
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  أخبار وواقع القدس

  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٩/ أيار / ١٤
  
  
  

  

 

  

  :للمزيد من األخبار تابعونا على
 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 

 

https://www.youtube.com/rcjajordan 

 

https://www.rcja.org.jo 
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  المحتوى

  شؤون سياسية

  ٤   على المستوطناتإسرائيلتتضمن اعترافا بسيادة ) صفقة القرن( •
  

  اعتداءات

  ٥  ٕاعتقاالت وابعاد عن القدس القديمة عقب مالحقة المعتكفين باألقصى •

  ٦  بالقدس ستيطانيةاال الوحدات مئات بناء على يصادق االحتالل •

  ٦  إسرائيل صادقت على شق طريقين للمستوطنات على أراضي فلسطينية مصادرة •

  ٧   من رمضان٢٨تهدد باقتحام واسع لألقصى في الـ " جماعات الهيكل "  •
  

  شؤون مقدسية
  

أبو حلبية يطالب بتعزيز صمود المقدسيين ويستنكر اقتحام األقصى واالعتداء على  •

  ٨  المصلين
  

  يرتقار
  

  ٨   يؤدون صالة العشاء و التراويح في رحاب األقصىاآلالف •

  ٩  االحتالل يضغط لترحيل صحفي من القدس •
  

  

  آراء عربية
  

  

  ١٠  الذكرى األولى لجريمة ترامب •

  ١١  !نكبات تتوالى.. الفلسطينيون •

  ١٣  هل سنعيد الالجئين الفلسطينيين •
  

  

  

  



 
٣

  

  عبرية مترجمة آراء
  

  

  ١٤   على أراض صودرت من فلسطينيينطريقين لمستوطنات منعزلة •

  … في أواخر رمضان مسيرة لصهاينة متدينين في الحي اإلسالمي في القدس •

  ١٦   ستنظر في األمر"المحكمة"و       
  

  مقابالت صحفية

ًالتحديات ضد القدس تقتضي دعما عربيا واسالميا لألردن بمواجهة : الشيخ صبري • ًٕ ً
  ١٨  مخططات االحتالل

  

  كبةفي ذكرى الن

  ٢١  دماء في حواري القدس.. من يوميات النكبة •

  ٢٤  فلسطين تتشح بالسواد •

  اخبار باالنجليزية
  

Global campaign launched to deactivate Airbnb on Nakba Day  ٢٦  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  شؤون سياسية

  على المستوطناتإسرائيلتتضمن اعترافا بسيادة ) صفقة القرن(

   

 العبرية، أن خطة السالم األميركية المسماة ١٢قناة  ذكرت – راهيمب إكامل – القدس المحتلة
  . على المستوطناتإسرائيل تتضمن اعترافا بسيادة "صفقة القرن"

وبحسب القناة، فإن إدارة الرئيس األميركي دونالد ترمب لن تعارض تطبيق القانون المدني 
 إلى ًمشيرة.  في الجوالن في أوائل الثمانينياتي على المستوطنات في الضفة الغربية كما فعل ذلكسرائيلاإل

  .أن البيت األبيض رفض التعليق على التقرير

ووفقا للقناة التي لم توضح مصدر معلوماتها فإن ترامب سيعمل على ضمان إبقاء المستوطنات 
  .، في حين ستبقى البلدات العربية بأيدي الفلسطينيينإسرائيلبيد 

، حيث قال الحاخام رافي بيرتس رئيس اتحاد األحزاب إسرائيلرة في وأحدث التقرير ردود فعل كبي
اليمينية المتطرفة إنه سيدعم أي خطة لتعزيز تطبيق السيادة على المستوطنات وكافة مناطق الضفة 

الضفة (لقد حان الوقت لكي يعترف العالم بأسره بحقنا التاريخي في يهودا والسامرة "مضيفا . الغربية
  .")الغربية

 من أجل تصحيح "هبة من اهللا"ما قال بتسلئيل سمويرتش من ذات االتحاد، إن هذه الخطوة في
  .الخطأ التاريخي الذي لم يسمح لنا سابقا بفرض السيادة

نقطة حرجة يجب أال نفوتها، أدعو  إلى لقد وصلنا"بينما قال عضو حزب الليكود يؤاف كيش 
ية سرائيلنصر في حرب األيام الستة وأن يطبق السيادة اإلدخول التاريخ كقائد أكمل ال إلى رئيس الوزراء

  ."على االستيطان اليهودي في يهودا والسامرة

  ٨ صفحة ١٤/٥/٢٠١٩الرأي 

***  
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  اعتداءات

  ٕاعتقاالت وابعاد عن القدس القديمة عقب مالحقة المعتكفين باألقصى

  

   .....– المحتلة فلسطين

 فيمـا سـلوان، بلـدة فـي منزلـه اقتحـام بعـد الزغـل إبـراهيم الفتـى اإلسـرائيلي، االحـتالل شرطة اعتقلت
ــة ٤ أبعــدت ــأتي األقــصى، والمــسجد القديمــة القــدس عــن فتي ــك وي ــغ بعــد ذل  الحــرم ســاحات االحــتالل تفري

  .المعتكفين من واألقصى

 اقتحـام بعـد الزغـل إبـراهيم الفتـى اعتقلـت االحـتالل قـوات فـإن حلـوة، وادي معلومـات مركـز وبحسب
 الطحـان، ومحمود الطويل، علي :الفتية عن اإلفراج أمس االحتالل شرطة قررت كما سلوان، بلدة في لهمنز

  :اإلفراج شروط وتشمل .مقيدة بشروط ناب أبو ومعتصم اسنينة، أبو وحمزة

 ٥ لمـدة منزلـي وحـبس سـليمان الـسلطان وشـارع العمـود وبـاب القديمـة القـدس منطقـة عـن اإلبعاد
 الغـول محمـد تحويـل االحتالل شرطة قررت كما .ثالث طرف وكفالة شيكل، ٥٠٠ قيمتها ةنقدي وكفالة أيام،
  .المحكمة على لعرضهما الشويكي وخالد

 مـن متـأخرة سـاعة فـي والـساهرة العمـود بابي منطقة من الستة المقدسيين االحتالل قوات واعتقلت
 بالــضرب علــيهم واالعتــداء بالكامــل اإخالئهــ ومحاولــة المنطقــة فــي المقدســيين مالحقــة خــالل األحــد، ليلــة

  .والقنابل

 جهـة مـن األقـصى سـاحات الليـل، منتـصف عند االحتالل قوات اقتحمت الذي الوقت في ذلك، يأتي
  .ساعة ٤٨ من أقل خالل الثانية للمرة وذلك بالقوة، فيه المعتكفين وأخرجت المغاربة، باب

 صـالتي انتهـاء عقـب العـامود، بـاب منطقـة فـي االحـتالل وقـوات المـواطنين بين مواجهات واندلعت
 الطفلــين يعتقلــوا أن قبــل الــصوت، قنابــل الحــدود وحــرس الــشرطة عناصــر خاللهــا أطلــق والتــراويح، العــشاء

  .الغزاوي ومحمد ناب، أبو عصام المقدسيين

 بـاب مـن المبارك األقصى للمسجد االستفزازية اقتحاماتها أمس المستوطنين من مجموعات ّوجددت
 نفذوا المستوطنين إن محلية مصادر وقالت .الفضيل الشهر في المسجد لحرمة تدنيسها وواصلت ربة،المغا

 مـن خـروجهم حتـى االحـتالل بـشرطة الخاصـة الوحـدات عناصـر مـن مـشددة حراسـات برفقـة سـريعة جوالت
 .....المبـارك المـسجد فـي للمـصلين كبيـر تواجـد وسـط االقتحامـات وجـرت .السلـسلة باب جهة من المسجد

  )وكاالت(

  ١٦ صفحة ١٤/٥/٢٠١٩الدستور 

***  

  



 
٦

  بالقدس االستيطانية الوحدات مئات بناء على يصادق االحتالل

 

 القـدس فـي االثنـين، أمـس اإلسـرائيلية، المحليـة والبنـاء التخطـيط لجنـة وافقـت – المحتلة فلسطين
  .القدس في جديدتين بناء خطتي على المحتلة

 حـي مـن الشمالي الجانب على جديد استيطاني مجمع بناء سيتم أنه ةالسابع العبرية القناة وذكرت
 مفتوحــة ومنــاطق العمــل وســوق للتجــارة وأخــرى عامــة مبــاني منهــا وحــدات ٧٠٦ يتــضمن مــشفآة، جفعــات

  .لإلسرائيليين

 يعقـوب النبـي بمـستوطنة حـي فـي ٥ شـارع فـي مبنـى هـدم سـيتم أخرى لخطة ًوفقا أن إلى وأشارت
  )وكاالت....(وحدة ٢٣٥ وستتضمن ًطابقا، ١٥و ١٤و ١٣ من مكونة مكانه دةجدي مباني ٤ وبناء

  ١٦ صفحة ١٤/٥/٢٠١٩الدستور 

***  

  إسرائيل صادقت على شق طريقين للمستوطنات على أراضي فلسطينية مصادرة

  

 صادقت، "اإلدارة المدنية" العبرية إن "هآرتس"ذكرت صحيفة  .... براهيم إكامل – القدس المحتلة
. لشهر، على شق طريقين جديدين لمستوطنات معزولة، على أراض خاصة صودرت من الفلسطينيينهذا ا

المستوطنات  إلى وسيتيح كل واحد من هذين الطريقين، في شمال وجنوب الضفة الغربية، الوصول اآلمن
  .بعد عدة محاوالت لتنفيذ هجمات بالقرب من الطرق الحالية واحتجاج المستوطنين

 الذي يعبر الضفة الغربية على طول مناطق المجالس اإلقليمية جنوب جبل ٦٠رقم ويمر الطريق 
ومنذ عدة سنوات، يطالب أعضاء . الخليل، وغوش عتصيون وبنيامين والسامرة، عبر عدة قرى فلسطينية

 الذي يمر عبر ٦٠مجلس ييشاع والمجالس اإلقليمية بشق طرق التفافية، زاعمين أن السفر على شارع 
 النار على فلسطيني بزعم االشتباه إسرائيلوفي الشهر الماضي أطلق مستوطن . وارة يهدد حياتهمبلدة ح

  .بمحاولته تنفيذ عملية طعن قرب حاجز حوارة

، تم في األول من أيار، الموافقة النهائية على "اإلدارة المدنية"وبعد سنوات من المناقشات في 
، وهي إسرائيلابعة للمجلس األعلى للتخطيط في دائرة أراضي المشروع من قبل اللجنة الفرعية للطرق الت
وفي بداية الشهر المقبل، ستصبح أوامر المصادرة نافذة . الجهة المكلفة بالموافقة على بناء الطرق

  .المفعول، وستكون الدولة قادرة على البدء في رصف الطرق

شمال مفترق مستوطنة تفوح ويشمل المشروع رصف شارع من المقرر أن يلتف على قرية حوارة، 
ومن المفترض أن يخدم هذا الطريق سكان مستوطنة يتسهار ومستوطنة حافات . بالقرب من يتسهار

 دونمات من أراضي بلدات بورين، حوارة، بيتا، عورتا، ٤٠٦ولرصف هذا الطريق، تمت مصادرة . جلعاد



 
٧

الم اآلن، من المتوقع أن يبلغ طول ًووفقا لفريق تعقب المستوطنات في حركة س. ياسوف، يطا والساوية
  . كيلومتر٥.٥الطريق حوالي 

أما الطريق الثاني فيتوقع ان يلتف على مخيم العروب لالجئين ويخدم سكان المستوطنات في 
وتشمل خطة بناء الطريق . جنوب غوش عتصيون وتالل الخليل، بما في ذلك كرمي تسور وكريات أربع

  .ُأمر وحلحول، ويبلغ طوله حوالي سبعة كيلومترات دونم من أراضي بيت ٤٠١مصادرة 

وقال رئيس فريق تعقب المستوطنات في حركة سالم اآلن، شبتاي بنديت، إن مصادرة األراضي 
ًجزء من الخضوع المستمر للحكومة لمطالب المستوطنين، الذين يعرفون جيدا أنه من المستحيل "هي 

تطوير المستوطنات  إلى  الطرق االلتفافية يؤدي مباشرةووفقا له، فإن رصف. "التطوير بدون طرق جيدة
  .في المناطق المجاورة لها

منطقة مستوطنتي تكوع  إلى ، الذي يمتد من جنوب شرق القدس٣٩٨مثال على ذلك هو الطريق 
ووفقا لبيانات سالم اآلن، بعد بناء الطريق في العقد السابق، زاد عدد الوحدات السكنية في . ونوكاديم

  ..... في المئة٩٠ بنسبة ٢٠١٤ و٢٠٠٨وطنات بين عامي المست

  ٨ صفحة ١٤/٥/٢٠١٩الرأي 

***  

  من رمضان٢٨ تهدد باقتحام واسع لألقصى في الـ "جماعات الهيكل"

  

المزعـوم نيتهـا كـسر قـرار شـرطة االحـتالل " جماعـات الهيكـل"أعلنت  - وفا٢٠١٩-٥-١٤ القدس
 قبل المستوطنين في الثاني من شهر حزيـران القـادم، وهـو يـوم بمنعها اقتحام المسجد األقصى المبارك من

ذكرى توحيد شـطري " (يوم القدس" رمضان الجاري بالتقويم الهجري، والذي يصادف ما يسميه االحتالل ٢٨
بإلغاء قرار شرطة االحتالل إغالق األقـصى أمـام المـستوطنين " جماعات الهيكل"وطالبت  .)المدينة المقدسة

  ". ذات اليوم تحشد اآلالف لمواجهته واقتحامه في" فورا، وادعت بأنها سوف في ذلك اليوم

هـذه الجماعـات التماسـا إلـى محكمـة االحـتالل العليـا إللغـاء القـرار، وقـال  وقدم أحـد المتطـرفين فـي
نيتها " جماعات الهيكل"في السياق، أعلنت  ."مستعدون للحرب من أجل اقتحام األقصى في ذلك اليوم"إنهم 

تواصل مع أعضاء كنيست للضغط على رئـيس حكومـة االحـتالل بنيـامين نتنيـاهو بملـف تـشكيل الحكومـة ال
  . رمضان٢٨الجديدة حتى يسمح لهم باقتحامه في يوم 

وعادة ما يتم إغالق المسجد األقصى بوجه االقتحامات اليهودية المتطرفة طيلة العشر األواخر من 
  .اد المسلمين الهائلة التي تتواجد باألقصى في تلك الفترةًشهر رمضان من كل عام، تحسبا من أعد

  ١٤/٥/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

 



 
٨

  شؤون مقدسية

  المصلين على واالعتداء األقصى اقتحام ويستنكر المقدسيين صمود بتعزيز يطالب حلبية أبو
 

 الليلة االحتالل قوات اقتحام حلبية أبو أحمد النائب التشريعي المجلس في القدس لجنة رئيس أدان
 أبـو وقـال.مرفوضـة عنـصرية جريمـة ذلـك ًمعتبـرا داخلـه، المعتكفين تواجد ومنعها المبارك، األقصى المسجد
 مــن المــصلين  ومنـع األقــصى المـسجد لــيال أمـس  االحــتالل اقتحــام ان" :اليـوم صــحفي تـصريح فــي حلبيـة

ــي تــضاف  صــهيونية جريمــة االعتكــاف  األقــصى المــسجد بحــق الــصهيونية االنتهاكــاتو الجــرائم ســجل إل
 المبـارك األقـصى بالمـسجد والوثيق القوى االرتباط هذا ينهي أن االحتالل يريد" :حلبية أبو وأضاف".المبارك
 ًرفـضا األقصى بالمسجد باالعتكاف مستمرون القدس أهالي" بأن ًمؤكدا ،"االعتكاف من يمنعهم أن فيحاول
 المــسجد فــي المكثــف والتواجــد الرحــال شــد بــضرورة وطالــب".لألقــصى ونــصرة مــةالظال الــصهيونية للقــرارات
 المـسجد لنـصرة ١٩٤٨ عام المحتلة واألراضي الغربية والضفة القدس مدينة سكان ًداعيا المبارك، األقصى
 فــي والطاعــة العبــادة ألداء المبــارك األقــصى المــسجد فــي واالعتكــاف الربــاط أن حلبيــة، أبــو وأشــار.األقـصى

 تزيــد لــن األقــصى المــسجد علــى المتكــررة االعتــداءات بــان ًمــضيفا الــصهيوني، العــدو أغــاظ رمــضان رشــه
 العـــرب حلبيـــة، أبـــو ودعـــا.وحقوقـــه بمقدســـاته التمـــسك علـــى ًإصـــرارا إال الفلـــسطيني والـــشعب المقدســـيين
 تقـديم لخـال مـن المباركـة األيـام هـذه مثـل فـي خاصـة الوسـائل بكـل القـدس أهـالي صمود بدعم والمسلمين

  .المطلوبة المستلزمات وتوفير األقصى المسجد داخل في واعتكافهم أهلنا صمود لتعزيز المالي الدعم

  ١٣/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  تقارير

   يؤدون صالة العشاء و التراويح في رحاب األقصىاآلالف
 

عــشاء والتــراويح فــي آالف المــواطنين، الليلــة، صــالتي ال أدى – المحتلــة  القــدس–فلــسطين اليــوم 
رحاب المسجد األقصى المبارك، فيما أدى عدد من المبعدين عن المـسجد الـصالة فـي سـاحة الغزالـي، أمـام 

 .المسجد األقصى من جهة باب األسباط

وكان مئات المواطنين تناولوا وجبات اإلفطـار مـساء اليـوم فـي سـاحات المـسجد األقـصى، علمـا أن 
  . النهار بالمصلينالمسجد كان عامرا طوال ساعات

  ١٣/٥/٢٠١٩ فلسطين اليوم

***  

  



 
٩

 االحتالل يضغط لترحيل صحفي من القدس
 

زوجة المصور الصحفي في القدس مصطفى خاروف المعتقل فـي أحـد مراكـز التوقيـف " تمام"قالت 
  . يوما إن زوجها يتعرض لضغوط كبيرة لقبول ترحيله إلى خارج األراضي الفلسطينية١١٢اإلسرائيلية منذ 

، ٢٠١٩كـانون الثـاني / يناير٢٢واعتقلت الشرطة اإلسرائيلية مصور وكالة األناضول بالقدس في 
  .، المخصص لترحيل العمال األجانب غير القانونيين"غفعون"ومنذ ذلك الحين يقبع في سجن 

ه وتطالب النيابة اإلسرائيلية بإبعاد خاروف عن األراضـي الفلـسطينية، رغـم كونـه وكافـة أفـراد عائلتـ
  .ًمن القدس، ويقيم في المدينة منذ عشرين عاما

مصطفى قبل اعتقاله األخيـر " إن – مؤتمر صحفي عقد في القدس اليوم االثنين في – وقالت تمام
  ".عاش عشرين عاما في سجن كبير، إذ لم يتمتع بحرية الحركة إلى الضفة الغربية أو السفر خارج البالد

ويات مصطفى عالية، لكنه اآلن يعيش فـي ظـل ضـغوط شـديدة؛ في بداية األمر كانت معن"وأضافت 
فقبل تسعة أيام طلبت منـه سـلطات الـسجن التوقيـع علـى ورقـة يقبـل بموجبهـا الترحيـل إلـى األردن ورفـض 

  ".التوقيع عليها

ذلك اليوم اتصل بي هاتفيا وأبلغني قرار إبعاده، وتحركنا حيث تمكنت المحامية من "وأردفت أنه في 
  ".عادوقف اإلب

اليـوم أبلغنـي مـصطفى هاتفيـا أن الـسلطات اإلسـرائيلية أعطتـه ورقـة بيـضاء "وتابعت، وهـي تبكـي، 
  ".وقلم وطلبت منه أن يطلب خطيا إبعاده لألردن، لكنه رفض

 يوما من االعتقال فإن الوضع لم يعـد طبيعيـا ومـصطفى يريـد أن يخـرج ١١٢بعد "وأشارت إلى أنه 
  ".ويعود لعائلته وعمله

ما سينطبق على مصطفى سينطبق على جميع أفراد أسرته، لدينا طفلـة صـغيرة "حت تمام أن وأوض
نقولها بوضوح إن مصطفى "واستطردت ". وال نريد لها أن تعيش المعاناة نفسها التي يعيشها مصطفى اآلن

  ".وأنا وابنتنا آسيا لن نخرج من هذا البلد

رها على ترحيل مـصطفى هـو وجـود ملـف أمنـي تدعي السلطات اإلسرائيلية أن سبب إصرا"وأضافت 
  ".ضده، وهذا الكالم غير صحيح فهي تحاسبه على عمله الصحفي

وفـي هـذا الـصدد، قـال منيـر نـسيبه، مـن مركــز العمـل المجتمعـي فـي جامعـة القـدس، فـي المــؤتمر 
  ".لو كان هناك ملف أمني حقا لتم توجيه الئحة اتهام ضد خاروف وهذا لم يحصل"الصحفي ذاته 

 فلـسطيني فـي ة ألفـا وخمـسمائ١٤ولفت نسيبة إلى أن إسرائيل شـطبت اإلقامـة الدائمـة ألكثـر مـن 
  . في انتهاك للقانون الدولي١٩٦٧القدس منذ عام 

بدوره، ذكر الباحث صالح حجازي، من منظمة العفو الدولية، خالل المؤتمر الصحفي، أن المنظمة 
  .مان اإلفراج عن خاروفالدولية تتحرك على أكثر من مستوى من أجل ض
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وأضـاف ". خاروف مصور صحفي ويجب أن يـتم إطـالق سـراحه ليعـود إلـى عملـه"وقال حجازي إن 
  ".السلطات اإلسرائيلية تهدد بترحيله بسبب عمله الصحفي"أن 

، فــي المــؤتمر )غيــر حكوميــة(مــن جهتهــا، قالــت أصــالة أبــو خــضير، الباحثــة فــي مؤســسة الحــق 
  ".م من أي مواطنة أو جنسية، كما أنه محروم من اإلقامة الدائمة في القدسمحرو"الصحفي، إن خاروف 

الجواز األردني المؤقت الذي بحوزة خاروف هو وثيقة سفر يستخدمها الفلسطيني من "وأضافت أن 
  ) وكالة األناضول".(سكان القدس ألنه ال يحمل أي جنسية أخرى

  ١٣/٥/٢٠١٩الجزيرة 

*** 

  آراء عربية

 ى لجريمة ترامبالذكرى األول

 كمال زكارنة

اليوم يكتمل مرور عام كامل على نقل سفارة الواليات المتحدة االمريكية من تل ابيب الى مدينة 
كرى االولى للجريمة السياسية واالخالقية، التي ارتكبها الرئيس االمريكي القدس المحتلة، وتصادف الذ

 امريكي - دونالد ترامب بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية واالسالمية، ولم يتوقف المخطط الصهيو
   الهادف الى تهويد جميع االراضي الفلسطينية لتنفيذ المشروع الصهيوني من النيل الى الفرات

اقع الحال، لم يتغير شيئا على االرض، ولم يضف اعتراف ترامب بالقدس عاصمة موحدة لكن في و
للكيان المحتل، ونقل سفارة بالده اليها، اي جديد، فهي محتلة بال ريب، واعلن االحتالل الصهيوني ضم 

دولي القدس الشرقية منذ عشرات السنين، اضافة الى ان قرار ترامب جوبه برفض فلسطيني عربي اسالمي 
شامل وواسع، وكل ما اضافه القرار واالجراء الترامبي هو احتالل فوق االحتالل وتثبيتا وتجسيدا له على 

   االراضي الفلسطينية والعربية

ّكل ما قامت به االدارة االمريكية وحكومة االحتالل بشأن القدس، بقي في االطار الضيق الخاص 
 الصلبة، والمواقف العربية واالسالمية والمجتمع الدولي، التي بهما، بفضل المواقف االردنية والفلسطينية

اكدت رفضها الشديد المساس بوضع القدس المحتلة خارج اطار المفاوضات، التي يجب ان تستند الى 
مبدأ حل الدولتين كما يؤكد على الدوام جاللة الملك عبداهللا الثاني، الذي اغلق جميع المنافذ امام تمرير 

 القرن التي تستهدف مستقبل االردن وفلسطين على سواء، واشهر الءاته الثالث المعروفة مؤامرة صفقة
والواضحة، وهي ال للتوطين وال للوطن البديل والقدس خط احمر، ال مساومة وال مهادنة وال تهاون في 

سطينية والمساند قضيتها، كما اكد جاللته مرارا وتكرارا ثبات الموقف االردني الداعم بال حدود للحقوق الفل
  .للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وقيادته
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ال يزال القرار الترامبي يواجه معارضة ورفضا عاما، ولم تنجح الجهود والضغوطات االمريكية، 
السياسية واالقتصادية واالغراءات المالية للعديد من دول العالم، في تسويق ذلك القرار، واستقطاب دول 

لنقل سفارات بالدها الى القدس المحتلة، وفي المقابل نجحت الجهود السياسية اخرى وتحريضها 
والدبلوماسية العربية واالسالمية والدولية في افشال المحاوالت االمريكية واالسرائيلية، واسقاط اهدافهما في 

  .ضم دول جديدة لالعتراف بالقدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني الغاصب

يادة االحتاللية الكاملة على الضفة الغربية المحتلة، بدأ يأخذ ابعادا رسمية الحديث عن فرض الس
امريكية -في دوائر االعالم والقرار في الكيان المحتل، وهذه الخطوة تعتبر جزءا مهما من المؤامرة الصهيو
االسرائيلية المشتركة لتصفية القضية الفلسطينية، بعد اخضاع جميع االراضي الفلسطينية المحتلة للسيادة 

وضمها وتهويدها في نهاية المطاف، وتحويل الشعب الفلسطيني الى اقلية في دولة يهودية احادية 
   القومية

صفقة القرن التي يبشرون بها، ال تحمل في طياتها اكثر من طلب الموافقات والتواقيع الفلسطينية 
لمحتل، اي التصديق على جميع والعربية على تصفية القضية الفلسطينية وقضية الجوالن السوري ا

  .القرارات واالجراءات االمريكية واالسرائيلية التي سبقت االعالن عن الصفقة

صمود وثبات المواقف الفلسطينية والعربية واالسالمية الضمانة الوحيدة، الفشال الصفقة واهدافها 
  . واسقاطها وبطالن ونسف كل ما سبقها

  ١١ص/١٤/٥/٢٠١٩الدستور 

*** 

 !نكبات تتوالى.. ينيونالفلسط

 الخطاطبة محمود

القومية والوطنية الكبرى، مع تسريبات وتصريحات ” النكبة”تزامن الذكرى الواحدة والسبعون لـ 
الرئيس األميركي دونالد ترامب والمبعوث لمسؤولين في اإلدارة األميركية، وعلى رأسهم جاريد كوشنير صهر 

، فيما ”صفقة القرن”ُاألميركي الخاص للشرق األوسط جيسون غرينبالت، حول فرض أو إقرار ما يسمى بـ
 .يتعلق بالقضية الفلسطينية

 من كانون الثاني ١٧على غرار الرئيس األميركي السابق جورج بوش األب، عندما حدد يوم الـ 
لقصف العراق العظيم، حيث كانت وقتها سابقة في تاريخ الحروب أن يتم اإلعالن عن  موعدا ١٩٩١العام 

فقد قام كل من كوشنير وغرينبالت بتحديد موعد اإلعالن عن تلك .. موعد الضربة العسكرية األولى
 .ُ، وهو بعيد شهر رمضان”الصفقة“
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ين أو ليس لنا قرار أو حتى كأننا نحن األمة العربية، ومن قبلها األمة اإلسالمية، غير موجود 
هناك " األميركية، أن "فوكس نيوز"فاألكثر وقاحة كان غرينبالت الذي أكد، في تصريحات لقناة .. احترام

 ."شيئا واحدا لن تقدم الواليات المتحدة عليه، وهو المساومة أو التفريط بأمن إسرائيل

 مليار ١.٥ليون عربي ونحو قال أيضا، غير مكترث بمشاعر وأحاسيس أكثر من ثالثمائة م 
 "شافوعوت"صفقة القرن، لن تعلن إال بعد تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة، واالحتفال بعيد "مسلم، إن 

 ."اليهودي في العاشر من حزيران المقبل

 خطة سالم "الصفقة" إلى جانب الترهيب، فهو يقول إن يبصريحات غرينبالت فيها من الترغ 
 ."ُيريد إغراء الفلسطينيين"جوانب االقتصادية وليس السياسية فحسب، وكأن لسان حاله أميركية تشمل ال

، لما أقدم كائن على وجه الكرة األرضية، على مجرد "الضاد"لوال الهوان الذي وصلت إليه أمة  
والخوف كل الخوف أن تكون هناك أطراف تتسابق لكي يكون لها دور بهذا … التلميح بشيء من ذلك

 ." والهوانالذل"

 الدول العربية واإلسالمية قاطبة أن تضغط وبكل ما اوتيت من قوة، واستغالل كل محفل على 
، وكشف الوجه الصهيوني اإلرهابي للعالم أجمع، وخطورة ”الصفقة“ومناسبة دولية، إلفشال تلك 

 .اإلجراءات اإلسرائيلية، والقرارات األميركية على مجمل العملية السياسية

عرب والمسلمين استغالل االنقسام والتردد الدولي وعدم رضا دول أوروبية عن اإلجراءات على ال 
األميركية، إذ نستطيع القول بأن واشنطن قد فشلت إلى حد ما حتى هذه اللحظة من حشد التأييد 

 .، حتى قبل االطالع عليها"الصفقة"، فضال عن إجماع كل الفصائل الفلسطينية على رفض "الصفقة"لـ

وعليهم أيضا، قبل كل شيء، االستقواء بشعوبهم وتحصين أوضاعهم الداخلية في مواجهة شرور  
 .االستعمار والجرافة األميركية التي ال تقيم وزنا لحليف أو صديق

قد بدأ تنفيذها فعليا عندما اعترفت اإلدارة األميركية بالقدس المحتلة ” صفقة القرن“ٕوان كان  
سرائيلي، ونقل سفارة الواليات المتحدة من تل أبيب إلى المدينة المقدسة، ومن عاصمة لدولة االحتالل اإل

ٕ، واعادة تعريف الالجئ، )األونروا(ثم وقف الدعم األميركي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
 سوى ًولم يبق عالقا.. وأخيرا وليس آخرا اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجوالن السوري المحتل

 .موضوع أو قضية الالجئين

ُ، تلك المأساة اإلنسانية التي تصادف يوم غد األربعاء "النكبة"ًاحد وسبعون عاما مضت على  
، على ١٩٤٨ذكراها السنوية، حيث أقدم جيش االحتالل اإلسرائيلي، في الخامس عشر من أيار العام 

 .دتشريد مئات اآلالف من الشعب الفلسطيني من دياره بدم بار

احد وسبعون عاما مضت على تهجير الشعب الفلسطيني وطرده من بيته وأرضه، إلقامة كيان  
  .صهيوني غاصب، عمل على محو األسماء الجغرافية العربية وتبديلها بأسماء عبرية
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واحد وسبعون عاما مضت، وآلة القتل اإلسرائيلي ترتكب مجزة تلو األخرى بحق شعب أعزل، وهدم وتدمير 
 . قرية ومدينة فلسطينية وتحويلها إلى مدن صهيونية٥٠٠ أكثر من

خيرا فعل، الفلسطينيون عندما اتخذوا قرارا منذ البداية بمقاطعة اإلدارة األميركية الحالية، وعدم  
الحديث معها لحين تراجعها عن قراراتها الجائرة بحق الشعب الفلسطيني، الذي بصموده وتمسكه بثوابته 

 .”الصفقة“ القدس المحتلة، سيكون سببا رئيسا إلفشال تلك ًعلى أرضه، وخصوصا

 قرارا في الجمعية العامة لألمم ٧٢٥بني صهيون لما ينفذوا على مدار واحد وسبعين عاما، نحو  
 قرارا في مجلس األمن الدولي تتعلق بالقضية الفلسطينية، في ظل صمت وهوان عربي ٨٦المتحدة، و

 .مطبق

  ١١ ص١٤/٥/٢٠١٩الغد 

*** 

 هل سنعيد الالجئين الفلسطينيين

 فايز الفايز 

ّيحق لإلسرائيلي اليوم أن يشعر بالفخر، كيف ال وهو يتمتع بدولة تقدم له الحماية العلمية 
ّ، كمولود مسخ لكتلة صهيونية قادتها »الزنا«ماعية والعسكرية، دولة أنشئت بقانون واالقتصادية واالجت

مجرمون سابقون، فأصبحت اليوم في طليعة دول العالم، ومن أفضل عشر قوى عسكرية واستخباراتية 
ًعالميا، واألقوى واألقدر واألكفأ واألكثر تعاليا واألطول يدا في الشرق األوسط، وحق له أن يفتخ ً ر باآلباء ً

المؤسسين الغزاة لوطن ليس لهم أي حق به، على جماجم وهياكل شعب ال زال يمثل قادته اإلنقسام العربي 
  .وحروب المصالح

ً للنكبة، مصطلح ماسوشيا، نتلذذ به لنعطي مبررا ألخالقنا أن تتجاوز حدود ٧١اليوم هي الذكرى 
واطأ معها ومن ال يزال يتعاون ويكسب أكثر، األدب، ولنشتم ونلعن إسرائيل ومن صنع إسرائيل ومن ت

 من العرب واليهود، وال ١٩٤٨ أيار ١٥ًوننسى أن ثالثة أجيال تقريبا دفنت تحت التراب مذ ذلك التاريخ 
 ماليين ونصف فلسطيني يعيشون بصفة الجئ خارج أرض فلسطين، غالبيتهم في عشرة مخيمات ٦زال 

  . العرب والعجمباألردن وفي سوريا ولبنان ثم بقية دول

الذكرى هذا العام لن تكون كأي عام، فالقائد األعلى في قصره األبيض من واشنطن سيطلق 
على آخر ديناصور سياسي يتحدث في حق الشعب الفلسطيني وقيام دولة مستقلة » الرصاصة األخيرة«

ّمع هذا لم نحسن وحماية امتالكية للمقدسات في القدس، ونحن نعرف أن ذلك اليوم قادم مهما تأخر، و
من شروطنا في أي عملية تفاوضية أو تعويضية، ما سيجعل األردن في وجه العاصفة بعد إعالن تفاصيل 
ُالصفقة، التي باتت تعرف خطوطها العريضة، أما عودة الالجئين فلم تكن ولن تكون من ضمن خيارات 
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ن الجيالن األوالن من الالجئين قد قضوا ٕاإلدارة اإلسرائيلية، واذا بقي األمر حتى عشر سنوات قادمة، سيكو
  .نحبهم، وبقي جيل ال يحس كما أحس أجدادهم

 ناقش مجلس الدولة الجديدة في تل أبيب مستقبل القضية والصراع مع ١٩٤٩في عام 
، ولكن هذا لم يحصل »الكبار يموتون والصغار ينسون«الفلسطينيين، فقال بن غورويون كلمته الشهيرة 

 فلسطين، ولكنه بات يتأصل لدى أبناء الجيل الذي ولد خارج فلسطين، وال أعتقد أنه بشكل دقيق داخل
ًمستعد للعودة إلى بالد آبائه، فهو ولد وترعرع على هذه األرض ولن ينسجم إطالقا غربا حتى لو أعيد  ً

  .ًقسرا

ر أو مسوغ ًإذا ما الحل أمام األردن تحديدا التي تعاني من إنفجار سكاني ضخم جدا، دون أي مبر
  .سوى الرياء والتصنع وبعض الفوائد التي أضرتنا بقبول إدخال ماليين البشر، ثم علقنا بين صخرتين اليوم

 مليون ونصف إلى أرضهم في ٢هل سيعيد األردن الالجئين الفلسطينيين الذين يناهزون 
ًفلسطين؟ كيف وهل نمتلك القدرة، هل سيفتح نتنياهو جسرا بريا للترحيب بهم،  أم سنعيد جدولة الدين ً

ًالسياسي مجددا لسبعين عاما قادمة دون أن نضع أي تصور أو خطة لما سيحدث بعد عام واحد، فقط  ً
ليتنعم شعب إسرائيل ودولته وحكامه العنصريون بالشبق الديني وانتصاب العلم األزرق أبيض فوق أرضنا 

  .ًحدا، فقط نتذكر خيبتناًالمحتلة التي يسمونها دولة يهودية، طبعا نحن ال نحارب أ

  ١٠ص/١٤/٥/٢٠١٩الرأي 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

 طريقين لمستوطنات منعزلة على أراض صودرت من فلسطينيين

 يوتم بيرغر: قلم  /هآرتس 

اإلدارة المدنية صادقت في هذا الشهر على شق طريقين لمستوطنات منعزلة على أراض خاصة   
ذان يقعان في شمال الضفة وجنوبها استهدفا تمكين الوصول اآلمن الطريقان الل. صودرت من فلسطينيين

  .للمستوطنين، في اعقاب عدة محاوالت للمس بهم قرب الطرق القائمة واحتجاج من قبل سكانها

، الشارع الرئيسي الذي يخترق الضفة الغربية على طول اراضي المجالس ٦٠اليوم يمر شارع   
منذ . يون وبنيامين وشومرون، عبر عدد من القرى الفلسطينيةالتي تقع جنوب جبل الخليل، غوش عص

 والمجالس االقليمية من وزراء الحكومة شق شارعين التفافيين، "يشع"بضع سنوات يطالب اعضاء مجلس 
في الشهر الماضي اطلق . بذريعة أن السفر في مقطع الشارع الذي يمر من حوارة يعرض حياتهم للخطر

لى فلسطيني وقتله في اعقاب شكه بأنه حاول القيام بعملية طعن قرب حاجز مواطن اسرائيلي النار ع
  .حوارة



 
١٥

 ايار اعطيت مصادقة نهائية للمشروع من قبل ١بعد سنوات من النقاشات في االدارة المدنية، في   
اللجنة الفرعية لطرق مجلس التخطيط االعلى في االدارة المدنية، وهو الجهة المسؤولة عن المصادقة 

في بداية الشهر القادم ستدخل اوامر المصادرة الى حيز التنفيذ، والدولة يمكنها البدء .  شق الشوارععلى
ليس واضحا حتى اآلن ماذا سيكون نوع . االعمال يتوقع أن تستمر بضع سنوات. في شق الشوارع

  .الشارع، وعطاء شقه سيصدر قريبا

 أن يتجاوز قرية حوارة من الشمال وحتى الشارع االول سيشق شمال منطقة السامرة ومن المخطط  
وهذا الشارع يمكن أن يخدم سكان يتسهار وسكان البؤرة االستيطانية . مفترق تفوح قرب مستوطنة يتسهار

 دونمات من اراضي بورين وحوارة وبيتا وعورتا وياسوف ٤٠٦لصالح شق الشارع صودرت . حفات جلعاد
  . كم٥.٥ طول الشارع المتوقع هو "السالم اآلن"طنات في وحسب طاقم متابعة المستو. ويتما والساوية

 يتوقع أن يجتاز مخيم العروب لالجئين ويخدم سكان مستوطنات في جنوب غوش الشارع الثاني  
 دونمات ٤٠١خطة شق الشارع تتضمن مصادرة . عصيون وجبل الخليل منها كرميه تسور وكريات اربع

  . كم٧من اراضي بيت أمر وحلحول، وطول الشارع المخطط له هو 

جزء من “تاي بندت قال إن مصادرة االراضي هي  شب"السالم اآلن"رئيس طاقم متابعة المستوطنات في 
الخضوع المتواصل للحكومة لمطالب المستوطنين الذين يعرفون جيدا أنه ال يمكن التطور بدون شوارع 

  .حسب قوله، شق شوارع التفافية كهذه يؤدي بصورة مباشرة الى تطوير المستوطنات في منطقتهم. ”جيدة

الذي يسير من منطقة جنوب شرق القدس الى منطقة  ٣٩٨احد االمثلة على ذلك هو شارع   
من بيانات المنظمة يتبين أنه بعد شق الشارع في العقد الماضي ارتفع بحوالي : مستوطنة تقوع ونوكديم

الشارع . ٢٠١٤ – ٢٠٠٨ في المئة عدد الوحدات السكنية في المستوطنات المجاورة له بين االعوام ٩٠
 على اسم رئيس حزب اسرائيل بيتنا الذي يعيش "شارع ليبرمان"ليسار يسمى في اوساط نشطاء اليمين وا

 .في نوكديم، بسبب دعمه لتنفيذ هذا المشروع

 ٢١ ص١٤/٥/٢٠١٩الغد 

***  
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  … في أواخر رمضان مسيرة لصهاينة متدينين في الحي اإلسالمي في القدس

  ستنظر في األمر"المحكمة"و

  

  )١٣/٥/٢٠١٩هآرتس  (نير حسون

ــن يــسمح الــشرط ــوم القــدس، ول ــر مــسار مــسيرة األعــالم التــي تجــري كــل ســنة فــي ي ة تفكــر بتغيي
للمشاركين في المسيرة بإحاطة البلدة القديمة، وكـذلك تقييـد فتـرة المـسيرة وعـدد المـشاركين الـذين سيـسمح 

ن فـي مع ذلك، الشرطة ال تنوي أن تمنع بصورة مطلقـة مـرور المـشاركي. لهم بالدخول إلى الحي اإلسالمي
  .المسيرة في شوارع الحي

مسيرة األعالم، وهي مسيرة الـشباب الـصهيوني الـديني التـي تجـرى فـي الـسنوات الثالثـين األخيـرة، 
فـي المـسيرة يـشارك عـشرات آالف . تمر بصورة ثابتة في الشارع الرئيسي في الحـي اإلسـالمي فـي المدينـة

.  األحيـاء الفلـسطينية المكتظـة فـي البلـدة القديمـةالشباب المتدينين الذين يسيرون مع أعالم إسـرائيل عبـر
هــذه الــسنة وللمــرة األولــى ســتجرى المــسيرة فــي األيــام العــشرة األخيــرة مــن شــهر رمــضان المعروفــة كأيــام 

  .حساسة بشكل خاص

ًحتى قبل ثالث سنوات تميزت المسيرة أيضا بإظهار عالمات للعنصرية مثل التحريض والعنـف ضـد 
 وغنــاء أغنيــات "المــوت للعــرب"المــشاركين فــي المــسيرة اعتــادوا علــى إطــالق شــعارات مئــات . الفلــسطينيين

فــي أعقـاب التماسـات قـدمتها رابطــة . عدائيـة، والعديـد مـنهم أضـروا بالممتلكــات الفلـسطينية خـالل المـسيرة
 مدينة الشعوب وانتقاد شديد من جانب قضاة المحكمة العليا على الـشرطة التـي تـساهلت حـسب قـولهم مـع
المشاركين في المسيرة زاد المنظمون والشرطة التشديد عليها، وفي السنتين األخيرتين تمر المـسيرة بهـدوء 

مع ذلك، في كل سنة تؤدي المـسيرة إلـى تقييـد مـشدد فـي الحركـة علـى الـسكان الفلـسطينيين، لكـن . نسبي
محــالت التجاريــة المــسلمين معظــم أصــحاب ال. شــوارع الحــي اإلســالمي واألحيــاء اإلســالمية ال يــتم إغالقهــا

مـسار المـسيرة األصـلي يمـر مـن . يغلقون محالتهم فـي المنطقـة، وهـذا األمـر يـؤدي إلـى تـوتر فـي المدينـة
المـشاركات الـشابات يـسرن عبـر بوابـة -غرب القدس إلى ميـدان الجـيش اإلسـرائيلي حيـث تنقـسم المـسيرة 

فـي الـسنتين األخيـرتين سـمح . الحـي اإلسـالمييافا والحي اليهودي، والشباب يسيرون عبـر بـاب العـامود و
  .ًلعدد من المشاركين أيضا بأن يحيطوا بالبلدة القديمة من الشمال والشرق

فــي االلتمــاس الــذي قدمــه عــدد مــن الشخــصيات العامــة فــي القــدس ورابطــة مدينــة الــشعوب أشــار 
 اآلالف مـن المـصلين الملتمسون إلـى أن المـسيرة يمكـن أن تـشوش حيـاة سـكان الحـي اإلسـالمي وعـشرات

ــرة لــشهر رمــضان ــام األخي ــي األي ــى الحــرم ف ــادوا الوصــول إل ــذين اعت ــسور – الملتمــسون. ال ــالن  البروفي اي
 فـي القـدس "موسـم الثقافـة"هازراحي والبروفيسورة رحيل اليئور والصحافي اليعيزر يعـاري، ومـديرة مـشروع 

 مـرور المـسيرة فـي الحـي اإلسـالمي خـالل إن" قـالوا – نعامي بورتس والبروفيـسور ايـريس شـلوي وآخـرين
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شهر رمضان والعيد يشبه بأن يسمحوا للمسلمين بإجراء مسيرة سياسية في الحي اليهودي أثناء صوم يوم 
 ."الغفران

  حملت شعارات عنصرية وأغاني عدائية ضد العرب والفلسطينيين… من قبل

 الــسكان الفلــسطينيين والــزوار حــسب أقــوال الملتمــسين المدعومــة بــرأي خبــراء، فــإن عــشرات آالف
اعتادوا على الوصول والمكوث في الحـي اإلسـالمي وفـي الحـرم فـي األيـام األخيـرة لـشهر رمـضان والمـسيرة 

  .ًيمكن أن تسبب اإلزعاج والمضايقات الكبيرة للمؤمنين المسلمين والمس اقتصاديا بالتجارة في أيام العيد

الماضــي علــى االلتمــاس، قالــت إنهــا تفحــص تقييــد فــي الــرد الــذي جــاء عــن الــشرطة فــي األســبوع 
المسيرة بحيث ال يسمح للمشاركين بمواصلة إحاطة البلدة القديمـة والـدخول عبـر بوابـات أخـرى فـي الـسور 

  .كذلك قالت إنها تفحص تقييد عدد المشاركين ومدة المسيرة. باستثناء باب العامود

ًتخذ بعد قرارا حول مسار المسيرةًالدولة قالت ردا على االلتماس بأن الشرطة لم ت شـرطة إسـرائيل ". ُ
تفحــص الموضــوع، ضــمن أمــور أخــرى، العتبــارات الحفــاظ بقــدر المــستطاع علــى روتــين حيــاة الــسكان فــي 

  ."علينا التوضيح بأنه لم يتخذ بعد قرار نهائي حول الموضوع في الشرطة". جاء في رد الدولة. "المكان

 أن تطــابق موعــد المــسيرة مــع األيــام العــشرة األخيــرة مــن شــهر أشــارت الدولــة كــذلك فــي ردهــا إلــى
ًرمضان لم يغب عن الشرطة، وهي تنوي أن تعطي على ذلك ردا عمليا ومهنيا من أجل الحفاظ على حقوق  ً ً

كذلك في هـذه المرحلـة، شـرطة إسـرائيل تفحـص تقييـد مـسيرة المـشاركين الـذين سيـسيرون مـن … الطرفين
، وذلـك )بـاب الـساهرة وبـاب المغاربـة وبـاب األسـباط(ى تؤدي إلى الحي اإلسالمي الشمال وعبر بوابات أخر

ولكــن حــسب رابطــة مدينــة الــشعوب، فــي . "ًخالفــا لمــسار المــسيرة الــذي صــودق عليــه فــي الــسنوات األخيــرة
وحـسب قـولهم، . السنوات األخيرة لم يسمح للمشاركين في المسيرة بالدخول من باب الساهرة وباب األسباط

 التـي تـنظم المـسيرة كتبـت للمحكمـة العليـا بـأن "شـعب كاألسـد"جمعيـة . د الدولة يـستهدف تـضليل القـضاةر
ال يوجـد أي سـبب ألن تكـون الرغبـة الـسياسية لمـن قـدموا االلتمـاس بعـدم . األمر يتعلـق بالتمـاس سياسـي

  .بعيد محدد في القانونرؤية أعالم إسرائيل في البلدة القديمة تتغلب على حق المحتفلين الذين يحتفلون 

  ١٤/٥/٢٠١٩القدس العربي 

***  
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  مقابالت صحفية

ًالتحديات ضد القدس تقتضي دعما عربيا واسالميا : الشيخ صبري ًٕ ً  

  لألردن بمواجهة مخططات االحتالل

 

اكد رئيس الهيئة اإلسالمية العليا  -  علي أبوحبلة وعبد الحميد الهمشري–فلسطين المحتلة   
 ضد القدس والمسجد االقصى كبيرة  سجد االقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري أن التحدياتوخطيب الم

ٕوتقتضي دعما عربيا واسالميا لمساعدة األردن في مواجهة المخططات العدوانية االحتاللية التي تستهدف 
   .مدينة القدس

رب بشأن دعم الموقف ان القرارات التي أصدرها وزراء الخارجية الع» الدستور« وقال في حوار مع 
ًالفلسطيني قرارات إيجابية وبناءة لكن العبرة بالتطبيق، واال تبقى حبرا على ورق ٕ.   

  : وفيما يلي نص الحوار

ًكيف تقيمون الوضع في مدينة القدس والمسجد األقصى الذي يتعرض يوميا : الدستور *  
ا هي اإلجراءات المتخذة لحمايته العتداءات واقتحامات وتواصل اعمال لحفريات من تحته وحوله؟ وم

   وبنيانه؟

م ١٩٤٨ الجزء الغربي من مدينة القدس سقط بيد االحتالل اإلسرائيلي عام  :صبري  •
م ، وال تزال هذه المدينة تعاني من ١٩٦٧،والجزء الشرقي من المدينة سقط عام 

 المدينة على اإلجراءات الظالمة من قبل االحتالل اإلسرائيلي ، وهناك مخطط رهيب لتهويد
أما بالنسبة ... مختلف األصعدة وذلك من الناحية السكانية الضريبية والثقافية واألمنية

في موضوع الحفريات من : للمسجد األقصى المبارك فإن األخطار تهدده من ناحيتين
أسفله وفي محيطه واالقتحامات من قبل اليهود المتطرفين، والواضح أن المسلمين 

ذين يتصدون لهذه االقتحامات العدوانية المتكررة، ولن نمكن هؤالء المتوضئين هم ال
اليهود من تحقيق أهدافهم العنصرية بحق األقصى، فاالقتحامات المتكررة لن تكسبهم أي 

  .حق لهم فيه

أين وصلت قضية باب الرحمة ؟ وهل ما زالت األوقاف على موقفها برفض : الدستور  •
   اإلجراءات اإلسرائيلية ؟

ٕمبنى باب الرحمة هو جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى المبارك وان إغالقه لمدة : صبري  •
ًستة عشر عاما كان إغالقا ظالما تعسفيا غير مبرر، أما الهدف من اإلغالق فقد اتضح  ً ً ً

ونعلن للقاصي والداني .. بأنهم يمهدون ألمر خطير وذلك بتحويل هذا المبنى إلى كنيس
  . ولن يغلق بإذن اهللا ٢٠١٩ / ٢ / ١٤تم فتحه في أن مبنى باب الرحمة قد 
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كيف تقيمون الوضع الفلسطيني بشكل عام ؟ وما هي رؤيتكم لكيفية إنهاء : الدستور  •
طر المحدقة في القضية االنقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة في مواجهة المخا

   ؟الفلسطينية

•  

لبغيض، وذلك بالضغط على هناك محاوالت ومبادرات جديدة إلنهاء االنقسام ا:صبري  
هذا وال بد من تحقيق ... الطرفين بتنفيذ ما اتفق عليه في لقاءات القاهرة وبيروت وغيرهما

الوحدة الوطنية لنكون على مستوى المرحلة الخطيرة التي تواجهنا، ونأمل من اهللا عز 
  .وجل أن يعيننا على أن نزيل العقبات التي تواجهنا في سبيل إعادة وحدة الصف

تتعرض القدس ألخطر هجمة في تاريخها وكذا الحال بالنسبة لألماكن المقدسة : الدستور  •
اإلسالمية والمسيحية فيها، وتفاقمت تلك المخاطر بعد إعالن الرئيس األمريكي ترامب 
القدس عاصمة إلسرائيل، من وجهة نظركم كيف تتم مواجهة خطر التهويد بالتنسيق بين 

ٕدعيم صمود المقدسيين وافشال محاوالت تفريغ المدينة المقدسة المسلمين والمسيحيين لت
  من سكانها؟

هذا السؤال يتعلق بموقف الحكومات العربية اإلسالمية تجاه القدس، ونحن :صبري  •
موجهة نحو القدس، ونطالبهم بدعم المؤسسات اإلسكانية » البوصلة«نطالبهم بأن تكون 

   .الحكومات لنا الصمود والثبات بهاوالصحية والتعليمية فيها إذا أرادت هذه 

برأيكم ما أهمية ودور الوصاية الهاشمية على األماكن المقدسة في القدس؟ : الدستور  •
   وكيف تقيم الدور األردني في مواجهة ما يستهدف المدينة المقدسة ومقدساتها ؟

 التحديات كبيرة وكبيرة ، وبخاصة بعد أن تدخلت أمريكا في موضوع القدس:صبري  •
ٕوالمقدسات بشكل سافر وعلني، لذا ال بد من دعم عربي واسالمي لمساعدة األردن في 
مواجهة المخططات العدوانية االحتاللية التي تستهدف مدينة القدس خاصة وان الوالية 
الهاشمية على القدس والمقدسات تمكنها وتؤهلها الن تكون الحامي للقدس والمقدسات 

 وانتقلت ١٩٢٤الية وهي متأصلة في الهاشميين منذ عام االسالمية بصفتها صاحبة الو
هذه الوصاية لصاحب الجاللة الملك عبد اهللا الثاني وتوجت بتجديد الوالية والوصاية 

 ١٩باالتفاقية التي وقعت بين جاللة الملك عبد اهللا الثاني والرئيس محمود عباس في 
 يعمل جاللة  ية، وبموجبها ميالد٢٠١٣ آذار ٣١ للهجرة الموافق ١٤٣٤جمادى األول 

الملك عبد اهللا الثاني بصفته صاحب الوصاية وخادم األماكن المقدسة في القدس على 
   .بذل الجهود الممكنة لرعاية والحفاظ على األماكن المقدسة في القدس
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 برعايتكم واألب المطران مانويل مسلم والدكتور حسن خربشه تم اإلعالن عن - الدستور  •
 شعبي، هل تعد هذه انطالقة لتوحيد الصف المسيحي واإلسالمي لمواجهة مبادرة لتحرك

   مخططات ما يستهدف القدس من تهويد؟

المبادرة التي قمنا بها بالتعاون مع األب منويل مسلم هي من أجل توحيد الصف : صبري  •
الفلسطيني مكملين دور منظمة التحرير الفلسطينية لمواجهة المؤامرات والتي تحاك ضد 

لشعب الفلسطيني وضد تصفية قضية الالجئين وبخاصة مواجهة ما يسمى بصفقة ا
   .القرن

هل من خطة إستراتيجية ينطلق منها المؤتمر التشاوري في المستقبل القريب : الدستور  •
ًلنشهد مؤتمرا موسعا وحشدا للطاقات الفلسطينية إلفشال صفقة القرن ضمن إطار منظمة  ً ً
  التحرير الفلسطينية؟

هناك ترتيبات لعقد مؤتمر شعبي موسع يمثل جميع شرائح المجتمع ، بهدف : بري ص 
  .دعم المبادرة التي انطلقت من خالل المؤتمر الصحفي

كيف تقيمون الوضع العربي ودعمه للقضية الفلسطينية؟ ورؤيتكم في سبيل : الدستور * •
   تدعيم الموقف الفلسطيني؟

 للقضية  لعربي في تراجع واضح بالنسبةأقول بألم ومرارة أن الموقف ا: صبري  •
  !!ًالفلسطينية بل انعكست سلبا من خالل التطبيع مع سلطات االحتالل

ما تعقيبكم على قرارات وزراء الخارجية العرب بخصوص دعم الموقف : الدستور * •
  الفلسطيني لمواجهة صفقة القرن وتفعيل شبكة األمان ؟

 الخارجية العرب بشأن دعم الموقف الفلسطيني إن القرارات التي أصدرها وزراء: صبري  •
لم يتم التطبيق العملي لهذه القرارات  هي قرارات إيجابية وبناءة، ولكن العبرة بالتطبيق، فإن

  !!ًفإنه يبقى حبرا على ورق كسائر القرارات السابقة

ي ما مطالبكم من الدول العربية واإلسالمية لدعم صمود المقدسيين ؟ وما ه: الدستور * •
   متطلبات الحفاظ على مؤسسات القدس ؟

هذا السؤال يوجه للدول العربية واإلسالمية في موضوع دعم صمود المقدسيين : صبري  •
   .والحفاظ على المؤسسات المقدسية

ٕكيف تقيمون الدور األوروبي في دعم رؤيا الدولتين وافشال مخطط صفقة : الدستور  •
 القرن ؟

وقف االتحاد األوروبي، ألن أوروبا ليس لديها استعداد ّال يجوز أن نعول على م: صبري  •
وبخاصة أن العرب ال يخدمون أنفسهم !! أن ترضي العرب وتغضب أمريكا في نفس الوقت
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بل يتراجعون في مواقفهم وال أتصور أن الغرب سيقف ضد تنفيذ صفقة القرن ، ثم هل إن 
  !الحكومات العربية ستقف ضدها ؟

توجهونها ألبناء شعبكم الفلسطيني في ظل هذه الظروف هل من كلمة : الدستور * •
   والمرحلة الخطيرة التي تعصف في المنطقة ؟

إن الشعب الفلسطيني يعرف واجبه وليس بحاجة إلى تنظير اآلخرين له ، بالرغم : صبري  •
ًمن الخالف القائم بين حماس وفتح ، إال أن شعبنا يقف صامدا ثابتا ضد صفقة القرن،  ً

  .ستعداد للتضحية في سبيل الحفاظ على المسجد األقصى المبارك والقدسوهو على ا

  ١ص/١٤/٥/٢٠١٩الدستور 

*** 

 

  في ذكرى النكبة

  دماء في حواري القدس.. من يوميات النكبة
 

 

حـــواري وأزقـــة القـــدس القديمـــة نـــضاال فـــذا مـــن شـــعب  شـــهدت – شـــعبان أيـــوب محمـــد –الجزيـــرة 
كـانون /بقيادة الجنـرال اللنبـي فـي ديـسمبر- االحتالل البريطاني فلسطين، وسكان القدس، استمر منذ وطئ

 هذه األرض المقدسة، وهو ذات العام الذي وعد فيه وزير الخارجيـة البريطـاني آرثـر جـيمس ١٩١٧األول 
 ".وطن قومي لليهود في فلسطين"بلفور بإنشاء 

الد وعرضـها، وقـد تحقـق دخل البريطانيون القدس وهدفهم األكبر االستيطان اليهودي في طـول الـب
ذلــك بالفعــل، حــين قهــروا الفلــسطينيين، وســحقوا انتفاضــاتهم المتتاليــة فــي عــشرينيات وثالثينيــات القــرن 
ّالعــشرين، واغتــصبوا األراضــي وباعوهــا بــأبخس األثمــان لليهــود الوافــدين، وحــين حمــوهم وقــدموا الــدعم 

 .ل الهاغاناه والبالماخ وشتيرن وغيرهالعصاباتهم المسلحة التي كانت تزداد قوة يوما بعد يوم مث

وقف الفلسطينيون وحدهم طوال تلك السنوات القاسـية، كـان تـسليحهم متواضـعا أمـام عتـاد ال ينفـد 
من الدعم البريطاني وغيره من القوى األوروبية الكبرى للصهاينة وعصاباتهم، ورغم ذلك لم تفتـر المقاومـة 

 والتاريخ والمقدسات، وحـين الح للبريطـانيين أن اليهـود أضـحوا الفلسطينية في الدفاع عن األرض والعرض
ــسطينيين واليهــود، وقــدموا مقترحــا  ــين الفل ــالوقوف ب ــاد وب ــرة يمكــن االعتمــاد عليهــا تظــاهروا بالحي قــوة كبي

  .مشؤوما بتقسيم األرض الفلسطينية بين الجانبين

   القرار المشئوم

ــة األمــم المت ــوفمبر٢٩حــدة بتــاريخ بعيــد قــرار التقــسيم الــصادر مــن هيئ ــاني / ن  ١٩٤٧تــشرين الث
والقاضي بتقسيم فلـسطين إلـى دولتـين واحـدة لليهـود وأخـرى للعـرب، كانـت شـرارة المعـارك قـد اشـتعلت بـين 

  .الجانبين في طول فلسطين وعرضها
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كانون األول مـن نفـس العـام أذاع المنـدوب الـسامي البريطـاني بفلـسطين الـسير / ديسمبر١٠وفي 
اننغهام بالغا رسميا أنذر فيه الفـريقين أن يبتعـدوا عـن أعمـال العنـف والقتـل والتـدمير، وكـان ألن غوردن ك

ّنداء ال قيمة له في الحقيقة، إذ لم يمر يوم من األيام دون حرب وقتال، وال مرت ساعة دون سماع صـوت 
مـر الواقـع فلـسطين الرصاص في جنبات القدس لالنتقـام مـن هـؤالء اليهـود الـذين احتلـوا بـسلطة القهـر واأل

  .وعاصمتها القدس

لتنــسيق عمليــات " الهيئــة العربيــة العليــا"أســس  الــذي – كــان مفتــي القــدس الحــاج أمــين الحــسيني
 ينـسق -اإلغاثة والمقاومة ودعم الفلسطينيين والمقدسيين بالمال واإلعالم في مواجهـة االحـتالل البريطـاني

سويسرا، كـان يـؤمن بالمواجهـة المـسلحة ضـد اليهـود وكتـب هذه العمليات من القاهرة بعد عودته إليها من 
كنت وما أزال أعتقد أن الحل الوحيد القاطع لمشكلتنا مع الصهيونيين ال يكون إال بالتغلب "في ذلك مذكراته 

ُعليهم بالقوة، ولقد أيقنت بهـذا منـذ أول أدوار القـضية الفلـسطينية لمعرفتـي بمطـامع الـصهيونيين وخطـورة 
ــصهيونية و".أهــدافهم ــد فــي مواجهــة األطمــاع ال ــار الوحي ــرون أن هــذا التوجــه هــو الخي ــان المقدســيون ي ك

فيقــول عــن تلــك األيــام ) مــؤرخ فلــسطين األشــهر(المتزايــدة فــي مــدينتهم المقدســة، ويــروي عــارف العــارف 
رة وما كنت لترى أينما حللت وحيثما سـرت فـي مدينـة القـدس سـوى جثـث القتلـى مبعثـ"واشتباكاتها بالقدس 

هــذا يهــودي، وذاك عربــي، وهنــاك شــخص آخــر إنجليــزي كــان قــد أتــى ليحــول دون اصــطدام . هنــا وهنــاك
ولم تنقطع الحرائق وأعمال النسف والتدمير، تارة في هذا الحـي، . الفريقين، أو ليحرض أحدهما على اآلخر

ًوطــورا فــي ذاك، وقــد تنطفــئ فــي النــار فــي حــي أو تخبــو وقتــا قــصيرا لتعــود فتــشتعل،  أو تــزداد ضــراما فــي ً
كانت الـشعوب العربيـة تتـابع هـذا اإلجـرام بقلـق، وكانـت الحكومـات العربيـة أيـضا تتـابع مـا ".األحياء األخرى

يحدث، وتزمع على الدخول بجيوشها لدعم الفلسطينيين في ثورتهم وحربهم، في حـين أن جـذوة الثـورة فـي 
ــم تهــدأ، كــان البريطــانيون يفرضــون حظــر التجــوال،  وكــان المقدســيون يهــدؤون يومــا أو يــومين القــدس ل

يستعدون للخروج واالنقضاض على عدوهم، وراح السجناء يهربون من السجون ليلتحقـوا بمـواطنيهم، كمـا 
  .أن عناصر البوليس الفلسطيني كانوا يفرون من قطاعاتهم ليلتحقوا بحركة النضال والثورة

   حرب العصابات

د تمثلـــت فـــي حـــرب العـــصابات، حيـــث المباغتـــة والقتـــل ثـــم أمـــا إســـتراتيجية اليهـــود العـــسكرية فقـــ
االنسحاب سريعا، فأوقعوا في الفلسطينيين والمقدسيين كثيـرا مـن الـشهداء والجرحـى، أمـا أهـل القـدس فقـد 

 ٕعزمـوا علــى المقاومـة وانــزال الــضربات القاسـية بالعــصابات الــصهيونية ومـصالح اليهــود فــي المدينـة ومــا

 قوافل اليهود بين القدس وتل أبيب، وكمنوا لهم في الطرقات والمنعطفات الـضيقة يجاورها، فقد عرقلوا سير
ووصــلت يــد المقاومــة المقدســية إلــى أنابيــب المــاء التــي تمــد اليهــود، فــدمروا أنابيــب رأس .وعنــد بــاب الــواد

 القدس، كما هاجموا السيارات التـي تحمـل األسـمدة مـن البحـر الميـت صـوب – اللطرون، وسريس – العين
القدس والمستوطنات، وبدأ العرب في حـصار األحيـاء اليهوديـة فـي القـدس، األمـر الـذي أثـر بالـسلب علـى 
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ٕاالحتياجـات األساسـية وامـداداتها القادمــة، فارتفعـت األسـعار فــي هـذه األحيـاء، كمــا هـدف المقدسـيون إلــى 
وبـسبب .قـدس وخارجهـاضرب وسائل المواصـالت اليهوديـة، وقطـع كـل اتـصال بـين األحيـاء اليهوديـة فـي ال

ــف  ــود خل ــين حراســات مــن الجن ــى تعي ــة، اضــطر اليهــود إل ــى وســائل المواصــالت اليهودي ــوار عل هجــوم الث
سياراتهم ومواصالتهم، وانقطعوا عن أعمالهم في دواوين ومصالح القدس القريبة من األحياء العربية خوفـا 

إلى االمتناع عن الذهاب إلى أعمالهم من هجمات المقدسيين، واضطر الموظفون العرب أيضا من ناحيتهم 
كانـت المناوشـات ال تنقطـع داخـل القـدس وخارجهـا، فقـد .في الدوائر القريبـة مـن األحيـاء اليهوديـة بالقـدس

 فــي الهجــوم علــى القوافــل اليهوديــة، -قريــة تابعــة وقريبــة للقــدس حينــذاك وكانــت – اشــترك ســكان ســلوان
، وفـي المقابـل انـتقم ١٩٤٧كـانون األول /نتفاضة فـي ديـسمبرواستطاعوا قتل سبعة من اليهود في تلك اال

اليهود لقتالهم من خالل تفجير بعض بيوت أهل سلوان، ولم يتوقفوا عن إطالق النـار عليهـا منطلقـين مـن 
الحـي اليهـودي مـن البلـدة القديمــة، لدرجـة أن أهـل سـلوان مـا كــانوا يـستطيعون دخـول منـازلهم فـي النهــار 

 شخصا ما بين رجال ونـساء ٢٨٥الصهاينة، وكانت حصيلة الشهداء من أهل القرية بسبب كثافة هجمات 
وكـان الغــدر األكبـر مــن .وأطفـال، مـن اليــوم الـذي بــدأ فيـه النــضال إلـى أن صــدر األمـر بوقــف إطـالق النــار

كانون األول من ذلك العام، فقد تـسلل مجموعـة مـن عـصابة / ديسمبر٢٩اليهود وعصاباتهم المسلحة يوم 
رغون المـسلحة صـوب بـاب العمـود معهـم برميـل ممتلـئ بـالمتفجرات، ونفـذوا جـريمتهم المروعـة بتفجيـره األ

حـين أراد - آخـرون، وكانـت المـصيبة ٢٧ُ مقدسيا، وجـرح ١٤وسط المدنيين العزل، فاستشهد على الفور 
ية الرابـضة فـي الجهـة  أنهم فوجئوا بوابل من نيران القوات البريطان-المقدسيون تعقب الجناة لالنتقام منهم

وبـــسبب هـــذا التواطـــؤ الـــصريح مـــن .المقابلـــة لبـــاب العمـــود، فأســـقطوا قتلـــى آخـــرين مـــن ســـكان المقـــدس
البريطانيين تجاه أهـل القـدس المـدنيين والغـدر بهـم، ثـارت ثـائرة العـرب فـي هـذه المنطقـة، واسـتطاعوا قتـل 

نبلة على الموظفين اليهود العاملين حينذاك فـي الكونستابل البريطاني، وقتلوا ضابطا بريطانيا آخر، وألقوا ق
بنك باركليز، وقتلوا يهوديين في القدس القديمة، األمر الذي اضطر معه األطباء اليهود إلى االنسحاب مـن 
مستشفى الحكومة، وسد أهل القدس باب المغاربة خشية تـسلل اليهـود لـيال ليزرعـوا األلغـام وينـسفوا الحـي 

لم تنته حكايات المدينة المقدسـة ومعاركهـا فـي ليـالي النكبـة القاسـية . بحي السعديةالقائم فوقها والمعروف
عنــد هــذا الحــد، فقــد رووا بــدمائهم كــل شــبر مــن أحيــاء القــدس وقراهــا، أمــام التمــدد واالحــتالل الــصهيوني 

، تلـك بمساعدة وتواطـؤ علنـي مـن القـوات البريطانيـة التـي كانـت مهمتهـا االفتراضـية الفـصل بـين الجـانبين
 .الحكايات القاسية التي سنقف معها في عدد من محطاتنا القادمة

  ٨/٥/٢٠١٩ الجزيرة

*** 
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 فلسطين تتشح بالسواد

 رشيد حسن

 ماليين "٦"ذكرى صلبها، وتشريد اكثر من .. ابهاعشية ذكرى اغتص.. تتشح فلسطين كلها بالسواد
  ..من ابنائها في اربعة رياح االرض

في حيفا ويافا وعكا واللد والرملة والقدس الخالدة ...في الداخل والخارج..مليون فلسطيني "١٢"
 كل في... في المنافي.. في مخيمات الشتات والمعاناة..العزة-غزة.. في غزة المقاومة.. والسبع والنقب
وبارادة ..مجللين بالسواد، مؤكدين بصوت واحد.. " ايار١٥ "يخرجون غدا في ذكرى نكبتهم . اصقاع الدنيا

في .. باقون ما بقي الزعتر والزيتون، وماضون في النضال والكفاح... مرابطون..واحدة، بانهم صامدون
ليعودوا من حيث قدم .. السرطانويستأصل ..»الهالوك«المقاومة،القتالع الصهاينة من ارضهم، كما يقتلع 
  ..اباؤهم واجدادهم، فال مكان لهم في فلسطين العربية

» ترامب« لنكبة النكبات، يفاجىء العدو قبل الصديق، يفاجىء القرصان االحمق ٧٢في الذكرى 
بأن .. ومن لف لفه من الصهاينة الفاشيين، يفاجىء المطبعين والمتأسرلين« نتنياهو «قبل االرهابي 

عب الفلسطيني هو اليوم أكثر تصميما على العودة، وأكثر تصميما على المقاومة وعلى االستشهاد، الش
  صدق اهللا العظيم...»يرونه بعيدا ونراه قريبا«.. آت...واكثر ايمانا ويقينا بان الفجر آت

عاما من التشرد والمعاناة المستمرة، والتي لم يشهدها شعب على وجه البسيطة » ٧٢«بعد 
بأن الشعب الفلسطيني هو طائر الفينيق فعال، هو .. يتأكد للقاصي والداني، لعرابي الكيان الغاصب.. امثله

أشد ... انيقا.. جميال.. فقد خرج ويخرج من كل المحارق حيا. وهو المعجزة في آن واحد. االسطورة
  ..وأكثر تصميما على مواصلة المقاومة، من اجل البقاء.. عزما

.. مجزرة ومذبحة ومحرقة» ١٠٠«الكثر من . لمذابح في التاريخ عددا وبشاعةلقد تعرض الكثر ا
مذبحة الطيرة، اذ احرقت العصابات  اشهرها دير ياسين، واكبرها الدوايمة وصبرا وشاتيال، وابشعها

فالحا من كبار السن، بعد ان جمعتهم في حقل للقمح، ورشته بالبنزين » ٦٠«الصهيونية اكثر من 
  .. فيهواشعلت النار

الشعب الفلسطيني اصبح اسطورة، فهوالشعب الوحيد في العالم الذي يخوض حربا، هي االطول 
ولم يكفر بماضيه، .. ولم يمل.. ، لم يتعب١٩١٧منذ وعد بلفور .. عام»١٠٠«في تاريخ الشعوب، منذ 

، ويفتخر بانه فهو المؤمن بان من ال ماضي له، ال مستقبل له، ولم يكفر بامته رغم تراخيها عن نجدته
  ..والرمح الطويل في الدفاع عنها، وعن مقدساتها االسالمية والمسيحية.. الكتيبة االولى

 :نعلن بالفم المليان، وبكل ثقة واطمئنان حقيقة الحقائق وهي..للنكبة» ٧٢«في الذكرى 

  ..ان الشعب الفلسطيني لم يهزم
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  ..وان الصهانة لم ينتصروا

وال يزال ..ين القوى، ورغم ضخامة المؤامرة الدولية التي تعرض لهارغم الفارق الكبير في مواز
، والتي تهدف »بصفعة العصر«وآخر نسختها المنقحة المتمثلة .. يتعرض لها من اميركا والغرب عموما

فاعترفت .. المتصهينة بتنفيذها» ترامب«وقد بدأت ادارة القرصان .. الى تصفية القضية الفلسطينية
 المحتلة عاصمة لكيان العدو، وقررت شطب حق العودة من خالل تجفيف موارد بالقدس العربية

وشطب قضية الالجئين، واعتبرت االستيطان عمال مشروعا، مخالفة القرارات الدولية، واخرها ..»االونروا«
  .٢٣٣٤قرار مجلس االمن 

هذه الكارثة التي والجميع متفقون بان .. كثيرون كتبوا وسيكتبون عن النكبة، والتي ولدت نكبات
زلزلت المنطقة كلها، وقادتها الى حالة عدم االستقرار، بعد ان زرعت في احشائها كيانا صهيونيا طارئا، لم 

فمن ال ... تزد الشعب الفلسطيني اال اصرارا على على المقاومة، واصرارا على الصمود، واصرارا على العودة
  ..ال حياة وال كرامة له... وطن له

. درة االوطان نجزم ان الخالص ليس بعيدا، وان الفجر آت. الغتصاب فلسطين» ٧٢ «في الذكرى
وذلك بفعل االرادة الفلسطينية، والتي لم .. رغم المؤامرة االميركية والتراحع العربي، والنفاق الدولي.. آت

ن في القدس تتزعزع، ولم تتراجع، بل ازدادت قوة ورسوخا، وها هي تتمثل في غزة العزة، وفي المرابطي
واالقصى وكل شبر من فلسطين، وفي اصرار الالجئين في مخيمات الشتات على العودة، فال بديل عن 

  ..فلسطين اال فلسطين

 ..باختصار

  ..من اقامة الكيان الغاصب على ارضنا» ٧٢«في ذكرى نكبة النكبات وبعد 

  ..صمود والمقاومةيؤكد من خالل استمرار ال.. شعب الجبارين.. ها هو شعبنا الفلسطيني

  ..ولن يهزم.. بأنه لم يهزم

   .. طال الزمن أم قصر ..والمشروع الصهيوني الى زوال 

 ١١ص/١٤/٥/٢٠١٩الدستور 
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  اخبارباالنجليزية
 

Global campaign launched to deactivate Airbnb on Nakba Day 
  

RAMALLAH, Monday, May 13, 2019 (WAFA) - A global coalition launched today a 

campaign against the international tourism company, Airbnb, for reversing its decision to 

delist properties in illegal Israeli settlements in the occupied West Bank and Jerusalem, 

according to a press release. 

The coalition is asking people from around the world to deactivate their Airbnb accounts 

on Nakba Day, 15 May. So far, thousands of people across the world, from Chile to 

Indonesia, have answered the coalition's call to action and have committed to 

#deactivateAirbnb. 

Israeli settlements are considered war crimes under international law and are responsible 

for the displacement of Palestinians and the theft of their land. By doing business in these 

settlements, Airbnb and other international companies are contributing to the economic 

viability of settlements and are normalizing Israeli annexation of Palestinian land, said the 

press release. 

Despite the intense documentation and scrutiny from prominent human rights 

organizations such as Human Rights Watch and Amnesty International, Airbnb is 

choosing to directly promote discrimination, oppression, and injustice – and failing to 

uphold its corporate responsibility to respect human rights, it said. 

"It is time to end this culture of impunity that has allowed the occupation, oppression and 

dispossession of the Palestinian people to continue," said Salem Barahmeh, executive 

director of the Palestine Institute for Public Diplomacy. 

"International companies are complicit in perpetuating this injustice and must be held 

accountable. Through the #deactivateAirbnb campaign, people can choose whether to be 

complicit in supporting war crimes or ending them," he added. 

May 15 commemorates the expulsion of almost two thirds of the Palestinian population 

from their homes and land in 1948. The 'Nakba', meaning 'catastrophe' in Arabic 

continues to this day, as Palestinians are forcibly expelled from their lands to make way for 

illegal settlements, which can then be advertised as vacation rentals by international 

companies. 

 WAFA May 13, 2019  
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