
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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  أخبار وواقع القدس
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  :خبار تابعونا علىللمزيد من األ
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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٤   توثق الدور الوطني والقومي للشعب األردني بالدفاع عن فلسطين"العون الثقافية" •

  ٥  اإلعمارات الهاشمية •

  شؤون سياسية

  ٦  دسنفتخر بنقل سفارتنا للق: ترامب.. في الذكرى األولى لنقل السفارة •
  

  اعتداءات

  ٦  االحتالل يقتحم األقصى ويمنع المصلين من االعتكاف فيه •

  ٧  ّيحمل االحتالل مسؤولية التصـعيــد فـي رمضـان" األقصى"مدير  •

  ٧  واالحتالل يضع سواتر حديدية في باب العامود لمنع تجمهر الشبان •

  ٨   شبان ويستدعي آخرين من بلدة العيسوية٧االحتالل يعتقل : القدس •
  

  عنصرية

ًزعماء المستوطنين يمارسون ضغوطا على نتنياهو لشمل جميع المستوطنات في  •
  ٨  !الضفة ضمن القانون اإلسرائيلي

  

  شؤون مقدسية

ًأجرت توثيقا خطيا وفوتوغرافيا للزخارف الموجودة في " األوقاف: "أبو عيشة •   ٩  "األقصى"ً

  ١٠  اب األقصىفي رح" التراويح"و" العشاء"ُ ألف مصل يؤدون ٦٠نحو  •

  ١١  مطالب حقوقية ودولية لمنع ترحيل المصور الصحفي المقدسي مصطفى الخاروف •

 أترك وبينفعش ..سالحي عدستي.."المغوار وفارسه األقصى ّمصور "ادكيدك محمد" •
  ١١  "القدس

  

  

  

  

  



 
٣

  تقارير
  

  ١٢  س على وقع إقامة ألف وحدة استيطانية جديدة بالقد"النكبة"الفلسطينيون يحيون ذكرى  •

  ١٥  تقرير حول انتهاكات عديدة ضد السجناء الفلسطينيين •

  آراء عربية

  ١٦  نكبة ومقاومة •

  ١٨  وال تزال النكبات تتوالى •
  

  عبرية مترجمة آراء
  

  ١٩  إغالق الحرم أمام زيارة اليهود في يوم القدس •
  

  كي ال ننسى

  ٢٠  !ونكبة غد.. نكبة األمس ..ذكرى •

  ٢١  لنصر قادمفلسطين باقية وا.... في النكبة •

  ٢٣  دعوات إلحياء الذكرى في الضفة وغزة.. نكبة فلسطين... في ذكرى الثانية •

  ٢٥   عاما النكبة٧١.. القبيبة •
  

  اخبار باالنجليزية
  

Palestinians will never allow a second Nakba to pass  ٢٦  

One year ago today, US moved its embassy to Jerusalem; 60 

Palestinians murdered as a result  ٢٧  

Erekat of PLO: Israel’s policies and practices will not lead to peace  ٢  

  

  

  

  

  



 
٤

  القدساالردن 

   توثق الدور الوطني والقومي للشعب األردني بالدفاع عن فلسطين"العون الثقافية"
 

دور الذي تقوم به جمعية ثمن رئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي يحيى السعود ال -عمان
  .العون الثقافية في توثيق الدور الوطني والقومي للشعب االردني بالدفاع عن فلسطين

وقال خالل لقاء اللجنة امس رئيس وأعضاء الجمعية إن اللجنة في انعقاد دائم ومستمر لتحشيد 
  .الجهود للحفاظ على القدس والمقدسات اإلسالمية ودعم الصمود االهل فيها

كد السعود أهمية الوصاية التاريخية الهاشمية في الحفاظ على القدس ومقدساتها، مشيرا الى وا
دور جاللة الملك عبداهللا الثاني في إعادة الزخم للقضية الفلسطينية في المحافل المحلية والدولية 

  .واإلقليمية

لدور الوطني توثيق ا«واستعرض رئيس واعضاء الجمعية المشروع الذي ستنفذه الجمعية وهو 
الذي يأتي ايمانا » والقومي للشعب االردني بالدفاع عن فلسطين ودعم حركات التحرر في بالد الشام

  .بتوثيق الجهود الوطنية في بناء الدولة االردنية والنهوض بالقضية الفلسطينية

لة وقال رئيس الجمعية اسعد العزام إن المشروع يهدف الى بناء جيل واع بقضايا امته العاد
ومركزية القضية الفلسطينية والتأكيد على التضامن العربي، فضال عن ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش 

  .السلمي وتعزيز الوحدة الوطنية وتالحم الجبهة الداخلية

، ١٩٤٨- ١٨٩٧وتابع، ان المشروع ينقسم الى ثالثة اقسام، هي المرحلة االولى من عام 
 وحتى اآلن، ويهدف للحافظ على تاريخ االردن ٢٠٠٠ثالثة من العام ، وال١٩٩٩- ١٩٤٩والمرحلة الثانية 

والتركيز على دور الشعب االردني واظهاره بالمكانة الذي تليق به ورجاالته، مشيرا الى انه يتم حاليا تنفيذ 
  .المرحلة االولى من المشروع

ثق تلك االحداث وكل ولفت الى انه حال االنتهاء من المشروع سيتوج بتأليف موسوعة تاريخية تو
من ساهم في صنعها او شارك فيها من كل مكونات الدولة االردنية، فضال عن انشاء فيلم وثائقي عن اهم 

  .االحداث التي كانت تمثل منعطفا تاريخيا في دعم حركات التحرر في بالد الشام ومقاومة االستعمار

اريخية على المقدسات اإلسالمية إلى ذلك، أكد أعضاء الجمعية أهمية الوصاية الهاشمية الت
  .والمسيحية في القدس الشريف، داعين اللجنة إلى تعزيز التعاون والتشارك بينهما

 ٦ص/١٥/٥/٢٠١٩الدستور 

***  

  

  



 
٥

  اإلعمارات الهاشمية

  

خبير ترميم الزخارف الفسيفسائية والمواد الحجرية في سرد ... << –مادبا  - احمد الشوابكة
شاريع اإلعمار الهاشمي  عن م المبارك المأدبي الدكتور محمد سعود أبو عيشةمديرية المسجد األقصى

 الف دينار ذهبي، مرورا ٢٤منذ عهد الشريف حسين بن على طيب اهللا ثراه، عندما تبرع بمبلغ بقوله 
بالملك المؤسس عبداهللا األول ابن الحسين رحمه اهللا، ومرورا أيضا لمشاريع اإلعمار الهاشمي في فترة 

مغفور له جاللة الملك حسين طيب اهللا ثراه، حين أمر بتأسيس لجنة إعمار المسجد األقصى المبارك ال
، وتذهيب قبة الصخرة والرخام الخارجي، وترميم المسجد ١٩٥٤ لسنة ٣٢والصخرة المشرفة بقانون رقم 

، وبأمر من جاللة  على يد أحد اليهود المتدينين١٩٦٩ آب ٢١القبلي المبارك بعد تعرضه للحريق بتاريخ 
 ١٦.٥٠٠أمر بإعادة إنجاز المنبر، وأنجز في جامعة البلقاء التطبيقية في عمان؛ حيث يتكون المنبر من 

قطعة خشبية معشقة فيما بينهم دون استخدام الغراء أو المسامير، وصوال إلى المشاريع التي أنجزت في 
  .ثانيالمسجد األقصى المبارك في عهد جاللة الملك عبد اهللا ال

ويصف الدكتور أبو عيشة هذة المشاريع في عهد جاللة الملك عبداهللا الثاني بالكبيرة والمهمة 
جدا واالستراتيجية، وأهمها األمر بإنشاء الصندوق الهاشمي إلعمار المسجد األقصى المبارك وقبة الصخرة 

دعم مشاريع اإلعمار في المشرفة، ودعمه شخصيا بمبلغ مليون ومائة وثالثة عشر ألف دينار أردني، ل
ٕالمسجد األقصى المبارك؛ واعادة منبر صالح الدين األيوبي في موقعه الطبيعي في صدر المسجد األقصى 

؛ وفرش السجاد الفاخر على نفقة جاللة الملك في كل من المسجد القبلي ٢٠٠٧المبارك في العام 
ٕاني ومسجد البراق؛ نظام اإلنذار واطفاء المصلى المرو المبارك، قبة الصخرة المشرفة، األقصى القديم،

  .الحريق؛ وترميم الزخارف الجصية

وأشار إلى أن من أهم المشاريع هي المبادرات الملكية السامية داخل المسجد األقصى المبارك، 
المتمثلة بمشاريع ترميم الزخارف الفسيفسائية اإلسالمية، التي تعود في األصل إلى الفترة األموية 

ة في مسجد قبة الصخرة المشرفة والمسجد القبلي المبارك، مشيرا إلى أن مساحات هذه الزخارف والمتواجد
  . متر مربع١٥٠٠تتجاوز 

، بأن الوصاية الهاشمية لم تقتصر فقط على األماكن اإلسالمية “الغد”وأضاف أبو عيشة لـ 
ذلك تكفل جاللة الملك عبد المقدسة في القدس، بل شملت األماكن المسيحية المقدسة في القدس، ودليل 

اهللا الثاني بأشغال ترميم كنيسة القيامة في القدس على نفقته الخاصة، وذلك بعد عامين من االنتهاء من 
 .ترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة والتي كان جاللته تبرع لها على نفقته الخاصة

 ١١ ص١٥/٥/٢٠١٩الغد 

***  



 
٦

  شؤون سياسية

  نفتخر بنقل سفارتنا للقدس: ترامب.. ل السفارةفي الذكرى األولى لنق
 

اليـوم يمـر العـام األول علـى نقـل "الـرئيس األمريكـي مـساء اليـوم،  قـال – وكـاالت – فلسطين اليـوم
سفارتنا للقدس، فسفارتنا الجميلة تعتبر بمثابة ذكرى نفتخر بها فهي تدل على مدى العالقـات الوطيـدة مـع 

 .يفاء بالوعد من أجل الحقيقةوتدل على أهمية اإل" إسرائيل"

ًمــن جانــب آخــر، أصــدرت الــسفارة األمريكيــة فــي إســرائيل بيانــا حــذرت فيــه رعاياهــا المقيمــين فــي 
وحث البيان الرعايا األمريكـان بـأن يأخـذوا الحيطـة والحـذر ". إسرائيل"من مغبة وقوع عمليات ضد " إسرائيل"

  .يليةواإلصغاء جيدا لتعليمات األجهزة األمنية اإلسرائ

وجاء البيان االمريكي بمناسبة حلول مرور عاما على إعالن نقـل الـسفارة األمريكيـة مـن تـل أبيـب 
  . وبسبب بدء مسابقة األغنية األوروبية٧١للقدس وبمناسبة إحياء الفلسطينيين لذكرى النكبة 

  ١٤/٥/٢٠١٩فلسطين اليوم 

***  

  اعتداءات

  عتكاف فيهاالحتالل يقتحم األقصى ويمنع المصلين من اال
 

باحــات المــسجد  اقتحمــت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي الليلــة الماضــية، -  وكــاالت-القــدس المحتلــة
 .األقصى، وشرعت بإخراج المصلين من داخله لمنع االعتكاف فيه، وفق ما ذكره ناشطون مقدسيون

 

المــصلى القبلــي مــصليا معتكفــا مــن التواجــد داخــل  ٥٠قــوات االحــتالل منعــت نحــو "وقــال شــهود عيــان إن 
، مـشيرين إلـى أن االحـتالل "السلسلة أحد أبواب المـسجد األقـصى والمرواني، ورافقتهم حتى خرجوا من باب

التواجد داخل المصليات، تخوفا من اعتراضهم القتحامات المستوطنين لساحات األقـصى  منع المعتكفين من
 .األحد، والتي تستمر حتى نهاية األسبوع صباح

 

السلطات اإلسرائيلية تعتزم منع االعتكاف داخل المسجد األقصى،  ، بأن"األناضول"ر صحفية لـوأفادت مصاد
 .من شهر رمضان وقصره على العشر األواخر

  .والدعاء وتالوة القرآن ويقصد باالعتكاف مكوث المصلي في مسجد للصالة والذكر

 ١٢/٥/٢٠١٩ – ٢١موقع عربي 

***  



 
٧

  ؤولية التصـعيــد فـي رمضـانّ يحمل االحتالل مس"األقصى"مدير 

 

الشيخ عمر الكسواني،   حمل مدير المسجد األقصى المبارك- فلسطين المحتلة - الدستور  
االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية أي تصعيد أو مخاطر قد تحدث نتيجة دعوات بعض المتطرفين القتحام 

ل بتوحيد شطري القدس وضم القدس  حزيران المقبل بذريعة االحتفا٢ رمضان ٢٨المسجد األقصى ليلة 
 .الشرقية للكيان اإلسرائيلي

التماسا للمحكمة اإلسرائيلية العليا للمطالبة بإلغاء قرار الشرطة » جماعات الهيكل المزعوم«ّوقدمت  
القاضي بإغالق االقتحامات للمسجد األقصى المبارك في الثاني من الشهر القادم والذي يصادف ذكرى ما 

كما . حسب التقويم العبري- هو ذكرى احتالل الجزء الشرقي من القدس» يوم القدس/  القدستوحيد«يسمى 
أعلنت قيادات في جماعات الهيكل نيتها التواصل مع أعضاء كنيست للضغط على نتنياهو بملف تشكيل 

 ويشار أن شرطة االحتالل تغلق.  رمضان٢٨الحكومة الجديدة حتى يسمح لهم باقتحام األقصى في يوم 
برنامج االقتحامات طيلة العشر األواخر من كل عام، علما ان االقتحامات تتم عبر باب المغاربة الذي 

في سياق مغاير، تخنق تضييقات إسرائيل على الراغبين بالصالة .تسيطر على مفاتيحه منذ احتالل القدس
ن المتكررة لباحاته، وتعرض في المسجد اإلبراهيمي بمدينة الخليل بالضفة الغربية، واقتحامات المستوطني

والمسجد يفتح . المارين للتفتيش لدى المرور عبر الحواجز العسكرية على بواباته، المسلمين في رمضان
 أيام فقط في العام؛ وهي أيام الجمعة من شهر رمضان، وليلة القدر، ١٠أبوابه بشكل كامل أمام المسلمين 

اج، والمولد النبوي، ورأس السنة الهجرية، بحسب مدير وعيدي الفطر واألضحى، وليلة اإلسراء والمعر
  ).وكاالت( .المسجد حفظي أبو سنينة

  ٥ ص١٥/٥/٢٠١٩الدستور 

*** 

  اقتحامات جديدة لألقصى 

  واالحتالل يضع سواتر حديدية في باب العامود لمنع تجمهر الشبان
 

أشهر أبـواب القـدس (مود درجات باب الع على وضعت شرطة االحتالل اليوم الثالثاء سواتر حديدية
 مواجهـات الشبان والتواجد في المكان، علما أن المنطقة تـشهد كـل ليلـة وفي ساحته لمنع جلوس) القديمة

ٕ واخالء المنطقة لمنـع تنفيـذ فعاليـات وأمـسيات رمـضانية فـي إفراغبين الشبان وقوات االحتالل التي تحاول 
بحراسـة مـشددة مـن   مـن بـاب المغاربـةاألقـصىلمـسجد  مـستوطنا اليـوم ا٣٧من جهة ثانية، اقتحم .المكان

  .جهة باب السلسلة قوات االحتالل ونفذوا جوالت سريعة قبل أن يخرجوا منه من

 ١٤/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  



 
٨

   شبان ويستدعي آخرين من بلدة العيسوية٧االحتالل يعتقل : القدس

 

األربعاء، سبعة شبان واستدعيت شابين آخرين ، فجر اليوم اإلسرائيلياعتقلت أجهزة أمن االحتالل 
 .من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة

منــصور محمــود، مالــك  وائــل محمــود، ياســر درويــش،.فــادي عبــد اهللا محمــود: وشــملت االعتقــاالت
 .محمود أبو ريالة درويش، لؤي منصور،

  .فيد عبيدّفي الوقت نفسه سلم االحتالل استدعاءين للشابين فارس شفيق عبيد، وم

 ١٥/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  عنصرية

   نتنياهو على ًضغوطا يمارسون المستوطنين زعماء

  !اإلسرائيلي القانون ضمن الضفة في المستوطنات جميع لشمل

 

 فـي المـستوطنين زعمـاء أن أمـس أول )ًسابقا الثانية القناة( اإلسرائيلية التلفزيونية ١٢ قناة ذكرت
 توسـيع أجـل مـن نتنيـاهو بنيـامين اإلسرائيلية الحكومة رئيس على ًضغوطا يمارسون بيةالغر الضفة أراضي
 .األراضي هذه في اليهودية المستوطنات جميع ليشمل اإلسرائيلي القانون نطاق

 قالـت رسـمية غيـر تقارير إثر في األخيرة اآلونة في اشتدت الضغوط هذه أن نفسها القناة وأضافت
 إبقـاء سـتقترح "القـرن صفقة" باسم المعروفة والفلسطينيين إسرائيل بين للسالم رامبت دونالد إدارة خطة إن

 توسـيع تعارض لن األميركية اإلدارة ٕوان دائم، سالم اتفاق أي إطار في اإلسرائيلي الحكم تحت المستوطنات
 يعتقـدون نينالمـستوط أن إلـى القنـاة وأشـارت .الغربيـة الـضفة مستوطنات ليشمل اإلسرائيلي القانون نطاق
ــأن ــة الفرصــة ب ــل اآلن مواتي ــام بعــد الخطــوة هــذه لمث ــل ترامــب إدارة قي ــسفارة بنق ــة ال ــى األميركي  القــدس، إل

 قنــاة تقريــر فــي جــاء مــا وبحــسب.المحتلــة الــسورية الجــوالن هــضبة علــى اإلســرائيلية بالــسيادة واالعتــراف
 الواليــات أن حــين وفــي لمــستوطنات،با تتعلــق إســرائيلية خطــوات علــى األميركيــون يعتــرض لــن التلفزيــون،

 ضـمها، أو المستوطنات لتشمل اإلسرائيلية السيادة لنطاق الرسمي التوسيع صريح بشكل تدعم لن المتحدة
 الفتـرة فـي تعهـد نتنيـاهو أن يـذكر.المـستوطنات ليـشمل اإلسـرائيلي القـانون نطـاق توسـيع تعـارض لن فإنها
 توسـيع أو/و اإلسـرائيلية الـسيادة بفـرض مـرات عـدة الماضـي الـشهر في جرت التي االنتخابات سبقت التي

 دعـم مع ذلك فعل على قادرا يكون بأن يأمل إنه وقال المستوطنات، جميع ليشمل اإلسرائيلي القانون نطاق
  .أميركي
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 بمثـل القيـام علـى ًأيـضا حثـوه المحتملـين شركائه وبعض حكومته تشكيل على حاليا نتنياهو ويعمل
 الـدفع سيواصل حزبه إن بيرتس، رافي الكنيست عضو ،"اليمين أحزاب اتحاد" حزب رئيس وقال.الخطوة هذه
 بأسـره العالم يعترف لكي الوقت حان أنه وأكد الغربية، الضفة في اإلسرائيلية السيادة نطاق توسيع أجل من
 فـي للـسالم خطتهـا بنـشر األميركيـة اإلدارة تقـوم أن المتوقـع ومن.األراضي هذه في "التاريخي اليهود حق"بـ

 لترامـب الكبيـر المستـشار وكـان .تركيبها على ًحاليا يعمل التي لحكومته نتنياهو تشكيل بعد المقبل، الشهر
 وتكـون الجوهريـة النهـائي الوضـع قـضايا جميـع إلـى سـتتطرق الخطـة أن إلـى أشـار كوشـنر جاريـد وصهره
 االنتخابـات، مـن أيـام وقبـل.الـدولتين حـل ملتـش لـن أنهـا إلـى أيـضا وأشار الصراع، لحل بداية نقطة بمثابة
 الكبـرى االسـتيطانية الكتـل سواء المستوطنات جميع لتشمل اإلسرائيلية السيادة نطاق بتوسيع نتنياهو تعهد

 وجـود علـى خطـرا تـشكل إنهـا قـال التي فلسطينية، دولة إقامة تماما واستبعد الصغيرة االستيطانية البؤر أو
 واحـد شـخص بـإخالء يقـوم لـن بأنه ترامب أبلغ إنه فيه قال تصريح من يوم بعد هدالتع هذا وجاء .إسرائيل

 علــى اإلســرائيلية بالــسيادة ترامــب اعتــراف إن حينــذاك لنتنيــاهو مقربــة مــصادر وقالــت .مــستوطنة أي مــن
 توقيـت أن المـصادر هـذه وأضـافت .المـستوطنات بـضم التفكيـر علـى نتنيـاهو شـجع مـا هـو الجوالن هضبة

 هـو كمـا الفلـسطينية الـسلطة رفـضت إذا أنـه إلـى وأشـارت .للسالم لخطته ترامب عرض سيتبع طوةالخ هذه
 سـيمنحه ترامـب أن يـرى رئـيس الحكومـة فـإن معينـة، تحفظـات مع عليها نتنياهو ووافق الخطة تلك متوقع
 علـى أو الغربيـة الـضفة مـستوطنات جميـع ليـشمل اإلسـرائيلي القـانون نطاق وتوسيع لضم والشرعية الدعم
  >>...الكتل بعض األقل

  ١٤/٥/٢٠١٩مدار 

***  

  شؤون مقدسية

ًأجرت توثيقا خطيا وفوتوغرافيا للزخارف الموجودة في " األوقاف: "أبو عيشة  "األقصى"ً

  

 كشف خبير ترميم الزخارف الفسيفسائية والمواد الحجرية في مديرية –مادبا  -  احمد الشوابكة
الدكتور محمد سعود أبو عيشة انه والكادر الخاص به على توثيق خطي المسجد األقصى المبارك المأدبي 

وأضاف أبو عيشة الذي .ِْوفوتوغرافي لجميع الزخارف الموجودة في المصلى القبلي وقبة الصخرة المشرفة
حظي بمسؤولية اإلشراف على ترميم الزخارف الفسيفسائية في المصلى القبلي المبارك وقبة الصخرة 

) خطي ورقمي(، انه وألول مرة في تاريخ المسجد يتم فيها إنجاز مسح شامل ٢٠١٠ام المشرفة منذ ع
لجميع الزخارف الفسيفسائية، وتوثيف حالة حفظ تلك الزخارف، وتحديد أشكال التلف الحاصل فيها، مشيرا 

طاعة وأكد على أنه باست.إلى أن هذا التوثيق مهم جدا في حال حصلت أي كارثة في األقصى ال قدر اهللا
 القيام بإعادة رسم الزخارف ذاتها -  من خالل هذا التوثيق- العاملين المختصين في الترميم مستقبال
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وقال إبو عيشة إن الزخارف الفسيفسائية في المسجد األقصى .ّكونه تم االحتفاظ بكل ما يتعلق بها
بية واألشكال الهندسية، التي المبارك، هي عبارة عن رسومات نباتية إضافة لآليات القرآنية بالخطوط العر
ّتظهر روعة وجمالية المكان، لتسحر الناظر إليها باأللوان والدقة في اإلنجاز ُ وأضاف ان الزخارف أصابها .ُ

بفعل العوامل الطبيعية، عدة مشاكل كالترسبات السطحية واالنفصاالت والتشققات والتلف العام، وبالتالي 
وأوضح الخبير بأن مراحل الترميم .م ترمم منذ فترة زمنية طويلة جدافهي تحتاج إلى ترميم وخاصة بأنها ل

تمر بعدة مراحل حساسة ودقيقة؛ أساسها التوثيق الفوتوغرافي، توثيق حالة حفظ الزخارف، حقن المناطق 
المنفصلة والمنتفخة بالمالط الجيري السائل، ومعالجة الفجوات باستخدام مكعبات فسيفسائية مشابهة، 

ومن المعيقات التي وقفت أمامه يقول أبو عيشة هي .ى عملية التنظيف الكيميائي والميكانيكيإضافة إل
محاولة تدخل شرطة اإلحتالل في العمل مما يعيق سير العمل، تأخير دخول المواد الالزمة للترميم، ومنع 

 بعد تدخالت أردنية، العاملين في لجنة اإلعمار أكثر من مرة من استكمال الترميم، اال انه استؤنف العمل
رغم أن دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس، التابعة لوزارة األوقاف اإلسالمية األردنية وهي المسؤولة عن 

وأضاف أبو عيشة بأنه يعمل لدى مديرية أوقاف ).تحت الوصاية الهاشمية األردنية(كامل المسجد األقصى 
 لوزارة األوقاف األردنية، مشيرا إلى أن رواتب  موظف مقدسي جميعهم تابعون٨٠٠القدس ما يزيد على 

موظفي أوقاف القدس تبلغ أكثر من ضعفي رواتب موظفي األوقاف في األردن، نظرا لغالء األسعار في 
القدس وصعوبة األحوال االقتصادية، وهذا دليل على أن األردن يعمل على ترميم الحجر في المسجد 

ويقول أبو .لى تثبيت صمود أهل القدس داخل المدينة المقدسةاألقصى المبارك، وبنفس الوقت يعمل ع
عيشة بأن المقدسيين ال يبدون أي مخاوف من أفعال المتطرفين والمتشددين الصهاينة تجاه المقدسات 

  .>>...اإلسالمية والمسيحية في القدس، ما دام هناك وصاية هاشمية لحماية هذه المقدسات

  ١١ ص١٥/٥/٢٠١٩الغد 

***  

  في رحاب األقصى" التراويح"و" العشاء"ُألف مصل يؤدون  ٦٠نحو 

  

ٍ ألــف مــصل مــن القــدس المحتلــة وخارجهــا، صــالتي ٦٠نحــو  أدى –  وفــا٢٠١٩-٥-١٤القــدس  ُ
  .في رحاب المسجد األقصى المبارك" التراويح"العشاء و

 األمـاكن ُوأفاد مراسلنا، بـأن المـصلين انتـشروا فـي مـصليات وباحـات ولـواوين المـسجد المبـارك فـي
المخصصة لصالة النساء والرجال، الفتا إلى زيادة ملحوظـة فـي عـدد الوافـدين إلـى األقـصى والمـشاركة فـي 

  ."التراويح"صالتي العشاء و

  ١٤/٥/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  
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  مطالب حقوقية ودولية لمنع ترحيل المصور الصحفي المقدسي مصطفى الخاروف

 

أطلقت ست منظمات حقوقية فلسطينية مع منظمة العفو الدولية  - كامل ابراهيم - القدس المحتلة  
ًنداء عاجال مشتركا التخاذ اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة للتدخل لوقف ترحيل سلطات االحتالل  ً ً
اإلسرائيلي الوشيك للمواطن المقدسي المصور الصحفي مصطفى الخاروف المعتقل بصورة تعسفية منذ 

  .٢٠١٩انون الثاني  ك٢٢فجر 

جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي العاجل الذي عقد بعد ظهر أمس في مركز يبوس في القدس 
المحتلة وشاركت فيه منظمة العفو الدولية ومؤسسة الحق، مع مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق 

، )جامعة القدس(معي االنسان، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق االنسان، ومركز العمل المجت
  .واالئتالف األهلي للحقوق الفلسطينية في القدس

 ١٢ص/١٥/٥/٢٠١٩الرأي 

***  

  ..المغوار وفارسه األقصى ّمصور "ادكيدك محمد"

 "القدس أترك وبينفعش ..سالحي عدستي"

 اإلخبارية العودة شبكة – الجنداوي هبة :تقرير

 تستحـضرها المتنقلـة، ذاكرتـك فـي لتبقـى ّتحبهـا ًلحظـة ُتوقـف أو ًمـشهدا، تلتقط أن هو التصوير -
 األرض أقـصى مـن الماليـين قلـوب إليه تتوق ٍلمكان أوقفتها التي اللحظة تلك كانت إذا فكيف …زر بكبسة

 .يصدأ ال ًوسالحا ُتهان، ال ًذاكرة اللحظة تلك ستكون هنا ..أدناها إلى

 قــاروط  محمــد الــصحفي المــصور ِقــاومي الكــاميرا، زر علــى وحنــان ٍبقــوة ّالمثبــت ٕواصــبعه فبعدســته
  ..المحتلة بالقدس القديمة والبلدة األقصى المسجد في االحتالل انتهاكات )ًعاما ٢٦( ْادكيدك

 مــن بعدســته،" محمــد "األقــصى ّمــصور اقتنــصها عنهــا، التعبيــر عــن الكلمــات تعجــز ٌكثيــرة ٌمــشاهد
 االحـتالل جنـود إلـى الـصخرة، قبـة عنـد قـرآنال يتلـون ّلمـسنين األقـصى، سـاحة فـي يمرحون ٍألطفال ٍلقطات

  !فسادا ويعثون ويعتقلون ينتهكون األقصى، ومداخل للقدس القديمة البلدة في الحواجز عند

 ألنقــل ّأصــور "اإلخباريــة العــودة لــشبكة مباشــر، الجزيــرة قنــاة فــي والمراســل ّالمــصور محمــد، يقــول
 ..بلــدنا فــي يحــصل مــا بأكملــه العــالم ليــرى صى،األقــ والمــسجد القــدس فــي تحــصل التــي والحقــائق الوقــائع
 والتفريـغ فالتهويـد كبيـر، ّإعالمـي ٍلـدعم بحاجـة واألقـصى القـدس تبقى يحدث ما على الضوء ّسلطنا ومهما

  ."المدينة بحق ٌكثيرة واالنتهاكات واالعتداءات السكان من
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 !محتل بصدر ٌطلقة ..الصورة

 تـأثيره يـزداد ٌوقـع لهـا ّوألن ..االحـتالل علـى والثـورة والحريـة رالتغييـ لحاجة ًرمزا باتت الصورة ّوألن
 كشف في يساهم من ّكل ويعتقل ّيضيق أن االحتالل ُيحاول االنترنت، وشبكة التلفزة شاشات مع عالمنا في

 ٌوحــدة اقتــادت ،"ُالعــرش يــوم"بـــ ّالمــسمى اليــوم ذلــك وفــي ؛٢٠١٦ عــام ففــي ..المتزايــدة وانتهاكاتــه ّهمجيتــه
  وهـــم للمــستوطنين بهاتفـــه ًصــورة الــتقط أن بعـــد زنازينهــا، إلـــى" محمــد "اإلســرائيلي االحـــتالل مــن خاصــة

 ..الصورة تلك بسبب إثرها ُليعتقل ّويدنسونها، الصخرة قبة ّيتسلقون

 دراسـة يتـرك أن ّفقـرر الكـاميرا، االحـتالل يهـاب كـم محمـد أدرك االحـتالل، زنـازين مـن خروجه ومع
 االحـتالل بتـضييقات ٍآبـه غير …ذهب ّأنى يرافقه ًسالحا الكاميرا ويحمل" الصحافة "دراسةل ّويتوجه الفندقية

 !الفلسطينية للسلطة التابع الوقائي األمن تضييقات أو

 محمد، يقول .."عشرة أصور صرت الصورة وبدل "الكاميرا مع األقصى ّمصور بداية كانت هنا فمن
 ّأتعـرض ال كـي األقـصى، فـي ّأصور وأنا االحتالل شرطة أمام ّأتخفى أن ًكثيرا أحاول "لشبكتنا ًقائال ويضيف
 والقـانون ..بالقـانون يحاربنـا االحـتالل ّألن صـحفية بطاقة كحيازة بالقانون االلتزام ًدائما وأحاول ..لالعتقال

  !"معهم

 فــي للعمــل ًفرصــة ومنهــا الخــارج، فــي للعمــل الفــرص مــن العديــد عليــه ُعرضــت" ادكيــدك "ّأن ورغــم
 ّكــل لــيس فالمــال "وحيــدين، واألقــصى القــدس تــرك رفــض ّأنــه ّإال ..ومغــري ٍعــال ٍبراتــب الخلــيج دول حــدىإ

  .األقصى ّمصور ّيؤكد ،"القدس أترك بينفعش لهيك ..ّاألهم هي والكرامة شيء،

  ١٥/٥/٢٠١٩صيدا اليوم 

***  

  تقارير

 ية جديدة بالقدس على وقع إقامة ألف وحدة استيطان"النكبة"الفلسطينيون يحيون ذكرى 

 "صفقة القرن"مسيرات ووقفات جماهيرية حاشدة لتأكيد التمسك بحق العودة ورفض 

  

، على وقع "للنكبة" ٧١ يحيي الفلسطينيون، اليوم، الذكرى السنوية الـ- عمان -  نادية سعد الدين
ة، لتهويدها وفصلها قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي بإقامة ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتل

  .عن بقية أجزاء الضفة الغربية، مما يمنع قيام الدولة الفلسطينية المنشودة

المسيرة "ويحتشد جماهير الشعب الفلسطيني من مختلف أنحاء فلسطين المحتلة للمشاركة في 
قفات ، التي دعت إليها الفصائل الوطنية، مصحوبا بإضراب شامل، فضال عن تنظيم الو"الكبرى للعودة

 "لصفقة القرن“ًالتمسك بحق العودة ورفض مساعي إسقاطه طبقا "االحتجاجية والفعاليات المتنوعة لتأكيد 
  .١٩٤٨عام ) مايو(، التي تصادف الخامس عشر من أيار "النكبة"األمريكية، وذلك بمناسبة إحياء ذكرى 
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 الغربية وقطاع غزة وتنطلق المسيرات االحتجاجية العارمة، اليوم، في كافة محافظات الضفة
، فيما علت األعالم الفلسطينية والالفتات المنددة بالخطة ١٩٤٨واألراضي الفلسطينية المحتلة عام 

األمريكية، والمؤكدة بأن القدس عاصمة دولة فلسطين األبدية، وذلك خالل المسيرة والمهرجان المركزي، 
يا إلحياء ذكرى النكبة، بمشاركة القوى والفصائل أمس في قطاع غزة، التي دعت إليهما اللجنة الوطنية العل

  .الفلسطينية

بينما عززت سلطات االحتالل من إجراءاتها المشددة ونشر قواتها عند الحدود بين الضفة الغربية 
ًوقطاع غزة تحسبا لالحتجاجات الجماهيرية العارمة المتوقعة، إزاء ما أبداه مسؤولون إسرائيليون من قلق 

  .١٩٤٨حراك الشعبي الغاضب في قطاع غزة للسياج الفاصل مع األراضي المحتلة عام حيال تجاوز ال

التمسك بالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي “من جانبه، أكد المجلس الوطني الفلسطيني 
ًمقدمتها حق العودة وانهاء االحتالل واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس، وفقا للقرارات  ٕ ٕ
الدولية ذات الصلة، وعدم القبول بتحويل واقع االحتالل إلى حالة طبيعية، مما يخالف قواعد وأحكام 

  ."القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة بهذا الخصوص

، عبر رسائل متطابقة بعثها رئيس المجلس سليم الزعنون إلى عدد من "الوطني الفلسطيني"وقال 
النتائج الكارثية للنكبة ما تزال ماثلة حتى اآلن، وتترافق مع “انية اإلقليمية والدولية، إن االتحادات البرلم

ٕمحاوالت تجاوز حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وانكار حق عودته، وحرمانه من دولته المستقلة 
  ."وعاصمتها مدينة القدس المحتلة

جاوز قرارات األمم المتحدة ذات الصلة،  تت"صفقة القرن"تسريبات األنباء حول "ونوه إلى أن 
ٕ، والغاء وكالة الغوث الدولية ١٩٤ًالسيما إلغاء حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقا للقرار 

  ."١٩٤٩  لعام٣٠٢، والتي أنشأها القرار "األونروا"

ً، داعيا "ةالسلطات اإلسرائيلية ما تزال ماضية في عدوانها ضد األراضي المحتل"وأوضح بأن 
ٕالتحرك لنصرة الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، واعالن التضامن معه وادانة "المجتمع الدولي إلى  ٕ

  ."ٕجرائم االحتالل بحقه، والزامه بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

 وتمكينها من االستمرار في عملها وتقديم "األونروا"وحث المجلس االتحادات البرلمانية على دعم 
ماتها، التعليمية والصحية واإلغاثة االجتماعية، ألكثر من خمسة ماليين نسمة من الالجئين خد

  .، ورفض المساس بواليتها األممية١٩٤الفلسطينيين لحين حل قضيتهم بموجب القرار 

بدوره؛ قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤولها في قطاع غزة، 
رسالة قوية للمجتمع الدولي بتمسك الشعب الفلسطيني في "يعد ” النكبة"ن إحياء ذكرى صالح ناصر، إ

ٕنضاله ضد االحتالل حتى يحقق أهدافه الوطنية في العودة واالستقالل وتقرير المصير واقامة الدولة 
  .” وعاصمتها القدس المحتلة١٩٦٧الفلسطينية وفق العام 
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لفلسطيني الصامد يشكل، حيثما تواجد داخل الوطن الشعب ا"وأضاف ناصر، في تصريح له، إن 
ًالمحتل وخارجه، سدا منيعا ضد    ." األمريكية ومحاوالت التهجير والتوطين"صفقة القرن"ً

إنهاء اإلنقسام وتحقيق المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة انتقالية لالشراف "ودعا إلى 
ٕنسبي الكامل إلعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، واعادة على االنتخابات الشاملة وفق نظام التمثيل ال

  ."توحيد فصائل العمل الوطني داخل منظمة التحرير، بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

بالتخلص من اتفاق أوسلو، ومن التزاماته وقيوده واستحقاقاته مع االحتالل، بما فيها "وطالب 
روتوكول باريس االقتصادي، نحو تبني استراتيجية وطنية تتضمن إعادة تحديد وقف التنسيق األمني وب

  ."العالقة معه ونقل القضية والحقوق الفلسطينية لألمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية

من جانبها، دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، جماهير الشعب الفلسطيني 
، اليوم، بالضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة "نية العودة وكسر الحصارمليو"للمشاركة في 

  . والمخيمات والشتات١٩٤٨واألراضي المحتلة العام 

كما حثت القوى الوطنية واإلسالمية على المشاركة في األنشطة والفعاليات الغاضبة ضد االحتالل 
هيرية في محافظات الوطن المحتل، حيث يتنوع ألوسع مشاركة جما“ومساعي إسقاط حق العودة، داعية 

برنامج إحياء الذكرى بين المسيرات والندوات والوقفات، لتأكيد حق العودة والدفاع عن القدس ضد ما 
يأتي ذلك على وقع مصادقة سلطات االحتالل ."تتعرض له من اعتداءات وانتهاكات وقرارات عنصرية بحقها

دس المحتلة، حيث سيتم إقامة مجمع استيطاني جديد على الجانب على خطتي لالستيطان في مدينة الق
 وحدات، منها منشآت عامة وتجارية، ٧٠٦، يتضمن "جفعات مشفآة"الشمالي من الحي االستيطاني 

  .ومناطق مفتوحة للمستوطنين

 ٢٣٥فيما ستقوم سلطات االحتالل بهدم منشأة فلسطينية وتشريد أصحابها الفلسطينيين إلقامة 
على صعيد متصل؛ دعا .، شمال القدس المحتلة"النبي يعقوب"استيطانية مكانها، في حي بمستوطنة وحدة 

، المزعوم، أنصاره من المستوطنين المتطرفين إلى اقتحامات واسعة "الهيكل"ما يسمى اتحاد منظمات 
 رمضان ٢٨المقبل، الذي يصادف يوم ) يونيو(للمسجد األقصى المبارك، في الثاني من شهر حزيران 

وقالت .”ذكرى توحيد شطري المدينة المحتلة” “يوم القدس“الجاري، لالحتفاء بمزاعم ما يسميه االحتالل 
ٕ، وان المستوطنين ”تحشد اآلالف لمواجهته واقتحامه في ذات اليوم“إنها سوف ” جماعات الهيكل“
 .”مستعدون للحرب من أجل اقتحام األقصى في ذلك اليوم“

  ٢٧ ص١٥/٥/٢٠١٩الغد 

*** 
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 تقرير حول انتهاكات عديدة ضد السجناء الفلسطينيين

  .... -فلسطين المحتلة 

إلى ذلك، كشف تقرير أعدته وحدة خاصة في وزارة القضاء اإلسرائيلية عن وجود انتهاكات عديدة 
تمارس في السجون اإلسرائيلية ضد السجناء الجنائيين واألسرى السياسيين الفلسطينيين، حسبما أفادت 

  .حيفة هآرتس العبرية، أمس األحدص

وبين التقرير الذي أعده مكتب المحامي العام في وزارة القضاء اإلسرائيلية عن وجود انتهاكات 
كاإلهانات ) الجنائيين اإلسرائيليين واألسرى الفلسطينيين(للقانون اإلسرائيلي ذاته بحق السجناء واألسرى 

 وتكبيل األسرى وأيديهم فوق رؤوسهم كإجراء عقابي، اليومية والنوم على األرض بسبب االزدحام،
والتفتيش العاري دون سبب، وعدم توفر ظروف تالئم الحياة اإلنسانية في السجون، واعتبار األوضاع في 

  .السجون تمس بالحقوق األساسية وباحترام السجناء واألسرى بشكل يومي

مشبوهين والموقوفين والمتهمين والمحامي العام هو مسؤول عن منح تمثيل مالئم لجميع ال
وركز التقرير على التفتيش العاري الذي . والمدانين المستحقين للمساعدة القانونية في اإلجراءات الجنائية

وبين أن تفتيش األسرى دون سبب يتعارض مع القانون . يجري دون سبب حسب إفادات بعض السجناء
يجب أن يكون بموافقة السجين أو األسير نفسه، لكن اإلسرائيلي نفسه الذي ينص على أن هذا التفتيش 

  . في صفوف النزالء"خلق حالة ردع"يتم اللجوء بشكل يجعله ظاهرة منتشرة في السجون، بهدف 

 وسط إسرائيل شهد خمسين حالة تفتيش بعد تعرية السجناء في "ايالون"وقال التقرير إن سجن 
 "عوفر" كشف التقرير عن وجود اكتظاظ شديد في سجن وفي إشارة إلى األسرى الفلسطينيين،. يوم واحد

وحسب التقرير ينام .  شماال"مجدو"في مدينة بيتونيا المالصقة لمدينة رام اهللا وسط الضفة الغربية وسجن 
 وأعده مكتب المحامي ٢٠١٨ و٢٠١٧وشمل التقرير عامي . الكثير من األسرى الفلسطينيين على األرض

.  سجنا وتشرف عليها مصلحة السجون اإلسرائيلية١٩للسجون البالغ عددها العام عبر زيارات مفاجئة 
، فقد وصل )تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ("هيئة شؤون األسرى"ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن 

  . معتقل٥٧٠٠عدد المعتقلين الفلسطينيين 

 اإلسرائيلي اعتقل خالل في السياق، قالت مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون المعتقلين، إن الجيش
جاء ذلك في تقرير .  امرأة٢٣ طفال، و١٣٣ فلسطينيين، بينهم ٩٠٥شهري آذار ونيسان الماضيين، 

غير (، ونادي األسير الفلسطيني )تابعة لمنظمة التحرير(هيئة شؤون األسرى والمحررين : مشترك لكل من
، وصل األناضول نسخة منه، ) حكوميةغير(، ومؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان )حكومي

  .األحد
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ً طفال وقاصرا في سجونها٢٥٠وذكر التقرير، أن إسرائيل تواصل اعتقال نحو  في حين وصل . ً
ّ، علما أن عدد المعتقلين اإلجمالي في السجون بلغ ٤٥عدد النساء المعتقالت إلى   ٧٠٠ آالف و٥ً

  .معتقل، بحسب التقرير

، التي صدرت خالل آذار ونيسان، وصلت إلى )دون تهمة(ال اإلداري ّوبين أن عدد أوامر االعتق
  . معتقل إداري٥٠٠ أمرا، من إجمالي ١١٢

وذكر التقرير، أن إسرائيل صعدت من اعتداءاتها ضد المعتقلين خالل آذار، عقب اقتحام قواتها 
خدمت الرصاص لسجن النقب الصحراوي، الذي شهد مواجهة شديدة بين المعتقلين والقوات التي است

، تركزت اإلصابات على ١٢٠ووصل عدد المصابين بين صفوف المعتقلين في عملية القمع إلى . والقنابل
الرأس واألطراف، وجزء كبير منهم ُأصيب عدة إصابات، وكانت غالبيتها كسور في الرأس واألطراف 

 معتقال إلى ٢٠ٕواألسنان والحوض، واصابات بليغة في العيون، حيث جرى نقل ما ال يقل عن 
  .المستشفيات

كما خاض ستة معتقلين فلسطينيين إضرابات فردية عن الطعام، خالل آذار ونيسان، مطالبين 
بإنهاء اعتقاالتهم اإلدارية واإلفراج عنهم، أنهى أربعة منهم إضرابهم بعد اتفاقات مع إدارة السجون على 

 حسن عويوي وعودة الحروب، إضرابهما عن اإلفراج عنهم بعد فترات مختلفة، فيما يواصل المعتقالن
  )وكاالت.(الطعام حتى اللحظة في ظل تدهور أوضاعهما الصحية

  ١٣/٥/٢٠١٩الدستور 

*** 

  آراء عربية

 نكبة ومقاومة

 د داوديةمحم

 سنة، طالت ٧١نكبة الشعب الفلسطيني ليست ذكرى سنوية، انها كارثة مستمرة بشكل يومي منذ   
  حياة شعب بأكمله

  صائب عريقات. د

ذكرى نكبة فلسطين هذه السنة بنكهة الحنظل، فقد اكملت األمة استدارة رأسها نحو الشرق، تنحر   
ظر أن يبدأ مسلسل عاصفة الماء، بعد انتهاء عاصفة واآلن تنت. بعضها كنحر اإلبل، واسرائيل تتفرج

  .الصحراء

  المخرج صالح ابو هنود

 .ومثلما ان الصهيونية تفرقنا، فإنها ستعيد توحيد بالد الشام، التي يهددها خطرها  

   . سنة واسرائيل تضرب صدر شعب فلسطين العربي دون توقف، ودون جدوى أيضا١٠٢منذ 
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  .السالح، رغم االختالل السافر بين الحربة والكفِلم يلق هذا الشعب الجبار   

 سنة من الدماء واآلالم ١٠٢استمرت مقاومة الشعب العربي الفلسطيني للغزوة الصهيونية على امتداد 
  .والتضحيات، مبرهنة على ان ال وطنا بديال للفلسطينيين عن فلسطين

فاألردن . ن العقيدة التوسعية الصهيونيةانتزع الهاشميون األردن من وعد بلفور، لكن األردن لم يخرج م
جزء من ارض إسرائيل الكبرى التي يحكمها أعداء «في حسابات الصهيونية ليس دولة مستقلة بل هو 

  .إسرائيل

في » الداد«ويعلن خليفته . »شرقي نهر األردن اراض يحتلها العدو«: اإلرهابي مناحم بيغن يقول  
 .األردن هي فلسطين، وفلسطين هي األردن، وكل من يقول غير ذلك فهو خائن«: الكنيست

   .الموضوع ليس موضوع عقدة بل موضوع عقيدة صهيونية تتناقض مع السالم كليا، وتتضاد معه  

 .نية بدون استيطان، وال استيطان بدون توسع، وال توسع بدون حربفال صهيو  

والصهيونية ال تستطيع . السالم نقيض الصهيونية. »جدلية التوسع واالستيطان«تتناوب على الصهيونية 
  .الصهيونية هي الحرب التي ال تتوقف. ان تقتل نفسها فتمضي نحو سالم قابل للحياة واالستمرار

، بند اول راسخ في »ارض الميعاد«دس وغربي نهر األردن وشرقيه، أي في االستيطان في الق  
  .العقيدة الصهيونية

فكل شهيد فلسطيني . إن كفاح شعب فلسطين العربي وصموده، هو شأن كفاحي داخلي اردني  
   .يرتقي في مواجهة التوسعية الصهيونية، هو شهيد اردني

 التوسعي صوب الشرق، أي صوب بالدنا، هي وكل مقاومة فلسطينية لوقف تقدم هذا المشروع  
  .جهد فلسطيني يصب في منعتنا وأمننا الوطني

 عاما على النضال من أجل ٧١ سنة على نكبة العرب في فلسطين، تعني مرور ٧١إن مرور   
 .الحرية والكرامة االنسانية والحق والعدل واالستقالل والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

ف االشقاء الفلسطينيون ان الوحدة الوطنية والجبهة الوطنية، هما الشرطان البدهيان للنصر، ويعر  
 !! الذي يتأكد لنا انهما لن يتحققا طوعا وال بالتراضي

  ١٦ ص١٥/٥/٢٠١٩الدستور 

  

  
  

***  
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 وال تزال النكبات تتوالى

 كمال زكارنة

واحد وسبعون عاما والنكبة الفلسطينية تكبر وتتعاظم، وفصولها تتواصل وتنتشر، لكن صمود  
ِوتحدي الشعب الفلسطيني لم ينكسر ولم ينحن، بل االصرار على الحرية واالستقالل واسترجاع الحقوق 

 الوطن، يتجسد ويزداد وينتقل من جيل الى جيل وتستمر المسيرة بكل ما يرافقها من المغتصبة والعودة الى
 .معيقات وعثرات ومؤامرات

خالل العقود السبعة الماضية التي تشكل عمر النكبة الفلسطينية، تضاعف عدد ابناء الشعب  
لثاني في الخارج، الفلسطيني تسع مرات وتجاوز الثالثة عشر مليون نسمة نصفهم في الداخل والنصف ا

ولم يتوقف النضال الفلسطيني من اجل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف 
 .وعودة الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم

 ارتكبت عصابات االجرام الصهيوني اكثر من سبعين مجزرة في مدن ٤٨ و١٩٤٧في العامين  
ر من خمسة عشر الف شهيد فلسطيني، وشردت اكثر من ثمانمائة وقرى فلسطين التاريخية، وقتلت اكث

الف فلسطيني داخل فلسطين وخارجها، وازالت مئات القرى والتجمعات الفلسطينية عن الوجود، واالن 
 الف كيلومتر مربع، ٢٧من مساحة فلسطين التاريخية البالغة  % ٨٥اكثر من » اسرائيل«تغتصب 

 . محتل صهيونيويعيش فيها قرابة سبعة ماليين

المشروع الصهيوني لم يكتمل بعد في فلسطين التاريخية، الن المخطط لهذا المشروع االحتاللي  
االحاللي يستهدف االستيالء على كامل مساحة فلسطين، واقامة الدولة اليهودية احادية القومية وترحيل 

السرائيلية الشاملة حاليا على جميع ابناء الشعب الفلسطيني من ارضهم وممتلكاتهم، وتتفرع الحرب ا
االقتصادي، والهدف واحد هو -الشعب الفلسطيني في ثالثة اتجاهات، الجغرافي والديمغرافي والمالي 

اقتالع الشعب الفلسطيني من ارضه، فقد تواصلت عملية اغتصاب االراضي الفلسطينية في جميع انحاء 
م يتبق في ايدي الفلسطينيين اال كانتونات ضيقة فلسطين المحتلة، مع التركيز على القدس المحتلة، ول

جدا من المساحات تحيط بها المستوطنات الصهيونية والجدران العنصرية من جميع االتجاهات، وفي 
الحرب الديمغرافية التي تشكل محرك الرعب الحقيقي لالحتالل الصهيوني، استطاع االحتالل ان يزرع في 

عمائة الف مستوطن صهيوني، وما تزال الهجمة ب اكثر من س١٩٦٧االراضي الفلسطينية المحتلة عام 
االستيطانية مستمرة وبشراسة غير معهودة وغير مسبوقة، لالستيالء على المزيد من االراضي الفلسطينية 
وزرع المستوطنين فيها، كل هذا يترافق مع الحصار المالي واالقتصادي الذي تفرضه سلطات االحتالل 

ة االمريكية المتصهينة على الشعب الفلسطيني، بهدف انجاز المشروع الصهيوني في الصهيوني واالدار
فلسطين من النهر الى البحر، ومن ثم التمدد من النيل الى الفرات وفقا الستراتيجيتهم السياسية والتوراتية 

 .التلمودية
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ت مسمى صفقة الشعب الفلسطيني على موعد مع نكبة جديدة خالل االشهر الثالثة القادمة، تح 
القرن، وقد بدأ تنفيذ تلك النكبة منذ العام الماضي، لكن ما ستحمله االشهر الثالثة المقبلة هو استنكمال 
فصول النكبة الجديدة، التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بالكامل، بالتعاون والتنسيق المباشر 

 .صهينة برئاسة ترامب، وتواطؤ البعضوالدائم بين االحتالل الصهيوني واالدارة االمريكية المت

  ١٥ ص١٥/٥/٢٠١٩الدستور 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

 إغالق الحرم أمام زيارة اليهود في يوم القدس

  

 ١٤/٥/٢٠١٩ هآرتس – نير حسون: بقلم

. الشرطة تخطط إلغالق الحرم أمام زيارة اليهود في يوم القدس القادم للمرة االولى منذ ثالثين سنة
كتب أن سبب االغالق هو أن موعد ” طالب من اجل الحرم“ة اقليم القدس على توجه حركة في رد شرط

 حزيران يقابل االيام العشرة االخيرة في شهر ٢يوم القدس الذي سيتم االحتفال به في هذه السنة في 
امام زيارة الحرم كان مغلق تماما . رمضان التي اعتادت فيها الشرطة على اغالق الحرم أمام زيارة اليهود

، لكنه اغلق في المرة االخيرة بشكل خاص في يوم القدس في العام ٢٠٠٣ – ٢٠٠٠اليهود في االعوام 
١٩٨٨.  

منظمات الهيكل قدمت في االسابيع االخيرة التماسا ضد الشرطة بسبب نيتها اغالق الحرم في عدة 
ذ بعد قرارا مالئما بخصوص لن يتخ"في رد الشرطة على االلتماس كتب أنه . اوقات خالل شهر رمضان

في كل سنة الحرم " كتب "طالب من اجل الحرمطفي رسالة ارسلتها أمس الشرطة لحركة . "يوم القدس
  ."يغلق امام الزيارة في االيام االخيرة من شهر رمضان السباب تعود لسالمة الجمهور والنظام العام

 آب، ٩م زيارة اليهود ايضا في في منظمات الهيكل والحرم يخشون من أن الموقع سيغلق اما
في السنوات االخيرة يوم القدس كان اليوم الذي . بسبب أنه في ذلك الوقت يحتفل المسلمون بعيد االضحى

في السنة الماضية صعد الى الحرم في هذا الموعد اكثر من . فيه سجل رقم قياسي للزوار اليهود في الحرم
يتوقع أن يتوافق يوم القدس مع االيام العشرة االخيرة من شهر ايضا في السنتين القادمتين . ألفي يهودي

الموعد الدقيق لبداية شهر رمضان وهو الشهر التاسع في السنة الهجرية يتغير من سنة ألخرى . رمضان
المحكمة تقضي باالعالن عن بداية الشهر وبداية . طبقا لقرار المحكمة الشرعية العليا في السعودية

  .شهادات شهود عيانرمضان على قاعدة 

. ارنون سيغل، نشيط كبير في حركة الهيكل، قال إنهم في حركته ينوون النضال ضد هذه الخطوة
من حركة . ، قال"نحن نتوقع من كل شخص يحب الديمقراطية وحرية العبادة أن يناضل وال يسلم بهذا"
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لن نسلم بعد اآلن بالتمييز "  ومن الصندوق من اجل تراث الحرم قيل ردا على ذلك"طالب من اجل الحرم"
سنناضل على بقائه . بالتأكيد ليس في يوم تحرير هذا الموقع العزيز. ضد اليهود في مكان مقدساتهم

  .مفتوحا مثلما يناضل الشخص من اجل بيتهه

 أن الشرطة تفحص تغيير مسار مسيرة االعالم، وهي مسيرة جماهيرية "هآرتس"هذا الصباح كتبت 
حسب المخطط . نية الدينية في يوم القدس، من اجل عدم التشويش على العيد االسالميتقوم بها الصهيو

فان المشاركين في المسيرة لن يسمح لهم بإحاطة البلدة القديمة والشرطة ستقيد ايضا مدة المسيرة وعدد 
ماما مع ذلك، الشرطة ال تنوي أن تمنع ت. المشاركين الذين سيسمح لهم بالدخول الى الحي االسالمي

 .مرور المشاركين في المسيرة في شوارع الحي

  ٢٦ ص١٥/٥/٢٠١٩الغد 

*** 

  كي ال ننسى

  !ونكبة غد.. نكبة األمس ذكرى

  

 موفق ملكاوي

رتهم في منافي اهللا  عاما على اغتصاب فلسطين وتشريد أهلها، وبعث٧١نحيي اليوم ذكرى مرور 
كان حدثا مؤلما، ما يزال صداه ماثال حتى اليوم أمام أعيننا، خصوصا أن . الكثيرة على اتساع خمس قارات

  .العدو استحكم فوق أرضنا، وتوسع بطريقة شملت فيها أذاه الجميع

ى تلك كانت نكبة األمس التي انبنت على وعد مشؤوم لمسؤول بريطاني من القارة العجوز، أعط
أرضنا وسماءنا لعصابات استحكمت فيها، بدعم غير محدود وال مشروط من اإلمبريالية العالمية التي 
أمسكت بالسالح، وقتلت أبناءنا، وهي حال مستقرة منذ ذلك الوقت، فاالحتالل ما يزال حتى اليوم يمارس 

  !التقتيل والتهجير واالقتالع، من أجل بناء كيانه المشوه

النكبة لن تكون الوحيدة التي ستسجل في سفر خساراتنا الكبيرة، إذ أن لكن يبدو أن تلك 
السيناريوهات تعد على قدم وساق من أجل تنفيذ وعد جديد، أطلقه هذه المرة الرئيس األميركي دونالد 

، إمعانا في التسويق ”صفقة القرن“ترامب، سيد العالم الجديد، تحت الفتة مبهرة، أطلق عليها اسم 
 كما يبدو، ولكنها في النهاية تشكل ضربة جديدة في خاصرة أمتنا العربية التي لم تعد تعرف والتشويق،

  !كيف تعد اللطمات

في نكبة األمس، كان العرب خارجين من استعمارات كثيرة، أو أنهم يرزحون تحتها، ومع ذلك فقد 
اختراق في تلك الحرب، وحدتهم بوصلة فلسطين إلى الهدف، ولكن لم يسعفهم ضعفهم في أن يحققوا أي 

الوجدان ظل يهجس بفلسطين، فجاءت  فكانت الهزيمة، وكان تثبيت الكيان على أرض فلسطين، غير أن
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أحداث كثيرة بعد ذلك، بعضها سعيد، وأكثرها مر، لك، وعلى الدوام عبر العرب عن قناعاتهم ووجدانهم في 
  .رابأن فلسطين هي قضية العرب األولى، وأنهم لن يتركوها لألغ

اليوم، يعود شبح نكبة العرب من جديد، وهم يستبدلون العدو األصلي بآخر اخترعوه، مدفوعين 
برغبات إدارة أميركية تبدو الرعونة واحدة من أكثر صفاتها جالء، وتسيطر عليها رغبة إعادة تقسيم 

  .المنطقة من جديد، إمعانا في تحقيق األمن والرفاه لدولة االحتالل

يوم، أن فلسطين لم تعد قضية العرب األولى، حتى أن بعضهم ال يعتبرها قضية على لكن الثابت ال
اإلطالق، وآخرون يجهرون في أن لالحتالل حقا أصيال في أن يثبت مساميره في جسدنا، ويستكثرون 
الصراخ على الفلسطينيين الذين أدماهم التخاذل العربي، فيما هم يقدمون كواكب الشهداء، غير مفرطين 

  .قهم التاريخي في أرضهمبح

نعم؛ نعيش اليوم مالمح نكبة جديدة، سوف يستحكم من خاللها االحتالل على كل شيء، 
  !وكل هذا بمباركة وتمويل من جيوبنا.. وسنصبح تحت رحمة خياراته الجغرافية والديمغرافية

 !!يا وحدنا: أما الفلسطينيون، فهم ما يزالون منذ واحد وسبعين عاما يصرخون

  ١٦ ص١٥/٥/٢٠١٩د الغ

***  

 فلسطين باقية والنصر قادم.... في النكبة

 نيفين عبد الهادي

جمالها تبصرونه ولو أغمضتم أعينكم، ولحن حديثها تسمعونه ولو أغلقتم آذانكم، وأريج حضورها   
هي فلسطين، ذات الجمال األعظم الذي مهما حاولت أيدي الظلم .. تشتمون روعته ولو سددتم أنوفكم

  !!تبداد النيل منه لن تنال ذلكواإلس

إنه الخامس عشر من أيار، حيث تحيي فلسطين .. اليوم، ليس يوما عاديا في حياة تلك الجميلة   
ّالذكرى التي ظن شعب بأكلمه أنها لن تتكرر ولن تكون » النكبة«بشعبها المناضل، ذكرى ما أسماه شعبها 

ّه، وتزداد تشعبا وظلما عن تاريخ حدوثها، لكنها باتت تاريخا مطبوعا باللون األحمر واألسود على أجندت
  .عاما) ٧١(ذكرى يحييها الفلسطينيون على مدى 

ّمصطلح فلسطيني، أطلقوه ليعبروا فيه » النكبة«هذا التاريخ الذي أطلق عليه عام  .. 1948 / 5 / 15 
ّاره، ملخصين فيه سلب عن واقع حال مأساوي، نتج عنه تشريد عدد كبير من الشعب الفلسطيني خارج دي

أرضهم ومالهم واألهم حياتهم بظلم لم يقع على أحد بتاريخ هذا العالم، على تهجيرهم وهدم معظم معالم 
، هو العام الذي سرقت به فلسطين لتبنى دولة ١٩٤٨مجتمعهم السياسية واالقتصادية والحضارية عام 

نبا سوى أن لترابه وأرضه ملمس الحرير محتل، بعد مجازر ارتكبت بحق هذا الشعب الذي لم يرتكب ذ
  .ورائحة الياسمين فاختارتها اسرائيل لتبني دولتها عليه
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خرج بعض الفلسطينيين بعد مجازر ارتكبت بحقهم من أراضيهم وحياتهم عام النكبة، حاملين جزءا بسيطا  
ك األشياء الصغيرة ومفاتيح من احتياجاتهم، ومفاتيح منازلهم، ألنهم رأوا آنذاك أن العودة قريبة، لتبقى تل

منازلهم وأمالكهم شاهدا معهم على أن دولة أخرى أنشئت مكان وطنهم، وأن يوم الخامس عشر من أيار، 
ٕبات يتكرر سنويا بذات األلم ولكن بذات األمل أن التحرير قادم والعودة لمنازلهم وحياتهم قادمة وان طال 

لنفسها وصدقتها بأن هذه األرض لهم، وأصحابها مهما توالت الزمن على تلك الكذبة التي خلقتها اسرائيل 
  .األجيال عائدون لتاريخهم ووطنهم وحياتهم

ّمضت أعوام وأعوام على النكبة، والظلم يزداد تشعبا، بيد اسرائيل ومن يقف معها، والجرح يزداد   
يكاتورية الحدث في عمقا، وباتت هذه المناسبة ال تحمل فقط ذكرى اغتصاب األرض، إنما باتت تحمل د

نقل السفارة األميركية للقدس، واعتداءات متكررة على القدس والمقدسات، ومزيدا من أعداد الشهداء، 
وتبع احتالل هذه المناطق احتالل األراضي الفلسطينية بالكامل، وما يتم اإلستعداد له من صفقة القرن 

ين، وغيرها من التفاصيل التي جعلت من حجم أميركية تلوح بها تهديدا للفلسطيني» ّفزاعة«التي باتت 
  .اإلصرار على إعادة الحق مضاعفا ومن النصر محققا مهما طال زمنه

ما يزال مقعد الذاكرة شاغرا، لم يملؤه أي حدث سوى احتالل فلسطين، وأبواب غد الفلسطينيين ما   
نيين ممن يناضلون على أرضهم تزال مواربة لم تغلق أمام أي قرار، لنيل الحق، وهنا أتحدث عن الفلسطي

فمهما تعددت األحداث يبقى .. وترابهم ولن يمرروا أي صفقات أو حلول أو اتفاقيات تزيد من حجم ظلمهم
  .مقعد ذاكرة هذا الشعب معلقا بوطنه الذي لن يتخلى عنه

ادات جيل بأكمله يسأل من أين أنا وما هو وطني، وحتما اإلجابة عليهم لن تكون بكلمات كما الضم 
ّالالصقة التي تحد من النزيف بعض الوقت، اإلجابة يجب أن تكون عملية واقعية بأن لهم وطنا سلب، 

 .ويجب تحريره

  ٦ ص١٥/٥/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  في ذكرى الثانية

 دعوات إلحياء الذكرى في الضفة وغزة.. نكبة فلسطين

   

ي في الداخل المحتل ومناطق الشتات يحيي الشعب الفلسطين -  كامل إبراهيم- القدس المحتلة 
، فيما دعت القوى الوطنية )الموافق الخامس عشر من أيار(اليوم االربعاء ) ٧١نكبة فلسطين الـ (ذكرى 

الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر إلى أوسع مشاركة إلحياء ذكرى النكبة خالل 
  .ومالمسيرات والفعاليات التي ستنطلق الي

 للنكبة، يعكس إصراره ٧١إحياء شعبنا وقيادته للذكرى الـ «إن : واعلنت وزارة الخارجية والمغتربين
، وسيكون منصة انطالق حقيقية لمجابهة الحراك األميركي )صفقة القرن(على اسقاط الخطة االميركية 

ًالخبيث واسقاطه، ومرتكزا متينا لتعزيز صمود الفلسطيني في أرض وطنه، وتم ً كينه من بناء اقتصاديات ٕ
ًالدولة الوطنية، بعيدا عن هيمنة االحتالل وسيطرته، وستشهد أيضا حراكا دبلوماسيا فلسطينيا لمحاصرة  ً ً ً ً

  .«التغول األميركي على حقوق شعبنا، وافشاله

وأشارت في بيان، إلى أن إحياء الذكرى هذا العام، يأتي في ظل تحديات جسام تتعرض لها القضية 
طينية، وحقوق شعبنا العادلة والمشروعة، وفي مقدمة هذه التحديات النتائج الكارثية لقرارات ترمب، الفلس

ُومواقفه المنحازة لالحتالل، وسياساته خاصة التي تتعلق بالقدس وقضية الالجئين الفلسطينيين، وما يحاك 
ة االهتمامات الدولية، ٕفي الخفاء من مؤامرة كبرى لتصفية القضية الفلسطينية، وازاحتها عن أجند

ومحاوالت تقزيم معاناة شعبنا، وحقوقه، ووضعها في قوالب ومسارات استعمارية تحولها من قضية شعب 
يبحث عن الحرية واالستقالل وتقرير مصيره بيده إلى مشكلة سكان بحاجة إلى حلول وبرامج اقتصادية 

  .)صفقة القرن(ٕواغاثية تحت الفتة 

ى في ظل تصعيد االحتالل لهجمته االستيطانية التهويدية ضد القدس تأتي هذه الذكر: وأضافت
والمقدسات بشكل خاص وأرض دولة فلسطين بشكل عام، وسط دعوات ومطالبات لفرض القانون 
االسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، كمقدمة لفرض السيادة الكاملة على أجزاء واسعة 

الحصار الظالم، واالعتداءات الدموية المتكررة على شعبنا في قطاع غزة، وذلك منها، وفي ظل استمرار 
ُكله ضمن مخطط أميركي إسرائيلي استعماري يهدف الى وأد أية فرصة لتحقيق السالم على أساس حل 

  الدولتين، وتقويض فرصة إقامة دولة فلسطينية مستقلة الى جانب دولة إسرائيل

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، ان اإلجراءات من جهتها، قالت عضو اللجنة 
هي نكبة جديدة تحل بشعبنا الفلسطيني في «والمخططات األميركية األحادية في فلسطين والمنطقة عموما 

جميع أماكن تواجده وبشعوب المنطقة والعالم أجمع كما أنها كارثة تضرب بالعدالة األممية والشرعية 
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ٕتسحق كل ما هو قانوني وانساني ليسود منطق القوة والعنجهية المستند إلى الشعبوية والعنصرية الدولية و
  .«والتطرف

وأضافت عشراوي في بيان صحفي باسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية امس 
لت مستمرة وتطغى إن النكبة بجميع مكوناتها العنصرية االقصائية اإلحاللية ما زا«لمناسبة ذكرى النكبة 

بأشكالها المختلفة على جميع مفاصل حياتنا، فإسرائيل وبتحالفها العدواني وشراكتها مع الواليات المتحدة 
تمعن في مواصلة ظلمها التاريخي قانونيا وأخالقيا وسياسيا عبر انتهاك حقوق شعب فلسطين المشروعة 

الحيز والمكان الفلسطيني وسرقة األرض والتاريخ والمكفولة دوليا، وترسيخ سياساتها القائمة على تهويد 
  .«والرواية والثقافة الفلسطينية

اإلسرائيلي - أهمية وجود تجمع دولي متعدد األطراف لمواجهة التحالف األميركي«وأكدت 
، ولحماية »والمخططات واإلجراءات العدوانية وما يسمى بخطة السالم األميركية التي يجري الترويج لها

ًعب الفلسطيني المشروعة بما في ذلك إيجاد حل عادل لقضية الجئي فلسطين، وفقا للقانون حقوق الش
، ومواصلة ١٩٤الدولي، وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة، ومنها قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

  .)األونروا(دعم وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

ر من أي وقت مضى بإنهاء مأساة أبناء شعبنا الذي يرزح العالم ملزم اآلن وأكث«وشددت على أن 
، ووقف سياسات اإللغاء واإلقصاء والقمع ١٩٦٧تحت ظلم االحتالل اإلسرائيلي في األراضي المحتلة عام 

ٕ، وانهاء معاناة ١٩٤٨والتمييز التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في االراضي الفلسطينية المحتلة عام 
ين في المنافي واللجوء، وتوفير الحماية لهم إلى حين عودتهم لديارهم كونهم أول الالجئين الفلسطيني

  .«ضحايا التقلبات في الدول المضيفة

من جهة اخرى، صادقت حكومة االحتالل اإلسرائيلية على بناء نحو أالف وحدة استيطانية في 
 مدينة القدس المحتلة، على خطتي القدس المحتلة، ووافقت لجنة التخطيط والبناء المحلية اإلسرائيلية في

ّيذكر، أن القناة العبرية السابعة كشفت عن بناء مجمع استيطاني جديد .بناء جديدتين في القدس المحتلة
 وحدات منها مباني عامة وأخرى للتجارة ٧٠٦على الجانب الشمالي من حي جفعات مشفآة يتضمن 

  .وسوق العمل ومناطق مفتوحة لإلسرائيليين

 في حي بمستوطنة النبي يعقوب ٥ًلى أن وفقا لخطة أخرى سيتم هدم مبنى في شارع وأشارت إ
  . وحدة٢٣٥ً طابقا، وستتضمن ١٥ و١٤ و١٣ مباني جديدة مكانه مكونة من ٤وبناء 

  ١٢ص/١٥/٥/٢٠١٩الرأي 

***  
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  عاما النكبة٧١.. القبيبة

  

  جهاد المنسي

لطالما حدثني والدي رحمة اهللا عليه عن القبيبة، تلك القرية المحتلة والتي تقع على كتف هضاب 
 كيلو مترا، وتبعد عن شواطئ البحر ٢٥الخليل الجنوبية الغربية، والتي تبعد عن المدينة ما يقرب من 

  .األبيض المتوسط المسافة عينها

ستذكر مرابع الصبا في بلدتي القبيبة وحبه الالمحدود لتراب بالده وتعلقه كان ابي يستمتع وهو ي
بها، وكان يتحدث دوما عن أمنياته ان يدفن في قريته التي هجر أهلها من قبل الكيان الصهيوني الغاصب 

  .الذي احتل االرض وهجر الشعب، وقتل الشباب واألطفال ونكل باآلمنين العزل

بي جزءا من الوطن السليب الذي لم يغب وما غاب عن ذاكرته طوال سني كانت القبيبة بالنسبة ال
عمره التسعين التي قضاها، وهو كان يأمل في كل لحظة ان يتحسس تراب فلسطين والقبيبة، فقد عشقها 

  .كما عشق عمان ايضا وتراب األردن

دينا وأوصانا أن مات ابي قبل أن يحقق حلمه، حمل مفاتيح بيت أهله في القبيبة ووضعها أمانة ل
نحب األردن ونعشق ترابه، وان نعشق القبيبة ايضا، فالعين اليمنى ال تغار من اليسرى، والرئة اليمين 
تستأنس عندما تكون الرئة اليسار بخير، وبالتالي ال بأس أن نعشق فلسطين ومنها القبيبة، كما نعشق 

  .األردن وعمان، وهل ال يعشق العاقل مرابع صباه

هو مؤمن أن هناك غرب النهر له أرض وقرية لم ينسها، ونحن ايضا عاهدناه أن تبقى مات ابي و
فلسطين فينا ال تغيب، وان تبقى القبيبة حاضرة في البال والعقل، وعاهدناه أن ال ننسى، وهل ينسى 

  .صاحب الحق حقه، وهل يغفر المجني عليه عمن سرق منه ماءه وتراب أرضه وكسر أحالم طفولته

، ولكن فلسطين والقبيبة لن تموت فينا، وستبقى حاضرة نحكي حكايتها جيال بعد جيل بعد مات ابي
جيل، مات ابي، وقد نموت نحن، قبل أن تعود القبيبة وفلسطين ألهلها، ولكن أطفالنا وأطفال أطفالنا لن 

فلسطين ينسوا ان هناك غرب النهر لهم قرية تدعى القبيية، وأن هناك غرب النهر يوجد بلد اسمها 
وستبقى فلسطين، وسنبقى نحن ومن خلفنا األبناء وأبناء األبناء نؤمن ان حق عودتنا ال تنازل عنه، وأننا 
نريد القبيبة ولن ندع اولئك القلة القليلة الذين يتنازلون عن يافا أو صفد يفعلون ما يحلو لهم، فهم ال 

ل ولن نتنازل حتى لو تنازل العالم كله، يمثلون إال أنفسهم وكفى، اما نحن سواد الالجئين لن نتناز
  .فالقبيبة لنا وفلسطين لنا وال مفاوضات أو مساومات عليهما

مات ابي، ولكن حقنا في فلسطين والقبيبة ال يموت، وسنبقى متمسكين بهذا الحق وان طالت 
ا قدم من إقامة االحتالل، فالحق ال يموت وسيعود ألصحابه يوما مهما فعل ساكن البيت األبيض ومهم

خطط وصفقات، فكل صفقاته ومخططاته لن تنفع مهما حشد لها من إمكانيات، وسيبقى حق العودة عنوانا 
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لنا جميعا، وحق نؤمن به ولن نتنازل عنه مهما اسودت الظروف، ومهما تكالب على ذاك الحق الغرب 
  .وبعض العرب

 بريطانيا االستعمارية وصمت  للنكبة، يوم ذاك احتل الصهاينة بمساعدة٧١اليوم تحل الذكرى 
بعض األنظمة العربية فلسطين، واحتلوا معها القبيبة الساكنة هناك على كتف الجبل بمحاذاة الشاطئ 

  .الفلسطيني، سرقوا ترابها، وكسروا أشجارها، وحطموا اآلثار التي تزخر فيها

قة أطلق عليها صفقة اليوم تحل ذكرى النكبة بالتزامن مع ما تبشر به الواليات المتحدة من صف
القرن هدفها سرقة حق الشعب الفلسطيني بأرضه ومحاولة إيجاد امتداد وقبول اقتصادي وسياسي للكيان 
الصهيوني لدى بعض دول المنطقة، ولكن هيهات، هيهات، فهل تعتقد واشنطن أن جيل عهد التميمي 

فلسطين يولد يوميا أطفال وعمر أبو ليلى سينسى يوما أرض فلسطين، تاهت رؤيتهم وضاعوا، ففي 
 .يؤمنون بحقهم، فال نامت أعين الجبناء

 ١٦ ص١٥/٥/٢٠١٩الغد 

***  

  اخبار باالنجليزية
  

Palestinians will never allow a second Nakba to pass 
 

Osama Al Sharif 

Seventy-one years since the Nakba, an epic event so fundamental in the anatomy of the 

Palestinian-Israeli conflict, one thing stands out: It remains as vivid in the Palestinian 

collective psyche as it was seven decades ago. We see this in the million-man marches by 

Gazans along the borders with Israel, in the protests and general strikes that pervade the 

West Bank and in the rallies staged by Israel’s Arabs deep inside the Green Line. Beyond 

Palestine, in the refugee camps scattered in Jordan and Lebanon, Palestinians show a 

unique sense of unity as they too mark that somber event. In the rest of the world, 

sympathisers join Palestinians in honouring the anniversary that underlines the usurpation 

of ancestral lands, and the futile attempt to blur out a national identity.And no matter what 

Israel tries to do to detach its Independence Day celebrations from the fact that it was 

achieved over the destruction of tens of Palestinian villages, the displacement of thousands 

of refugees and the continuous attempt to rewrite historical accounts, Palestinians have 

been able to keep the narrative on the right side of history.No nation in modern times has 

had to endure what generations of Palestinians had gone through since 1948 and before. 

Theirs remain the only open case since colonial era, despite dozens of UN resolutions and a 

handful of international conventions that recognise their right to self-determination as a 

people under occupation. But despite all of this, they continue to be victims, not only of 

direct Israeli suppression, but of a multi-national conspiracy to deny them their rights. 

Over the past decades, the Palestinians had managed to defy their oppressor, and were able 

to preserve their national identity. They stood up following the carnage of Sabra and 

Shatilla in Lebanon in 1982. They caught the attention of the world when they staged the 

first intifada in the late 1980s. They did it again earlier this century through their second 

intifada, and when Israel reoccupied the West Bank in 2000. The Palestinians never 
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relented.Even as Israel continues to kill hundreds, incarcerates and deports thousands on 

almost a daily basis, the Palestinians are still able to defy, resist and make sacrifices. Even 

as the mainstream Western media continues to bend the facts and tries to change the 

narrative, the Palestinians, like the mythical phoenix, manage, through their daily 

sacrifices, to rise and continue their struggle. Their tenacity and belief in their just cause 

are truly inspiring.But the conspirators are wasting no time. In a few weeks, the US 

administration will unveil a plan that seeks to close the file on the Palestinian chronicle. For 

the last two years, President Donald Trump’s White House has been trying to dismantle 

the main components of the Palestinian cause: First, by removing East Jerusalem from the 

final-status negotiations, and second, by attempting to shut down the refugee issue and the 

right of return. In the process, the US, again in a unilateral move, no longer considers the 

huge settlement blocs, now occupying over 40 per cent of the West Bank, as illegal or built 

on occupied territory. And finally, the US is aligning itself with Israel’s far right governing 

coalition, by distancing itself from the two-state solution and the possibility of recognising 

an independent Palestinian state.This final solution ignores all international parameters 

and benchmarks, and seeks to implement a second Nakba on the Palestinians by turning 

them into a stateless people with no right to the land on which they live. Their fate will 

remain in the hands of an Israel that is quickly turning into a racist and a fascist state. 

But the fate of both people is now entangled forever, especially following that dark day of 

May 15, 1948. Israel can never escape the reality that its birth had come at the expense of 

the perennial suffering of the Palestinians. That narrative can never be hijacked or 

expropriated as long as the Palestinian people continue to defy their occupiers. 

And no matter what the conspirators say or do, no Palestinian will ever bow down and sign 

a piece of paper that effectively erases their people’s existence. Once more, the Palestinians, 

despite a weak and divided leadership, will count on their astounding ability to make 

sacrifices, and on the fact that just as Israel is occupying them, they too are overburdening 

Israel through their perseverance as a nation.Time is not on Israel’s side. There are over 5 

million Palestinians in the West Bank and Gaza and they are not going anywhere. Over 21 

per cent of Israel’s population is Arab, and growing. Israel’s fate is tethered to that of the 

Palestinians and nothing can change that.And if Israel has learned anything from recent 

history, it should be this: The more it pressures the Palestinians, the more defiant they 

become, and the more it tries to obliterate their national identity, the more they celebrate 

and revive it. Seven decades on, the legacy of the Nakba has been passed from one 

generation to the other, and by the end of the day, the Palestinians will never allow a 

second Nakba to pass. 

Osama Al Sharif is a journalist and political commentator based in Amman 

Jordan Times May 15,2019  

***  

One year ago today, US moved its embassy to Jerusalem; 60 

Palestinians murdered as a result 
  

RAMALLAH, Tuesday, May 14, 2019 (WAFA) – Exactly one year ago today, the United 

States, in a move contradicting with international consensus and law, moved its embassy in 

Israel from Tel Aviv to Jerusalem. Thousands of Palestinians took to the streets to protest 

this unprecedented move, and by the end of the day, almost 60 Palestinians were killed by 

Israeli army gunfire and hundreds others injured in one of the bloodiest days in the history 

of the Palestinian-Israeli conflict.The Palestinians had planned marches and rallies to 

coincide with the Nakba (Arabic for catastrophe) anniversary, May 15, the day the 
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Palestinians mark every year remembering the days when they were forced out of their 

homes and land in Palestine in 1948 and became refugees. Their land was taken over by 

foreign forces and turned into current day Israel.But the US decision to move its embassy 

on the day prior to the Nakba anniversary - intended primarily to add salt to the wound of 

the Palestinians – forced the Palestinians to move the protests one day to coincide with this 

appalling American decision.Tens of thousands of Palestinians protested at the Gaza 

border with Israel as part of their March of Return activities started on March 30 and in 

the various cities of the Israeli-occupied West Bank and East Jerusalem. 

The Israeli army crackdown on these protests was as ruthless as the US decision and by the 

end of the day 60 Palestinians, including children and medics, were killed and more than 

1000 injured, many of them critical.While Israel was killing Palestinians in Gaza and blood 

was being spelled, American officials namely Ivanka Trump, daughter of US President 

Donald Trump, and her husband, Jarod Kushner, two ardent supporters of Israel, were 

taking part in festive celebration of the opening of the US embassy in Jerusalem, totally 

oblivious to what was going on only 90 kilometers away from where they were. 

WAFA May 14, 2019  

***  

Erekat of PLO: Israel’s policies and practices will not lead to peace 
  

RAMALLAH, Tuesday, May 14, 2019 (WAFA) - Secretary general of the Executive 

Committee of the Palestine Liberation Organization (PLO), Saeb Erekat, said the Israeli 

occupation authorities’ policies and practices, including aggression, arrests, assassinations, 

blockade, closures, and settlement activities, will not lead to peace, security and stability, 

but are contrary to the requirements of peacemaking. 

Erekat said during a meeting with an American delegation in Ramallah, that achieving 

peace has one way; through ending the Israeli occupation, the embodiment of the 

independent state of Palestine with East Jerusalem as its capital living in peace and security 

alongside the state of Israel on the borders of June 4, 1967, and resolving all final status 

issues, first an foremost the refugees and prisoners issues, based on relevant resolutions of 

international legitimacy. 

He stressed that no one can change the foundations and pillars of international law and 

legitimacy and ratified international references for conflict resolution, pointing out that 

the policies of the US administration and Israeli government consolidate the occupation 

and apartheid regime. 

Regarding the internal Palestinian situation, Erekat affirmed that ending the internal 

division requires the implementation of the  reconciliation agreement signed between Fatah 

and Hamas on 12 October 2017, including enabling the people's will through holding free 

and fair elections. 

WAFA May 14, 2019   

***  
 



 
٢٩

  


