
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  أخبار وواقع القدس

  

  تقرير يومي
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  :للمزيد من األخبار تابعونا على

 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 

 

https://www.youtube.com/rcjajordan 

 

https://www.rcja.org.jo 
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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 
  

  ٤  األردنية-الطراونة يستقبل السفير السعودي ورئيس لجنة األخوة البرلمانية السعودية  •

  ٥  قاضي القضاة يلتقي وزير الشؤون الدينية التونسي •

  شؤون سياسية

  ٥  عربية مضيفةاجتماع تنسيقي في األردن لدول  •

  ٦  قد تؤجل" صفقة القرن: "إدارة ترامب •

  ٧  BDSتخوض حربا قذرة ضد حركة " إسرائيل: "صحيفة إسبانية •

  

  اعتداءات

  ٨  "األقصى"مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات  •

  ٩  ٍ أراض في العيسوية لصالح حديقة تلموديةٕواخالء هدم إخطاراتاالحتالل يوزع : القدس •

  

  شؤون مقدسية

  ١٠  لياء أمور الطلبة في القدس القديمة يوجهون مناشدة لألهاليأو •

  

  فعاليات
  

  ١٠  مؤتمرون يناقشون القدس والقضية الفلسطينية •

  ١٣  اجتماع لبحث سبل الرد على قرار االحتالل مصادرة أراض في سلوان: القدس •

  

  

  

  

  

  

  



 
٣

  تقارير
  

  ١٤  ًمنزال بالقدس٢٥٥حملة إسرائيلية واسعة النطاق لهدم  •

قرار االحتالل بهدم المباني بصور باهر عمليات تطهير : "الفلسطينية "لخارجيةا •
  ١٥  عرقي عنصري

  ١٥  مؤتمر البحرين يمهد لضم أجزاء من الضفة: مركز إسرائيلي •

  ١٧  القدسي للحرم لوحة من الصخرة قبة صورة أزالت القدس بلدية ":هآرتس" •

مؤسسة ومركز ثقافي ورياضي و ١٠٠أكثر من  •  ٍ تجاري وعمالي في جميع أنحاء ٍ ّ 
ِيعلنون مقاطعتهم الكاملة إلسرائيل بسبب عنصريتها إيطاليا ِ ُ  ١٨  

  

  آراء عربية
  

  

  ٢٠  ومسلم عربي كل على واجب القدس دعم •

  

  من ذاكرة فلسطين
  

  ٢٣  جمجوم وحجازي والزير" ثورة البراق"عاما على إعدام أبطال  ٨٩ •

  

   عيد الجلوس الملكي مرفق تقرير خاص بمناسبة: مالحظة

  بعنوان

  "الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين والقدس " 

  

  

  

  

  



 
٤

  القدساالردن 

 األردنية- الطراونة يستقبل السفير السعودي ورئيس لجنة األخوة البرلمانية السعودية 
 

رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في دار - استقبل رئيس االتحاد البرلماني العربي  
المجلس اليوم األحد السفير السعودي لدى المملكة سمو األمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، 

الح بن منيع الخليوي والذي يزور المملكة على رأس ورئيس لجنة األخوة البرلمانية السعودية األردنية ص
  .وفد يمثل أعضاء بمجلس الشورى السعودي

وأكد الطراونة على عمق العالقات األردنية السعودية على المستويات كافة بقيادة جاللة الملك عبد   
  .اهللا الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

على أهمية تنسيق وتمتين العمل البرلماني المشترك بين مجلسي النواب األردني والشورى السعودي وشدد 
  .خدمة لقضايا أمتنا المركزية، ولتوحيد الصف العربي فيما يواجهه من تحديات

وقال الطراونة إن رسالته في االتحاد البرلماني العربي، تنطلق من أهمية توحيد المواقف وتنسيقها 
تها حتى ال تتشتت الجهود العربية بخاصة عند التصويت على مواقف وقرارات في االتحادات ومتابع

  .البرلمانية الدولية

ًفيما أكد السفير السعودي على تميز عالقات البلدين، مشيرا إلى أنها عالقات تاريخية وراسخة    ّ
  .ًتتجذر يوما بعد يوم خدمة للبلدين والشعبين الشقيقين

 البلدين بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك وقال إن مواقف  
ًسلمان بن عبد العزيز، تذهب دوما نحو دعم قضايا أمتينا العربية واإلسالمية، الفتا إلى مستوى التنسيق  ً

  .والتشاور الدائم بين القيادتين

الح الخليوي أن اللجنة تسعى إلى تجذير من جهته أكد رئيس لجنة األخوة السعودية األردنية ص  
العمل البرلماني المشترك وستبحث مع أعضاء اللجنة األردنية آليات تعزيز التعاون وبحث آفاق العمل 

  .ُالمشترك في عديد القضايا التي تعنى بالشأن البرلماني

 بن محمد: ًويضم الوفد السعودي فضال عن الخليوي كل من أعضاء مجلس الشورى السعودي  
  .راشد الحميضي، ومحمد بن مدني العلي، وناصر بن عبد اللطيف النعيم، ونوره بنت فرج المساعد

وتلتقي اللجنة خالل زيارتها برئيس وأعضاء لجنة اإلخوة البرلمانية األردنية السعودية ويرأسها   
 .ل الطعانيالنائب خير أبو صعيليك ، ورئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية ويرأسها النائب نضا

 ١٧/٦/٢٠١٩وكالة رم لالنباء 

***  

  



 
٥

 قاضي القضاة يلتقي وزير الشؤون الدينية التونسي
 

 التقى سماحة قاضي القضاة الشيخ عبدالكريم الخصاونة اليوم االحد، وزير -:المدينة نيوز
سي في الشؤون الدينية في الجمهورية التونسية احمد عظوم والوفد المرافق له، بحضور السفير التون

  .عمان خالد السهيلي

وعرض الخصاونة خالل اللقاء، لمهام وواجبات دائرة قاضي القضاة وتاريخ نشأتها والتطورات 
التي شهدها القضاء الشرعي خالل السنوات السابقة وتجربة أتمتة الخدمات وهندسة اإلجراءات، وتجربة 

ء التقدم الذي حققته دائرة قاضي القضاة معهد القضاء الشرعي ومديرية اإلصالح والتوفيق األسري في ضو
عبر إنشاء العديد من المديريات التي ساهمت في توفير الوقت والجهد على المراجعين وكذلك صندوق 

  .ُتسليف النفقة، وانشاء المعهد القضائي الذي يعنى بتدريب القضاة والموظفين

ادة ومؤسسات تجاه القدس كما تم اطالع الوفد الضيف على الجهود التي يبذلها األردن قي
  .والمقدسات

من جهته، أبدى عظوم والوفد الضيف تقديرهم واعجابهم باإلنجازات التي حققتها دائرة قاضي 
  .القضاة وحفاظها على الطابع اإلسالمي المميز

وبحث الجانبان آليات التعاون في مجال القضاء الشرعي بين البلدين الشقيقين والحرص على 
  )بترا(-- .تواصل اللقاءات

  ١٧/٦/٢٠١٩المدينة 

*** 

  شؤون سياسية
  

 اجتماع تنسيقي في األردن لدول عربية مضيفة
 

ّاستضافت دائرة الشؤون الفلسطينية، األحد، اجتماعا تنسيقيا في عمان للدول العربية المضيفة  
 .يةلالجئين الفلسطينيين بمشاركة وفود من سوريا، لبنان، فلسطين ومصر، وجامعة الدول العرب

واالجتماع يأتي قبل عقد اللجنة االستشارية لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في 
 .، اجتماعا االثنين في منطقة البحر الميت)أونروا(الشرق األدنى 

االجتماع يأتي تنفيذا لتوصية مؤتمر "مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، رفيق خرفان، قال، إن 
 التي ٦٩لفلسطينيين في الدول العربية المضيفة لالجئين الفلسطينيين في دورته المشرفين على شؤون ا

، التي تؤكد ضرورة عقد مثل هذه االجتماعات للبحث ٢٠٠٣يناير /عقدت في القاهرة في كانون الثاني
 .")أونروا(والخروج بموقف عربي موحد من قضايا وتطورات 



 
٦

سبوقة مالية وسياسية تعصف بالوكالة وتهدد تحديات خطيرة وغير م"باإلضافة إلى تزامن مع 
كيانها، في ظل مساع أميركية إسرائيلية تدعو إلنهاء عملها، وبالتزامن أيضا مع التصويت على تجديد 

 ." التفويض الممنوح إليها من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة

 داعم للوكالة األممية، وتعاني أونروا من أزمة مالية بعد أن أوقفت الواليات المتحدة، أكبر
 مليون دوالر، لكنه انخفض نتيجة ٤٤٦؛مما ساهم في عجز مالي للوكالة بلغ ٢٠١٨مساعدتها في عام 

 . مليون دوالر٢١حشد الدعم الدولي إلى 

 مليار دوالر في ١.٢، التي أعلنت حاجتها إلى ١٩٩٤ووكالة األمم المتحدة تأسست عام 
ً مخيما تعترف ٥٨ مليون يعيشون في ١.٤الجئ فلسطيني، بينهم  ماليين ٥، تقدم دعما لنحو ٢٠١٩

بها أونروا في األردن ولبنان وسوريا، إضافة إلى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس 
 . مليون الجئ فلسطيني٢.٢الشرقية، في حين يستضيف األردن 

  ١٧/٦/٢٠١٩ المملكة

*** 

 ؤجلقد ت" صفقة القرن: "إدارة ترامب
 

أعلنت إدارة الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، أنها قد تؤجل الكشف عن خطة السالم لتسوية 
 .إلى فترة مع بعد تشكيل الحكومة اإلسرائيلية" صفقة القرن"الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي المعروفة باسم 

ريح أدلى به وقال المبعوث األمريكي المعني بقضية الشرق األوسط، جيسون غرينبالت، في تص
اإلسرائيلية، اليوم األحد، إنه من المرجح أن تعرض  "Jerusalem Post" خالل مؤتمر سنوي لصحيفة

 .بعد تشكيل الحكومة في نوفمبر المقبل" صفقة القرن"

وأضاف غرينبالت أن إدارة ترامب لن تحدد أي جدول زمني لكشف الخطة بعد التأجيل األخير 
نركز اآلن على ورشة : "التي جرت في إسرائيل شهر أبريل الماضي، وأوضحإلعالنها بسبب االنتخابات، 

 ."العمل في البحرين

كما أشار المبعوث األمريكي إلى أن حملة ترامب االنتخابية لتولي الرئاسة لوالية ثانية لن تؤثر 
 ."منخرط تماما في العملية"على سير العمل على خطة السالم، الفتا إلى أن الرئيس 

 أخرى، أعرب غرينبالت عن دعمه لتصريحات السفير األمريكي لدى إسرائيل، ديفيد من جهة
  .فريدمان، الذي قال األسبوع الماضي إن لدى تل أبيب الحق في ضم بعض أراضي الضفة الغربية

من جهة اخرى اففتح رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامي نتانياهو امس مستوطنة جديدة في 
  .تكريما للريس االميركي" رامات ترمب" تلة باسم مرتفعات الجوالن المح

صديق عظيم السارئيل  اتخذ " ًواصفا ترمب بانه .. الجوالن اسرائيلي وسيظل كذلك" وقال نتانياهو 
  ".قرارات لم يتم اتخاذها سابقا



 
٧

وعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في خيمة في مرتفعات الجوالن بحضور السفير االميركي 
في منطقة تسكنها حاليا ) مرتفعات ترمب" ( رامات ترمب" يدمان وقرر التصويت لبناء مستوطنة ديفيد فر

خارج الخيمة ثم الكشف عن الفتة تحمل اسم المستوطنة بعد فترة وجيزة . اربع عائالت من المستوطنين 
  .من االعالن امام مسؤولين محليين من اليهود والدروز

  ٨ص/١٧/٦/٢٠١٩الرأي 

*** 

 BDSتخوض حربا قذرة ضد حركة " إسرائيل: "إسبانيةصحيفة 
 

اإلسبانية تقريرا تحدثت فيه عن الحرب المستمرة للموساد اإلسرائيلي ضد " بوبليكو"نشرت صحيفة 
  .حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات

ي لحركات ، إن محاربة الموساد اإلسرائيل"٢١عربي"وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته 
ُمقاطعة االحتالل اإلسرائيلي ليست أمرا جديدا، ولكن هذه الحقيقة كشفت فعال في وثيقة شخصية لوزير 

وتؤكد هذه الوثيقة أن أجهزة المخابرات اإلسرائيلية تقاتل بطريقة خفية . اإلسرائيلياإلستراتيجيةالشؤون 
وبينت الصحيفة أن الوثيقة الشخصية .ضد حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات وقادتها

 اإلسرائيلي جلعاد أردان، تؤكد أن األجهزة السرية للموساد تتعاون مع هذه اإلستراتيجيةلوزير الشؤون 
الوزارة لتحييد األنشطة التي تنفذها الحركة الدولية للمقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات، التي 

اإلسرائيلية النقاب " هآرتس"في المقابل، كشفت صحيفة .إلسرائيلي، ضد االحتالل ا٢٠٠٥تأسست في سنة 
  .....عن هذه المسألة يوم األربعاء، مما أكد رسميا الشكوك التي جرى تداولها في هذا الصدد

وأضافت الصحيفة أن الصحافة العبرية قد ذكرت في عدة مناسبات أن وزارة الشؤون االستراتيجية 
الل أطراف ثالثة، التشكيك اجتماعيا في قادة حركة المقاطعة في مختلف تحاول، بشكل مباشر أو من خ

وفي بعض األحيان، تستخدم هذه الوزارة الشتات اليهودي أو الجماعات الصهيونية غير .الدول الغربية
اليهودية في هذا الصراع، لكن في أوقات أخرى تستخدم خدماتها السرية الخاصة، كما هو الحال في 

  .، لتشويه سمعة قادة حركة المقاطعةالوضع الراهن

وأوردت الصحيفة أن مصادر من مكتب الوزير أردان أشارت إلى أن اجتماعه مع رئيس الموساد 
  ".دراسة"كان إلجراء 

في المقابل، بينت صحيفة تل أبيب أن بعض المصادر وأنشطة الوزارة قد أكدت في الواقع أن 
  ....ارج إسرائيلالوزارة تتعاون مع الموساد في أنشطتها خ

  ١٧/٦/٢٠١٩ – ٢١عربي 

***  



 
٨

  اعتداءات

  "األقصى"مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات 

   ....–رام اهللا 

الحرم القدسي / ميدانيا، اقتحم مستوطنون إسرائيليون أمس، باحات المسجد األقصى المبارك
  .الشريف بالقدس المحتلة

س الشيخ عزام الخطيب، إن االقتحامات نفذت  األقصى بالقدنوشؤووقال مدير عام دائرة األوقاف 
 الخاصة المدججة بالسالح، وأن نحو اإلسرائيليمن جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات االحتالل 

 مستوطنا نفذوا جوالت استفزازية في أرجاء المسجد المبارك، وغادروه من جهة باب السلسلة وسط ٦٠
  .لحرم القدسي الشريفحالة من الغضب والغليان سادت داخل ا

من جهة ثانية، اقتلع مستوطنون إسرائيليون أمس، العشرات من أشجار الزيتون في منطقة بيرين 
وقال منسق اللجان الوطنية . جنوب غرب بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة

إن عشرات المستوطنين أقدموا :  الجبوروالشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان جنوب الضفة الغربية راتب
على اقتالع أشجار زيتون في األراضي التي أعلن االحتالل االستيالء عليها الشهر الماضي في منطقة 

  .بيرين جنوب بلدة بني نعيم، وقاموا بزراعة أشتال، تحت حماية وحراسة جيش االحتالل

ف مساحات واسعة من األراضي كما وأقدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي أمس، على تجري
وقال . الفلسطينية الواقعة شمال خربة يانون التابعة لبلدية عقربا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية

مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة غسان دغلس في بيان، ان جرافات االحتالل تواصل أعمال التجريف 
  ."جدعونيم" منذ ثالثة أيام في األراضي المحاذية لمستوطنة

 إلى ، الفتا"٧٧٧"، ان الجرافات عملت على أعمال تجريف بالقرب من البؤرة االستيطانية وأضاف
، جراء أراضيهامن مساحة  % ٨٥ان خربة يانون المحاطة بخمسة مواقع استيطانية، خسرت ما يقارب 

 الخربة، األمر أراضين  م"محمية طبيعية" إلى ممارسات المستوطنين، وان االحتالل حول مئات الدونمات
  )وكاالت (...."محمية طبيعية"الذي يعني حرمان األهالي من دخول أراضيهم، أو زراعتها بحجة أنها 

  ٢٣ ص١٧/٦/٢٠١٩الغد 

*** 

 

  

  

  



 
٩

  ٍ أراض في العيسوية لصالح حديقة تلموديةٕواخالء هدم إخطاراتاالحتالل يوزع : القدس

 

 بأن طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس وزعت لوةمركز معلومات وادي ح أفاد – وفا – القدس

 إنـشاءالقدس المحتلـة لـصالح  ٕاليوم األحد إخطارات هدم واخالء ألراضي المواطنين في بلدة العيسوية وسط
 ".وطنية "حديقة تلمودية تطلق عليها البلدية تسمية

البلديــة   والقــدس، إنجهتــه، قــال هــاني العيــساوي، وهــو أحــد الشخــصيات القياديــة فــي البلــدة مــن
 .بتجميد المشروع العبرية مصرة على تنفيذ مخططها رغم وجود قرارات من محاكم االحتالل

تنفيـذ  وفـشل البلديـة وسـلطة الطبيعـة فـي" الوطنيـة"بعد االعتراض على مشروع الحديقة " :وأضاف
وسائل الملتويـة علـى الـرغم كل ال هذا المشروع منذ سنوات، تحاول البلدية العبرية فرض إنشاء الحديقة في

تنفيذ المشروع في هذه المنطقة، والعمل على تنظيمهـا مـن قبـل  من وجود قرارات من محكمة االحتالل بعدم
ّاألهالي، وتصر  ."البلدية على إخالء هذه المنطقة وضمها للحديقة ُ

ٍولفت العيساوي الى توزيع البلدية العبرية أوامر إخالء وهدم لجميع المنـشآت ال مقامـة فيهـا بمهلـة ٍ
 .يومين

 قانونيـة لوقـف هـذا التطـاول وهـذا التعـدي علـى أصـحاب المـشاغل إجراءاتستكون هناك : وأضاف
 .الموجودة

مـشاغلهم  ٕالعيساوي إلى إصرار أهـالي البلـدة علـى التمـسك بحقهـم فـي هـذه المنطقـة واقامـة وأشار
ــال ــسكن، وق ــا لل ــاكن المــسموح فيه ــد األم ــستمر : فيهــا وتحدي ــشاءبمعارضــة  األهــاليســوف ي ــة إن  الحديق

 .واالستفادة من أراضيهم

فـي هـذه  العيساوي أن هناك قـرارات مـن محكمـة االحـتالل المركزيـة بوقـف نـشاطات البلديـة وأوضح
البلديـة بواسـطة المحكمـة بتجميـد  المنطقة، الفتا إلى أن العديد من أصحاب المصالح توصـلوا التفاقـات مـع

ذلـك تتجاهـل طـواقم البلديـة قـرارات المحكمـة وتحـاول فـرض   هذه المنطقة ومـعجميع االجراءات حتى تنظيم
  ".أن هذا لن يمر"ً الحديقة، مؤكدا إقامة أمر واقع لتسهيل

 ١٧/٦/٢٠١٩الحياة الجديدة 

***  

  

  

  

  



 
١٠

  شؤون مقدسية

  أولياء أمور الطلبة في القدس القديمة يوجهون مناشدة لألهالي
  

ـــا٢٠١٩-٦-١٦ القـــدس ـــدس القديمـــة، المـــواطنين  ناشـــدت –  وف ـــي الق ـــاء األمـــور ف ـــة أولي لجن
التوجــه واإلســراع بتــسجيل أبنــائهم لــصفوف الــسابع والثــامن والتاســع للبنــين بمدرســة القــدس "المقدســيين بـــ

اإلعداديــة، والتــسجيل فــي مدرســة خليــل الــسكاكيني اإلعداديــة للبنــات للــصفوف الــسابع والثــامن والتاســع، 
  .ية للبنات من الصف األول حتى السادسوالتسجيل في مدرسة الميلو

ّكمــا ناشــدت لجنــة أوليــاء أمــور الطلبــة فــي القــدس القديمــة أئمــة المــساجد بحــث المــواطنين علــى 
  .تسجيل أبنائهم في هذه المدارس

  ".الحفاظ على بقاء هذه المدارس بالبلدة القديمة"وأكدت المناشدة أن هدف التسجيل المكثف هو 

ل تسعى لتفريغ المدارس المذكورة فـي البلـدة القديمـة لتحويلهـا الـى جمعيـات يذكر أن بلدية االحتال
  .استيطانية وألهداف تهويدية في المدينة المقدسة

  ١٦/٦/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

  فعاليات

  مؤتمرون يناقشون القدس والقضية الفلسطينية
 

، الذي »ٕ الواقع وامكانات المواجهةتحديات: القدس«شكلت جلسات مؤتمر  - الرأي–عمان   
 نظمه المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات وبالشراكة مع الجامعة األردنية ومؤسسة الدراسات

الفلسطينية، جملة من القضايا للوضع الراهن في القدس الذي يحتاج من الجميع وضع استراتيجيات 
يعة ظروفها وتحصين مجتمعها وتمكين الناس هناك شاملة لملف القدس لتعميق المعرفة حول المدينة وطب

  .في سبيل البقاء ألجل العروبة واإلسالم والمسيحية

ًسياسيا وقانونيا : وسلط المشاركون في المؤتمر الضوء على محاور متعددة تتعلق بالقدس ً
ٕواعالميا وديموغرافيا، إضافة إلى الحراكات االجتماعية والتغيرات المعاصرة، وقضايا وا ًٕ شكاليات حالية ً

  .ًومستقبلية على مصير القدس ومصير القضية الفلسطينية عموما

وأبرز المشاركون في أربع عشرة جلسة على مدار ثالثة أيام التحديات الحالية والمستقبلية التي 
تواجه الفلسطينيين خصوصا والعرب عموما، والسياسات األميركية تجاه القدس، وسياسات االستيطان التي 

س بحق الفلسطينيين بعد قرار الرئيس األميركي دونالد ترمب بنقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى تمار
  .القدس



 
١١

تحوالت القرار األميركي بشأن القدس قدمها أحمد : وعرضت جلسات المؤتمر أوراق عمل تناولت
كي من القدس، على عزم أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت تناول فيها تحوالت الموقف األمير

الرسمي األميركي العام، والشعبي األميركي العام، واليهود األميركيين، وأعطت هذه الورقة : ثالثة مستويات
ًاهتماما خاصا للتحوالت الجارية منذ العقد األخير في تركيبة واتجاهات جماعات الضغط اإلسرائيلية في  ً

ًالواليات المتحدة، وتشكل قوى أشد يمينية  ّ  ًوتطرفا داخل الجماعات المؤيدة إلسرائيل، مقارنة بالقوى َ
  .ًالتقليدية في اللوبي اإلسرائيلي، وذلك أيضا بموازاة ظهور جماعات أميل إلى االعتدال والوسطية

وعرض أديب زيادة أستاذ مساعد في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر الموقف األوروبي من 
 . واإلعالن األميركي عن االعتراف بها عاصمة موحدة إلسرائيلالقدس في ظل صفقة القرن الموعودة

 

وناقش أسامة أبو ارشيد الباحث في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات في واشنطن في ورقته 
  .القدس في السياسة األميركية

ي ف US وأوضح أسعد حمودة طالب دكتوراه في اإلعالم في جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية
ورقته كيفية معالجة المواقع اإللكترونية للقنوات الفضائية الغربية لقضية نقل السفارة األميركية إلى مدينة 

  .القدس

 

وبين أشرف بدر المحاضر في أكاديمية دراسات الالجئين في ورقته التعداد السكاني في القدس بوصفه 
، »البيوسلطة« والسيطرة، ووسيلة أساسية لـ أداة للسيطرة والتشظية االستعمارية، وأداة للتحكم والضبط

  .مع السلطة السياسية» العلم«والممارسات التي يتقاطع فيها 

وعرضت الباحثة أنوار قدح كيفية تحريف المناهج الفلسطينية في القدس، فيما ناقشت جاودة 
) بلجيكا(ليفين منصور طالبة ماجستير في تخصص الدراسات الثقافية والتنمية بالجامعة الكاثوليكية ب

  .االستعمار الصهيوني للمشاهد الثقافية والطبيعية لمدينة القدس

وركز جوني منصور مؤرخ في الدراسات الشرق أوسطية على أدوات السيطرة والقمع اإلسرائيلية 
، ١٩٦٧وكيفية استخدام إسرائيل، منذ حرب حزيران ) ًمناهج وكتب التعليم نموذجا(في القدس المحتلة

لسيطرة والقمع واإلنكار واإلقصاء، من خالل محاوالتها المستمرة فرض مناهج وكتب التعليم في ألدوات ا
  .المدارس العربية في القدس الشرقية المحتلة

وعرجت حنين مجادلة المحاضرة في أكاديمية القاسمي في باقة الغربية وجامعة بيت لحم على دور 
ّالمعلمين المقدسيين ّ.  

ط مدن وجغرافي، وأستاذ التخطيط الحضري في قسم الجغرافيا ودراسات وركز راسم خمايسي مخط
  .البيئة في جامعة حيفا، ورئيس مركز التخطيط والدراسات بكفركنا، على الديموغرافوبيا في القدس



 
١٢

وبينت ربا مسودة عضو هيئة تدريس في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين الوضع القانوني 
عد االستيطان ببعده االستعماري التوسعي من أهم المكونات الفكرية لالستيطان في القدس، حيث ي

واأليديولوجية للحركة الصهيونية منذ نشأتها وبلورتها في نهاية القرن التاسع عشر، باعتمادها سياسة 
  .االستيطان أولوية في نهج سلوكها الداخلي والخارجي وعالقاتها الدولية

العام، في كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بجامعة وتناول رشيد البزيم أستاذ القانون 
األبعاد والتداخالت التاريخية والقانونية، وقرار : المغرب، نقل السفارة األميركية إلى القدس/الحسن األول

الرئيس ترمب، القاضي باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة بالده من تل أبيب إلى القدس، 
  .ألبعاد التاريخية والقانونيةوا

جامعة القدس، إجراءات وممارسات االحتالل –وأبرز شاهر العالول أستاذ مساعد في دائرة التنمية
  .العنصرية وأثرها في حياة المقدسيين في مدينة القدس

وسلط عبد الحميد صيام أستاذ دراسات الشرق األوسط والعلوم السياسية بجامعة روتجرز بوالية 
  .٢٠١٧ - ١٩٢٩) سي في الواليات المتحدة األميركية، الضوء على القدس والقانون الدولينيوجر

وقدم عبد اهللا معروف عمر أستاذ التاريخ اإلسالمي المساعد في جامعة إسطنبول، كيفية تطور 
النظرة الصهيونية لموضوع تقسيم المسجد األقصى المبارك بين المسلمين واليهود، مع التركيز على 

  .نطقة الشرقية في المسجد األقصىالم

وناقش عبد اهللا كنعان مستشار سمو األمير الحسن بن طالل، وأمين عام اللجنة الملكية لشؤون 
  .القدس السياسة األردنية والوصاية الهاشمية تجاه القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية

ور الهيئة اإلسالمية العليا وبين عزيز العصا عضو هيئة تدريس في جامعة القدس المفتوحة، د
  .بالقدس في مواجهة االحتالل

وتناول عكرمة صبري خطيب المسجد األقصى ورئيس الهيئة اإلسالمية العليا في ورقته دور 
  .الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس في مواجهة االحتالل

ي تجيير وقدم علي موسى المحاضر في جامعة القدس المفتوحة، دور جدار الفصل العنصري ف
الصراع الديموغرافي الفلسطيني اإلسرائيلي في مدينة القدس المحتلة لصالح اإلسرائيليين من وجهة نظر 

الجزائر على أوقاف / وركز قرن محمد إسالم األستاذ في جامعة محمد لمين دباغين سطيف.المقدسيين
  .ٕالمغار بة في القدس الشريف وامكانات االسترجاع في ظل القانون الدولي

وعرض كمال الجعبري الباحث في مشروع بحث وتوثيق القضية الفلسطينية، تحوالت النضال 
ّنموذجا، حيث برزت هذه الظاهرة خالل هبة القدس )) المرابطات((ظاهرة : الشعبي الفلسطيني في القدس ً

ا ً، مع تصاعد االقتحامات الصهيونية للمسجد األقصى، بوصف ذلك نموذج٢٠١٣التي انطلقت في عام 
  .للتحول الحاصل في الدور النضالي للمرأة المقدسية



 
١٣

وقدم لبيد عماد المحاضر في قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية بجامعة محمد األمين دباغين 
في الجزائر، قراءة تحليلية جدلية لحدود العالقة بين ثنائية العملية التفاوضية والحركية االستيطانية في 

  .اإلسرائيلي–الصراع الفلسطيني

 الحاج لخضر ١وأبرز محمد سمصار المحاضر في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باتنة 
  .في الجزائر، ثيولوجيا اإلبادة اإلسرائيلية المستدامة لإلرث المقدسي

واكد محمود زياد أستاذ مساعد غير متفرغ في برنامج الفلسفة في اإلسالم في جامعة القدس في 
ى إبراز دور المجتمع المقدسي في مواجهة السياسة اإلسرائيلية تجاه التعليم في مدينة القدس، ورقته، إل

  .ومواجهة عمليات التهويد المستمرة التي يقوم بها االحتالل

وتناول هيثم سليمان أستاذ مساعد في قسم القانون في جامعة القدس، فلسطين، النزاع القانوني 
  . الوالية القضائية بين المحاكم المدنية والشرعية:على ممتلكات الوقف في القدس

ويناقش اليوم الثالث من المؤتمر خمس جلسات تركز على دور السوسيولوجي والسياسي في 
  .)٢٠٠٠-٢٠١٩( لحركة المرابطين في المسجد األقصى- حراك 

  ٦ص/١٧/٦/٢٠١٩الرأي 

*** 

  اض في سلواناجتماع لبحث سبل الرد على قرار االحتالل مصادرة أر: القدس
  

 

المبـارك عمـوم المـواطنين مـن  المـسجد األقـصى جنـوب سـلوان دعـت لجنـة حـي وادي الربابـة ببلـدة
 للـرد علـى قـرارات األهـاليالتباحث حول اتخاذ موقف مـن  سكان البلدة لالجتماع مساء اليوم األحد من أجل

 .د على هذه القراراتالقدس بمصادرة أراضى البلدة، والخروج بتوصيات للر بلدية االحتالل في

مـسار تهويـد بلـدة  إن األمـور تـسير فـي: وجاء فـي نـص الـدعوة التـي تـم تعميمهـا الليلـة الماضـية
الحرجة التي تمر بها مدينة القدس بـشكل  سلوان بشكل عام، ووادى الربابة بشكل خاص، في هذه المرحلة

 .عام، وسلوان بشكل خاص

 وهــدم األراضــيمــصادرة   بلديــة االحــتالل مــستمرة فــيإجــراءاتأن "ولفتــت اللجنــة فــي دعوتهــا إلــى 
والهـدف هـو تفريـغ البلـدة مـن سـكانها األصـليين  منازل وفرض غرامات عالية بحجة البناء غير المـرخص،

  ".مكانهم مستوطنين ٕواحالل

 ١٦/٦/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  

  



 
١٤

  تقارير

  ًمنزال بالقدس٢٥٥حملة إسرائيلية واسعة النطاق لهدم 
 

نظمت العديد من القرى واالحياء الفلسطينية في القدس  -  ركامل إبراهيم- لقدس المحتلة ا   
المحتلة األحد،وقفات اعتراض ضد قرارات بلدية االحتالل في القدس هدم العشرات من المنازل من بينها 

   مقابل مبنى بلدية االحتالل في القدس الغربية أول من امس" صفرة "وقفة في ميدان 

ظمت لجنة حي وادي الحمص في قرية صور باهر جنوب المسجد االقصى اعتصاما في كذلك ن
الحي، رفضا واحتجاجا على قرار المحكمة اإلسرائيلية العليا القاضي بهدم عشرات الشقق السكنية بحجة 

ونصبت لجنة الحي .ٕقربها من جدار الصم والتوسع المقام على أراضي السكان واعاقة عمل جنود االحتالل
يمة بالقرب من البنايات السكنية المهددة بالهدم، وبعد عدة دقائق اقتحمت قوات االحتالل الموقع، خ

وطالبت بتفكيك الخيمة، واال ستقوم طواقمها بذلكوقال حمادة حمادة رئيس لجنة خدمات واد الحمص 
  تقع في مناطقوالمنطار ودير العامود ببلدة صور باهر إن أحياء واد الحمص والمنطار ودير العامود

A.B.C) ) وهي أراضي سلطة منذ عشرات السنين ومبانيها مرخصة من قبل الحكم المحلي وهي عبارة عن
وأضاف حمادة أن هناك قرارات وقف بناء وهدم صدرت بحق . شقة سكنية٢٥٥ مبنى أي ما يقارب ٢٥

وأشار الى أنه وقبل .الشأنمعظم المباني في المنطقة، مضيفا أن كل عام تصدر العديد من القرارات بهذا 
نحو أسبوع ردت المحكمة العليا االسرائيلية على التماس قدمه أهالي المنطقة إللغاء أمر منع البناء، 
ٕبرفض االلتماس وقرار الهدم السريع والمباشر دون تحديد تاريخ معين، مبينا أنه وان رفضوا سيتوجهون 

 بناية سكنية ١٦بو طير أن المحكمة العليا شرعنت هدم وأوضح حمد ادريس أ.للمحكمة العليا االسرائيلية
 "" ُ شقة بعضها مأهول بالسكان ومعظمها قيد اإلنشاء، ومعظمها تقع في منطقة مصنفة١٠٠مؤلفة من 

A حسب االتفاقيات، ورغم وجود تراخيص بناء في البنايات من وزارة الحكم المحلي الفلسطيني، أصدرت
وبين أبو طير أن المقدسيين من خالل طواقم المحاميين .سلطات االحتالل أوامر هدم عسكرية بحجج األمن

ه قاضي المحكمة، قدموا بدائل عن هدم البنايات، لكنه تم رفضها، حيث رفضها القائد العسكري ووافق
الى ذلك، أفاد محامي .ًمضيفا أن هدم هذه المباني سيكون مقدمة لهدم العشرات لذات السبب والحجة

 سنة من ٢٥ًمؤسسة الضمير أن القائد العسكري لالحتالل أصدر قرارا بتمديد اعتقال األسيرة فداء دعمس، 
ن، قبل يومين من انتهاء مدة اعتقالها ّبيت أمر في محافظة الخليل، يوم األربعاء الماضي لمدة شهري

ًمعتقال االضراب المفتوح عن الطعام ضد االجراءات التي تخذها سلطات االحتالل ٤٩السابق فيما اعلن 
  .ضدهم ولتحسين ظروف اعتقالهم

  ٨ص/١٧/٦/٢٠١٩الرأي 

*** 
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  قرار االحتالل بهدم المباني بصور باهر : "الفلسطينية "الخارجية

  ي عنصريعمليات تطهير عرق

 

االحـتالل اإلسـرائيلي  وزارة الخارجيـة والمغتـربين بأشـد العبـارات قـرار سـلطات أدانت – وفا – اهللا رام
وادي الحمــص بــصور بــاهر، ورفــض المحكمــة  ومــا تــسمى محكمتهــا العليــا بهــدم المبــاني الفلــسطينية فــي

 .ا من جدار الفصل العنصريالبناء في تلك المنطقة بحجة قربه لاللتماس الذي قدمه األهالي لوقف منع

تـضم أكثـر مـن   بنايـة سـكنية١٦هذا القرار، حسب بيان للوزارة أصدرته، اليوم األحد، هـدم  ويشمل
الفلـسطينيين وتـشريد النـساء واألطفـال والـشيوخ   تهجير واسـع النطـاق للمـواطنينإلىمئة شقة؛ ما سيؤدي 

 والتوسع الذي يلف القدس المحتلـة مـن جميـع السكنية على طول جدار الضم والرجال، ويهدد آالف الشقق
 الجهات

التطهيـر العرقـي  إن هذا القرار استعماري توسـعي بامتيـاز وينـدرج فـي إطـار عمليـات: الوزارة وقالت
واعتبرتـه تحـديا مباشـرا للمجتمـع الـدولي  والتهجيـر القـسري للمـواطنين الفلـسطينيين مـن القـدس ومحيطهـا،

 .وقراراتها واستخفافا بالشرعية الدولية

االحــتالل  الــوزارة أن قــرارات الــرئيس ترمــب المــشؤومة بــشأن القــدس وفــرت المظلــة لــسلطات ورأت
بالكامــل، فــي محاولــة لحــسم  للتمــادي فــي تعميــق وتنفيــذ عمليــات التطهيــر العرقــي مــن القــدس وأســرلتها

  .مستقبلها من جانب واحد ولصالح االحتالل

  ١٧/٦/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*** 

  مؤتمر البحرين يمهد لضم أجزاء من الضفة: سرائيليمركز إ
 

اإلسرائيلي، أن مؤتمر البحرين، الذي " مركز أبحاث األمن القومي"اعتبر  - وكاالت–الناصرة 
حزيران الحالي، والذي من المتوقع أن يشهد اإلعالن عن أولى مراحل خطة / يونيو٢٦ و٢٥سيعقد يومي 

، سيكون بمثابة "صفقة القرن" الفلسطينية، المعروفة إعالميا باسم لتصفية القضية اإلمالءات األميركية
ّخطوة تمهيدية لتمكين إسرائيل مستقبال من ضم أجزاء من الضفة الغربية ً. 

ترامب وتطبيق ) الرئيس األميركي دونالد(الخط الرابط بين خطة "وفي ورقة تقدير موقف بعنوان 
، أشار المركز إلى أن تل أبيب ستستغل الرفض "فةالقانون اإلسرائيلي على المستوطنات في الض

ّ، بعد أن يتم طرح شقها االقتصادي في مؤتمر البحرين، وبعد أن يتم عرض "صفقة القرن"الفلسطيني لـ
أيلول المقبل، في تبرير قرارها / سبتمبر١٧خطوطها السياسية بعد إجراء االنتخابات اإلسرائيلية في 

 .الغربيةّالمتوقع بضم أجزاء من الضفة 
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ووفق الورقة التي صدرت اليوم، وأعدها الجنرال أودي ديكل، المدير التنفيذي للمركز، والذي سبق 
أن قاد شعبة التخطيط االستراتيجي في هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي، فإن التصريحات، التي أدلى بها 

 إسرائيل في االحتفاظ بأجزاء من ًالسفير األميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان أخيرا، ودافع فيها عن حق
الضفة الغربية استجابة الحتياجاتها األمنية، تدل على أن إدارة ترامب، التي دعت إلى مؤتمر البحرين، 

  .ستوافق على خطوة الضم

، تكرس االنطباع بأنها تراعي "صفقة القرن"ولفت المركز إلى أن التفاصيل المسربة والمتعلقة بـ
ّألمنية إلسرائيل بشكل عميق، إلى جانب أنها تقر بالواقع الذي تكرس في الضفة المصالح والمتطلبات ا

  .على مدى حوالي خمسة عقود من االحتالل

وأوضح ديكل أن حرص ترامب على تعزيز مكانة رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أمام 
ن مساعدي ترامب حرصوا على أن تحظى ً، مشيرا إلى أ"صفقة القرن"ّالجمهور اإلسرائيلي، أثر على بنود 

ًوأشار إلى أن الحرص على مساعدة نتنياهو داخليا جعل إدارة . الصفقة بدعم قواعد اليمين اإلسرائيلي
ترامب ال تتردد في فرض عقوبات على الفلسطينيين، وتمارس الضغوط على الدول العربية المتحالفة مع 

  .للمساعدة في توفير بيئة تسمح بتطبيق الخطةالواليات المتحدة، ال سيما مصر واألردن، 

، والتي تتطرق للحدود، األمن، "صفقة القرن"ّوأوضح أن توجه ترامب لطرح البنود السياسية لـ
مستقبل القدس، قضية الالجئين، وغيرها من القضايا، بعد إجراء االنتخابات اإلسرائيلية، يندرج في إطار 

ًواستدرك قائال إن إدارة ترامب أوضحت بشكل ال . ًنتنياهو سياسياسعي فريق الرئيس األميركي لمساعدة 
ًلن تفضي إلى دولة فلسطينية، وهو ما يمثل نسفا إلرث المواقف السياسية " صفقة القرن"يقبل التأويل أن 

  .األميركية التي ظلت ترى في حل الدولتين، الحل األمثل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

حكومة اإلسرائيلية التي ستتشكل بعد االنتخابات المقبلة، ستقوم بفرض ولفت ديكل إلى أن ال
ًالقانون اإلسرائيلي على المستوطنات اليهودية القائمة في الضفة، ما يمثل ضما لها، مشيرا إلى أن الضم  ً
 ًسيشمل أيضا المستوطنات النائية التي دشنت في أطراف الضفة والنقاط االستيطانية التي أقيمت من دون

  .تصريح من الحكومات اإلسرائيلية

تمنح إسرائيل صالحيات أمنية مطلقة في كل أرجاء " صفقة القرن"وأشار المركز في ورقته إلى أن 
الضفة الغربية، وضمنها المناطق التي يفترض أن تحتضن الكيان الفلسطيني، مشيرا إلى أن الخطة 

ولفت إلى أن الهدف . ًدول التي يقيمون فيها حاليااألميركية تقترح حل قضية الالجئين عبر توطينهم في ال
ًيتجاوز الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، مشيرا إلى أن ترامب يهدف من خالل " صفقة القرن"األوسع لـ
إلى بلورة واقع إقليمي جديد في المنطقة يسمح ببناء تحالف عربي إسرائيلي أميركي " الصفقة"تطبيق 

 ".ات اإلسالميةالحرك"لمواجهة كل من إيران و
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ًولفت إلى أن مشاركة مسؤولين ورجال أعمال إسرائيليين في مؤتمر البحرين، يمثل مسارا سيفضي 
ًإلى تعزيز التعاون والتطبيع العلني مع العالم العربي، معتبرا أن هذا الواقع سيمثل عامل ضغط آخر على 

  ".الصفقة"الفلسطينيين الذين سيواصلون رفض 

ه على الرغم من الدعم األميركي وتأثير مؤتمر البحرين، فإن أي مسار وحذر المركز من أن
ّسيفضي إلى ضم المستوطنات اليهودية في الضفة ينطوي على مخاطر كبيرة، على اعتبار أنه يتناقض 

ولفت إلى أن الضم سيؤدي إلى انهيار . مع القانون الدولي، الذي يرى في الضفة الغربية مناطق محتلة
ٕ التي تم التوصل إليها بين السلطة الفلسطينية واسرائيل، على اعتبار أنه خطوة أحادية كل االتفاقات ّ

  .الجانب

ّوشدد المركز على أن أخطر تداعيات الضم، تتمثل في انهيار السلطة الفلسطينية المؤكد، وما 
ما ينطوي ّسيتبعه من إجبار إسرائيل على تحمل تبعات إدارة شؤون الحياة في مناطق السلطة، مع كل 

  . عليه هذا التحول من تحميل تل أبيب التزامات اقتصادية ومالية ومخاطر أمنية وأثمان سياسية

ًوأشار إلى أن الضم سيؤدي إلى انفجار األوضاع األمنية، محذرا من أن السياسات األمنية التي  ّ
  .ستتبعها إسرائيل لمواجهة ذلك، ستفضي إلى تهاوي مكانتها الدولية

  ١ص/١٧/٦/٢٠١٩السبيل 

***  

  القدسي للحرم لوحة من الصخرة قبة صورة أزالت القدس بلدية ":هآرتس"
 

 فــي االحــتالل بلديــة ان ،أمــس اإلســرائيلية "هــآرتس" صــحيفة ذكــرت -كــوم دوت "القــدس" – القــدس
 بمـشاركة غـاؤون يـورام للمغنـي تكريم احتفال في القدسي للحرم رسمة من الصخرة قبة صورة أزالت القدس

  .غيئون موشيه البلدية ورئيس نتنياهو، بنيامين اإلسرائيلية، الحكومة سرئي

 كبيـرة لوحـة شـمل قـد صـفرا ميـدان فـي الماضـي الخميس يوم اقيم الذي االحتفال في الديكور وكان
 .منها إزالتها تمت الذهبية الصخرة ولكن القديمة، والبلدة القدسي للحرم كثيرة أشكال فيها ظهرت

 كنيـسة وبـرج الحـرم وأبـواب القبلي األقصى المسجد مبنى اللوحات في يبدو أخرى أمور ضمن ومن
 مـع جـدا والمتمـاهي القدس في للصخرة والفاخر القديم المبنى كان الصورة في الرئيسي والعنصر .المخلص

 تـيال الذهبيـة القبـة بـدون المبنـى قاعدة تصوير فقط اختاروا الديكور هذا صمموا من ولكن .المدينة مشهد
 .فوقه تقع

ــسنوات وفــي ــد وأشــكال لوحــات صــور، لرســم حــاالت عــدة نــشرت األخيــرة ال ــدون للحــرم تقلي ــة ب  قب
 صــورة مــع الفـصح عيــد أسـطورة تلقــوا روضـة أطفــال بـأن" نــت واي" فـي نــشر ٢٠١٥ العـام ففــي :الـصخرة

 ديفيـد األميركـي الـسفير تـصوير تـم الماضـي العام وفي الصخرة؛ قبة منها أزيلت فوتوشوب بتعديالت للحرم
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 الــصخرة قبــة اســتبدال تــم حيــث عليهــا أدخلــت تعــديالت مــع للحــرم كبيــرة جويــة صــورة يحمــل وهــو فريــدمان
 !الهيكل بصورة

 يكـن لـم الـسفير أن وأوضـحت األمريكيـة الـسفارة حينـه فـي واعتـذرت عاصـفة، أثـارت الحادثة وهذه
 وعليهـا المدينـة مـدارس فـي لوحات خطأ يمجفعتا بلدية نشرت ٢٠١٦ العام وفي .الصورة في التغيير يدرك
 فـي أنـه "القـدس أخبـار" فـي نـشر ٢٠١٣ العـام وفـي الـصخرة؛ قبـة غابـت وفيهـا القـدس، في لمواقع صور

 فـي توجـد التي الصخرة قبة حيث المبنى حائط لساحة صورة عرض تم هداسا كلية في جرى الذي المعرض
 .محوها تم الخلفية

 يتم فانه بها المس يتم عندما .مقدس موقع الصخرة قبة" حينه في ةالكلي في فلسطيني طالب وقال
 ".المسلمين بجميع المس

 الطـائرات فـي وزعتهـا كراسـة نشرت عندما ضجة اإلسرائيلية "العال" شركة أثارت ١٩٩٠ العام وفي
 مركـز فـي الثالـث الهيكـل صـورة فيهـا عرضـت الخلفـي الغـالف علـى طبعت مجوهرات لشركة دعاية تضمنت

 مناشـدة وتـم بـالمجوهرات مرصعة كتابة مع إرفاقها تم الصفحة وكل .منها الصخرة قبة وأزيلت الحرم احةس
 العـــالم فـــي واســـتنكارا كبيـــرا صـــدى الدعايـــة هـــذه وأثـــارت .المقدســـة المدينـــة إلـــى بالقـــدوم فيهـــا رالجمهـــو
  .اإلسالمي

  ١٧/٦/٢٠١٩القدس 

***  

مؤسسة ومركز ثقافي ورياضي ١٠٠أكثر من   ٍ  وتجاري وعمالي في جميع أنحاء إيطالياٍ ّ  

ِيعلنون مقاطعتهم الكاملة إلسرائيل بسبب عنصريتها ِ ُ 
  

الـرغم مـن جهـوده الحثيثـة لقطـع الطريـق علـى  علـى – زهير أندراوس من –" رأي اليوم" – الناصرة
ْحركة المقاطعة، تلقى كيان االحتالل اإلسرائيلي صفعة مجلجلة بعد أن أعلنت أ ً ًُ ُّ كثر من مائة جمعية ونقابـة ّ

ّوحركة وفنانين ومؤسسات ومراكز ثقافية وترفيهيـة ورياضـية فـي إيطاليـا أنهـا خاليـة مـن الفـصل العنـصري  ّ ّ ّ ّ
ّاإلسرائيلي، أي مناطق حـرة مـن األبارتهيـد اإلسـرائيلي، ومـع ضـمان دمـج األخالقيـات فـي أنـشطتهم، فـإنهم  ّ ّّ ْ

ًيتخــذون موقفــا مـــدافعا عــن حقـــوق اإلنــ ِ ُ ًسان وضـــد جميــع أشــكال التمييـــز، تــضامنا مـــع مطالبــة الـــشعب ً ّ
ــة والمــساواة، كمــا ذكــرت حركــة المقاطعــة ّالفلــسطيني بالحريــة والعدال فــرع إيطاليــا فــي بيــان رســمي علــى -ّ ٍ

  ).تويتر(صفحتها في موقع 

 للنكــسة، عنــدما احتلــت ٥٢الــذكرى الـــ ) يونيــو(يــصادف الخــامس مــن حزيــران : وجــاء فــي البيــان
ّائيل الضفة الغربية، بمـا فيهـا القـدس الـشرقية، وقطـاع غـزة خـالل مـا يـسمى بحـرب األيـام الـستة، ممـا إسر ّ

ّجعل فلسطين التاريخية كلها تحت السيطرة اإلسرائيلية مع تكثيف سياسـاتها الخاصـة مثـل التطهيـر العرقـي  ّ ّ ّّ
  . حركة المقاطعة، كما قالت١٩٤٨ونزع الملكية واالستعمار الذي بدأ في فلسطين قبل عام 
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ّولفت البيان أيضا إلى أنه توجد حمالت مماثلة في المنطقة الحرة للفصل العنـصري فـي العديـد مـن  ّ ّ ً
 مؤيـد، بمـا فــي ذلـك عــشرات اإلدارات ٣٠٠ٕالبلـدان، بمـا فــي ذلـك بلجيكــا والنـرويج واسـبانيا، مــع أكثـر مــن 

ّالمحلية، مشيرة في الوقت عينه إلى أن حملة المنطقة الحر ّ ً ة للفـصل العنـصري تعمـل علـى تعزيـز التـضامن ُ
ًالفعال مع الشعب الفلسطيني من خالل إنشاء شبكة من المساحات التي تعلن عن نفسها خالية مـن جميـع  ُ ٍ ّ ّ
ــات إســرائيل  ــة فــي انتهاك ــات مــع المؤســسات والــشركات المتواطئ ــدم وجــود عالق ــز وتلتــزم بع أشــكال التميي

ّالمنهجية للقانون الدولي، كما أك   .د البيانّ

ّوتابع البيان قائال إن إطالق الحملة في إيطاليا هو أيضا موقف واضح ضد الموجة المتصاعدة من  ً ّ ً
) بما في ذلك األشـكال الحقيقيـة لمعـاداة الـسامية(ّالعنصرية واإلغالق الوطني الذي يثير الكراهية والتعصب 

  .ّلم، على حد تعبيرهليس في إيطاليا فقط، ولكن في جميع أنحاء أوروبا وحول العا

 بالمائـة مـن ٩٠البيـرة هـي : ً في روما تعقيبـا علـى ذلـكBirstròوقال رئيس شركة البيرة الحرفية 
ّالميــاه، ونحــن نعــرف المــشاكل التــي تواجههــا مــصانع الجعــة الفلــسطينية بــسبب ســرقة إســرائيل والقيــود 

ًا طبيعيـا بالنـسبة لنـا، ولـدينا مـصنع ً فقـد كـان خيـارSPLAIًكوننا جزءا من شـبكة . المفروضة على المياه
ّالجعة الحرفية الذي ينشر ثقافة تحترم األرض والناس، والبيرة ال تسير على مـا يـرام مـع الفـصل العنـصري،  ّ

  .ًوفقا ألقواله

ًتمامــا كمــا نقــف إلــى :  فــي مدينــة بولونيــا، شــمال إيطاليــاExAequoوقــال متجــر التجــارة العادلــة 
ــد جانــب حقــوق صــغار المنتجــين ــة منــاطق حــرة مــن األبارتهي ّ فــي الجنــوب العــالمي ومــا وراءه، نؤيــد حمل ّ

ُاإلسرائيلي عن طيب خاطر، ألننا دعمنا دائمـا حقـوق الـشعب الفلـسطيني الـذي يحـرم منـه بـسبب سياسـات  ً ّ ٍ ّ
  .ّإسرائيل الفاسدة والقمعية، على حد تعبيره

ّتركز فلسفة : ة في جنوب إيطاليا دومو لونا في جزيرة سردينيا، الواقعB&Bمن ناحيته أوضح   ُB 
 &Bبالنـسبة لنـا، يعنـي االنـضمام إلـى الجـيش . ّ لدينا على الضيافة واالنفتاح وضـد جميـع أشـكال التمييـز

ّالشعبي لتحرير السودان المساهمة في نشر ثقافة مناهضة للعنصرية والوقوف مع المضطهدين، علـى حـد  ّ
  .قوله

ّقافي في مدينة تورينو، شمال إيطاليا، والتي أنشئت من أجـل ٍ، وهو ناد ثCaffè Basagliaوقال 
ّالتكامل االجتماعي والعمالي لمرضى الطب النفسي وملتزمة باالندماج والتبادل والتـضامن، قـال نحـن نؤيـد : ّ

ًالحملة ألن المصالح السياسية واالقتصادية يجب أال تكون أبدا وسيلة لسحق تطلعات الشعب إلـى الحريـة،  ّّ ّ ّ
  .ٍ شعب، وفقا لتصريحاتهّأي

ًعـالوة علـى ذلــك، لفـت البيــان إلـى أن حملــة الفـصل العنــصري فـي المنطقــة الحـرة تعتبــر جـزءا مــن  َ ُُ ّ ّ ّ ً
ّالحركة الدولية للمقاطعة وسحب االستثمارات والعقوبات ضـد الفـصل العنـصري اإلسـرائيلي، وتأسـست حركـة  ّ ّ
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ًجتمـع مـدني فلـسطينية، وهـي تمـارس مقاومـة  منظمـة م١٧٠ من قبل أكثـر مـن ٢٠٠٥المقاطعة في عام  ِ ُ ّ ّ
  .ًعنيفة إلنهاء سياسات االحتالل واالستعمار والفصل العنصري في إسرائيل

 بدعم من النقابات والحركات والكنائس والمنظمات غير الحكومية BDSتحظى حركة : وتابع البيان
 ذلـك كـين لـوش وروجـر ووتـرز ورئـيس في جميع أنحاء العـالم باإلضـافة إلـى الفنـانين والمثقفـين، بمـا فـي
ّمشددة في الوقت عينه على أن حركة . أساقفة جنوب إفريقيا والحائز على جائزة نوبل، القس ديزموند توتو ّ ّ ُ

ّالمقاطعة الفلسطينية مستوحاة من النـضال التـاريخي مـن أجـل إلغـاء الفـصل العنـصري فـي جنـوب إفريقيـا،  ّ ُ ّ
ّن الدولي وحمايـة حقـوق اإلنـسان العالميـة، وتؤيـد المـساواة فـي الحقـوق وتستند الحركة على احترام القانو ّ ّ

  .للجميع

ٍتعـارض حركـات المقاطعـة بـشدة جميـع أشـكال العنـصرية : واختتمت حركـة المقاطعـة بيانهـا بـالقول ّ ِ ُ
ّوالفاشــية والتمييــز الجنــسي ومعــاداة الــسامية وكراهيــة اإلســالم واإلثنيــة والعرقيــة والتمييــز الــديني، ّ كمــا أكــد ّّ

  .البيان

  ١١/٦/٢٠١٩الرأي اليوم 

***  

  آراء عربية

 ومسلم عربي كل على واجب القدس دعم
  

 النتشة بالل اللواء : بقلم

 للقدس الشعبي الوطني للمؤتمر العام األمين

 اإلنـشائي الحـديث فـان ومؤسـسات وشـعبا ًأرضـا القـدس على الممنهج يسرائيلاإل الهجوم ذروة في
 نفعــا يجــدي لــن حتمــارض األ علــى فعــل أي دون والتــصدي المقاومــة وســائل وتــوفير الــصمود تعزيــز عــن

 أبنائهــا كــل ســواعد إلــى تحتــاج فالقــدس ".نــاري خطــاب ألــف مــن خيــر واحــدة عمليــة خطــوة" :يقــول فالمثــل
 القديمـة البلدة قلب إلى الزاحف اليهودي المد مواجهة في ية إسالمعربية هويتها تظل ان اجل من األوفياء

 "كـوهنيم عطيـرات" لجمعيـة الـسيطرة حـق األخيـرة األيـام فـي يةسرائيلاإل العليا المحكمة أقرت ان بعد اصةوخ
ــى االســتيطانية ــدقي عل ــرا فن ــة وســاحة مبــ واإلبت ــاب فــي المعظمي ــل ب ــد الخلي  األمــالك هــذه ســربت ان بع

 إيرينيـوس المخلـوع اليونـاني يرثوذكـساأل البطريـرك عهـد فـي المـذكورة االسـتيطانية الجمعيـة إلى التاريخية
 .وأعوانه

 جـد وهـي إمكانيـات مـن أوتينـا مـا بكـل دعمهـا علـى نعمـل والتـي القدس في القائمة المؤسسات ان
 إنمـا، اشتية ومحمد .د الوزراء ورئيس "مازن أبو" عباس محمود الرئيس من مباشرة وبتوجيهات متواضعة

 التــي االحتالليـة االختــراق سياسـة لمواجهـة لتــاريخا أعمـاق فــي الـضاربة المقدسـية الجــذور ري إلـى تهـدف
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 وفـي مـثال سـلوان فـي األمـالك بعـض وسـربوا فلـسطينيتهم فقـدوا والـذين الميتـة الـضمائر أصحاب تستهدف
 الحركـة ترعهـا التـي أطمـاعهم إطـار في إليها وجاءوا صلة بأية البلد لهذه يمتون ال وآخرون القديمة البلدة

 جعلهـا إسـرائيل إلـى ترمـي والتـي العتيقـة القـدس فـي العقـارات أهـم تسريب في همنفوذ واستغلوا الصهيونية
 .الدوالرات مليارات ذلك لتحقيق مستخدمة الزمن مرور مع يهودية أغلبية ذات

 يســالمواإل العربــي العــالمين نجــوب للقــدس الــشعبي الــوطني المــؤتمر فــي فإننــا المنطلــق هــذا مــن
 الـشبابية وأنديتها المختلفة القدس لمؤسسات الالزم المالي الدعم جنيدت اجل من والصديقة الشقيقة والدول

 والمـال القـوة مـستمدة االحـتالل دولـة علينـا تفرضها التي الوجود معركة مواجهة لنا يتسنى حتى والرياضية
 وغـالة فيهـا اليهـود مكانـة وتعـزز القـدس لـسرقة الماليـة إمكانياتـه جـل يـسخر الـذي الـصهيوني اللـوبي من
 .مستوطنينال

 الرياضـة، الـصحة،، التعلـيم :الجبهـات جميـع علـى نعمـل بأننا علما الجميع نحيط السياق هذا وفي
 تثبيـت بغية ذلك غير والى الدينية والمؤسسات السياحية المؤسسات، الثقافية المراكز، الشبابية المؤسسات

 أمـوال مـن يغـدق مـا مـع يـذكر ال ادويكـ بكثيـر اقـل يـصلها الـذي الـدعم بان إدراكنا معرض األ على أقدامها
 ذلـك ومـع انـه إال، يةسرائيلاإل البلدية وعبر االحتالل حكومة قبل من والتهويدية االستيطانية المشاريع على
 مرة ألف أفضل برأينا وذلك القادمة السنين لعشرات نورا يعطينا الذي القنديل تضيء زيت نقطة بمثابة يبقى
رض األ علـى بالعمـل نثبـت ان فإمـا، للتراجـع فيهـا مجـال وال وحاسـمة جديـة ةفالمعرك . الظالم نلعن ان من
 .الماء كما أصابعنا بين من تذهب ان ٕواما ية إسالم– فلسطينية – عربية القدس بان

 مـن وبتكلـف للقـدس الـشعبي الـوطني للمؤتمر عام كأمين مسؤولتي موقع من فإنني ذلك ضوء في
 بجــد العمــل يةســالمواإل العربيــة امتنــا أبنــاء كــل أناشــد القــدس ســساتمؤ جميــع وباســم الفلــسطينية القيــادة

 لكــل وتوقيرنــا تقــديرنا مــع االنــشائيات كــل المدينــة سـئمت فقــد قــوال ال عمــال القــدس دعــم اجــل مــن واجتهـاد
 نرمـي مـا ولكـن يسـالمواإل العربـي السياسي المستوى عن الصادرة القدس تجاه المشرفة السياسة المواقف

 المـال يجمـع متقـدم عربـي لـوبي تـشكيل علـى العمل إلى العربية الشبابية المجتمعات في يصار نا هنا إليه
 . إسرائيلإقامة قبل الطريقة بهذه يعمل الذي اليهودي اللوبي غرار على القدس دعم اجل من

 بتـشكيل العالميـة الـصهيونية الحركـة بـدأت فعنـدما تحقيقـه المـستحيل بـاألمر لـيس المطلب هذا ان
 فـرد كـل علـى ذلـك في تعتمد كانت إليها الهجرة وتشجيع فلسطين في اليهودي الوجود لدعم قومي وقصند

 التــي " اليهوديــة المحرقــة" مــع العواطــف اســتقطاب يــستطيع وسياســي مفكــر كــل وعلــى العــالم فــي يهــودي
ــة ارتكبتهــا ــب اجــل مــن النازي ــدفع األمــوال جل ــاليهود وال ــى ب ــسطين إل ــة فل ــد . التاريخي ــي نجحــت وق ــك ف  ذل

 واألمتــين الفلــسطيني الــشعب خاصــرة فــي كــالخنجر مغروســة بامتيــاز عنــصرية دولــة تبنــي ان واســتطاعت
 .يةسالمواإل العربية
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 البيـع وال المساومة تقبل لن فهي القدس اجل من توحد يسالمواإل العربي شبابنا يا نقول هنا ومن
 فهـا . لهـا نـصرة واحـد رجـل هبـة فهبـوا مـسلمينال أفئـدة ومهوى الكريم نبينا مسرى القدس .. التفاوض وال
 تثبيـت اجـل من الدوالرات من المليارات مئات يغدقون العالم في الصهيونية الحركة وأباطرة ميسكوفيتش هو

 المـضروب فالحـصار . المقدسـة المدينـة فـي فلـسطيني هـو مـا كـل مـن التخلص اجل ومن المزعوم هيكلهم
 متاخمـة منـاطق إلـى البـشرية الهجرة إلى فانظروا بثماره يؤتي بدأ رحصا هو عاما ٢٨ من أكثر منذ عليها
 وجلهـم المقدسـية الهويـة حملـة بالـسكان تغص أصبحت والتي عقب كفر مثل حدودها ضمن وتعتبر للقدس
 حيـاتهم تفاصـيل وكـل عيـشهم لقمـة فـي مهددين وأصبحوا الحياة سبل عليهم ضاقت ان بعد المدينة هجروا
 تعزيــز المقابــل وفــي أهلهـا مــن القــدس تتفــرغ ان وهـو االحــتالل دولــة تريــده مـا بالــضبط وهــذا .المفــر فـأين

 .خالصة يهودية مدنية القدس بجعل حلمهم تحقق قد يكون السنين مرور ومع فيها اليهودي االستيطان

 نطلـب ال ونحـن نفعـا تجـدي لـن واالستنكار الشجب بيانات ٕواصدار األطالل على البكاء استمرار ان
 هامـة متالزمـة هنا ولكن .ذلك ندرك ما أكثر ونحن متاح غير فهذا حربا ويشن البنادق يمتشق ان حدا من

 فـي ومـسلم عربـي كل على التحقيق واجبة متالزمة وهي للقدس والسياسي المالي الدعم وهي تحقيها يجب
 المـادي دعمكـمإلـى  نحتاج المقابل في ولكننارض األ هذه ملح ونحن المعبد سدنة نحن نعم .المعمورة هذه

 مـن والمـساعدة العـون يـد لنـا يمـد مـن كـل نقـدر فإننـا ذاته الوقت وفي . والمسلمون العرب ايها والسياسي
 عبـد الملـك جاللـة بمواقـف اإلشـادة مـن هنـا والبد واإلقليم الجوار دول ومن والمسلمين العرب إخواننا جميع

 توجيهاتـه يعطـي والـذي القـدس فـي والمـسيحية يةسـالماإل المقدسـات علـى األمـين الوصـي الحسين بن اهللا
 الحيــاة ســبل كــل وتــسهيل أهلهــا واحتــرام مقدســاتها ورعايــة بالقــدس باالهتمــام المملكــة فــي المعنيــين لكــل

 فـي أمانـة القـدس يعتبـر الـذي المغربـي العاهل إلى التحية وكل .الرباط أرض على صامدين لبقائهم الالزمة
 فلسطينية دولة ال ان المحافل كل في يؤكد الذي السعودي العاهل إلى وصولم والشكر الدين يوم إلى عنقه
ــا وال . عاصــمتها القــدس تكــون لــن ــذين القطــريين األخــوة شــكر يفوتن  الــصحة مجــالي بــسخاء يــدعمون ال

 .الخصوص وجه على والقدس عامة فلسطين في والتعليم

 ومفتــاح الحــرب مفتــاح وهــيل  إســرائيمــع الــصراع محــور فــي المركزيــة القــضية ســتبقى القــدس ان
ــا وهــي رســالتنا يفهــم ان العــالم وعلــى المنطقــة فــي الــسالم  المقدســة مــدينتنا مــن تــراب بــذرة نفــرط لــن إنن

 يـسخر الـذي االحـتالل يـد مـن وخالصـها حريتهـا مذبح على ستهرق التي الدماء يهمنا وال الدماء وستكون
  .العوم نجيد فإننا اطمئنوا : همل نقول ولكن البحر في إلقائنا أجل من إمكانياته كل

  ١٧/٦/٢٠١٩القدس 
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  من ذاكرة فلسطين

 جمجوم وحجازي والزير" ثورة البراق"عاما على إعدام أبطال  ٨٩

  

 إلعـــدام ســـلطات االنتـــداب ٨٩اليـــوم االثنـــين، الـــذكرى الــــ يـــصادف –  وفـــا٢٠١٩-٦-١٧رام اهللا 
 .جوم، وفؤاد حجازي، وعطا الزيرمحمد جم: الثالثة" ثورة البراق"البريطاني شهداء 

، تم إعدام هؤالء الشهداء في سجن القلعة بمدينة عكا علـى الـرغم ١٩٣٠ففي مثل هذا اليوم عام 
  .من االستنكارات واالحتجاجات العربية

وبـــدأت قـــصة األبطـــال الثالثـــة بعـــدما قامـــت الـــشرطة البريطانيـــة باعتقـــال مجموعـــة مـــن الـــشبان 
أغـسطس /  آب١٤ورة البراق، التي بدأت عندما نظم اليهـود مظـاهرة ضـخمة فـي الفلسطينيين بعد اندالع ث

أتبعوهـا فـي اليـوم التـالي بمظـاهرة ضـخمة " ذكرى تدمير هيكل سـليمان" بمناسبة ما أسموه ١٩٢٩من عام 
، بالتزامن "النشيد القومي الصهيوني"في شوارع القدس، حتى وصلوا إلى حائط البراق، وهناك راحوا يرددون 

  .ع شتم المسلمينم

آب الــذي صــادف ذكــرى المولــد النبــوي الــشريف، توافــد المــسلمون /١٦وفــي اليــوم التــالي، الجمعــة 
ومن ضمنهم الشهداء الثالثة للدفاع عن حائط البراق، حيث كان هناك نية لليهود لالستيالء عليه، فوقعـت 

  .صدامات عمت معظم فلسطين

نيا ممن شاركوا في الدفاع عن حائط البراق، وحكمت  فلسطي٢٦واعتقلت شرطة االنتداب في حينه 
 مـنهم إلـى الـسجن المؤبـد، ٢٣عليهم جميعا باإلعدام في البداية، لينتهي األمر بتخفيف هـذه العقوبـة عـن 

  .مع الحفاظ على عقوبة اإلعدام بحق الشهداء الثالثة محمد جمجوم، وفؤاد حجازي، وعطا الزير

ً، موعدا لتنفيذ حكم اإلعـدام بحـق هـؤالء ١٩٣٠يران من عام  حز١٧وحددت سلطات االنتداب يوم 
  .األبطال، في وقت تحدى فيه هؤالء الشهداء الخوف من الموت

وكان محمد جمجوم يزاحم عطا الزير يريد أن يكون أول من يتم تنفيذ الحكم فيه غير آبه بالموت، 
ام بـه دون قيـود إال أن طلبـه رفـض فحطـم وكان له ما أراد، أما عطا وهو الثالث، فطلب أن ينفذ حكم اإلعـد

  .قيده وتقدم نحو حبل المشنقة رافعا رأسه

أما الشهيد محمد خليل جمجوم المنحدر من مدينة الخليل، فقد تلقى دراسته االبتدائية فيها وعندما 
 مـن خرج إلى الحياة العامة عاش ظلم االنتداب، وعرف بمقاومته للصهاينة ورفضه لالحتالل كمـا العديـدين

أبناء الخليل، فكان يتقدم المظـاهرات احتجاجـا علـى اغتـصاب أراضـي العـرب، وكانـت مـشاركته فـي الثـورات 
  .دفاعا عن المسجد األقصى ما جعل القوات البريطانية تقدم على اعتقاله

وكان فؤاد حجازي أصغر الشهداء الثالثة سنا وهو مولود في مدينة صفد، وتلقى دراسته االبتدائيـة 
نوية في الكلية االسكتلندية، وأتم دراسته الجامعية في الجامعة األميركية في بيروت، وعرف منذ صـغره والثا
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بشجاعته وحبه لوطنه واندفاعه من أجل درء الخطر الصهيوني عنه، وشارك مشاركة فعالة في مدينته فـي 
  .الثورة التي عمت أنحاء فلسطين عقب أحداث الثورة

ُليد مدينة الخليل، وعمل في مهن يدوية عدة واشتغل في الزراعة وعرف والشهيد عطا الزير من موا
ًعنه منذ صغره جرأته وقوتـه الجـسدية، وشـارك فـي المظـاهرات التـي شـهدتها المدينـة احتجاجـا علـى هجـرة 

  .الصهاينة إلى فلسطين

اآلن ونحـن : "ُوسمح للشهداء الثالثة أن يكتبوا رسالة في اليوم الـسابق لموعـد اإلعـدام، جـاء فيهـا
علـى أبــواب األبديــة، مقــدمين أرواحنـا فــداء للــوطن المقــدس، لفلــسطين العزيـزة، نتوجــه بالرجــاء إلــى جميــع 
ُالفلسطينيين، أال تنسى دماؤنا المهراقة وأرواحنا التي سترفرف في سـماء هـذه الـبالد المحبوبـة، وأن نتـذكر 

بنـاء اسـتقالل أمتنـا وحريتهـا وأن تبقـى األمـة أننا قدمنا عن طيبة خاطر، أنفسنا وجماجمنا لتكـون أساسـا ل
ــابرة علــى اتحادهــا وجهادهــا فــي ســبيل خــالص فلــسطين مــن األعــداء ــع . مث وأن تحــتفظ بأراضــيها فــال تبي

  ".لألعداء منها شبرا واحدا، وأال تهون عزيمتها وأال يضعفها التهديد والوعيد، وأن تكافح حتى تنال الظفر

رجــاء إلـى ملــوك وأمـراء العــرب والمـسلمين فــي أنحـاء المعمــورة، أال لنــا فـي آخــر حياتنـا : "وأضـافوا
  .)ويروغ منك كما يروغ الثعلب(يثقوا باألجانب وسياستهم وليعلموا ما قال الشاعر بهذا المعنى 

، وغنتها )الثالثاء الحمراء(وقد خلد الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان في قصيدته الشهداء الثالثة 
كــانوا ثالثــة رجــال يتــسابقوا عــالموت أقــدامهم عليــت فــوق رقبــة الجــالد :"يقــول مطلعهــا فرقــة العاشــقين، و

  ."وصاروا مثل يا خال، طول وعرض لبالد

  ١٧/٦/٢٠١٩ وفا
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