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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٤  األردن يدين سلطات االحتالل الفتتاحها لما يسمى نفق الحجاج •

  شؤون سياسية

  ٤   في القدس المحتلةاإلسرائيليةتحذر من خطورة الحفريات  الفلسطينية لرئاسةا •

قومان بكل ما من شأنه تحقيق االزدهار غرينبالت وفريدمان ي: عريقات •

  ٥  لالستيطان االستعماري العنصري

عشراوي تدين الحملة اإلسرائيلية المستمرة على القدس وتطالب بتوفير الحماية  •

  ٦  الدولية لشعبنا

  ٦  شبكة األنفاق أسفل سلوان بالقدس تهدف لربط المستوطنات ببعضها: التفكجي •

  ٧   اإلسرائيليةاألردن لمواجهة مخاطر الحفريات ننسق مع األشقاء في : الهباش •
  

  اعتداءات

حملة مداهمات تشن  قوات االحتالل وبحضور أمريكي" الحجاج"افتتاح نفق  •
  ٨  واقتحامات واسعة في األراضي الفلسطينية المحتلة

  ٩  .. بحضور أميركي» الحجاج«افتتاح نفق  )قفزة تهويدية.. (القدس •

  ١١   معتقال في العيسوية٣٠ مصابا و٩٥شهيد وأكثر من تصعيد خطير لليوم الثالث  •

  ١٣  "صور باهر" بناية في ١٦تثبيت أمر هدم  •

  ١٤  ٢٠١٩رصاص إسرائيلي منذ بداية ب شهيداً ٨٤ •
  

  تهويد
  

  ١٤  األقصى باحة في اليهودي الهيكل لبناء عالمية تبرعات حملة •
  

  

   مقدسيةشؤون

  ١٥  االحتالل بشروط هعائلة شهيد مقدسي ترفض تسلم جثمان •
  



 
٣

  تقارير
  

  ١٦  االحتالل يفرج عن وزير شؤون القدس •

  ١٦  االحتالل يفقد السيطرة على المواجهات التي امتدت من العيسوية لبلدات وأحياء القدس •
  

  آراء عربية
  

  

  ١٨  رسالة إلى مرزوق الغانم •
  

  آراء اجنبية وعبرية مترجمة
  

  ١٩  تحدي صعود التمييز العنصري في إسرائيل •

  ٢٢  الضفة في قانونية غير مباني للمستوطنين تسوغ اإلسرائيلية كمةالمح •

  ٢٣  وفريق ترامب..  في سلوان"طريق الحجاج" •
  

  اخبار باالنجليزية
  

Jordan condemns Israeli tunnel leading to Al Aqsa Mosque 
Ministry reiterates ‘absolute rejection’ of attempts to alter 
Jerusalem’s identity  ٢٥  

Israeli Court rejects appeal against demolition of 16 buildings in 
East Jerusalem’s Wadi al-Hummus  ٢٥  

Israel releases PA minister after hours of detention  ٢٦  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  القدساالردن 

 األردن يدين سلطات االحتالل الفتتاحها لما يسمى نفق الحجاج
  

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أمس إقدام  – عمان -سعد الدين وزايد الدخيلنادية 
 أسفل بلدة سلوان باتجاه "طريق الحجاج"سلطات االحتالل اإلسرائيلي على افتتاح نفق ما يسمى بـ

الحرم القدسي الشريف، محذرة من أن مثل هذه اإلجراءات الالشرعية وغير / المسجد األقصى المبارك
وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين .مسؤولة تزيد من التوتر واالحتقانال

السفير سفيان سلمان القضاة على رفض المملكة المطلق لجميع المحاوالت اإلسرائيلية الرامية لتغيير 
ع المالصقة هوية البلدة القديمة للقدس المحتلة وطابعها، وخصوصا الحرم القدسي الشريف والمواق

وأكد أن هذه الممارسات اإلسرائيلية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي،  .له
الداعية ) اليونسكو(كما تمثل إمعانا في انتهاك قرارات منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 

بلدة القديمة للقدس، والتي تتعارض بشكل صارخ لوقف جميع الحفريات اإلسرائيلية غير القانونية في ال
وشدد على ضرورة نهوض المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية  .مع المعايير الدولية المعتمدة

والسياسية واألخالقية في الوقف الفوري لمثل هذه الممارسات المدانة والمرفوضة، والتأكيد على 
 تخضع ١٩٦٧ألراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام ضرورة احترام وضع القدس الشرقية جزأ من ا

  .ألحكام القانون الدولي وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية
  ٢٤ص/١/٧/٢٠١٩الغد 

***  

  شؤون سياسية
  

   في القدس المحتلةاإلسرائيليةتحذر من خطورة الحفريات  الفلسطينية لرئاسةا
  

سة، من النتائج والتداعيات الخطيرة التي سـتترتب        الرئا حذرت –  وفا ٢٠١٩-٦-٣٠رام اهللا   
 بالحفريات في مدينة القدس المحتلة، خاصة تلك التـي تـم            اإلسرائيليجراء استمرار سلطات االحتالل     

وأضافت الرئاسة في بيـان لهـا،       .الكشف عنها اليوم والممتدة من سلوان إلى المسجد األقصى المبارك         
يس محمود عباس أصدر توجيهاته بالتواصل مع األمانة العامة لمنظمة          مساء اليوم األحد، أن السيد الرئ     

 الخطيرة التـي تتـصادم مـع        اإلسرائيلية، من أجل التحرك لمواجهة هذه االنتهاكات        اإلسالميالتعاون  
  .القانون الدولي، ومع الحقوق الوطنية والعربية للفلسطينيين والمسلمين

  ٣٠/٦/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 
***  



 
٥

  غرينبالت وفريدمان يقومان بكل ما من شأنه : عريقات
 تحقيق االزدهار لالستيطان االستعماري العنصري

  

 أمــين ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر  اعتبــر –  وفــا٢٠١٩-٦-٣٠رام اهللا 
ن، والموفـد    ديفيد فريدما  إسرائيلصائب عريقات، أن ما قام به سفير الواليات المتحدة لدى            الفلسطينية

اليمينيـة  " العـاد " الشرق األوسط جيسون غـرينبالت، اللـذان شـاركا منظمـة             إلىاألميركي الخاص   
المتطرفة بافتتاح مشروع نفق استيطاني بجوار المسجد األقصى، بناء على كذبة من منظمة              اإلسرائيلية

  .  هو إهانة إضافية للقانون الدوليإنما، "العاد"
يشارك الـسفير التـوراتي فريـدمان،      "صحفي أصدره، اليوم األحد،     وأضاف عريقات، في بيان     

" ايماك"والمستوطن جرينبالت في هذا العمل والنشاط االستيطاني في القدس المحتلة بينما أعلنت منظمة              
  .  عدم صحة وكذب هذه الرواية الصهيونيةاإلسرائيلية غير الحكومية

ل ما من شأنه تحقيق االزدهـار لالسـتيطان         إن جرنبالت وفريدمان يقومان بك    : وقال عريقات  
  .االستعماري العنصري

وطالب عريقات العالم أجمع بما في ذلك الشعب األمريكي مشاهدة المستوطن فريـدمان والـى               
هذا ال يمكن أن يكون سـفيرا       : جانبه المستوطن غرينبالت، يحفران تحت بلدة سلوان الفلسطينية، وقال        

توطنات، مشددا على أن كل من حضر ورشة المنامة عليه المـشاهدة،            ألمريكا، انه رئيس مجلس المس    
هل يمكننا توقع قيام قادة العـالم       : لرؤية ازدهار االستيطان، وتهديد المسجد األقصى، وتساءل عريقات       

هذا هو التهديد الحقيقي ألمـن      : باالتصال بالرئيس ترمب واالحتجاج وإدانة سلوك فريدمان، والقول له        
  .دار بيان بذلكالمنطقة؟ وإص

 مـن أبنـاء     ٣١٠ بقتـل  اإلسرائيلي أسبوعا قامت سلطة االحتالل      ٦٤وذكر عريقات أنه وخالل     
 طفال، وامرأتان، وتسعة من أصحاب االحتياجات الخاصة، وصـحافيان،          ٤٤الشعب الفلسطينيين، منهم    

  .وأربعة مسعفين
 ٣٠/٦/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  
  

  

  
  

  



 
٦

  الحملة اإلسرائيلية المستمرة على القدس عشراوي تدين 
 وتطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا

  

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان        أدانت –  وفا ٢٠١٩-٦-٢٩رام اهللا   
الحملة اإلرهابية المستمرة على القدس والمقدسيين، خاصة الهجوم العنيف والمستمر علـى       "عشراوي،  

اوية من قبل قوات االحتالل منذ أيام، والذي أسفر عن إصابة واعتقال العشرات من أبنـاء البلـدة            العيس
إن احتجـاز  "وأضافت عشراوي في بيان لها، مساء اليـوم الـسبت،    ". بارد موقتل الشاب محمد عبيد بد    

قياً وقانونياً  قوات االحتالل لجثمان الشهيد هو عمل إجرامي ومجرد من اإلنسانية وهو جريمة مدانة أخال             
هذه االنتهاكات المستمرة والمتصاعدة ضد القدس دليل إضافي على أهميـة تـوفير             : "وقالت".وسياسياً

الحماية للشعب الفلسطيني األعزل الذي يواجه هذا العدوان وحده وفي ظل استقواء إسـرائيل بـاإلدارة                
الدعم المطلـق فـي ارتكـاب جرائمهـا     األميركية الحالية، التي توفر لقوة االحتالل الحماية السياسية و   

  ".النكراء
  ٢٩/٦/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

 شبكة األنفاق أسفل سلوان بالقدس تهدف لربط المستوطنات ببعضها: التفكجي
 

 االسـتيطان،  وخبيـر  )الشرق بيت( جمعية في الخرائط دائرة مدير قال – الوطن دنيا – اهللا رام
 سـياق  فـي  تـأتي  المبارك، األقصى المسجد جنوب سلوان بلدة أسفل األنفاق بكةش إن التفكجي، خليل

 بأنهـا  اإلسـرائيلية،   الرواية لتجسيد محاولة في البعض، ببعضها المستوطنات لربط تحتية بنية تشكيل
 ويـدعي  الـصحي،  للـصرف  قـديماً  تستخدم كانت األنفاق هذه أن إلى مشيراً االحتالل، دولة من جزء

 األحد، اليوم صباح الرسمية، )فلسطين صوت( إلذاعة التفكجي وأشار.للحجاج طريقاً كانت بأنها االحتالل
 والـسكك  المطارات وإقامة المواطنين، وطرد التهويد عملية حول ٢٠٥٠ لعام للقدس مخطط وجود إلى

 .أمريكي أخضر بضوء يجري ذلك كل أن إلى الفتاً ،األنفاق وإقامة الحديدية

 عـن  أعلن والتي والضفة، القدس في االستيطاني التوسيع في يمعن االحتالل أن التفكجي، وأكد
 االسـتيطان  إطـار  فـي  يندرج وهذا م،١٩٧٩ عام بعد وضع الذي اإلسرائيلي للبرنامج تنفيذاً ضمها،

 قـانون  عن التفكجي كشف األراضي، مصادرة شرعنة وحول.الطبيعية والمصادر المياه على والسيطرة
 األراضـي  السـترجاع  قـديماً  تـستخدم  كانـت  والتي العثمانية، الكواشين من للتحقق لاالحتال أصدره

 سـيطرة  تحت لتبقى خاصة؛ ملكية بأنها والمعروفة األراضي على والسيطرة إلغائها بهدف للمواطنين،
 .الفلسطينية األرض على السيادة لفرض محاولة في االحتالل،

 ٣٠/٦/٢٠١٩ الوطن دنيا



 
٧

  
  اإلسرائيليةاألشقاء في األردن لمواجهة مخاطر الحفريات ننسق مع : الهباش

  ما قام به السفير األمريكي فريدمان اليوم في القدس وفي القدس المحتلة

 قرصنة وعدوان على القانون الدولي
  

قال مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعالقات اإلسالمية محمود  –  وفا٢٠١٩-٦-٣٠رام اهللا 
لى تعليمات الرئيس محمود عباس، فإن دولة فلسطين تجري اتصاالت مع األشـقاء             إنه بناء ع  : الهباش

في المملكة األردنية الهاشمية، لتنسيق المواقف لمواجهة مخاطر وتـداعيات قيـام سـلطات االحـتالل        
  . بافتتاح نفق جديد أسفل حي سلوان جنوب المسجد األقصى والممتد إلى حائط البراقاإلسرائيلي

 باألردن يشمل التشاور والتحـرك      األشقاء، مساء اليوم األحد، إن التنسيق مع        وأضاف الهباش 
  .، واألمم المتحدة، ومنظمة اليونسكواإلسالميالمشترك على المستويات كافة بما فيها منظمة التعاون 

قاضي القضاة محمود الهباش بشدة مشاركة كل من السفير األمريكي لدى دولة االحتالل              هاجمو
دمان والمبعوث األمريكي جيسون جرينبالت اليوم األحد، في افتتاح النفق االسـتيطاني الـذي              ديفيد فري 

أقامته سلطات االحتالل ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، مؤكدا أن ما قاما به يمثل قرصنة                
صا ال حق لغيـر     وعدوانا سافرا على القانون الدولي الذي يعتبر القدس مدينة محتلة وتراثا إسالميا خال            

  ".اليونسكو"المسلمين فيه حسب قوانين 
وقال الهباش في بيان صحفي، إن الممارسات االستعمارية لإلدارة األمريكية ومندوبيها وعلـى             

 لن تغير مـن     اإلسرائيليرأسهم المستوطن فريدمان، في مدينة القدس بالتشارك العدواني مع االحتالل           
 ان يرث اهللا إلىدينة فهي مدينة عربية فلسطينية وإسالمية كانت وستبقى الحقيقية التاريخية والدينية للم

األرض ومن عليها ولن تفلح مؤامرات دولة االحتالل ومن خلفها تلك اإلدارة االستعمارية التـي تحكـم                 
  . البيت األبيض في تهويد المدينة أو تغيير طابعها اإلسالمي والفلسطيني

، حيث إنه يتـصرف كمـستوطن       الدبلوماسية ما تكون عن     إن ممارسات فريدمان أبعد   : وأضاف
متطرف تتحكم به أفكار عنصرية ضد البشر جميعا وليس ضد الشعب الفلـسطيني فقـط، مطالبـا كـل                   

 بمقاطعته ونزع هذه الصفة عنه لممارساته الفظة والعنجهية اإلجرامية          الدبلوماسيةالمؤسسات الدولية   
  .الفلسطيني وحقوقه المشروعةالتي تتحكم به خاصة ضد أبناء شعبنا 

  
 ٣٠/٦/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

  



 
٨

  اعتداءات
  

  بحضور أمريكي" الحجاج"افتتاح نفق 

  حملة مداهمات واقتحامات واسعة في األراضي الفلسطينية المحتلةتشن  قوات االحتاللو
  

  .... – عمان
 أميركي أسفل المسجد األقصى المبارك افتتحت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس النفق بحضور

 ألفي "شرعنة"في القدس المحتلة، بهدف تهويد وتعزيز االستيطان في المدينة، تزامنا مع المصادقة على 
وشارك السفير األميركي لدى الجانب اإلسرائيلي، ديفيد .وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

ة الشرق األوسط، جيسون غرينبالت، بافتتاح ما يسمى فريدمان، والمبعوث األميركي الخاص لمنطق
 "إلعاد"، وهو نفق استيطاني أسفل أألقصى، ضمن مراسم احتفالية بتنظيم جمعية "طريق الحجاج"

االستيطانية، الذي تعد الذراع االستيطاني األبرز ثقال للحكومة اإلسرائيلية لتهويد البلدة القديمة في 
  ....القدس المحتلة ومحيطها

 المزعومة، فيما تسببت "الهيكل الثاني"ويزعم المستوطنون أن تاريخ هذا النفق يعود إلى فترة 
  .الحفريات في إلحاق األضرار الفادحة بالمنازل الواقعة فوق النفق، والتي تشققت جدرانها

تدعي السلطة الفلسطينية، "): تويتر(وقال غرينبالت في تغريدة عبر موقع التواصل االجتماعي 
أن حضورنا لهذا الحدث التاريخي يدعم تهويد القدس، وبأنه عمل عدواني ضد الفلسطينيين، هذا مثير 

ال يمكننا تهويد ما يعرضه التاريخ وعلم اآلثار، يمكننا االعتراف بذلك، ويمكنك ": وأضاف."للسخرية
  ...."ال يمكن بناء السالم إال على الحقيقة! التوقف عن التظاهر بأنه غير صحيح

 "شرعنة"على صعيد متصل؛ صادقت محكمة االحتالل اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، على 
  . وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، تم إقامتها بدون تراخيص، وتخضع لنزاع قانوني٢٠٠٠

  أإلسرائيلية، بأن سلطات االحتالل"هآرتس"وأفادت المواقع اإلسرائيلية، مثل موقع صحيفة 
ايلي "تسعى إلى تطبيق آلية جديدة على العديد من الوحدات االستيطانية غير القانونية، في مستوطنة "

ووفقا للصحيفة، تم البدء قبل عدة أشهر باستخدام هذه اآللية الجديدة ." شمالي الضفة الغربية"زهاف
 اآللية من قبل المحكمة لتسوية المستوطنات، وهذه هي المرة األولى التي يتم فيها قبول واعتماد هذه

) ٥(وتستند اآللية القانونية المعنية إلى البند ."ةألبنية المحددة بأنها غير قانونياإلسرائيلية فيما يتعلق با
، المتعلق بالممتلكات الحكومية في الضفة الغربية، إذ حينما ١٩٦٧من األمر العسكري المحتل، عام 

 التابعة لجيش االحتالل، أن األرض للدولة أثناء تخصيصها ، أو اإلدارة المدنية"حارس األمالك"يرى 
اإلدارة "للمستوطنين، فإنها ستكون مؤهلة للبناء حتى لو تبين الحقا أنها ليست تحت سيطرة ما يسمى 

  . وال تتبع لدولة االحتالل، وإنما بملكية الفلسطينيين"المدنية



 
٩

واسعة في األراضي الفلسطينية حملة مداهمات واقتحامات  إلى ذلك؛ شنت قوات االحتالل
المحتلة، مما أدى إلى وقوع العديد من اإلصابات واالعتقاالت بين صفوف المواطنين الفلسطينيين، من 
بينهم وزير شؤون القدس المحتلة، فادي الهدمي، ضمن حملة اعتقاالت تشنّها على مدينة القدس منذ 

وات االحتالل بلدتي أبو ديس وعناتا، في القدس واقتحمت ق.ثالثة أيام، وفق نادي األسير الفلسطيني
المحتلة، وداهمت العديد من منازل المواطنين، فيما طالت االعتقاالت اإلسرائيلية عددا من الشبان 

  .....الفلسطينيين من العيساوية، ومحافظة الخليل، ومحافظة أريحا، وبيت لحم
  ١٦ ص١/٧/٢٠١٩الرأي 

***  

 )قفزة تهويدية.. (القدس

  .. بحضور أميركي» الحجاج«تاح نفق افت
 

 

في حي وادي حلوة » نفق تهويدي«افتتح امس  -  وكاالت- كامل إبراهيم -القدس المحتلة 
، وأوضح مركز »طريق الحجاج«أطلق عليه اسم ببلدة سلوان، جنوب المسجد األقصى المبارك، والذي 

سلوان أن جمعية العاد االستيطانية عملت على حفر النفق أسفل منازل وشوارع / معلومات وادي حلوة
الهيكل «جزء من مسار الحجاج إلى «ومنشآت الحي على مدار السنوات الماضية، وقدمتة على أنه 

 ....ية النفق من عين سلوان باتجاه القصور األموية، وتعتبر بدا»من القرن األول ميالدي» الثاني



 
١٠

وأضاف المركز أن افتتاح النفق ومواصلة العمل باألنفاق أسفل حي وادي حلوة يأتي في الوقت 
الذي تهمل فيه سلطات االحتالل سالمة السكان، حيث تزداد رقعة التصدعات والتشققات واالنهيارات 

 . حلوةاألرضية في منازل وشوارع وساحات وادي

 سلوان، أن تشققات واسعة تظهر يوميا في مناطق جديدة - وأوضح مركز معلومات وادي حلوة
في منشآت الحي، إضافة إلى اتساع التشققات القديمة، ويتزامن ذلك مع ازدياد إخراج األتربة بكميات 

واليدوية أسفله كبيرة الناتجة من الحفريات أسفل الحي، ومواصلة أعمال الحفر باألدوات الكهربائية 
 .على مدار الساعة

 .٢٠٠٧وأضاف المركز أن سلطات االحتالل بدأت بأعمال حفر األنفاق أسفل الحي منذ عام 

اإلسرائيلية غير الحكومية والتي تعنى بالحفاظ على المواقع » عمق شبيه«بدورها، دانت منظمة 
 .ي المقرر للحفلاألثرية كممتلكات عامة لكل المجتمعات والشعوب، الحضور األميرك

إنه عمل سياسي أقرب إلى اعتراف الواليات المتحدة بالسيادة اإلسرائيلية على «وقالت المنظمة 
 .»محيط البلدة القديمة في القدس

 وضمتها الحقا في خطوة لم يعترف بها ١٩٦٧واحتلت إسرائيل مدينة القدس الشرقية عام 
 .المجتمع الدولي

 عاصمة لها، في حين يطالب الفلسطينيون بان تكون عاصمة وتعتبر إسرائيل القدس بأكملها
 .لدولتهم المستقبلية

 بالقدس المحتلة عاصمة ٢٠١٧وينظر إلى اعتراف الرئيس األميركي دونالد ترامب أواخر العام 
 .إلسرائيل كسابقة تاريخية

ينيين في وألغت الواليات المتحدة أكثر من مئتي مليون دوالر من المساعدات المخصصة للفلسط
 .الضفة الغربية وغزة، وأغلقت بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن

من جهة اخرى، صادقت محكمة االحتالل اإلسرائيلي المركزية في مدينة القدس المحتلة على 
 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بنيت دون تراخيص، وتخضع ٢٠٠٠شرعنة وتأهيل 

 .نيلنزاع قانو

االسرائيلية في عددها الصادر امس، ان النيابة العامة االسرائيلية «هآرتس«وقالت صحيفة 
تسعى إلى تطبيق منظومة وآلية جديدة تتيح السيطرة على العديد من الوحدات االستيطانية في مستوطنة 

 .في شمال الضفة الغربية» ايلي زهاف«

هر باستخدام هذه اآللية الجديدة لتسوية واشارت الصحيفة، الى انه تم البدء قبل عدة أش
المستوطنات، وهذه المرة األولى التي يتم فيها قبول واعتماد هذه اآللية من قبل المحكمة فيما يتعلق 



 
١١

 وحدة سكنية ٤٠بالمبان المحددة بأنها غير قانونية، وسيتم استخدامها لشرعنة ومنح التراخيص لـ
 .اقعة غرب بلدة كفر الديك غرب سلفيتالو» ايلي زهاف«استيطانية في مستوطنة 

، المتعلق ١٩٦٧وتستند اآللية القانونية المعنية إلى البند من األمر العسكري من العام 
األكثر صرامة المعمول بها » تنظيم السوق«بالممتلكات الحكومية في الضفة الغربية، وهي موازية آللية 

 .»االحتالل االسرائيلي» داخل 

 فان بعض األراضي التي بنيت عليها المباني المذكورة في المستوطنة وفي االطار ذاته،
المذكورة كالعديد من المباني األخرى في الضفة الغربية واقعة في أراض فلسطينية خاصة، حيث ان 

ايلي « تنطبق على قطع األرض التي تقع في مستوطنة ٥قرار أحد قضاة دولة االحتالل اكد ان المادة 
 .»أرض الدولة«اي ما يسمى بـ» الخط األزرق« تعديل ، وأنه يجب»زهاف

وسمحت محكمة االحتالل باستكمال جميع المتطلبات التقنية الستكمال اإلجراء الجديد حتى أيلول 
 .المقبل

  ١٦ ص١/٧/٢٠١٩الرأي 
***  

  تصعيد خطير لليوم الثالث 

   معتقال في العيسوية٣٠ مصابا و٩٥شهيد وأكثر من 
  

األيام الثالثة الماضية، قتلت قوات االحـتالل اإلسـرائيلي           خالل –  وفا ٢٠١٩-٦-٣٠رام اهللا   
 آخرين من بلدة العيسوية وسط مدينة القدس المحتلة، في          ٣٠، واعتقلت   ٩٥مواطنا، وأصابت أكثر من     

 . من سكانهاوإفراغهاعدوان متواصل يبدو أنه فصل جديد من مخطط تهويد المدينة المقدسة 

 وتـضييقات وتنكيـل   وإسـاءات قتل واالعتقال، بل فرض عقوبات جماعية    االحتالل لم يكتف بال   
  .واقتحام مستشفيات وتعطيل لحياة المواطنين المقدسيين

ما يحدث في العيسوية يتزامن مع حرب مشابهة تشنها سلطات االحتالل في عدة منـاطق مـن                 
  .المدينة المقدسةالقدس، خاصة تلك المحاذية للمسجد األقصى، تستهدف الوجود الفلسطيني في 

  :إعدام الشاب عبيد بدم بارد
، األسير المحرر محمـد سـمير       ٢٠١٩-٦-٢٧أعدمت قوات االحتالل، يوم الخميس المنصرم       

، بدم بارد، بعد أن استهدفته برصاصة في القلب من مسافة قريبة، خـالل مواجهـات                ) عاما ٢٠(عبيد  
  .لعيسويةاندلعت إثر قمع االحتالل لوقفة احتجاجية، في بلدة ا

  .وتواصل قوات االحتالل احتجاز جثمان الشهيد عبيد



 
١٢

عبيد أسير محرر أمضى ما مجموعه أربعة أعوام في سجون االحتالل وأفرج عنه قبـل عـام،                 
 شهرا، كما سبق لسلطات االحتالل أن اعتقلت والده المناضل سمير عبيد            ٢٠وأمضى في اعتقاله األخير     

  .وشقيقته سندس
  :خالل مواجهات مع االحتالل إصابة ٩٥أكثر من 

 مواطنا في بلدة العيسوية خالل المواجهات المستمرة مع قوات االحتالل منذ            ٩٥ من   أكثرأصيب  
  .مساء الخميس المنصرم

 إصابة خالل المواجهات المندلعة في      ٩٥ بأن طواقمها تعاملت مع      األحمروأفادت جمعية الهالل    
 بالكسور،  إصابات ٧بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و     إصابة ٧٤القرية منذ مساء الخميس، بينها      

  . إصابة باالختناق بالغاز١٥و
  : مواطنا٣٠اعتقال نحو 

 مواطنـا  ٣٠ طالت نحو ة الثالثة الماضية، حملة اعتقاالت واسعاأليامشنت قوات االحتالل خالل    
 فترة اعتقـال غـالبيتهم    مفيد الحاج إن سلطات االحتالل مددت  األسيرمن العيسوية، وقال محامي نادي      

  . وبعد غد الثالثاءاالثنينحتى يوم غد 
أسعد داري، وعبد أبو صايمة، وفؤاد عبيد، ومحمود عاصم عبيـد،           : وعرف من بين المعتقلين   

ومحمود عصام عبيد، ومحمد سعيد عبيد، ومحمود محمد يوسف عبيد، وعلي سفيان عبيـد، ومحمـد                
عمار عليان، وعمر مروان عبيد، ومحمد فـارس عليـان،          مروان عبيد، وعزيز غسان عليان، وعزيز       

 داري، وأحمـد هيـثم      إيـاد ومحمد سميح عليان، ويوسف فريد عبيد، ومحمود عبداهللا داري، ووسيم           
  .محمود، ووسيم نايف عبيد وزوجته، وطارق مروان عبيد، وجمال محمد داري، وسائد أسامة داري

  :عقوبات جماعية
 في بلـدة    األهاليت، تفرض سلطات االحتالل عقوبات جماعية بحق        بالتزامن مع حملة االعتقاال   

العيسوية، تتمثل في تحرير الغرامات واالعتداء على الممتلكات وتحطيم المركبات، وتـشديد الحـصار،              
  .انتقاما من صمودهم على أرضهم

ـ /  في حي جبل الزيتون    اإلسالميةكما اقتحمت قوات االحتالل مستشفى المقاصد الخيرية         ور الط
المطل على القدس القديمة، واعتدت على طواقم طبية ومرضى وفتشت أقسامه وغرفه، بحجة البحـث               

  .عن إصابة خالل مواجهات اندلعت في القدس، كما تمركزت قوة على أبواب المستشفى ومداخله
  ٣٠/٦/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  
  

  



 
١٣

  "صور باهر" بناية في ١٦تثبيت أمر هدم 
  

 بناية سكنية، ١٦ عقد جلسة للطعن في قرارات هدم  أمست المحكمة اإلسرائيلية العليا،رفض
  . جنوب مدينة القدس المحتلة،بقرية صور باهر" وادي الحمص"في حي 

 اليوم أن المحكمة العليا رفضت االلتماس ،حمادة حمادة" حي وادي الحمص"وأكد رئيس لجنة 
 تضم ، بناية سكنية١٦بعقد جلسة موسعة للطعن بقرارات هدم  وطالبوا فيه ،الذي قدمه أهالي الحي

  .مائة منزل في الحي
وأضاف أن هذا الرفض يعني أنه يتعين على المواطنين هدم منشآتهم بأيديهم حتى الثامن عشر 

 وستفرض على أصحابها تكاليف ، وإال ستقوم آليات االحتالل بتنفيذ قرارات الهدم،من شهر يوليو المقبل
  .ذلك

على صعيد آخر، احتشد عشرات المواطنين الفلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية و
  . أمام مقر الصليب األحمر الدولي، للمشاركة في وقفة تضامنية مع األسرى اإلداريين، اليوم،المحتلة

" رةباكو" إن اليوم هو - خالل الوقفة - إبراهيم نجاجرة ،وقال مدير هيئة شئون األسرى بالخليل
النشاطات في الدفاع عن األسرى ومساندتهم ضد االعتقال اإلداري التعسفي، مشيرا إلى أن هناك عشرة 

  .أسرى مضربين عن الطعام
وناشد المؤسسات الحقوقية بالوقوف مع األسرى لوقف سياسة االعتقال اإلداري الذي يمارس 

 وهم يمرون بحالة عزلة وعدم ،ة أيام الفتا إلى أنه على مدى إضراب األسرى ثماني،من قبل االحتالل
  .زيارة األهل، معربا عن خشيته على صحة األسرى مع مرور الوقت

وأكد مدير نادي األسير في المحافظة أمجد النجار، أن الوقفة هي لإلعالن عن بدء انطالق 
ري الذي أقر فعاليات التضامن مع األسرى المضربين عن الطعام، الذين بدأوا معركة كسر االعتقال االدا

  .من قبل مخابرات االحتالل
وأوضح أن األسرى المضربين الذين صدر بحقهم االعتقال االداري في الثالث من أغسطس العام 

 احتجاجا ، وتكرر ثالث مرات بدون توجيه أي تهمة بحقهم، قرروا خوض إضراب عن الطعام،الماضي
  .على االعتقال اإلداري المتكرر بحقهم

في القدس المحتلة، " المقاصد الخيرية اإلسالمية"دان مجلس إدارة مستشفى  أ،وفي سياق آخر
 ،اقتحام وحدة خاصة من قوات االحتالل اإلسرائيلي ساحات المستشفى بعد منتصف ليلة أمس السبت

  .ودخول عدة سيارات تابعة لشرطة االحتالل اإلسرائيلي إلى ساحة المستشفى
 إن قوة إسرائيلية اقتحمت المستشفى بذريعة إلقاء ،اليوموقالت إدارة المستشفى في بيان لها، 

  .القبض على أحد المصابين، الذي كان قد غادر المستشفى قبل لحظات من وصولهم



 
١٤

 التدخل لتوفير ،وناشد مدير عام المستشفى الهيئات الحقوقية الدولية التي تعنى بحقوق اإلنسان
امات من قبل قوات االحتالل بذريعة البحث عن الحماية للمستشفى الذي يتعرض بشكل متكرر القتح

مصابين وجرحى، واصفا هذه االنتهاكات بأنها تتنافى وكافة القوانين واألعراف الدولية التي تحفظ 
  . وتمنع الدخول إلى المستشفيات بالسالح،حقوق اإلنسان، وتقضي بحماية المصابين والمرضى

  ١/٧/٢٠١٩بوابة أخبار اليوم 
*** 

  ٢٠١٩رصاص إسرائيلي منذ بداية ب شهيداً ٨٤
  

 شهيدا ارتقوا برصاص ٨٤إن  فلسطين قال التجمع الوطني ألسر شهداء - )أ.ش.أ (-رام اهللا 
  .٢٠١٩ول من العام االحتالل اإلسرائيلي، في النصف األ

 من محافظات غزة، ٥٩وأوضح التجمع، في بيان صحفي اليوم األحد، أن من بين الشهداء 
  . طفال١٩ سيدات و٨ من الضفة، بينهم ٢٥و

عبد اهللا أبو عرار، الذي استشهد بتاريخ " الجنين"ولفت إلى أن من أصغر الشهداء سنا، الشهيد 
أيمن محمود المدهون، الذي استشهد بتاريخ ) الجنين(د ، في حي الزيتون بغزة، والشهي٤/٥/٢٠١٩
من )  عاما٦١(، في بيت الهيا، وأكبر الشهداء سنا، الشهيد عبد الرحيم مصطفى المدهون ٥/٥/٢٠١٩

  .٥/٥/٢٠١٩بيت الهيا، الذي استشهد بتاريخ 
إلى أن عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى  فلسطين وأشار التجمع الوطني ألسر شهداء

 جثمانا، وبذلك يرتفع عدد الجثامين المحتجزة منذ بداية الثورة ١٢االحتالل منذ بداية العام، بلغ 
سمى مقابر األرقام في منطقة جسر يعقوب  شهيدا، معظمها مدفونة بما ي٢٦٦الفلسطينية المعاصرة إلى 

  .، وبعضها محتجزة في ثالجات سجون االحتالل٤٨داخل أراضي 
  ١/٧/٢٠١٩موقع مصراوي اإلخباري 

*** 

  تهويد

  األقصى باحة في اليهودي الهيكل لبناء عالمية تبرعات حملة
 

   ...."األوسط الشرق ":عمان ـ أبيب تل
 العـالم  حـول  اليهـود  صـفوف  بين التبرعات حملة طلقتأ إنها االستيطانية الجمعيات وقالت

 بقدسـية  يمـس  لن بناءه تريد الذي المعبد أن وزعمت .المتحدة الواليات في اليهودي الشعب وأصدقاء
 بأنهـا  علماً ،"الطبيعي مكانه في الهيكل بناء إعادة "في النهائي هدفها تخف لم ولكنها .للمسلمين المكان
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 مـن  فكثيـر  .الـصخرة  قبة مكان أي عمر، مسجد فيه بني الذي نفسه المكان في مبنياً كان بأنه تؤمن
 طـارت  وقد القديمة، للقدس صوراً تنشر ،"الهيكل منظمات "اسم تحت تعمل التي االستيطانية الجمعيات

  ....اليهودي الشمعدان عليه نقش مجسم مكانها وحّل الصخرة قبة منه
 اليهودي الوجود لتعزيز "ترمي الحملة فإن الستيطانية،ا" يشاي "لجمعية منشور في ورد لما وفقاً

 األمـاكن  في الحرم ساحات في يهودي كنيس بناء ألجل اليهودي، الهيكل سطح وفي القديمة القدس في
 سـيبنى  الـذي  الموقع )قدسية(بـ المس أو انتهاك دون من داخلها والتجوال إليها الصعود يسمح التي
 الربـاي  شمونة، كريات بلدية رئيس أعرب وقد ."الصخرة قبة وصحن ساحات في وهو ،)الهيكل (فوقه

 األهمية غاية في أمر هو الهيكل جبل إلى الصعود "إن وقال .للحملة تأييده عن شاليطا، دروري تسفنيه
 مقـدس  المكـان  أن بأسـره  والعـالم  إسـرائيل  لشعب نظهر أن ومهمتنا المرحلة، هذه في والضرورة
 مقدس مكان أنه على التعامل أو لليهود، المكان قداسة إهانة من المسلمين منع ناعلي وبالتالي إلسرائيل،
  ...."للمسلمين

  ١/٧/٢٠١٩الشرق األوسط 
***  

  شؤون مقدسية

   بشروط االحتاللهعائلة شهيد مقدسي ترفض تسلم جثمان
  

رفضت عائلة الشهيد المقدسي محمد سمير عبيد، اليوم  -  خدمة قدس برس-القدس المحتلة 
 .األحد، استالم جثمان نجلها، بشروط االحتالل اإلسرائيلي

وقالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، في بيان لها، ان سلطات االحتالل اشترطت لتسليم  
دفنه في مقبرة باب الزاهرة خارج حدود بلدة العيسوية في ساعات المساء، " ،"عبيد"جثمان الشهيد 

 ن، وعدم رفع األعالم والرايات خالل الجنازة، ودفع كفالة بـ شخصا فقط في جنازته والدف٥٠وحضور 
وأكدت الهيئة، أن عائلة الشهيد رفضت الشروط كافة لتسلم ." ألف شيقل، لضمان تنفيذ الشروط٢٥

 .الجثمان

" عبيد"، األسير المحرر )٢٧/٦/٢٠١٩(وكانت قوات االحتالل، أعدمت يوم الخميس المنصرم 
د أن استهدفته برصاصة في القلب من مسافة قريبة، خالل مواجهات اندلعت ، بدم بارد، بع) عاما٢٠(

 .القدس المحتلة إثر قمع االحتالل لوقفة احتجاجية، في بلدة العيسوية شرق مدينة

أربعة أعوام في سجون االحتالل، وأفرج عنه قبل عام، أسير محرر، أمضى ما مجموعه " عبيد"و
سمير عبيد وشقيقته   شهرا، كما سبق لسلطات االحتالل أن اعتقلت والده٢٠وأمضى في اعتقاله األخير 

 .سندس

  ٦ ص١/٧/٢٠١٩السبيل 
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  تقارير

  االحتالل يفرج عن وزير شؤون القدس
  

 شؤون القدس فادي الهدمي الذي اعتقلته  أفرجت سلطات االحتالل يوم األحد، عن وزير-بترا 
 .فجر اليوم بعد اقتحام منزله في حي الصوانة بمدينة القدس واقتادته لمركز المسكوبية

ال توجد مبررات لالحتالل باعتقال وزير القدس، ومن "وأكد المحامي مهند جبارة، في بيان انه   
يمين في األيام األخيرة ضد الحكومة الواضح أن االعتقال جاء بسبب الضغوطات التي مارسها ال

اإلسرائيلية في أعقاب الجولة األخيرة للوزير الهدمي مع الرئيس التشيلي في المسجد األقصى، وبسبب 
  ".قرب االنتخابات اإلسرائيلية ومحاولة إلرضاء اليمين المتطرف

لمخابرات وأوضح جبارة أن الوزير الهدمي رفض التجاوب بأي شكل من األشكال مع محققي ا 
اإلسرائيلية، وأصر على حقه االتصال بمحاميه قبيل البدء بالتحقيقات معه، مشيرا الى أنه جرى التحقيق 

المس بالسيادة الصهيونية في القدس في األسبوع األخير، وعلى رأسها "مع الوزير الهدمي بادعاءات 
  ".يس تشيليالجولة التي قام بها الوزير الهدمي في الحرم القدسي الشريف مع رئ

  ١/٧/٢٠١٩الحقيقة الدولية 
***  

  القدس وأحياء لبلدات العيسوية من امتدت التي المواجهات على السيطرة يفقد االحتالل
 

 العيـسوية  بلدة في المواجهات الماضية الليلة استمرت عزاء خيمة ودهم المقاصد مشفى اقتحام
 هـذه  وامتـدت  عليها، االحتالل قوات ضهتفر الذي المشدد العسكري الحصار رغم المحتلة القدس وسط

 صـفوف  فـي  واعتقـاالت  إصابات تخللها المقدسة، المدينة وأحياء بلدات من العديد لتشمل المواجهات
 .الشبان

 علـى  الـسيطرة  فقـدت  االحـتالل  قوات أن إلى تشير القدس وأحياء العيسوية في المواجهات
 .المقدسة مدينة في األوضاع

 بلـدة  علـى  االحـتالل  قـوات  تفرضه الذي المشدد العسكري الحصار ورغم انه مراسلنا وقال
 قمعها خالل برصاصها عاما، ٢٠ عبيد، سمير محمد الشاب إعدامها عقب الخميس مساء منذ العيسوية

 حتـى  واستمرت حدتها واشتدت المساء ساعات في تجددت المواجهات أن إال لألهالي، احتجاجية وقفة
 الـشهيد  منزل محيط وداهمت عسكرية تعزيزات االحتالل قوات استدعت احينم الليل من متأخرة ساعة
 من انتقامية خطوات على أقدمت أنها علما الوطنية، والالفتات الفلسطينية واألعالم صوره وأزالت عبيد

 مخالفـات  وتحريـر  الـسيارات  وتوقيف حادة، بآالت المواطنين مركبات وتكسير تحطيم أبرزها األهالي
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 الـسامة  والغازيـة  الـصوتية  والقنابل النارية لألعيرة والعشوائي الكثيف اإلطالق عن فضال ألصحابها
 .للدموع المسيلة

 مـن  خليل خالد ومحمد سفيان، الدين عالء اعتقلت قوات أن حلوة وادي معلومات مركز وأفاد
 مـن  مةصـاي  وعبـد  داري، وأسعد محمود، وأحمد درباس، أحمد الشبان اعتقال سبقها العيسوية، بلدة

 .العيسوية من مواطنا ١٩ أمس فجر اعتقلت أنها علما البلدة،

 مـواطنين  خمـسة  االحـتالل  قـوات  اعتقلت المبارك، المسجد األقصى  جنوب سلوان بلدة وفي
 .معهم للتحقيق المقدسة المدينة في لها تابعة مراكز إلى وحولتهم

 وعبادة صيام، عبداهللا :لشبانا اعتقل االحتالل أن حلوة وادي معلومات مركز محامية وأوضحت
 في مراكزها أحد إلى وحولتهم الساليمة، مؤمن والفتى صيام، عوني ومحمد صيام، الدين وصالح صيام،
 .معهم للتحقيق القدس

 سـلوان،  أحيـاء  مـن  العديد شهدتها عنيفة مواجهات ان حلوة وادي معلومات مركز وأضاف
 .العامود ورأس أيوب بئر حيي في تركزت

 جبـل  حـي  فـي  اإلسـالمية  الخيريـة  المقاصـد  مستـشفى  االحتالل قوات اقتحمت ك،ذل إلى
 أقـسامه  وفتـشت  مرضى وعلى طبية طواقم على واعتدت القديمة، القدس على المطل الطور/الزيتون
 أبـواب  علـى  قـوة  تمركزت كما القدس، في اندلعت مواجهات خالل إصابة عن البحث بحجة وغرفه،

 .ومداخله المستشفى

 حطـم  حين في العسكري، الحاجز بمحيط تركزت مواجهات المدينة وسط مخيم شعفاط  شهد كما
 .شعفاط بحي الرئيسي الشارع في المار الخفيف القطار زجاج شبان

 وشـملت  العنـصري،  والتوسع الضم جدار خلف تقع وبلدات أحساء لتشمل المواجهات وامتدت
 .قلنديا ومخيم والرام وعناتا ديس وأبو العيزرية

 في منزله من الهدمي فادي القدس شؤون وزير االحتالل قوات اعتقلت اليوم، فجر ساعات وفي
  .المحمول هاتفه ومصادرة وتفتيشه دهمه بعد المدينة

  ٣٠/٦/٢٠١٩موقع مدينة القدس 
*** 
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  آراء عربية

  رسالة إلى مرزوق الغانم
 
  شرارأبوسناء * 

  كم رسالة شكر وصلت إليك من فلسطين؟
  اء ارتفع إلى السماء يدعو بالبركة والنصر لك؟كم دع

  وكم من الدموع امتألت بها العيون حين سمعت كلماتك دفاعاً عن أهل فلسطين؟
  وكم من الشرف يحتاج الرجل كي يقول كلمة الحق في زمن الباطل؟

من بين كل تلك الرسائل والدعوات والدموع هناك عيون ال تنسى وقلوب ال تجف أحزانها، إنهم                
  .أطفال غزة، نساء غزة، رجال غزة، حيث الجوع والقهر، المرض واأللم، القتل والدمار

وحيث هناك على الطرف اآلخر من يتاجر بتلك الدماء وذلك القهر بال خجل أو حتى دون أدنـي                  
  .درجات الوازع الديني

قهر؟ لقـد   فمن هو هذا الشعب المقهور، المشرد، المقتول؟ وإلى متى يستمر التشرد والقتل وال            
كان وال يزال القتل والقهر، ولكن اآلن هناك الجوع وهناك في غزة من يبحث بين أكوام النفايات عـن                   
لقمة خبز، يبحث عنها قبل صالة الفجر كي ال يراه أحد من الجيران بعد أن كان يجد قوت يومه بكرامة                    

  .في السابق
البنـاء مـن جديـد واآلن البيـوت         كان هناك وال يزال تدمير البيوت، وكان أهل غزة يعيدون           

والعمارات المهدومة ال يعاد بناؤها، فالدولة الصهيونية ال تسمح بدخول مواد البناء، والناس لـم يعـد                 
فيذهب األطفال الذين كان لديهم بيوت إلى أنقاض بيوتهم ليبحثـوا عـن الـذكري               . لديهم النقود ليبنوا  

  .ويتذكروا من استشهد من أهلهم وأقرباءهم
 هناك وال يزال قتل األطفال، ولكن اآلن توجد الشظايا التي تسكن أجساد األطفال، والتشويه               كان

الذي ترك الحفر العميقة على أطرافهم ورؤوسهم، واألمراض النفسية والعصبية التي فتكت بهـم، ثـم                
م الذين الخوف المستمر من أي صوت أو أية حركة، ثم الرغبة باالنتحار حين يتذكرون أهلهم وأصدقاءه          

  .تم إبادتهم أمام أنظارهم
كان هناك وال يزال قطع أرزاق الصيادين، ولكن اآلن من يتجاوز الحد المسموح به من الشاطئ                
الضيق يتم إطالق النار عليه فقط ألنه يريد اصطياد بعضاً من األسماك ليسد جوع أهله ولـيس ليـربح                   

  .خصوصاً للفقراء منهم ممنوعة على أهل غزةبالبيع، حتى األسماك التي خلقها اهللا تعالى للبشر و
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كان هناك وال يزال وجوهاً متعبة قلقة مريضة، ولكن اآلن حتى الدواء أصـبح سـالحاً يهـدد                  
الصهاينة، حتى أقالم ودفاتر المدرسة تهدد أمنهم، فكل ما في غزة ليس سوى أبواب حديدية موصـده                 

  .على حفنة من البشر ال يعترف العالم بإنسانيتهم
كان هناك وال يزال المخيمات البائسة، ولكنها اآلن أشد بؤساً ومرضاً وقهراً وبطالـةً، البيـوت                
الضيقة كانت بالكاد تتسع لبعض األفراد في العائلة واآلن تكتظ باألبناء واألحفاد الذين تربوا فـي ظـل                  

  .المأساة التي تتحول إلى كارثة ثم إلى وصمة عار بجبين البشرية
 يزال شاطئ أزرق جميل بأمواجه النادرة والرائعة، واآلن أصبح البحر ملوثـاً وال              كان هناك وال  

  .يمكن السباحة به ألسباب صحية، حتى لونه تغير وفقد بريقه األزرق الصافي
كان هناك أشجار ومزارع خضراء مليئة بالفواكه والخضار، واآلن أصبح هناك مزارع جـرداء              

رت بيوت من كان يعيش بها وأصبحت األرض المحروقة بعد أن           صفراء دمرتها صواريخ الصهاينة ودم    
  .كانت األرض الخضراء

وحين يتجاهل العالم كل هذه المعاناة وهذا الظلم والقهر ويجتمع ألجل دعم ومساعدة من يقتـل                
وينهب ويدمر ويتم نسيان أو تناسي الواقع المرير على األرض وكأن أولئك الذين يعيشون هناك ليسوا                

أن الجوع ليس سوى عارض صحي، وكأن القتل ليس سوى هواية، وكأن التدمير ليس سـوى       بشر، وك 
  .حق شرعي

فتأتي كلمات السيد مرزوق الغانم لتقول للعالم بأن القتل يبقى جريمة، وأن التجويع إبـادة، وأن                
 االسم ما التدمير لن يكون أبداً شرعياً، لذلك زينت فلسطين شوارعها باسمه، وستحمل القلوب ذكرى هذا

  .بقيت
  كاتبة فلسطينية* 

  ٣٠/٦/٢٠١٩الرأي اليوم 
***  

  آراء اجنبية عبرية مترجمة

 تحدي صعود التمييز العنصري في إسرائيل
  

 ) ميدل إيست مونيتور (–روبرت أندروز 

 عالء الدين أبو زينة: ترجمة

ية كشأن يجب استخدام المبادرات التي تهدف إلى تعرية الممارسات العنصرية اإلسرائيل
ملح وكأداة رئيسية لكل من النشاط الفلسطيني ولمنظمات وحركات التضامن مع الفلسطينيين 

وفي حين أن مثل هذه المبادرات ال تمتلك القوة لفرض تغيير في السياسة . على حد سواء
ه المتأصلة في األيديولوجيا في قلب دولة إسرائيل، فإنها تمتلك القوة إلرسال رسالة تفيد بأن هذ
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بعد مرور واحد وسبعين عاماً على النكبة الفلسطينية، تجد .السياسات ليست قابلة لالستدامة
وقد تضافر التغير في اإلدارة األميركية، . دولة إسرائيل نفسها في قمة الكبرياء والثقة بالنفس

وجيا والربيع الذي حل بعالقات إسرائيل مع بعض الدول العربية واإلسالمية، وصناعة التكنول
العالية المزدهرة، لخلق بيئة سياسية واجتماعية أكثر مواتاة إلسرائيل لكي تتابع تحقيق 

وكان من بين أبرز هذه المصالح تلك المحاولة الواعية التي بذلها المسؤولون .مصالحها
اإلسرائيليون للتقليل من شأن سجل إسرائيل السيئ في حقوق اإلنسان تجاه الفلسطينيين الذين 

حتى يفعلوا ذلك، كانت إحدى .ن داخل إسرائيل وفي األراضي الفلسطينية المحتلةيعيشو
االستراتيجيات الشائعة التي استخدمها المسؤولون اإلسرائيليون، بمن فيهم رئيس الوزراء 

الديمقراطية الوحيدة في الشرق "بنيامين نتنياهو، هي ترويج رواية تقول إن إسرائيل هي 
ليس من ِقبل الساسة في إسرائيل -وبإعادة إنتاجه . "ل لكل الشعوبمنارة األم"، و"األوسط

فحسب، وإنما هنا في أوروبا أيضاً، حيث يشكل وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد واحداً من 
 يهدد هذا الخطاب الداعم لفكرة أن إسرائيل دولة ديمقراطية بازدياد شعبيته بينما -أبرز األمثلة

بالنسبة .طرف من حيث القوة والنفود عبر أوروبا وأميركا الجنوبيةيتنامى اليمين المت
للمسؤولين اإلسرائيليين، صممت إعادة إنتاج هذه الراية بحيث تنتج عدداً من التأثيرات 

وهي ال تهدف إلى حماية الدولة من المقارنات مع حقبة الفصل العنصري في جنوب . المرغوبة
. ي أيضاً بأن العرب غير قادرين على ممارسة الديمقراطيةأفريقيا فحسب، وإنما تريد أن توح

وعادة ما تستخدم إسرائيل هذا الجزء األخير من أجل تجنب تحمل اللوم عن فشل عملية السالم 
 التي يعدها "صفقة القرن"المتعثرة في الشرق األوسط، والتي تشهد تراجعاً مطرداً مع قدوم 

لذلك، من المهم أن تتم تعرية هذه الرواية . صدارة المشهدالرئيس األميركي دونالد ترامب إلى
وإجراء فحص شامل للكيفية التي يتم بها تطبيق السياسات التمييزية ونوعية العاطفة السائدة 

  .تجاه الفلسطينيين في جميع أنحاء إسرائيل
ي تمكن رؤية أحد التجليات المعاصرة الرئيسية للسياسة التمييزية تجاه الفلسطينيين ف

وقانون الدولة . ٢٠١٨) يوليو(قلب دولة إسرائيل في إقرار قانون الدولة القومية في تموز 
يؤسس نظاماً كولنيالياً ويكرس دستورياً تمييز ") عدالة(القومية، وفقاً لمنظمة حقوق اإلنسان 

دولة وهذا القانون، الذي يرسخ دستورياً فكرة أن إسرائيل . "الدولة ضد المواطنين الفلسطينيين
، ليس سوى واحد من أكثر "قيمة وطنية"قومية لليهود فقط ويشجع االستيطان اليهودي باعتباره 

وتغطي هذه .  قانوناً إسرائيلياً تميز بشكل مباشر أو غير مباشر ضد الفلسطينيين٦٥من 
القوانين كل شيء، من حقوق األرض والسكن، إلى حقوق اللغة، إلى الحق في تطبيق 

ال يجب النظر إلى هذه القوانين التي ما تزال .انونية الواجبة بالطريقة الصحيحةاإلجراءات الق
 في فراغ، وإنما يجب أن تؤخذ كجزء جوهري ١٩٤٨سائدة منذ تأسيس دولة إسرائيل في العام 

ولدى استشارة األدبيات التي . وأصيل من الفكر الصهيوني في القرنين التاسع عشر والعشرين
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ي في وقت مبكر من نشأته وحتى الوقت الراهن، يصبح من الواضح أنه غذت الفكر الصهيون
أقلية " والذي يعترف بوجود -سواء كان في الماضي أو الحاضر-ليس هناك تراث للصهيونية 

 داخل الدولة اليهودية؛ وبذلك، ال يتم االعتراف بالفلسطينيين كأقلية قومية في إسرائيل، "قومية
في معرض تعليقها على .ترب من المساواة الكاملة بموجب القانونوال هم يتمتعون بأي شيء يق

تقدم مزايا "هذا الموضوع، تالحظ الباحثة القانونية اإلسرائيلية، روث غافيسون، أن الصهيونية 
تضع المواطنين الذين ليسوا أعضاء في ) و(… خاصة ألولئك الناس الذين تتماهى الدولة معهم

وتتلقى رؤية غافيسون . "ع غير موات وتجردهم من أي مزاياالمجتمع القومي المفضل في وض
الدعم بشكل متزايد من تقليد متناٍم بين يهود أوروبا الذين تخلصوا من األوهام وخاب أملهم في 

في ضوء ذلك، من المفارقة، إلى حد ما، أن النظرة األوروبية . الصهيونية كأيديولوجية سياسية
ة سياسية تعتبر على نطاق واسع شكالً من التمييز العنصري المعاصرة التي تعارض أيديولوجي

مع التحول نحو اليمين .تشرع أيضاً في أن ينظر إليها كشكل من أشكال العنصرية في حد ذاتها
في المشهد السياسي اإلسرائيلي، تتزايد السياسات التمييزية ضد الفلسطينيين بإيقاع أسرع من 

ب استخدام المبادرات التي تهدف إلى تعرية الممارسات لهذا السبب، يج.السنوات السابقة
العنصرية اإلسرائيلية كشأن ملح وكأداة رئيسية لكل من النشاط الفلسطيني ولمنظمات وحركات 

وفي حين أن مثل هذه المبادرات ال تمتلك القوة . التضامن مع الفلسطينيين على حد سواء
وجيا في قلب دولة إسرائيل، فإنها تمتلك القوة لفرض تغيير في السياسة المتأصلة في األيديول

كانت إحدى المبادرات التي حاولت .إلرسال رسالة تفيد بأن هذه السياسات ليست قابلة لالستدامة
رفع مستوى الوعي بالعواطف والسياسات اإلسرائيلية التمييزية ضد الفلسطينيين هي حملة 

وتحاول هذه . الفلسطيني-نتدى األوروبي، التي أطلقها الم"عنصرية إسرائيل في اقتباسات"
الحملة التي تضمنت نشر الصور وكتابة الرسائل إلى البرلمانيين في أوروبا، أن تفضح التمييز 
. الذي يمارس ضد الفلسطينيين والذي يقع في الجوهر من الحياة العامة والخاصة في إسرائيل

إلى تفكيك الرواية القائلة بأن إسرائيل الفلسطيني، فإن حملته تهدف -ووفقاً للمنتدى األوروبي
ديمقراطية من خالل مشاركة وعمل الحكومات والبرلمانيين األوروبيين في يتعلق بالمحنة التي 

بينما نمضي قدماً ونشاهد إسرائيل وهي تزداد جسارة وعدوانية، فإن .يعيشها الفلسطينيون
ركة التضامن مع الفلسطينيين في مبادرات مثل هذه الحملة يجب أن تُستخدم كسمة أساسية لح

وإذا كان ثمة شيء يمكن االستشهاد به، فهو أن نمو حركة المقاطعة . أوروبا واألماكن األخرى
وسحب االستثمارات ونزع الشرعية عن إسرائيل في أوروبا، وتخصيص إسرائيل الموارد من 

 جزء من السرد الذي أجل مواجهة هذه الحركة يكشفان عن أن إسرائيل تشعر بالقلق من خسارة
  .ولضمان منع إسرائيل من إدامة روايتها، ينبغي لهذا الضغط أن يستمر. روجته في القارة

 ١٦ص/١/٧/٢٠١٩الغد 
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 الضفة في قانونية غير مباني للمستوطنين تسوغ اإلسرائيلية المحكمة
  

  )٣٠/٦/٢٠١٩ هآرتس (بيرغر يوتم
 السيطرة من تمكن سابقة آلية بمعونة نيةقانو غير مباني سوغت القدس في المركزية المحكمة

 وحدة ٢٠٠٠ نحو شرعنة إلى يؤدي أن يمكن حكم، خالل من تثبيته تم إذا الجديد النظام .األراضي على
  .اآلن حتى عليها مختلف القانونية مكانتها سكنية

 هافز عيلي مستوطنة في القانونية غير المباني من عدد على القانون هذا تطبيق أرادت الدولة
 يرتكـز  الذي االدعاء على المحكمة وافقت الماضي، الشهر صدر الذي الحكم قرار في .الضفة شمال في

 علـى  قـانوني  غير لبناء رجعي بأثر التسوية إجراء يمكن بأنه يقضي الذي ،"السوق قانون "نظام على
  .لةدو أراضي بأنها خطأ االعتقاد تم أن بعد خصصت األرض هذه كانت إذا فلسطينية أرض

 .أشهر بضعة قبل مستوطنات شرعنة أجل من الجديد النظام هذا استخدام تجربة في بدأت الدولة
 فـي  مبان أربعة لشرعنة وتستخدم المحكمة قبل من ذلك على فيها توافق التي األولى المرة هي وهذه

 المحكمة قبل نم النظام هذا على الموافقة فيها يتم التي األولى المرة هي وهذه .زهاف عيلي مستوطنة
  .النوع هذا من قانونية غير تعتبر بمبان يتعلق فيما

 الممتلكـات  بـشأن  القـانون  مـن  ٥ المادة إلى يستند عنه الحديث يدور الذي القضائي النظام
 موازيـاً  نظامـاً  يـشكل  الذي (النظام .١٩٦٧ العام في صدر عسكري أمر-"والسامرة يهودا "الحكومية

 تـم  صـفقة  كـل  "أن على ينص )إسرائيل أراضي على يسري الذي" السوق ظامن "تشدداً، األكثر للنظام
 أنـه  الصفقة عقد زمن في المسؤول اعتقد عقار أي على آخر وشخص مسؤول بين نية بحسن عقدها
 الوقـت  ذلـك  في يكن لم العقار بأن ُأثبت لو حتى المفعول سارية وتبقى إلغاؤها يتم ال الحكومة، بملكية
 يتعلـق  األمر أن نية بحسن ـ المدنية اإلدارة أي ـ المسؤول اعتقد إذا أنه ذلك معنى .الحكومة بملكية

 تبين إذا حتى للبناء مشروعة تكون األرض هذه فإن للمستوطنين، األرض تخصيصه عند دولة بأراضي
  .الصفقة عقد عند المدنية اإلدارة لسيطرة خاضعة تكن لم أنها بعد فيما

 الـضفة  أرجـاء  في أخرى أراض جانب إلى زهاف عيلي في لمبانيا عليها بنيت التي األراضي
 وسـائل  أسـاس  وعلـى  دقيقة وغير فظة بصورة حددت التي قديمة، خرائط حسب دولة أراضي تعتبر

 أخـرى  مرة يفحص المدنية اإلدارة في" أزرق خط "طاقم الحالي الوقت في .الزمن عليها عفا تكنولوجية
 بنيـت  التي األراضي من جزءاً أن تبين هكذا .الحدود يعدل ثم ولة،د كأراضي السابق في أعلنت قسائم
 بالفعل هي المناطق، في كثيرة أخرى مبان مثل زهاف، عيلي في عنها الحديث يدور التي المباني عليها
  .الفلسطينيين بملكية خاصة أراض

 علـى  يتسر ٥ المادة أن كتب الماضي أيار ١٤ في الشأن بهذا موسك كرمي القاضي قرار في
 أقوالـه،  وحـسب  .ذلـك  حـسب  )دولـة  أراضي( األزرق الخط تعديل ويجب زهاف عيلي في القسائم
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 القـانوني  الوضـع  وفـق  اشتروها التي األراضي على الحقوق كامل تجسيد "في حق لهم المستوطنون
  ."القسائم شراء عند قائماً كان الذي األزرق والخط

  .القادم أيلول شهر حتى الشرعنة أجل من التقنية المطالب كل باستكمال للدولة سمحت المحكمة
 الدولة طرحت مؤخراً هكذا، .أخرى ملفات في نفسه النظام استخدام في الدولة بدأت ذلك، أثناء

  .نيلي مستوطنة ملف في مشابهاً ادعاء
 للمـدعين،  قـسائم  بخـصوص  دعوى في النظر يتم "بأنه الملف بخصوص العامة النيابة قالت

 الممتلكات بشأن األمر من ٥ المادة استخدام مجرد أن المفهوم من .القسيمة هذه حول يابةالن رد وأعطي
  ."الموضوع هذا حول القانوني للمستشار المبدئي للرأي طبقاً تم الحالة هذه في الحكومية

 القدس في المركزية المحكمة صادقت عندما الماضية السنة في مشابهاً ادعاء استخدمت الدولة
 حالـة  عـن  تختلف كرميم متسبيه حالة كانت ذلك، مع .كرميم متسبيه االستيطانية البؤرة ةشرعن على
 موقعها في االستيطانية البؤرة وضع في للسلطات العميق التدخل إزاء أخرى، أمور ضمن زهاف، عيلي

 أراضي مساحة قلة من ينبع لم للمستوطنين األرض تخصيص إلى أدى الذي الخطأ مصدر وألن الحالي،
 .العليـا  المحكمة لدى حالياً يوجد كرميم متسبيه ملف قضية في النظام هذا استخدام إن .بعد فيما الدولة
 مستوطنات عليها أقيمت التي أراضيهم على الفلسطينيين ملكية مصادرة استهدف الذي المصادرة قانون

 أن العـدل  وزارة فـي  قديرالت إزاء .العليا المحكمة في الحسم ينتظر الدولة من بتشجيع أو" نية بحسن"
 شـرعنة  من تمكن أخرى أنظمة للحكومة القانوني المستشار مكتب موظفو اقترح الغاؤه، سيتم القانون

  ."السوق قانون "بينها ومن المستوطنات،
  ١/٧/٢٠١٩القدس العربي 

***  

 وفريق ترامب..  في سلوان"طريق الحجاج"

 نير حسون -هآرتس 

سفير الواليات المتحدة في اسرائيل ديفيد فريدمان ومبعوث البيت االبيض في الشرق االوسط 
وهذا .  في سلوان في شرقي القدس"طريق الحجاج"ت سيشاركان اليوم في تدشين جيسون غرينبال

قرار الدبلوماسيين االميركيين الكبار المشاركة في االحتفال في سلوان يفسر . الحدث تنظمه جمعية العام
في االدارات التي سبقت . كخطوة اخرى لالدارة االميركية لالعتراف بسيادة اسرائيل في شرقي القدس

دارة ترامب امتنع الدبلوماسيون االميركيون من القدوم الى شرقي القدس بمشاركة موظفين اسرائيليين ا
  .رسميين

حسب اقوال خبير في المكانة السياسية للقدس، المحامي داني زايدمان، فان مشاركة غرينبالت 
خطوة غير مسبوقة، لكنها هذه ". وفريدمان في االحتفال هي خطوة استثنائية من ناحية االدارة االميركية
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إن تماهي طاقم ترامب مع اليمين االيديولوجي شبه المسيحاني في ". ، قال زايدمان"بالتأكيد غير مفاجئة
، "طريق الحجاج"في السابق زارت جهات دبلوماسية اميركية . "اسرائيل ليس امرا جديدة وليس مفاجئا

  .رائيليةلكنهم فعلوا ذلك بشكل سري دون معرفة جهات رسمية اس
حسب الدعوة التي نشرتها العاد، سيشارك في االحتفال ايضا وزراء، لكن لن يتم االعالن عن 
اسمائهم، وسيشارك مدير عام سلطة اآلثار، اسرائيل حسون، ومدير عام سلطة الحدائق والطبيعة، 

  .شاؤول غولدشتاين
بالتعاون بين جمعية  هو حفريات أثرية تحت االرض وكبير استمر ست سنوات "طريق الحجاج"

الحفر تم في نفق مدعم بجوانب حديدية كبيرة تحت شارع . العاد وسلطة اآلثار وسلطة الحدائق والطبيعة
الحفر استمر على طول . مدينة داود في سلوان، غير بعيد عن باب المغاربة/ وبيوت في حي وادي حلوة

  .ركة هشلوح باتجاه الحرممسار الشارع من فترة الهيكل الثاني والذي جاء من منطقة ب
المرة السابقة كانت قبل سنتين . تدشين الطريق اليوم سيكون المرة الثانية التي يتم فيها تدشينه

في حينه شاركت في االحتفال وزيرة الثقافة ميري ريغف التي استغلت الحدث لمهاجمة . ونصف تقريبا
ك اوباما، أنا أقف هنا في الطريق التي سار سيدي الرئيس، برا". الرئيس االميركي السابق براك اوباما
ليس هناك شعب في العالم توجد له صلة كهذه ببالده، سواء . فيها آبائي وأجدادي قبل ألفي سنة

ال يوجد شعب في العالم له صلة ببالده مثل عالقة الشعب . االوكرانيين أو النيوزيالنديين أو االنغوليين
  .، قالت"اليهودي مع ارض اسرائيل

فر الشارع الذي يسمى احيانا الشارع المدرج أو الشارع الهرودياني، هو المشروع االساسي ح
إن استكمال الشارع سيمكن . لجمعية العاد، وإن كان هناك شك بخصوص نسبته لتاريخ فترة هورودوس

ة زوار الحديقة الوطنية في مدينة داود، التي تدار من قبل الجمعية، من السير تحت االرض من برك
. الحفريات تحت االرضية في سلوان مختلف عليها جدا من ناحية علمية. هشلوح وحتى حائط المبكى

بعد نحو ثالثة اشهر على االحتفال السابق كشفت الصحيفة بأن شخصين من المهنيين الكبار في سلطة 
  . زلغمان، مدير قسم الحفريات، ود) جون(يوحنان . اآلثار، د

اآلثار في سلطة اآلثار، هاجما بشدة في مراسالت داخلية استمرار جدعون افني، رئيس ادارة 
  .الحفر في النفق بذريعة أنه يعارض االخالق المهنية لسلطة اآلثار

سكان قرية سلوان يشتكون منذ سنوات من االضرار التي يتسبب بها حفر النفق لبيوتهم ويشيرون الى 
ذات يوم في الشتاء الماضي انهارت .  فوق النفقتصدعات تم التسبب بها في جدران البيوت التي تقع

  .عدة امتار من الكراج المملوك من قبل فلسطيني من سكان سلوان الى داخل بئر الدخول الى النفق
  ٢٣ص/١/٧/٢٠١٩الغد 

*** 
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  اخبار باالنجليزية
  

Jordan condemns Israeli tunnel leading to Al Aqsa Mosque 
Ministry reiterates ‘absolute rejection’ of attempts to alter 

Jerusalem’s identity 
 
By JT - Jul 01,2019 - AMMAN — Jordan on Sunday condemned Israel’s opening of the so-
called "pilgrim's road" tunnel, dug from beneath th e village of Silwan to reach Al Aqsa 
Mosque/Al Haram Al Sharif, warning against such irresponsible acts and violations that 
increase tensions. 
Foreign Ministry Spokesperson Sufian Qudah reiterated the Kingdom's absolute rejection 
of any alteration of the identity of the Old City, especially Al Haram Al Sharif, according to 
a Foreign Ministry statement. 
The move is a breach of international law and international humanitarian law as well as 
the UNESCO resolutions calling for a halt to all illegal Israeli digging in Jerusalem’s Old 
City, which contradict the international legal standards, the ministry added. 
Qudah also called on the international community to fully uphold its legal and political 
responsibilities to stop rejected practices, stressing the need for respecting the status of 
East Jerusalem as an occupied Palestinian territory since 1967, which makes it subject to 
international law and legitimacy resolutions. 
US officials attended the opening, organised by an Israeli settler-linked group in East 
Jerusalem on Sunday, their latest move breaking with precedent and angering Palestinians, 
AFP reported. 
White House Adviser Jason Greenblatt and US Ambassador to Israel David Friedman 
were among the US officials present at the event. 
Greenblatt and Friedman, who gave a speech at the ceremony organised by the City of 
David Foundation, dismissed accusations it was a further acknowledgement of Israeli 
sovereignty over East Jerusalem, according to AFP. 
The Palestinian foreign ministry condemned "in the strongest terms the colonialist plans to 
replace the existing reality in occupied Jerusalem and the environs of the Old City", 
according to the news agency. 

Jordan Times Jul 01,2019  

*** 
 

Israeli Court rejects appeal against demolition of 16 buildings in 
East Jerusalem’s Wadi al-Hummus 

  
JERUSALEM, Sunday, June 30, 2019 (WAFA) – The Israeli Supreme Court dismissed an 
appeal filed by Palestinian residents against the demolition of 16 apartment buildings in 
Wadi al-Hummus area of Sur Baher neighborhood, southeast of occupied Jerusalem, said a 
local official. 
Hamada Hamada, the head of Wadi al-Hummus Committee, told WAFA the Israeli 
Supreme Court rejected an appeal filed by Wadi al-Hummus residents against the 
demolition of 16 buildings comprised of 100 apartments, citing its close proximity to the 
security barrier. 
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To be noted, the buildings slated for demolition are located in areas classified as (a), under 
the full control of the Palestinian Authority, where building permits are obtained from the 
Palestinian Ministry of Local Government. 
The court’s dismissal of the appeal gives residents until the 18th of the next month of July 
to demolish the buildings or they would face the large demolition costs and fines charged 
by the occupation’s municipality. 

WAFA June 30, 2019   

  

*** 

Israel releases PA minister after hours of detention 
  
JERUSALEM, Sunday, June 30, 2019 (WAFA) – Israeli occupation authorities released 
today the Palestinian Minister of Jerusalem Affairs, Fadi Hadmi, hours after he was 
detained from his home in occupied Jerusalem. 
Muhannad Jabara, Hadmi’s lawyer, said his arrest was the result of pressures practiced by 
the Israeli right wing on the Israeli government, after Hadmi engaged in a tour with the 
Chilean president in the holy Al-Aqsa Mosque in the city. 
Jabara said Israeli intelligence and police cops questioned Hadmi during his detention over 
alleged claims of violating the so-called Israel’s sovereignty over Jerusalem and the Al-
Aqsa Mosque, by accompanying the Chilean president in his tour. 

WAFA June 30, 2019   

  


