشطر الشرقي من القدس بشكل كبير

، "أوتشا"، كشف مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  ... – ابراهيم  كامل–القدس المحتلة    
ٍأن عمليات الهدم في الشطر الشرقي من القدس المحتلة ارتفعت بشكل كبير في شهر نيسان 

 مبنى منها تم ٣١ً منزال ومنشأة فلسطينية، ٦٣حيث هدمت سلطات االحتالل نحو الماضي، 
 هدمت "أوتشا"وبحسب . ٍ نيسان، وهو أكبر عدد من المباني المهدمة في يوم واحد٢٩هدمها في 

  .ً منزال ومنشأة في القدس المحتلة١١١ نحو ٢٠١٩سلطات االحتالل منذ بداية عام 

  ٦ص/١٠/٥/٢٠١٩الرأي 

*** 

  

  



 
٧

 إلزالة فانوس القدس الرمضاني" جمعية برج اللقلق"حتالل يقتحم اال
 

 القـدس، فـي االحـتالل بلديـة مـن طـواقم ترافقهـا اإلسـرائيلي االحـتالل قوات اقتحمت – الوطن دنيا – اهللا رام
 البلـدة داخـل الـساهرة بـاب جهـة مـن التـاريخي القـدس لـسور المالصـقة "اللقلـق برج" جمعية الجمعة، اليوم
 بمـشاركة أمـس ليلـة إضاءته تم الذي ،"الرمضاني القدس فانوس" إزالة بهدف المحتلة، القدس في يمةالقد

  .االعتبارية والشخصيات المواطنين من واسعة

 القادمـة األيـام خـالل بإزالتـه تهديـدات مـع الفـانوس إزالـة عـن التراجـع إلـى االحتالل قوات واضطرت
  .قطينة حمزة والمحامي المؤسسة، إدارة ومجلس الحي أبناء لها تصدى بعدما

  ١٠/٥/٢٠١٩ الوطن دنيا

***  

  شؤون مقدسية
 

ٍالف مصل أدوا صالة أول جمعة من رمضان بالمسجد األقصى ٢٠٠
  

 

توافد عشرات اآلالف من المواطنين الفلسطينيين من مختلف محافظات الضفة  -  وكاالت–الرأي 
 وأربعين ومدينة القدس المحتلة منذ ساعات صباح اليوم الغربية، واألراضي الفلسطينية المحتلة عام ثمانية

  .الجمعة ألداء صالة الجمعة األولى من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد األقصى المبارك

وقال مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة وشؤون المسجد االقصى بالقدس الشيخ عزام 
رغم إجراءات االحتالل المشددة بحق المصلين ومنعهم من الوصول في رام اهللا أنه و) بترا(الخطيب لمراسل 

 الف مصل ادوا صالة الجمعة األولى من ٢٠٠إلى األقصى والقدس بذريعة األعياد اليهودية إال أن نحو 
  .شهر رمضان المبارك في رحاب الحرم القدسي الشريف

الباكر وفرت كافة اإلمكانيات وأكد الشيخ الخطيب ان طواقم دائرة االوقاف ومنذ ساعات الصباح 
ٕللمصلين من لجان تنظيم وحاميات من اشعة الشمس وطواقم إسعاف وتوزيع كتب وارشادات حول الشهر 

  .الفضيل والصالة بالمسجد األقصى وغيرها من الخدمات

وأوضح أن الصالة انتهت دون أي مشاكل تذكر وسط إشادة باالوقاف واستعدادات طواقمه المميزة 
  . المصلين ومرتادي المسجد االقصى المباركمن قبل 

  ٥ص/١١/٥/٢٠١٩الرأي 

*** 



 
٨

  في القدس القديمة"رمضان"حرفي فلسطيني يضيء بفوانيسه 

في محله الواقع في البلدة القديمة بالقدس يسعى التاجر الفلسطيني عصام  – المحتلة القدس  
مين يزينون به منازلهم وموائدهم في شهر زغير إلى الحفاظ على صناعة الفوانيس كتقليد شائع بين المسل
  .رمضان، ومواجهة منافسة البضاعة الصينية التي تغزو األسواق

ببيع الفوانيس والطيب والكتب الدينية وهو يعرض بفخر الفوانيس )  عاما٦٧(ويتخصص متجر عصام 
ل أو الموضوعة أرضا المعدنية األصلية ذات األحجام واألشكال المختلفة المضاءة والمعلقة في سقف المح

 .خارج المحل، ترتفع أصوات األناشيد الشعبية والموشحات في الشارع الذي يضج بالحياة. أو عند المدخل

ويقول عصام الذي يقطن وزوجته التي تعاونه في البيع، في منزل قديم فوق المحل، لوكالة  
نريد الحفاظ على التراث، . ينياتورثت المهنة عن والدي الذي افتتح هذا المحل في الخمس“فرانس برس 

 .”ال تهمنا المادة

 .وكان والد زغير يعمل نجارا يصنع الفوانيس الخشبية، قبل أن ينتقل لصناعة المعدنية منها 

واستخدم أهالي القدس قديما خشب األبانوس لصناعة الفوانيس التي تضاء بالزيت، وعادة ما  
 .تكون شعلتها خفيفة وبطيئة االحتراق

جح الروايات المتناقلة تقليديا عن الفوانيس إلى أن صناعتها من الصاج وهو نوع من المعدن وتر 
  .الرقيق الذي يحدث صوتا لدى الطرق عليه، تعود الى العصر الفاطمي في مصر

ويضفي الفانوس رونقا خاصا على شهر رمضان، الشهر التاسع في التقويم الهجري، تضيئه العائالت 
 .إلفطار وأنحاء مختلفة من المنزلوتزين به موائد ا

المواد الخام الخاصة بالفوانيس من مصر وتركيا، يجمعها داخل )  عاما٦٧(ويستورد عصام زغير  
ّمحله ويجري عليها عملية لحام ويركبها، كما ويخط اآليات القرآنية والعبارات الدينية واألسماء عليها، 

 .بحسب الطلب

عصام مترين، شكله أقرب إلى شكل مئذنة، صنع من الصاج، ويبلغ طول أكبر فانوس في محل  
 .والزجاج الملون

الفانوس تذكير بالماضي “ويرفض صاحب المحل أن يحصر فكرة الفانوس بالتقاليد اإلسالمية،  
 .”وعاداته وكيف كان الناس يعيشون بدون كهرباء، على القناديل

بل شهر من بدء شهر رمضان، يوصونه على ويقول عصام إنه يبدأ بتلقي االتصاالت من زبائنه ق 
  .أعداد محددة من الفوانيس، لتزيين منازلهم أو محالهم ومطاعمهم ومؤسساتهم

ويأتي زبائن عصام من مختلف المدن الفلسطينية، من القدس والضفة الغربية ومن األراضي المحتلة العام 
١٩٤٨. 
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)  دوالرا٢٨٠ دوالرات و٣(وألف شيقل وتعتمد أسعار الفوانيس على حجمها، وتراوح بين عشرة  
 .تقريبا

ويشكو الرجل الستيني تراجع اإلقبال على شراء الفوانيس نظرا لألوضاع السياسية التي تحيط  
 .بالمدينة عموما، وذلك منذ سنوات طويلة

، كانت كل فلسطين تأتي لتشتري من عندي، لكنني ٢٠٠٠قبل االنتفاضة الثانية العام “ويقول  
 .”من الزبائن نتيجة الحصار، أصبحت أعتمد على الزبائن الغرباء بشكل أكبر % ٧٠سرت نحو اليوم خ

  . بناء جدار يفصل بين القدس والضفة الغربية المحتلة٢٠٠٢وبدأت إسرائيل العام  

ويشير مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية زياد الحموري إلى تراجع القدرة الشرائية لدى 
 نتيجة عزل المدينة بالجدار والحواجز وغيرها ٢٠٠٠منذ العام  % ٣٠ينيين القدس الشرقية بنسبة فلسط

  .من اإلجراءات األمنية

 

  .وكان متسوقون إسرائيليون أيضا في الماضي يشترون من هذا السوق 

 أن الناس ويعاني بائع الفوانيس من تحد آخر يتمثل بغزو الصناعة الصينية التي طالت الفوانيس، ويؤكد
 .يقبلون على شرائها نظرا لرخص سعرها

 .”ال يوجد لي أي منافس في السوق سوى الصيني“ويقول عصام زغير 

وتنتشر تشكيلة من الفوانيس الصينية المصنوعة من البالستيك الخفيف والمقوى، بأحجام صغيرة  
 وتنبعث منه أغان شعبية مثل بعضها يعمل على البطارية. وألوان عدة، في محال عدة من البلدة القديمة

 .، ورسمت على هذه الفوانيس زخارف إسالمية بطريقة غير منتظمة”وحوي يا وحوي“

 ٥، إلى ٤( شيقل ٢٠ و١٥ويبيع التاجر حمزة طقش هذه الفوانيس بأسعار تراوح ما بين  
ل عام يعرضون ال أبيع الفانوس التقليدي األصلي، الناس هنا يبحثون عن الجديد، ك" ويقول). دوالرات

 ."تصاميم جديدة

ستة فوانيس رمضانية، احتفظت بإثنين في منزل العائلة وأهدت )  عاما٢٧(اشترت آالء وائل  
 .أربعة لشقيقتها وأبنائها األطفال، رغبة منها في الحفاظ على تقليد الفانوس كرمز رمضاني

 شواقل، ال ١٠ سعر كل فانوس  بلغ"جميع الفوانيس التي اشترتها آالء صينية الصنع، وعنها تقول 
  ."يهمني النوع، المهم أنه يفي بالغرض ويضفي أجواء رمضانية ويفرح به األطفال

المنازل والحارات  ال تقتصر طقوس شهر رمضان في القدس على إضاءة الفوانيس، بل تتعداها لتزيين
 .بأحبال اإلضاءة الملونة

 .يمة وخارجها في تصميم زينة رمضانوتتنافس أحياء القدس عموما، داخل البلدة القد 

وفي البلدة القديمة من القدس المحتلة، تتنافس أربع لجان تمثل أربع حارات في البلدة القديمة بما فيها 
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حارة النصارى، في تزيين البلدة والشوارع الرئيسية التي يسلكها الزوار خالل شهر الصيام للوصول إلى 
 .المسجد األقصى

 اللقلق في البلدة القديمة مساء الخميس، بتعليق فانوس رمضاني ضخم بطول وبادرت جمعية برج 
 مترا، من الحديد والنايلون، عرض في ساحة الجمعية وقد تجمع األهالي واألطفال وحوله سط أجواء ١٢

 .احتفالية

 التي تعمل على تزيين الحارة خالل شهر "باب حطة"ويقول عمار سدر العضو في لجنة حي  
نبدأ العمل قبل شهر من "قديم المساعدة لزوار المدينة وتوزيع الطرود الغذائية على المحتاجين، رمضان وت

رمضان، أصبحت لدينا خبرة في التزيين وتنسيق األلوان وأضفنا بعض الزينة المصنوعة يدويا، فأصبحت 
 ."زينة حارتنا في الطليعة

اجح بكيرات إن الفانوس يمثل تقليدا من ويقول مدير أكاديمية األقصى للوقف والتراث الدكتور ن 
 .التراث اإلسالمي، وال يرمز الى الشهر الفضيل فحسب

الفانوس تقليد تراثي معروف على مستوى العالم اإلسالمي، يحمله الناس في رمضان "ويضيف  
  ).أ ف ب (–. "تعبيرا عن الضوء والخير والفرح الذي يتسم به رمضان

  ١٣ ص١٢/٥/٢٠١٩الغد 

*** 

  ريرتقا

   تتصاعد"يوروفيجن"قضية 

 

انطلقت االستعدادات في مدينة تل أبيب لتنظيم مسابقة األغنية  -  كامل ابراهيم- القدس المحتلة  
المقرر أن تبدأ يوم الثالثاء المقبل، وفازت دولة االحتالل االسرائيلي » يوروفيجن «٢٠١٩األوروبية 

  .منذ عقدينألول مرة » يوروفيجن«بمسابقة األغنية االوروبية 

في هذا الصدد، وجهت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، رسالة الى اتحاد اإلذاعات 
التي تم » ٢٠١٩يورو فيجن لألغنية «األوروبية دعته فيها الى سحب أي مواد ترويجية لمسابقة 

انون الدولي، تصويرها في مدينة القدس المحتلة، وذلك احتراما لحقوق الشعب الفلسطيني، وقواعد الق
وطالبتهم بعدم السماح إلسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، باستغالل هذا الحدث العالمي لترسيخ استعمارها، 
ٕواخفاء واقعها االستعماري وممارسات التمييز العنصري، وانتهاكاتها الممنهجة وواسعة النطاق، نظرا لما 

ى التأثير على الرأي العام العالمي، بما قد يساهم في يتمتع به اتحاد اإلذاعات األوروبية من القدرة عل
تطويع الفكر، وقبول سلوكها وممارسات إسرائيل غير القانونية، حيث جاءت هذه الرسالة كمتابعة لرسائل 

  .سابقة لالتحاد
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وشددت الخارجية الفلسطينية على أن ما يقوم به االحتالل من بث مواد ترويجية تلغي وجود دولة 
 الخارطة المستخدمة كشعار للمسابقة، ودون وجود موقف رافض وواضح من اتحاد اإلذاعات، فلسطين عن

ِيشكل اعترافا ضمنيا من قبل  ً بهذه السياسات اإلسرائيلية غير المشروعة التي تنتهك القانون » اليوروفجن«ً
  .الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

امة هذا الحدث الهام مع دولة استعمارية تنتهك القانون وعبرت الوزارة عن موقفها الرافض إلق
الدولي بال هوادة وتضطهد الفلسطينيين، وكذلك تضم األراضي بشكل غير قانوني وتنهب الموارد الطبيعية 

  .للشعب الفلسطيني

إن إصرار اتحاد اإلذاعات األوروبية على االستمرار في بث المواد الترويجية إلسرائيل، «: وقالت
سابقة هذا العام بالرغم من الضغوط الرسمية والشعبية والدولية يضع االتحاد تحت مسؤولية التواطؤ في م

  .«المباشر في تزوير هوية المدينة المقدسة وتاريخها الوطني

» اليورو فيجن«وفي هذا السياق، شددت وزارة الخارجية والمغتربين على أن رسالة الفن، ورسالة 
باتخاذ مواقف واضحة تجاه استغاللها » اليورو فيجن«عمار واالحتالل، وطالبت يجب أن تتنافى مع االست

من قبل إسرائيل، وأن يتسق اتحاد اإلذاعات األوروبي مع مواقف االتحاد األوروبي، ومبادئ القانون 
  .الدولي الراسخة في احترام حقوق الشعوب

دعت، االتحاد األوروبي إلى وقف ) غير حكومية(وكانت رابطة الفنانين الفلسطينيين في قطاع غزة 
  .في إسرائيل) يوروفيجن(تنظيم مسابقة 

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي نظمته الرابطة أمام مقر االتحاد األوروبي شمالي مدينة غزة 
  .بمشاركة العشرات من الفنانين الفلسطينيين

الغناء «الفنانين، إن وقال الممثل الفلسطيني نبيل الخطيب، خالل المؤتمر، متحدثا باسم رابطة 
  .«والموسيقى لغة اإلنسانية وأفضل طريقة للتعبير عن الحب والسالم والتعايش

ليس من حق أي جهة استعمال الفن لتكريس االضطهاد أو غسل جرائم نظام «: وأضاف الخطيب
  .«عنصري وحشي ارتكب جرائم حرب ضد اإلنسانية

) يوروفيجن( المسابقة الغنائية األكبر دوليا لقد صدمنا كفلسطينيين عندما علمنا أن«: وتابع
تعزيز ودعم دولة «وشدد على أن إقامة المسابقة في إسرائيل يساهم في .«ستعقد هذا العام في تل أبيب

وأشار الخطيب إلى أن إسرائيل تحرم الفلسطينيين من حقهم .«احتالل تقوم على الظلم واضطهاد شعب آخر
وذكر أن إقامة هذه المسابقة الدولية في إسرائيل يعد .قهم باالحتفال والغناءبالحياة الطبيعية بما في ذلك ح

  .مشاركة أوروبية في التغطية على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني

ال يجوز ألوروبا أن تساهم بأي شكل في غسل جرائم االحتالل بحق شعبنا من خالل «: وقال
  .«المشاركة بهذا االحتالل
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 أيار ١٨- ١٤، التي ستقام هذا العام في إسرائيل خالل الفترة ما بين »يوروفيجن«ومسابقة الـ
، وتعد المسابقة أكبر حدث ١٩٥٦الجاري، هي مسابقة غنائية ينظمها االتحاد اإلذاعي األوروبي منذ عام 

 مليون ٦٠٠ مليون إلى ١٠٠غير رياضي من حيث عدد المشاهدين، حيث يقدر عدد مشاهديه بين 
 تم بث المسابقة على شبكات اإلنترنت ٢٠٠٠ السنوات األخيرة، ومنذ عام شخص حول العالم في

الدولية إلنتاج  Teva  والية أميركية دعوى قضائية ضد شركة٤٠من جهة اخرى، رفعت أكثر من .ًأيضا
  .حققت من خالله مليارات الدوالرات» تآمر إجرامي«األدوية ومقرها في إسرائيل، متهمة إياها بـ 

 التي رفعتها الواليات األميركية امس بعد تحقيق استمر خمس سنوات، الشركة وتتهم الدعوى
وأكد المدعي العام في والية .بالوقوف وراء تآمر واسع بين منتجي األدوية الجنسية لرفع أسعار منتجاتهم

 تآمر كونيتيكت، ويليام تونغ، الذي قدم الدعوى، وجود أدلة دامغة على تورط منتجي العقاقير الجنسية في
إجرامي واسع لرفع أسعار األدوية بشكل اصطناعي، ما جلب لهم مليارات الدوالرات، مشددا على أن هذا 

وتصر .هو الجواب البسيط عن التساؤالت الكثيرة حول سبب غالء الخدمات الطبية في الواليات المتحدة
وتتهم .عضها عشرة أضعاف نوع من األدوية، ورفع سعر ب١٠٠الدعوى على أن هذا التآمر شمل أكثر من 

الدعوى أيضا عشرات المسؤولين التنفيذيين السابقين والحاليين في الشركات المختصة في هذا المجال، 
 ، غير أن التحقيق يركز غالبا علىPfizer Incٕواحدى المؤسسات التابعة لـ Mylan NV بما فيها

Tevaمنافسيهم بهدف التنسيق معهم بشأن ، حيث يعتقد أن كبار المسؤولين في الشركة تآمروا مع أهم 
  .األسعار

  ١٠ص/١٢/٥/٢٠١٩الرأي 

*** 

  بؤرة استيطانية بطراز فلسطيني قديم.. تزوير وتهويد

 

كشف فريق البحث الميداني في مركز أبحاث األراضي التابع  -  كامل ابراهيم- القدس المحتلة   
رية كيسان الواقعة الى الشرق من بيت لحم، لجمعية الدراسات العربية وأثناء قيامه بجولة ميدانية في ق

، األمر )ًالقائمة أصال على جزء من أراضي القرية(» آبي يناحل«بوجود قرية صغيرة مجاورة لمستوطنة 
آبي «الذي لفت االنتباه وكأنها قرية فلسطينية بطراز عربي قديم حيث أن هذه البؤرة تتبع لمستعمرة 

وعشوائية البناء واقواس » سناسل«قديم من حجارة وجدران استنادية ، حيث بنيت بطراز البناء ال»يناحل
ًوهود المعالم وجعلها ملكا له.. الشبابيك حيث زور االحتالل التاريخ وسرق التراث واآلثار واشار تقرير !؟؟..ّ

صادر عن مركز ابحاث االراضي ان االستيالء على تلك األراضي بالبداية كانت من خالل مستوطن يدعى 
على  ويعرفه سكان قرية كيسان، ألنه استولى على األراضي، وأقدم» ابي ناحال«وهو يقطن في » سييو«

بناء منزل له، ويتواجد باستمرار بالمنطقة، كذلك عمل على تربية الكالب البوليسية حتى تحمي المنطقة 
  .ًمن دخول أي فلسطيني معتقدا بذلك بأنه يحمي المنطقة
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أقدم عليها مهاجر يهودي » آبي يناحل«التوسع للبؤرة االستعمارية كما اشار التقرير الى ان 
ً دونم وما زال ينهب مزيدا من األراضي، بحماية جيش ٥٠متطرف له أطماع استعمارية، نهب ما يقارب 

االحتالل، إال انه بذلك ينفذ مخطط صهيوني استعماري لربط المستوطنات مع بعضها البعض على 
  .المستوى البعيد

فهي تتوسط التجمع االستيطاني ،  قرية كيسان منطقة لها أهمية إستراتيجية بموقعهاإذ أن
جوش «ومنطقة البحر الميت، وسيطرة االحتالل عليها يسهل ربط منطقة » جوش عصيون«اإلسرائيلي 

  .من خالل المستوطنات التي أقيمت على أراضي كيسان بالبحر الميت» عصيون

آبي « كانت المنطقة الموسعة لمستوطنة ٢٠١٥ألراضي في عام وفي تقرير مسبق لمركز أبحاث ا
بها منزل قيد اإلنشاء، اليوم أصبحت المنطقة مكتظة بالوحدات االستيطانية السكنية، هذا » يناحل

وباإلضافة إلى طريقة البناء التي يعتمدها المستعمرون المختلفة، إذ أنهم يستخدمون الحجارة التي توحي 
 طريقة استخدام األقواس في البناء، وهذا مقصد احتاللي حتى يظهر البناء بأنه قديم، كذلك، بأنها قديمة

  .تم بناءه منذ زمن، إلظهار بأنهم أصحاب األرض

كم من الجهة الجنوبية من مدينة بيت لحم، ويحدها من الشمال ١٨وتقع بلدة كيسان على بعد 
 .سعير/البويب/جنوب عرب الرشايدةتقوع، ومن الغرب سعير، ومن الشرق البحر الميت، ومن ال

ًدونما ) ١٣٣,٢٧٨(وتبلغ مساحة القرية اإلجمالية . م٢٠١٧ نسمة حتى عام ٥٦٠ويبلغ عدد سكانها 
  .دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية) ٨٨,٧(منها 

دونم، حيث تقع على جزء من أراضي ) ٢٢٠١(ونهبت المستوطنات اإلسرائيلية من أراضي القرية 
ً دونما ٣٢٠م وصادرت من أراضي القرية ١٩٨١والتي تأسست عام «معاليه عمواس «مرة القرية مستع

م ومقام جزء منها ١٩٧١والتي تأسست عام » مستعمرة متسبيه شاليم«ً مستعمرا، والثانية ٢٩٩ويقطنها 
م مستعمرة متسبيه شالي«والثالثة ، ً مستعمرا١٩٣ً دونما ويقطنها ٣٩٦على أراضي القرية ونهبت منها 

  . دونما٥٨م ومقام جزء منها على اراضي القرية ونهبت منها ١٩٨٠والتي تأسست عام » ب

كما نهبت الطرق .  دونما١٦٦وصادرت من اراضي القرية » آبي يناحل«والبؤرة االستعمارية 
  .دونم) ١٠٠٠( أكثر من٩٠االلتفافية رقم 

حيث تشكل مناطق التي  (Cو Bو A) هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق
تشكل  C بينما المناطق المصنفة%) ٤٠(تشكل  B ومناطق%) ١١(تعتبر محمية طبيعية ما نسبته 

ونوضح هنا % ٤٩المساحة األكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة لالحتالل اإلسرائيلية تشكل نسبة 
  :المساحات بالدونم

 ٦ص/١٠/٥/٢٠١٩الرأي 

***  



 
١٤

 وطنين بحق الفلسطينيين األسبوع الماضيتصاعد جرائم المست: تقرير

أكد المكتب الوطني للدفاع عن االرض ومقاومة االستيطان التابع لمنظمة  - صفا - السبيل 
 أعياد"بما يسمى " إسرائيل"ًالتحرير أن جرائم المستوطنين شهدت ارتفاعا بنسبة كبيرة على أبواب احتفاالت 

 .دية والسبعين للنكبة وتشريد الشعب الفلسطيني من وطنه، التي تتزامن مع الذكرى الحا"االستقالل

وأوضح المكتب في تقريره األسبوعي الصادر السبت، أن االنتهاكات لم تقتصر على عربدات  
المستوطنين بل هي بدأت بالمستويات الرسمية بشكل خاص ما شجع المستوطنين على توسيع نطاق هذه 

 .االنتهاكات

ً طقوسا تلمودية في أدى وأشار إلى أن رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو األسبوع الماضي 
ٕوسط حراسات واجراءات أمنية مشددة، وكان االحتالل ) الجدار الغربي للمسجد األقصى(ساحة حائط البراق 

 .المسجد األقصىاستبق زيارة نتنياهو لمنطقة البراق بإغالق شارع حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب 

ً مستوطنا نهاية األسبوع المسجد األقصى من باب ١٣٧ولفت إلى أنه في الوقت نفسه، اقتحم  
ًالمغاربة، بحراسة معززة من شرطة االحتالل، كما نفذ المستوطنون في مدينة القدس المحتلة أعماال 

ت بعد ترديد المستوطنين هتافات استفزازية تخللها رفع أعالم االحتالل، والتحرش بالسكان واندالع مواجها
 .عنصرية وشتائم بحق السكان

كما اقتحم مستوطنون بحماية قوات االحتالل منطقة برك سليمان السياحية، الواقعة بين قرية  
 .ًارطاس وبلدة الخضر جنوب بيت لحم وأدوا طقوسا تلمودية

ت تهديد السالح، وليس وفي الخليل، اعتدى مستوطنون على عائلة عماد أبو شمسية بالضرب تح 
 .هذا االعتداء األول على العائلة، التي طالما يستهدفها جنود االحتالل ومستوطنيه

وذكر المكتب الوطني أن المئات من المستوطنين عرقلوا األسبوع الماضي حركة المواطنين وتنقلهم  
مية شمال رام اهللا، حيث بين جنوب الضفة وشمالها، بعد توافد حشود كبيرة منهم على طريق عيون الحرا

اضطرت طوابير طويلة من المركبات الفلسطينية لالنتظار وسط أزمة كبيرة تسببت بها مركبات المستوطنين 
 .والجيش

وعلى صعيد آخر، تتسابق األحزاب اإلسرائيلية على طرح قوانين من شأنها التمهيد لمشاريع ضم  
ّيوآف كيش فور بدء الكنيست الحالية " لليكودا"الضفة الغربية، حيث ينوي عضو الكنيست عن حزب 

على الضفة، " ّالسيادة اإلسرائيلية"ّأعمالها، تقديم مقترحي قانون مؤجلين من الكنيست السابقة، هما فرض 
 ."ّلجم المحكمة اإلسرائيلية العليا"وما يسمى 

ّدنية على ّعلى الضفة إلى فرض المحاكم واإلدارة الم" السيادة"ويهدف مشروع قانون فرض  
ّمستوطنات الضفة، وتخويل وزير القضاء اإلسرائيلي بأن يصدر لوائح بخصوص تطبيق القانون، بما في 



 
١٥

ّذلك األحكام واألحكام االنتقالية المتعلقة باستمرار صالحية اللوائح واألوامر واألحكام والحقوق التي كانت  ّّ
 .ّسارية في الضفة قبل سن القانون

، "دولة إسرائيل" للقانون هو تحديد مكانة المستوطنين كجزء ال يتجزأ من بينما الهدف األساسي 
 ."ّالسيادة اإلسرائيلية"ودون تحديد ما هي المناطق التي ستفرض عليها 

ًلص جد، فسيق"لجم المحكمة العليا"أما مقترح قانون   ا دور المحكمة العليا والمحاكم األخرى في ّ
 .سابقّإلغاء قوانين سنها الكنيست في ال

وأشار المكتب الوطني في تقريره، إلى قرار سلطات االحتالل بمصادرة أراض جديدة قريبة من  
ًالمحاذية لقرية اللبن الغربي غرب رام اهللا، تمهيدا لشق طريق استيطاني جديد ” بيت آرييه“مستوطنة 

 .يربط المستوطنات الواقعة في المنطقة

  ٧ ص١٢/٥/٢٠١٩السبيل 

***  

  فعاليات

   في لندن نصرة لفلسطينمسيرة

 

شاركت الفتاة عهد التميمي التي تعد أيقونة للمقاومة الفلسطينية في وجه مخالفات إسرائيل، امس 
  .في مسيرة تنظم في العاصمة البريطانية لندن نصرة للقضية الفلسطينية

يين وعائلة التميمي أن عهد وأعضاء برلمان» المظاهرة الوطنية من أجل فلسطين«وأكد منظمو 
  .شاركوا في المسيرة التي انطلقت من ساحة بورتالند

 عاما وصلت العاصمة ١٧أن الفتاة البالغة من العمر » إندبندنت«وأكدت عائلة التميمي لصحيفة 
البريطانية الشهر الماضي لدراسة لغات أجنبية، وذلك بعد أن قضت ثمانية أشهر وراء القضبان لتصديها 

  .منزلهالجنود إسرائيليين عند باب 

وقال والد الفتاة، باسم التميمي، إن ابنته شاركت في المظاهرة في وقت بلغت فيه االضطهادات 
ٕبحق الفلسطينيين ذروتها، بما في ذلك مداهمات يومية في قرية العائلة بالضفة الغربية المحتلة واغالق 

  . للدموعٕالقوات اإلسرائيلية لمناطق واطالق طلقات مطاطية واستخدام الغاز المسيل

حملة التضامن مع « ايار، وقال منظموها، بمن فيهم ١٥والمسيرة بمناسبة ذكرى النكبة، الموافقة 
إن المشاركين في المظاهرة احتجوا » الرابطة اإلسالمية في بريطانيا«و» أوقفوا الحرب«وتحالف » فلسطين

حالفة مع الرئيس األميركي اعتداءات غير مسبوقة على الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل المت«على 
وال يزال الشقيق األكبر لعهد التميمي، وعد، في معتقل إسرائيلي، بعد أن حكم عليه بالسجن . »دونالد ترمب



 
١٦

 شهرا بدعوى رشق الجنود اإلسرائيليين بالحجارة، كما اعتقلت القوات اإلسرائيلية في الشهر ١٤لمدة 
  .م اإلفراج عنه بكفالةوت)  عاما١٥(الماضي شقيق عهد األصغر، محمد 

ٕوتصاعدت المواجهات بين الفلسطينيين واسرائيل منذ العام الماضي، على خلفية اعتراف الرئيس 
ترمب بمدينة القدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة الواليات المتحدة إليها من تل أبيب، الخطوة التي 

  .رفضها الفلسطينيون قطعيا

  ١٠ص/١٢/٥/٢٠١٩الرأي 

*** 

  زينا العقبة بصور القدس تأييدا لمواقف الملك: ابو رمان 

 

اختار الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة بشار ابو رمان تزيين  - رياض القطامين-العقبة  
مدينة العقبة بنماذج تحمل صورا للقدس واالقصى األمر الذي لفت انظار زوار وسياح المدينة من مختلف 

  .انحاء العالم

ج للقدس واالقصى شكلت محطة تستوقف الزوار والسياح والمواطنين بعبارات زينة العقبة بنماذ
  .) القدس وصاية هاشمية(تنطوي على رؤيا متكاملة حيث حملت عبارة 

ويفسر ابو رمان فكرته من اختيار صور القدس واالقصى والصخرة المشرفة زينة للعقبة بأنها 
  .مقدساتتأكيدا وتأييدا للوصاية الهاشمية على القدس وال

واضاف ابو رمان ان توظيف االدوات الممكنة في الثقافة واالقتصاد والسياسة وحتى الصورة وكافة 
االدوات المتاحة هي رؤيا غنية تدعم مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني من المقدسات وتأكيد على 

وزاد ابو رمان اننا في شركة .الوصاية الهاشمية التاريخية والشرعية للنقدسات بشقيها االسالمي والمسيحي
تطوير اتخذنا هذا المحنى لنخرج عن اطار الزينة التقليدية لنعبر عن والئنا من مواقفنا السياسية تجاه 

 عاما الذي يعمل دليال سياحيا ان السياح االجانب ٢٩قيادتنا الهاشميه بهذه الطريقةمن جهته يقول احمد 
ونقوم ) القدس وصاية هاشمية (دس واالقصى مثل يستفسرون عن معنى عبارات رافقت صور الق

بترجمتها لهم ضمن شرح يعكس مواقف االردن من القضية الفلسطينية بقيادة جاللة الملك عبداهللا 
وقال الدكتور والكاتب عبد المهدي القطامين حينما اعبر عن هذه الصور ينتابني شعور عظيم ال .الثاني

نة التي تنطوي على مبادىء تربى عليها االردنيون ورسخها الهاشميون املك معه اال التوقف امام هذه الزي
واضاف ان هذه الصور تثير في نفس المشاهد لها الحنين و شذى األقصى الذي . تجاه القدس والمقدسات

  . يعيش بداخلنا

  ٢ص/١٠/٥/٢٠١٩الرأي 

*** 



 
١٧

  فاعليات في عجلون تثمن ترميم كنيسة القيامة على نفقة الملك

 

ثمنت فعاليات مسيحية في عجلون تبرع جاللة الملك عبداهللا الثاني  - علي فريحات-عجلون 
لترميم كنيسة القيامة على نفقته الخاصة والذي يؤكد الوصاية الهاشمية على المقدسات الراسخة والثابتة 

  .في عمق التاريخ

ت االسالمية وقال النائب وصفي حداد ان الدور االردني من الوصاية الهاشمية على المقدسا
والمسيحية ثابت متجذر في عمق التاريخ، معتبرا ان الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس لن 
تتغير وان جاللة الملك ومن قبله الهاشميين لم يتوانوا يوما عن دعم القدس واهلها في مواجهة خطط 

  .االحتالل الصهيوني في تهويد القدس

لة الملك على تبرعه لترميم كنيسة القيامة في القدس على واعرب حداد عن شكره وتقديره لجال
نفقته الخاصة، تجسيدا لمواقف جاللته في دعم المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس للحفاظ على 
هويتهما التاريخية والثقافية والمعمارية وان هذا التبرع يعكس التزام جاللته الشخصي تجاه أمن ومستقبل 

ّالمدينة المقد   .سة بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على مقدساتهاُ

وقالت النائب االسبق سلمى الربضي ان جاللة الملك ال يدخر جهدا في الحفاظ على المقدسات 
ويحمل هم القضية الفلسطينية معه في كل مكان وفي مختلف المحافل العربية والدولية واإلقليمية وهذا 

  اردني ويمثل موقفنا الثابت من المقديؤكد ان جاللته يتكلم بنبض وهاجس كل

  .سات

واشار عضو مجلس المحافظة باعث الربضي الى دعم االردن المتواصل بقيادته الهاشمية الدارة 
اوقاف القدس مبينا اننا جميعا نؤيد وندعم هذه الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية 

  .لقدس وفلسطينوخصوصا ان االردن قدم الشهداء من اجل ا

واعتبرت رئيسة جمعية االماني الخيرية ميسون زيدان ان التبرع من المكارم التي يدعمها الملك، 
وتجسد الدور األردني والوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية، مشيرة الى حرص جاللة 

زت به المدينة المقدسة وتقوية روابط ٕالملك واصراره على الحفاظ على التالحم اإلسالمي المسيحي الذي تمي
  .األخوة والتعايش المشترك

  ٢ص/١٠/٥/٢٠١٩الرأي 

*** 

  

  

  



 
١٨

  آراء عربية
 

 حتى الفانوس.. القدس

 عناد السالم 

 واالجراس، كل شيء يجتمع بنقيضه، الكل يلتجئ إلى الماضي وعالم الحلم، عل في مدينة المآذن
  ..الواقع يكون مختلفا

، كي ينساهم رجال االحتالل، كي تنساهم )أحيانا(ينسى القاطنون بحارات المدينة العتيقة، التعب 
  ..ليالي الزنازين المعتمة، ليالي البحث عن الحقيقة والوطن الضائع

يصعدون إلى ) هنا(األنبياء «: يرحلون ويعودون، متفكرين بالكالم، حين يردد.. ألونًعاما يس ٥٢
 كما -هي مدينة السالم .. ُالسماء ويرجعون بالمحبة، فالسالم أمر مقدس وقادم إلى المدينة، ال محال

  ..)ًعلمونا صغارا

بحرمها (مدينة القدس فـ أمر .. ال نحب الكالم المبحر في الوهم والوصف البعيد عن واقع االحداث
ًال يسر أحدا ممن يؤمن بما انزل على محمد عليه ) رمضان(، ومنذ ان دخل الشهر الفضيل )الشريف

  ..السالم، ومن قبل سائر الرسل االنبياء

دخل الشهر، فازدادت فيه فعالية الة القمع اإلسرائيلية تنكيال بالمقدسيين وبمن يأتي الى المدينة 
تنكيال، على الحواجز )..  اهللا، داعيا إلخوانه الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقفارا الى(من الجوار 
، والتدقيق على الهوية، والبحث عن النشيد )حصار الذات(التي تحاصر ) بوابات االسمنت(العسكرية و

  ..الوطني والعلم الممنوع في أرجاء المدينة

  ..هكذا وصل الحال بالمحتل

في البلدة » برج اللقلق«إلسرائيلية مدججة بالسالح تقتحم جمعية مجموعة من قوات االحتالل ا
) الجمعة الماضية(والذي نصب ) ً مترا١٢بطول (العمالق » فانوس القدس الرمضاني«القديمة بهدف هدم 

  ..في ساحة قريبة من مبنى الجمعية، لبث الفرح في نفوس أطفال المدينة الحزينة عبر إضاءته

حرير مخالفة للجمعية، وهددت بإزالته خالل األيام القليلة القادمة، بعد أن قامت شرطة االحتالل بت
  ..«قتل الفرح المنقوص«تدافع المئات من سكان الحي المقدسي لمنع االحتالل من 

نعرف كم إنكم حزينون على واقع مرير، ذل فيه :لمن يرابط في القدس نقول..تبقى فكرة الحديث
لكننا، ال نملك اال طلب السماح على العجز الذي أصابنا والقهر .. ة والشأنالعزيز، ونكل فيه أصحاب الرفع

  ..أنتم الباقون على صفحات التاريخ، والغير هو المتالشي..الذي يعصرنا

  ١٠ص/١٢/٥/٢٠١٩الرأي 

*** 



 
١٩

 .."يوم استقاللكم يوم نكبتنا"

يوم استقاللكم «في مسيرة العودة تحت شعار ) ٤٨عرب الـ (شارك آالف من  -  أ ف ب-حيفا  
في قرية خبيزة المهجرة والمهدمة في قضاء مدينة حيفا، في الذكرى الواحدة والسبعين لقيام » يوم نكبتنا

وانطلقت المسيرة في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا من فسحة ترابية في .دولة االحتالل االسرائيلي
رة في أنحاء أجمة من الشوك واألعشاب ونبات قرية خبيزة التي لم يبق منها سوى حجارة منازلها المبعث

وحمل المشاركون بالمسيرة األعالم الفلسطينية، .وتقع خبيزة بين مدينة أم الفحم ومدينة حيفا. ّالصبار
، وقبل بدء المهرجان الخطابي »..منتصب القامة أمشي«ًوهتفوا تضامنا مع قطاع غزة، وغنوا أغنية 

ودعت .العرب وقيادات عربية المسيرة» الكنيست« وتصدر أعضاء .أنشدوا النشيد الوطني الفلسطيني
 عاما مرت على ٧١«جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في إسرائيل لهذه المسيرة في بيان كتبت فيه 

نكبة شعبنا الفلسطيني وماليين الالجئين الفلسطينيين ال يزالون مشتتين في مخيمات الالجئين في الوطن 
من ممارسة حقهم الطبيعي في العودة والعيش على أراضيهم وفي قراهم والشتات، محرومين 

العمل لدى المؤسسات الحكومية لعودة المهجرين إلى «وأكدت الجمعية أن أهم أهدافها .«ومدنهم
 وحتى يومنا هذا لم تعالج قضية ١٩٤٨منذ النكبة الفلسطينية عام «وأضافت الجمعية أنه .«قراهم

د أن أعلن عن الحاضرين منهم غائبين وصودرت أمالكهم المنقولة وغير المهجرين في إسرائيل بع
المنقولة بقوانين جائرة، وهدمت منازلهم ودمرت قراهم ومدنهم عن بكرة أبيها، ومنع المهجرون من العودة 

 ألف مهجر داخل ٢٥٠يعيش اليوم ما يقارب «وأكدت أنه . »ًإلى أراضيهم خالفا التفاقية جنيف الرابعة
ٕوبدات مسيرات العودة واحياء ذكرى . »١٩٤٨يل في القرى والمدن العربية التي استضافتهم منذ عام إسرائ

وقال ايمن عودة . القرى المدمرة في الذكرى الخمسين للنكبة من مدينة الناصرة إلى قرية صفورية المدمرة
وهي . تثنائية هذه السنةاكتسب ذكرى النكبة أهمية اس«، »الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير«رئيس 

ّضرورة التصدي واحباط صفقة القرن األميركية التي تعد بإيعاز من حكام إسرائيل وتواطؤ وتساوق مع  ُ ٕ
في كل عام نشارك في مسيرة العودة في قرية «فقالت )  عاما١٧(اما الشابة مي تالي .«ّملوك وحكام عرب

 قراهن، وحتى نركز على أنفسنا ونزرع في نفوس مختلفة حتى نذكر نساءنا المسنات بحقهم بالعودة الى
أطفالنا فكرة حق العودة، ولكي نعمل ضجة حول العالم بحقنا بالعودة، ومن المؤكد أننا سنعود الى قرانا 

 ايار وقامت سلطات ١٤ و١٢الصهيونية ما بين » اتسيل«وسقطت قرية خبيزة بيد منظمة .«المهجرة
تها، وأحاطت القرية كلها بأسالك شائكة تتناثر بينها حجارة المنازل، وفق االحتالل اإلسرائيلية بهدم كل بيو

ويشكل الفلسطينيون العرب الذين بقوا على أرضهم بعد قيام دولة االحتالل .ٕمصادر فلسطينية واسرائيلية
  . حوالى خمس السكان١٩٤٨عام 

  ٦ص/١٠/٥/٢٠١٩الرأي

*** 
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  صفقة القرن والتحديات

  

 نسيم عنيزات

يبدو ان نشاط المبعوث األمريكي إلى الشرق األوسط جيسون غرينبالت ازداد بالفترة االخيرة 
او مبادرة السالم االمريكية » لما يسمى بصفقة القرن«خاصة على مواقع التواصل االجتماعي للترويج 

  .لوب الترغيب تارة واخرى الترهيبفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية مستحدما اس

كما انشغل غرينبالت بالرد على التسريبات او ما سماها باالشاعات التي تتسرب حول بنود صفقة 
القرن التي يبدو انها تمر في تحديات وعوائق عديدة في طريقها ستدفع الى تأجيل االعالن عنها للمرة 

  .نها في في حزيران القادمالثالثة بعد ان تم التاكيد بانه سيتم االعالن ع

ويعتبر االجماع الفلسطيني بكل فصائله ومكوناته على رفض الصفقة قبل االطالع عليها او 
الخوض بتفاصيلها من ابرز العوائق امام اعالن الصفقة على الرغم من التلميحات االمريكية بانه سيتم 

ن رفض الصفقة يكاد االمر الوحيد الذي فرض عقوبات اقتصادية ووقف الدعم للسطلة او لقطاع غزة، اال ا
يجمع عليه الفلسطينيون في ظل أن ما تسرب من بنود ال يصل إلى الحد األدنى الذي يمكن أن يقبل به 
أي طرف فلسطيني، مع تاكيدنا بان كل ما تسرب هو عبارة عن بالونات اختبار وجس النبض االمر الذي 

  .ت ورفض الصفقة قبل االطالع على بنودهادفع غرينبالت الى عدم الرد على الشائعا

لم تتمكن الواليات المتحدة لغاية االن وبعد مرور اكثر من عام عن الحديث عن المبادرة من حشد 
تأييد دولي لصفقتها، التي ما زالت تقابل ببرود من الدول االوروبية وروسيا مما يشكل عائقا كبيرا امام 

  .االعالن عنها

ي هذه االيام بالموضوع االيراني وما تشهده منطقة الخليج من تحشيد عسكري ان االنشغال االمريك
كان اخرها ارسال منظومة صواريخ دفاع جوي من نوع باتريوت وحاملة الطائرات إلى منطقة الشرق 

لتنضم حاملة الطائرات األمريكية يو إس إس أرلينغتون، التي تحمل . األوسط وسط تصاعد التوتر مع إيران
  .نها مركبات برمائية وطائرات مقاتلة، إلى حاملة الطائرات أبراهام لينكولن المتمركزة في مياه الخليجعلى مت

وذلك بعد الغاء .  االستراتيجية إلى قواعدها العسكرية في قطر٥٢اضافة الى نقل قاذفات بي 
 ستدفع االولى الى االتفاق النووي االمريكي مع ايران وما تبعها من عقوبات اقتصادية قوية على ايران

  .تاجيل االعالن عن الصفقة لحين االنتهاء من هذا الملف

في ظل انقسام وتردد دولي و عدم رضا من بعض الدول االوربية عن االجراءات االمريكية مع 
عدم وضوح الرؤيا فيما يتعلق بالموقف الروسي المنحاز اليران الذي يرتبط معها بتحالف ثبت قوته فيما 

وضوع السوري على الرغم من تحميلها للواليات المتحدة المسؤلية عن الغاء االتفاق النووي اال يتعلق بالم
كما تشهد العالقات االمريكية الصينية مؤخرا حالة من عدم . انهم لم يعلنوا موقفا محددا لغاية االن

  .االستقرار بعد قيام االولى بفرض جمارك جديدة على بعض المنتجات الصينية
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  .ى عامال مهما ايضا وهو تراجع البيئة الرسمية العربية الراغبة في التجاوب مع الصفقةوال ننس

ًوعلى الجانب االخر ال ننكر بان ترامب يعمل على أن يحقق شيئا ملموسا قبل انتهاء فترته  ً
عن  ليستثمر ذلك في حمالته االنتخابية اال كل التسريبات المتعلقة باإلعالن ٢٠٢٠الرئاسية في نهاية 

  .صفقة القرن واالنتقال لتطبيقها قد يفصلهما فترة زمنية اي ستبقى حبرا على ورق

 .لهذا على االرحج ان يتم تأجيل االعالن عنها

  ١٣ ص١٠/٥/٢٠١٩الدستور

*** 

  اخبار باالنجليزية

In Jerusalem’s Old City, lantern maker lights up Ramadan 
 

By AFP - May 11,2019 - OCCUPIED JERUSALEM — At his shop in Jerusalem’s Old 
City, Palestinian craftsman Issam Zughair makes traditional lanterns for Muslims 
marking the holy month of Ramadan, battling competition from cheap Chinese imports. 
Zughair’s shop is decked out with lamps both large and small, some hanging from the 
ceiling and others displayed outside to draw the attention of passers-by during lively 
Ramadan evenings. 
He learned the trade from his father, a carpenter who originally made lanterns out of 
wood. 
“My father opened this shop in the 1950s — we want to protect that heritage,” Zughair 
said, sitting with his wife in their small home above the business. 
The largest lantern in the shop is 2 metres tall, shaped to resemble a mosque and created 
specially for Ramadan. 
It was made from sheet metal and glass, using a technique that is believed to date back to 
the Fatimid caliphate in 10th century Egypt. 
Zughair believes the lantern is the largest traditionally-made one in Jerusalem.  
“There is no-one that rivals me in building them,” he said. 
The 67-year-old imports materials from Egypt and Turkey and crafts the lanterns in his 
Old City shop.  
He can add Koranic verses, religious phrases or names of God, according to the wishes of 
buyers. 
Lanterns play a special role during Ramadan, which began on Monday.  
As Muslims fast from sunrise to sunset, nocturnal life takes on added significance. 
Traditionally, lanterns light the way for religious events. 
Najeh Bkerat, from the Al Aqsa Academy for Science and Heritage in Jerusalem, said they 
are a symbol of Islamic culture and heritage, especially during the fasting month. 
“People carry them as an expression of the light, the goodness and the joy of Ramadan,” he 
said. 
Walls and China  
Zughair said he starts to receive requests for personalised lamps a month before Ramadan. 
Clients are from Jerusalem and the occupied West Bank as well as Arabs from Israel itself, 
the majority of whom identify as Palestinian. 
The lanterns sell for between 10 and 1,000 shekels ($3 to $280), depending on their size and 
the intricacy of their design. 
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But Zughair said he has seen a major slump in demand for the more ornate models since 
the outbreak of the second Palestinian uprising, or intifada, in 2000. 
Israel began constructing a wall in 2002, cutting off Jerusalem from much of the West 
Bank. 
Israeli authorities said it was necessary to curb Palestinian militant attacks, but critics 
labelled it as collective punishment and a land grab. 
“Before the intifada, all of Palestine used to come to buy from me, but today I have lost 70 
per cent of my customers as a result,” Zughair said. 
The purchasing power of Palestinian residents of East Jerusalem has declined by 30 per 
cent since 2000, said Ziyad Hamouri from the Jerusalem Centre for Social and Economic 
Rights, citing the wall as a key barrier to trade. 
Zughair also faces another threat — cheap Chinese knock-offs. 
“I don’t have any competitors in the market except China,” he said. 
Ramadan atmosphere  
In a shop selling household appliances inside a gate of the walled Old City, Hamzeh Takish 
displayed a selection of small Chinese-made plastic lanterns, some of which play popular 
Arabic songs. 
Their prices start from just 15 shekels ($4). 
“I don’t sell the traditional lanterns, people here are looking for new — every year they 
introduce new designs,” he said. 
Alaa Wael, 27, was buying six Ramadan lanterns, two for his home and the rest for 
relatives. 
“They only cost 10 shekels, the type doesn’t matter to me,” he said.  
“What is important is that it works and adds a Ramadan atmosphere.” 
Ramadan in Jerusalem is not limited to lanterns. 
The labyrinthine streets of the Old City are festooned with lights and decorations for the 
whole month. 
Four committees, representing different neighbourhoods including the Christian quarter, 
compete to have the most eye-catching displays as tens of thousands of Muslims flock to Al 
Aqsa mosque for prayer. 
The committees provide food to the needy throughout the month. 
One put up a 12-metre iron and nylon Ramadan lantern, with families gathering to watch. 
“We start working a month before Ramadan,” said Ammar Sidr from the Bab Hata 
neighbourhood committee. 
“We’re experienced in decorating and coordinating colours and adding some personalised 
touches.” 
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Hundreds rally in London in support of Palestine 
  
LONDON, Saturday, May 11, 2019 (WAFA) – Hundreds of protesters marched through 
the streets of London today in solidarity with Palestinian people who are commemorating 
the 71st anniversary of the Palestinian exodus, or the Nakba of 1948 when about 700 
thousand Palestinians were forced out of their homes by Jewish militias. 
Leading the protesters was iconic Palestinian activist Ahed Tamimi, 17, who was filmed 
slapping Israeli soldiers at the entrance to her home in Palestine. Tamimi was incarcerated 
for eight months after an aggravated assault conviction and released last July to crowds of 
chanting supporters. 
Organized by the Palestine Solidarity Campaign (PSC), the rally saw speakers calling for 
justice for Palestinian people and an end to 12-year-long blockade on Gaza by Israel. The 
protesters also condemned the recent attacks on Gaza which resulted in the murder of 26 
Palestinians. 
“Exist! Resist! Return!” and “Freedom to Palestine”, some placards read. Some of the 
protesters were filmed saying, "It was Britain that was supposed to protect the rights of an 
entire people! But it failed" 
A group of pro-Palestine Jewish people also attended the rally in support of Palestinian 
rights. 

WAFA May 11, 2019  
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Clashes erupt as Israeli forces evict worshippers from Al-Aqsa 
  

JERUSALEM, Sunday, May 12, 2019 (WAFA) – Israeli occupation forces after midnight 
on Saturday forcibly evicted worshipers from the holy Al-Aqsa Mosque in occupied East 
Jerusalem, which led to confrontations across the Old City of Jerusalem. 
Large numbers of Israeli occupation police broke into the holy mosque and forcibly evicted 
the worshipers following Tarawih prayers, threatening them of banning them to enter the 
mosque for long periods. 
The eviction of the worshipers led to confrontations in the Old City area in which the 
Israeli police used tear gas against protesters. The police reportedly arrested at least one 
Palestinian in the Damascus Gate area while several others sustained suffocation from gas 
inhalation. 
The al-Aqsa compound is the third-holiest site for Muslims. It is located in the Old City of 
East Jerusalem, which Israel annexed in 1967 - in a move never recognized by the 
international community - as part of its occupation of the West Bank. 
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