
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

íÚ^ÃÖ]<íÞ^Úù]  

]<áæö�Ö<íéÓ×¹]<íßr×Ö]Œ‚ÏÖ< <
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

Œ‚ÏÖ]<ÄÎ]ææ<…^f}_< <

< <

êÚçè<†è†Ïi  

  
  

  ٢٠١٩/ تموز/٣
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  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٤  اليونسكو تبقي القدس القديمة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.. بجهود أردنية •

  شؤون سياسية

  ٥  حق الفلسطينيين في العودة ال يسقط بالتقادم: السعودية •
  

   اسفل المسجد االقصى افتتاح نفق ةدانإ/  شؤون سياسية

  ٥  الطراونة يدين افتتاح اسرائيل نفقاً في القدس •
  ٦  في فلسطين  يعرض االنتهاكات اإلسرائيلية اردنيوفد نيابي •
  ٧  األقصى جنوب إسرائيلي نفق افتتاح تدين "اإلسالمي التعاون" •
  ٨  قدسبال استيطانيا نفقا االحتالل افتتاح تدين "الكنائس لشؤون العليا" •

  

  شؤون مقدسية

  ٨  شخصيات مقدسية اعتبارية تتضامن مع عائلة الشهيد عبيد ومع سكان العيسوية •
  ٩  ترفع كنيسة المهد من قائمة الخطر) اليونسكو( •

  

  اعتداءات

  ٩   بحراسة مشددةاألقصىمستوطنا يقتحمون المسجد  ٥٥ •
  ٩  لصالح االستيطان)  القدسإمبريال(قرار بإخالء  •
  ١٠  أسلحة فلسطينيا بالضفة والقدس ويزعم مصادرة ٣٤قل االحتالل يعت •
  ١٠   مقدسيين بينهم طبيب من مركز عمله٧االحتالل يعتقل  •
  ١١  ٢٠١٨ فلسطينياً منذ آذار ١١إسرائيل تحتجز جثامين : مركز حقوقي •
  ١١    في القدس المحتلة مهددة باإلنهيارةعشرات المنشآت الفلسطيني •

  

  

  تقارير
  

  ١٤   تدعم االستيطان واليمين المتطرف وتمول شراء ممتلكات فلسطينيةأسرة أميركية •
  

  



 
٣

  آراء عربية
  

  ١٥  القضية الفلسطينية أولوية للعرب للخروج من أزماتهم •
  

  آراء عبرية مترجمة
  

  

  ١٩   سنوات على قتل الفتى أبو خضير٥ •
  ٢١  حطمت أخيراً مكانة أميركا.. ضربات المطرقة تحت األرض بالقدس •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  القدساالردن 



 
٤

  اليونسكو تبقي القدس القديمة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.. بجهود أردنية
  

 قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان القضاة إن لجنة - عمان
نسكو، تبنّت اليوم الثالثاء، خالل التراث العالمي التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليو

دورتها المنعقدة حالياً في مدينة باكو باكو، وباإلجماع، مشروع قرار حول البلدة القديمة للقدس 
  .وأسوارها

وأضاف القضاة بأن هذا القرار جاء نتيجة جهود دبلوماسية أردنية مكثفة بالتنسيق بين المملكة 
  .سالمية في المنظمةودولة فلسطين والمجموعتين العربية واإل

وأشار كذلك الى أن القرار يؤكد على جميع المكتسبات السابقة التي تم تثبيتها في ملف القدس، 
ويؤكد على القرارات السابقة للجنة بخصوص البلدة القديمة للقدس وأسوارها، ويؤكد إبقاء وضع البلدة 

  .القديمة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر
قضاة أن القرار وملحقه يؤكد على جميع عناصر الموقف األردني إزاء البلدة القديمة وأوضح ال

للقدس وأسوارها، بما فيها األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية، واعاد القرار تاكيد الرفض 
  . لالنتهاكات واإلجراءات اإلسرائيلية أحادية الجانب في هذه االماكن التاريخية

إسرائيل بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها أحادية الجانب وغير القانونية ضد كما يطالب القرار 
  . الحرم القدسي الشريف، وفي البلدة القديمة للقدس واسوارها/ المسجد األقصى المبارك

كما يؤكد القرار وملحقه على بطالن جميع االجراءات اإلسرائيلية الرامية لتغيير طابع المدينة 
أنه يعيد التذكير بقرارات اليونسكو الستة عشر الخاصة بالقدس والتي عبرت المقدسة وهويتها، كما 

جميعها عن األسف نتيجة فشل إسرائيل، كقوة قائمة باإلحتالل، في وقف أعمال الحفر واقامة األنفاق 
  . وكل األعمال غير القانونية والمدانة األخرى في القدس الشرقية وفق قواعد القانون الدولي

لقرار بضرورة اإلسراع في تعيين ممثل دائم لليونسكو في البلدة القديمة للقدس كما طالب ا
لرصد كل ما يجري فيها ضمن اختصاصات المنظمة، ويدعو أيضاً إلرسال بعثة الرصد التفاعلي من 

 .اليونسكو إلى القدس لرصد جميع اإلنتهاكات التي ترتكبها سلطات االحتالل اإلسرائيلي

  ٢٤ ص٣/٧/٢٠١٩الرأي 
*** 

  
  

  

  



 
٥

  شؤون سياسية
  

  حق الفلسطينيين في العودة ال يسقط بالتقادم: السعودية
 

مجلس الوزراء السعودي، التأكيد على أن المملكة ستظل رائدة فـي دعمهـا             جدد – وفا – جدة
 .لالجئين الفلسطينيين

ـ  مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثالثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين وشدد لمان الملك س
المملكة أمام مؤتمر دعـم وكالـة    بن عبد العزيز آل سعود، في قصر السالم بجدة، على مضامين كلمة

تأكيد على أن حق الفلسطينيين وذرياتهم في العودة إلـى   في نيويورك وما اشتملت عليه من" األونروا"
 زمـان وال يـسقط  وهو من الحقوق الثابتة والراسخة وال ينقضي بمرور ال وطنهم غير قابل للتصرف

  .الدولية بالتقادم، ألنه حق إنساني وأخالقي، وحق قانوني وسياسي كفلته القرارات
 ٣/٧/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*** 

  أسفل المسجد األقصى افتتاح نفق ةدانإ/ شؤون سياسية 
  

  الطراونة يدين افتتاح اسرائيل نفقاً في القدس
  

عربي المهندس عاطف الطراونة باسم االتحاد دان رئيس االتحاد البرلماني ال - الرأي-عمان
افتتاح نفق استيطاني أسفل حي سلوان في القدس مؤكدا انه يعد انتهاكا صارخا لجميع قرارات الشرعية 

 .الدولية واحكام القانون الدولي

 جاء ذلك في بيان أصدره

ات اإلسرائيلية تهدف االتحاد البرلماني العربي اليوم الثالثاء حيث لفت االتحاد الى ان الممارس 
الى تغيير البلدة القديمة للقدس وطمس معالمها التاريخية، ال سيما الحرم القدسي الشريف، والمقدسات 
اإلسالمية والمسيحية المجاورة لها، مؤكدا ان ما تحت األرض وما فوقها في القدس الشريف، إسالمي 

 .مسيحي فلسطيني

 يقضي بعدم ٢٠١٦ لعام ٢٣٣٤مجلس االمن الدولي وزاد الطراونة باسم االتحاد ان قرارات 
شرعية االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة، ولزوم اإليقاف الفوري والتام لكل 

 .األنشطة االستيطانية التي يقوم بها الكيان الصهيوني بما فيها القدس الشرقية

ة غير الشرعية، التي أطلقت العنان االستيطاني" العاد " وحذر الطراونة من أنشطة منظمة 
لنفسها لقضم األراضي الفلسطينية، والسيطرة على األماكن العامة وشرعنة البؤر االستيطانية على 

 .امتداد األراضي الفلسطينية بغير وجه حق



 
٦

وطالب باسم االتحاد البرلماني العربي مجلس االمن الدولي بتحمل مسؤولياته، واتخاذ إجراءات 
ارات ملزمة لكبح جماح التعنت اإلسرائيلي، ووقف الحفريات أسفل المسجد األقصى المبارك فورية وقر

 .والمنطقة المحيطة به، ووضع نهاية النتهاكه الصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني

كما طالب منظمة اليونسكو واألمين العام لألمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم عن توفير الحماية 
الالزمة لمباني المسجد األقصى عبر المؤسسات الفلسطينية وانقاذها من هجمات المستوطنين 

 .اإلسرائيليين

وناشد الطراونة الحكومات العربية واإلسالمية ومنظمة التعاون اإلسالمي والبرلمانات الوطنية 
  .لتحمل مسؤولياتها اإلنسانية والقومية تجاه تلك الممارسات

  ٤ص/٣/٧/٢٠١٩الرأي 
*** 

  في فلسطين  يعرض االنتهاكات اإلسرائيلية اردنيوفد نيابي
 

دعا النائب المحامي عبد الكريم الدغمي االتحاد العالمي للبرلمان الدولي،  - الراي–عمان 
والبرلمان األوروبي والبرلمانات اإلقليمية التخاذ موقف صارم تجاه الدول التي ال يوجد فيها برلمانات 

  .لضغط على حكوماتها للقيام بإجراء انتخابات حرة تمثل ضمير ورؤى شعوبهامنتخبة حتى يتم ا
وقال الدغمي الذي يرأس الوفد البرلماني المشارك في أعمال المنتدى الدولي الثاني الذي يعقد 

 أن إرهاب الدولة الذي تمارسه "األمن العالمي" خالل جلسة "تطوير البرلمانية"في موسكو تحت عنوان 
ان العنصري الصهيوني بحق فلسطين المحتلة وشعبها األبي ورفضها االعتراف بحقهم دولة الكي

الشرعي في بناء دولتهم المستقلة يعد انتهاكا صارخا لكافة المواثيق واألعراف الدولية واتفاقيات حقوق 
  .االنسان

لنظر حيال واضاف أن من شأن اللقاءات والفعاليات البرلمانية الدولية تقريب المواقف ووجهات ا
العديد من القضايا ذات االهتمام المشترك سيما القضية الفلسطينية، مبينا انها تتربع على أعلى سلم 
أولويات األردن، داعيا روسيا باعتبارها فاعالً مؤثراً على الساحة الدولية الى الضغط تجاه إيجاد الحلول 

من جهته قال عضو . األردنية حيالهاالناجعة لتلك القضايا وخصوصا القدس ودعم المواقف والجهود
كيف نواجه و : حروب االعالم"الوفد النائب نبيل غيشان خالل جلسة المنتدى التي جاءت تحت عنوان 

 إنه على الرغم من اإليجابيات التي وفرها اإلعالم االلكتروني "ندحض األخبار المفبركة و المضللة
رائهم والمشاركة في القضايا العامة و بسبب سهولة لإلنسان في بث وتلقي المعلومات والتعبير عن آ

دخول سوق المعلومة واإلغراق اإلعالمي، إال أنه يمكن إساءة استغالل هذه التكنولوجيا في بث 
 خصوصا في أوقات األزمات واالنتخابات من أجل التأثير على "الكاذبة"اإلشاعات أو االخبار المفبركة 

لقي بضرورة فرز المعلومات والتأكد منها ووقف اإلشاعات واألخبار المتلقي وهنا تبرز مسؤولية المت
  .الكاذبة



 
٧

ودعا غيشان الى إطالق الحريات العامة وعدم التضييق على حرية الصحافة وااللتزام بالمهنية 
واخالقيات المهنة، ووضع معايير دولية جديدة برعاية اليونسكو لمعالجة االخبار الكاذبة ووضع نظام 

د قائم على حرية تدفق المعلومات ويجرم التالعب بها او بث االخبار الكاذبة وهنا يأتي دور عالجي جدي
التعاون "بدوره قال عضو الوفد النائب الدكتور نضال الطعاني لدى مشاركته في جلسة .البرلمانات

هود الدولية منطقتنا تشكل مركزاً للصراع العالمي االمر الذي يتطلب تكثيف الج" إن "البرلماني الدولي
إليجاد منصات مشتركة لمعالجة كافة البؤر الساخنة في مختلف أرجاء الكرة األرضية وخصوصا منطقة 

  ."الشرق االوسط التي ما زالت مناطق تحت االحتالل والظلم والكراهية والحرب بالوكالة
احمد : ابويضم الوفد النيابي المشارك باإلضافة الى الدغمي وغيشان والطعاني كالً من النو

  .الصفدي واندريه حواري وشعيب شديفات
  ٤ص/٣/٧/٢٠١٩الرأي 

***  

  األقصى جنوب إسرائيلي نفق افتتاح تدين "اإلسالمي التعاون"
 

 سـلطات  إقـدام  الثالثاء، بشدة، اإلسالمي التعاون منظمة أدانت – األناضول – )السعودية( جدة
 للمنظمـة  بيان وفق ذلك جاء.المحتلة بالقدس صىاألق المسجد جنوب نفق فتح على اإلسرائيلي االحتالل

 المحتلة، القدس مدينة في األقصى المسجد جنوب نفق افتتاح على تعقيبا )جدة مقرها دولة، ٥٧ تضم(
 سلطات إقدام بشدة اإلسالمي التعاون منظمة أدانت" :البيان وقال.الماضي األحد سلوان، ببلدة النفق ليمر

 المـسجد  جنـوب  سـلوان  بلدة أسفل "الحجاج طريق" بـ يسمى ما نفق حفت على اإلسرائيلي االحتالل
 والقانوني التاريخي الوضع تغيير إلى ترمي التي اإلجراءات هذه" أن المنظمة واعتبرت".المبارك األقصى
 علـى  أكـدت  كمـا ".الصلة ذات الدولية الشرعية وقرارات الدولي للقانون انتهاكاً تمثل القدس، لمدينة

 األرض مـن  كجـزء  فلسطين، دولة عاصمة المحتلة، الشرقية القدس مدينة هوية على اظالحف ضرورة
 شارك واألحد،.ذاته البيان حسب فيها، المقدسة األماكن حرمة وصون ،١٩٦٧ عام المحتلة الفلسطينية

 األوسط، الشرق إلى الخاص األمريكي والمبعوث فريدمان، ديفيد إسرائيل، لدى األمريكي السفير من كل
 ظـل  فـي  افتتاحـه  وتم سلوان ببلدة النفق ويمر.المذكور النفق افتتاح مراسم في غرينبالت، جيسون

 المـسجد  وأسـفل  التاريخية سلوان بركة بين الطريق ويمتد.للبلدة كامل وإغالق مشددة أمنية إجراءات
 أنـشطتها  ثـف تك إسرائيل إن الفلسطينيون ويقول).للمسجد الغربي الحائط( البراق حائط وباحة األقصى

 قـرارات  إلى استنادا المأمولة، لدولتهم عاصمة بها يتمسكون التي المدينة، وتهويد القدس هوية لمحو
  .للقدس إسرائيل باحتالل تعترف ال التي الدولية، الشرعية

  ٢/٧/٢٠١٩ األناضول
*** 



 
٨

  بالقدس استيطانيا نفقا االحتالل افتتاح تدين "الكنائس لشؤون العليا"
 

 العليـا  الرئاسـية  اللجنـة  رئيس الفلسطيني، القومي الصندوق عام مدير أدان – عام – القدس
 فريدمان بمشاركة اإلسرائيلي، االحتالل سلطات إقدام خوري، رمزي فلسطين دولة في الكنائس لشؤون

 أسـفل  جديد تهويدي نفق فتح على متطرفة، يهودية دينية ومنظمات إسرائيليون، ووزراء وغرنبيالت،
 اليـوم  صـحفي،  تصريح في خوري وقال.البراق حائط إلى والممتد األقصى المسجد جنوب انسلو حي

 التهويـد  وعمليات اإلسرائيلية الجرائم لسلسلة امتداد الجديد االستيطاني سلوان نفق افتتاح ان االثنين،
 بـاهر،  صور في المنازل هدم :من تصاعدت التي والمسيحية، اإلسالمية ومقدساتها القدس مدينة بحق
 وكنيـسة  الخطاب بن عمر وساحة النصارى، لحارة المدخل الخليل باب في المسيحية األمالك سرقة إلى

 أكدت التي المتحدة األمم وقرارات الدولي، للقانون المخالفة واإلجراءات السياسات من وغيرها القيامة،
 للهجمـة  التـصدي  ضـرورة  خـوري  وأكـد .محتلة أراضي باعتبارها القدس مدينة فلسطينية جمعيها

 جهـود  تكاتف إلى داعيا الفلسطينية، الدولة عاصمة القدس مدينة في األميركية اإلسرائيلية االستيطانية
 التاريخيـة  المعـالم  بتغيير االحتالل مخططات إلفشال كافة، واإلسالمية والعربية الفلسطينية المؤسسات

 الفلـسطينية  األرض مـن  جزءا اليونسكو ظمةمن قرارات اعتبرتها التي المقدسة، المدينة في والدينية
  .به المس اإلسرائيلي الحتالل يجوز ال الذي العالمي واإلنساني الحضاري التراث من وجزءا المحتلة،

  ١/٧/٢٠١٩وكالة أخبار معا 
*** 

  شؤون مقدسية

  شخصيات مقدسية اعتبارية تتضامن مع عائلة الشهيد عبيد ومع سكان العيسوية
 

وشخصيات اعتبارية من مختلـف منـاطق    رسمية والشعبية التي تضم قياداتواصلت الوفود ال
وأمت بيـت العـزاء وفـود    .وعائلة الشهيد محمد سمير عبيد القدس تضامنها مع سكان بلدة العيسوية

محمد حسين، ورئـيس دائـرة    مشتركة ومنفردة، ضمت المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ
  في القدس المطراناألرثوذكسر عدنان الحسيني، ورئيس أساقفة سبسطية للروم القدس بمنظمة التحري

المـؤتمر   واألمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بالل النتشة، وأمـين سـر   عطا اهللا حنا،
عدنان غيث ونائـب المحـافظ    الوطني الشعبي عضو المجلس الثوري حاتم عبد القادر، ومحافظ القدس

 احمد الرويـضي، وعـدد   اإلسالميوممثل المؤتمر   صيام، ووزير شؤون القدس فادي الهدمي،عبد اهللا
وكان في استقبال الوفود والد وذوي الشهيد عبيد ووجهاء .المقدسية كبير من ممثلي القوى والمؤسسات

  .ورجال العشائر وممثلي القوى المختلفة في العيسوية
  ٢/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 



 
٩

  ترفع كنيسة المهد من قائمة الخطر) اليونسكو( 
 

 امس كنيسة المهد، "اليونسكو"رفعت منظمة االمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  -)أ ف ب( 
مكان والدة المسيح بحسب االناجيل، من قائمة مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر بعد ترميم الجزء 

 كأول موقع فلسطيني ضمن الئحة التراث العالمي ٢٠١٢وتم ادارج كنيسة المهد عام .االكبر منها
ونظرا لحالتها السيئة، صنفتها المنظمة فيما بعد على قائمة المباني التراثية المهددة .لمنظمة اليونسكو

التراث العالمي للمنظمة توصلت إلى قرار بشطب الكنيسة "وقالت اليونسكو في بيان ان لجنة . بالخطر
 ١٠ حزيرانويستمر حتى ٣٠دة بالخطر خالل اجتماع في باكو بدأ في من قائمة االبنية المهد

المسؤولين عن الكنيسة مع المسؤولين الفلسطينيين يشرفون على أعمال نوعية "واشارت الى ان ."تموز
وتقع الكنيسة في مدينة بيت لحم جنوب ."لترمم السقف والواجهات الخارجية والفسيفساء واألبواب

والكنيسة مقصد سياحي . ٣٣٥لة وقد بناها اإلمبراطور البيزنطي قسطنطين عام الضفة الغربية المحت
  .مهم خالل فترة اعياد الميالد وخصوصا المغارة حيث تقول االناجيل ان المسيح ولد هناك

  ١٠ص/٣/٧/٢٠١٩الرأي 
*** 

  اعتداءات
   بحراسة مشددةاألقصىمستوطنا يقتحمون المسجد  ٥٥

 

المغاربـة   وطنا، اليوم الثالثاء، المسجد األقصى المبارك من باب مست٥٥  اقتحم– وفا – القدس
ونفذ المستوطنون جوالت استفزازية في     .بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل       

 شروحات حول أكذوبة الهيكل المزعوم قبل مغادرة المـسجد مـن جهـة بـاب                إلىالمسجد واستمعوا   
  .السلسلة

  ٣/٧/٢٠١٩الحياة الجديدة 
***  

  لصالح االستيطان) إمبريال القدس(قرار بإخالء 
 

 في القدس المحتلة محمد الدجاني قرارين "امبريال"سلمت سلطات االحتالل مدير ومستأجر فندق 
 ماليين شيقل وذلك بدل ١٠االول بإخالء الفندق وتسلميه للجمعيات االستيطانية، والثاني بدفع مبلغ 

 إن مندوباً من المحكمة الرأي حتى يوماً هذا، وقال الدجاني لـ ٢٠٠٥ استخدام الفندق منذ العام
يذكر .المركزية في القدس المحتلة قام بتسليمي القرارين الذي يتضمن مهله لمدة شهر من تسلمه القرار

 يقع في ساحة عمر بن الخطاب المدخل الرئيس للبلدة القديمة من الجهة الغربية، "امبريال"ان فندق 
 غرفة سياحية مطلة على كافة ارجاء البلدة القديمة، وبني الفندق من ٤٨دق من طابقين وويتكون الفن



 
١٠

وسرعان ) لوكندا مرقص( حيث عرف في بدايته باسم ١٨٨٩قبل بطريركية دير الروم االرثودوكس عام 
د الملك وبنى الفندق فوق بركة اثرية من عه) امبريال الجديد(واخيرا ) غراند الجديد(ما تغير االسم الى 

هيرودوس، وكان الفندق يعتبر من افخم الفنادق بالقدس، وتعود حقوق ادارة الفندق الى عائلة الدجاني 
  .المقدسية

  ١٠ص/٣/٧/٢٠١٩الرأي 
*** 

  أسلحة فلسطينيا بالضفة والقدس ويزعم مصادرة ٣٤االحتالل يعتقل 
 

 فـي  وتفتـيش  دهم حملة ء،الثالثا اليوم فجر اإلسرائيلي االحتالل جيش شن – سما – اهللا رام
 ١٢و بالـضفة  ٢٢ فلـسطينيا  ٣٤ اعتقـال  تخللهـا  المحتلتين والقدس الغربية بالضفة مختلفة مناطق

 ...قتالية ووسائل أسلحة ضبط االحتالل زعم فيما بالقدس،

 فـي  مقدسـيين،  شبان ١٠ المتأخرة الليل بساعات االحتالل شرطة اعتقلت القدس، محافظة في
 .العيسوية بلدة من خروجهم لخال لهم نصب كمين

 اعتقلت االحتالل قوات إن محمود، محمد حلوة وادي معلومات مركز في القاصرين محامي وقال
 وأوضـح .العيسوية  من شابين اعتقلت كما العيسوية، من خروجهم فور الطور من مقدسيين شبان ١٠

 وحمـزة  الهوى، أبو سامي أميرو الهوى، أبو كمال خليل :هم المعتقلين ان حلوة وادي معلومات مركز
 خالـد  ومجـدي  عـشاير،  أحمد ومحمود غنام، أبو طارق ومحمد الهدرة، خالد وأسامة خويص، زكي

 عبيد أيمن وعدي غنام، أبو خالد ومحمد غنام، أبو محمد ومصطفى الهوى، أبو أحمد ومحمود الهدرة،
  .عبيد أحمد ومحمد

  ٢/٧/٢٠١٩سما اإلخبارية 
*** 

   مقدسيين بينهم طبيب من مركز عمله٧االحتالل يعتقل 
 

أنحـاء    اليوم الثالثاء، سبعة مـواطنين مـن  اإلسرائيليقوات االحتالل  اعتقلت – وفا – القدس
 وطالـت .المدينة للتحقيـق معهـم    مراكز تابعة لها فيإلىمتفرقة في مدينة القدس المحتلة وحولتهم 

سـلوان جنـوب المـسجد     ن اللوزة الطبي في بلدةاالعتقاالت الدكتور عماد شبانة بعد اقتحام مركز عي
وادي الربابة ببلدة سـلوان، والـشقيقين    من حي)  عاما٢٧(األقصى المبارك، وطارق سعادة العباسي 

نفـس   وفـي .حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة ، من)عاما٢١ و١٦(رمزي ولؤي جعابيص 
فـادي  : القدس المحتلـة، وهـم   لدة العيسوية وسطالسياق، اعتقلت قوات االحتالل ثالثة مواطنين من ب

  .طارق العيساوي، وصالح نعيم محيسن، وأمير درباس
  ٣/٧/٢٠١٩الحياة الجديدة 



 
١١

  ٢٠١٨ فلسطينياً منذ آذار ١١إسرائيل تحتجز جثامين : مركز حقوقي
  

 ١١ تواصل احتجاز جثمان  أفاد مركز حقوقي فلسطيني، أن سلطات االحتالل - بترا -غزة 
 . أطفال، وذلك منذ تاريخ الثالثين من آذار من العام الماضي٣طينياً من قطاع غزة، من بينهم فلس

واستنكر مركز الميزان لحقوق اإلنسان بشدة االنتهاكات الصهيونية المتواصلة بحق المدنيين 
  .يةالفلسطينيين في قطاع غزة، مستنكراً في الوقت ذاته سياسة احتجاز جثامين الشهداء الالإنسان

وأكد في بيان اليوم الثالثاء، أن سياسة احتجاز الجثامين تنتهك الحقوق األساسية للمتوفّي 
وعائلته، وتتسبب بمعاناة إضافية لذويه في شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يحظره القانون 

  .الدولي
 اشتيوي  الصهيونية سلمت اليوم جثمان الطفل إسحاق عبد المعطي وكانت سلطات االحتالل

  ).إيرز(، من محافظة رفح جنوب قطاع غزة لذويه عبر حاجز بيت حانون ) عاما١٦ً(
وطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفاعل لوقف االنتهاكات الصهيونية والضغط 
على سلطات االحتالل لإلفراج عن باقي الجثامين المحتجزة، وتمكين ذويهم من إلقاء النظرة األخيرة 

  .عليهم ودفنهم بطريقة الئقة
  ٢٦ ص٣/٧/٢٠١٩الغد 

*** 

   في القدس المحتلة مهددة باإلنهيارةعشرات المنشآت الفلسطيني
 

 حذر الفلسطينيون من تهديد قد يتسبب بانهيار عشرات المنشآت - عمان -ن نادية سعد الدي
جريها سلطات االحتالل السكنية والتجارية الفلسطينية في القدس المحتلة نتيجة الحفريات التي ت

اإلسرائيلي أسفل األحياء العربية، وتحت المسجد األقصى المبارك إلقامة شبكة أنفاق واسعة وتعزيز 
  .األنشطة االستيطانية

عشرات المنازل والمنشآت في سلوان "سلوان الفلسطيني إن / وقال مركز معلومات وادي حلوة
ات اإلسرائيلية أسفل األحياء السكنية، بهدف تدشين وحي وادي حلوة مهددة باالنهيار، بسبب الحفري

  ."شبكة األنفاق الممتدة تحت القدس القديمة، فضال عن تمرير المشاريع االستيطانية
سلطات االحتالل تواصل أعمال الحفر في شبكة أنفاق "وأضاف المركز، في تصريح أمس، إن 

بشارع حي وادي حلوة الرئيس تجاه متشعبة أسفل حي وادي حلوة، تبدأ من منطقة العين مرورا 
 وصوال إلى ساحة "مدينة داود" والبؤرة االستيطانية "ساحة باب المغاربة/ مشروع كيدم االستيطاني"

  ."السور الغربي للمسجد"البراق 



 
١٢

أعمال الحفر أسفل حي وادي حلوة ال تتوقف، بأدوات ثقيلة وأخرى خفيفة، حيث "وأوضح بأن 
  ".فل األرض، ومن ثم نقلها بشاحنات مخصصةيتم تفريغ األتربة من أس

، والذي افتتحته سلطات االحتالل قبل أيام "درب الحجاج"ونوه المركز إلى أن النفق المسمى 
، شارع العين، وصوال إلى منتصف طريق وادي "عين سلوان"يبدأ من "بحضور دبلوماسي أميركي، 

حيث سيتم االنتهاء منه بعد حوالي العام  أمتار، ٧ مترا وعرض ٣٥٠ بطول "ملعب وادي حلوة"حلوة 
  ."غداة بلوغه ساحة باب المغاربة

 عاما، مما أدى إلى حدوث ١٣حفر وشق األنفاق متواصل أسفل حي وادي حلوة منذ "وأفاد بأن 
الشارع الرئيس ومسجد "انهيارات أرضية واسعة وتشققات وتصدعات في مناطق عدة بالحي، وخاصة 

 من ما "بالخطرة" منازل صنفت ٥ منزال جزئيا، وأكثر من ٨٠تضرر أكثر من ، فضال عن "وروضة الحي
  ."يسمى بلدية االحتالل بعد تضرر أساساتها

الماضي، السيما في ) مارس(االنهيارات الخطيرة التي وقعت في آذار "وأشار المركز إلى أن 
، تقع فوق مسار النفق "لكنيسة للروم األرثوذكس"أرضية ملعب حي وادي حلوة وسوره، وأرض تابعة 

  ".المفتوح
وكانت سلطات االحتالل قد دشنت مؤخرا، بحضور السفير األميركي لدى الجانب اإلسرائيلي، 
ديفيد فريدمان، والمبعوث األميركي للمنطقة، جيسون غرينبالت، نفقا استيطانيا مدعما باعمدة حديدية 

 المفضي للمسجد األقصى "المغاربةباب "راسخة وممتدا تحت سلوان، في القدس المحتلة، صوب 
المبارك، وصوال للقدس القديمة، عبر حفريات أثرية عميقة تحت سطح األرض، مستمرة منذ ست 

  .سنوات
 االستيطانية، الذراع الحكومية اإلسرائيلية لتنفيذ النفق، بأن النفق، المسمى "إلعاد"وتزعم جمعية 

، المزعوم، من القرن األول ميالدي، "الهيكل الثاني"، يعد جزءا من مسار الحجاج إلى "درب الحجاج"
  . حسب ادعائهم"المعبد"حيث مر فيه حجاج 

وعلى صعيد الميدان الفلسطيني المتفجر؛ فقد واصلت سلطات االحتالل عدوانها ضد الشعب 
الفلسطيني، متصل، عبر شن حملة واسعة من االقتحامات والمداهمات، التي اسفرت عن اندالع 

  . ووقوع العديد من اإلصابات واالعتقاالت في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلةالمواجهات
قوات االحتالل اعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين من "وقال نادي األسير الفلسطيني إن 

القدس المحتلة، وسبعة طالب من جامعة بيرزيت، كما اعتقلت آخرين من مدن الخليل وقلقيلية وسلفيت 
  ." لحم ورام اهللاوبيت



 
١٣

واقتحم االحتالل قرية دوما، جنوب مدينة نابلس، وداهم عددا من منازل المواطنين وعبث 
بمحتوياتها واعتقل عددا من أفرادها، أسوة بما حدث في بلدة عورتا، ومنطقة بالطة البلد في نفس 

  .المدينة، عدا مخيم الجلزون، قضاء مدينة رام اهللا
واجهات عنيفة مع قوات االحتالل، أثناء اقتحامها حي الطور، مما وشهدت بلدة العيساوية م

  .أسفر عن وقوع العديد من االصابات واالعتقاالت بين صفوف المواطنين الفلسطينيين
وقد صاحب ذلك العدوان اإلسرائيلي ارتفاع في وتيرة اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد 

  .ان في أوقات متواترةاألقصى، فضال عن مواصلة منع رفع األذ
 ٢٩٤سلطات االحتالل منعت رفع األذان "وقالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إن 

وقتا في الحرم االبراهيمي الشريف خالل الستة شهور الماضية من العام الجاري؛ تحت ذرائع وحجج 
  ."واهية

 وقتا، ولم يكتف ٥١ذان في الحرم االحتالل منع رفع األ"وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن 
بذلك، بل وفي اعتداء صارخ أقدم مستوطن على قص شجرة زيتون معمرة من ساحته الخارجية، 
واعتدى آخرون من المستوطنين على صالحيات موظفيه، وقاموا بخلع بالط قديم أمامها في الساحات 

  ."الخارجية
سلطات االحتالل دأبت، منذ احتاللها لمدينة الخليل، على تنظيم زيارات دائمة "وبينت أن 

، واستولت على "التراث اليهودي"للمستوطنين إلى الحرم اإلبراهيمي الشريف، وأدرجته ضمن قائمة 
  ."مساجد ومقامات وآثار إسالمية

 على إغالق الحرم الستة شهور األولى من هذا العام شهدت إقدام قوات االحتالل"وأضافت إن 
بعيد "أمام المصلين، مقابل تأمين الحماية األمنية للمستوطنين المتطرفين ألغراض استباحته، واالحتفاء 

 اليهودي ليومين متتالين، عدا إضرام النيران بجوار الحرم من الجهة الشرقية، ما نتج عنه "الفصح
  ."تشوه بالجدار، ودخول الدخان لجميع أروقة المسجد

 االحتالل ومستوطنوه تدنيسهم للحرم اإلبراهيمي، سواء باقتحامه أم االحتفاء بأعيادهم وواصل
داخل باحاته، فيما أقدم المستوطنون على تنفيذ الحفريات العميقة أمام وقف البديري، والذي يقع عند 

  .البوابة الرئيسية للحرم، بهدف إحكام السيطرة الكاملة عليه
، وغيره من المقدسات الدينية، مرفوضه "اإلبراهيمي" االحتالل بحق إجراءات"وأكدت الوزارة أن 

صوت الحق سيبقى يصدح من مآذن "، مشددة على أن "ومدانة، حيث ال يحق لالحتالل التدخل بشؤونه
  ."األقصى واإلبراهيمي، وسائر المساجد، في ظل صمود الشعب الفلسطيني وثباته في أرضه ووطنه

  ٢٦ص ٣/٧/٢٠١٩الغد  
***  
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  تقارير

  أسرة أميركية تدعم االستيطان واليمين المتطرف

   وتمول شراء ممتلكات فلسطينية
 

" ديوتي فري أمريكا شوبس"تمول أسرة فاليك من فلوريدا، مالكة سلسلة متاجر األسواق الحرة 
ء بسخاء مشاريع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، كما تمول جمعيات استيطانية تنشط في شرا

 .ممتلكات فلسطينية، وتقدم الدعم لليمين المتطرف في إسرائيل

 مليون دوالر ٥,٦أن األسرة تبرعت بما ال يقل عن " أسوشييتد برس"أظهر تحقيق أجرته 
لمنظمات استيطانية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، خالل العقد الماضي، حيث مولت 

 .تماعية كما مولت قضايا ذات صلة باليمين المتطرف في إسرائيلمعابد ومدارس ومؤسسات خدمات اج

تدعم أسرة فاليك تجمعات المستوطنين المتطرفة في الخليل، والتي يضم العديد من األتباع 
المعروفين للراف مئير كهانا، والذي أخرج خارج القانون في إسرائيل، وحظرت حركته في الواليات 

 .١٩٩٠، قبل مقتله في نيويورك عام "ابيةمنظمة إره"المتحدة باعتبارها 

كما تدعم األسرة جماعات يهودية تشتري سرا ممتلكات فلسطينية في القدس الشرقية، كما 
 .تساعد في تطوير موقع استيطاني غير مرخص في الضفة الغربية

 .ذلك الموقع االستيطاني حصل على ترخيص من السلطات اإلسرائيلية بأثر رجعي

لليهود في أكثر المواقع قدسية وإثارة " هيكل ثالث"رة جماعات تنادي بإقامة كما دعمت األس
 .للنزاع في القدس

وبحسب التقرير، فإن أسرة فاليك منحت رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أكثر من 
 ."الليكود"أي جهة تبرع أخرى، وتبرعت لزعماء آخرين في حزبه 

عبر محاميه، قال سايمون فاليك، الذي تحدث نيابة عن " رسأسوشيتد ب"وردا على أسئلة 
ينبغي أن يتمكن اليهود من الحياة في أي مكان في األرض المقدسة، سواء كان ذلك في "األسرة، إنه 

 ."إسرائيل أو في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل إلى حوزتها أو في الضفة الغربية

عم أن كافة الجماعات التي يدعمها تقوم بأي شيء يخالف وأدان سايمون فاليك أعمال العنف وز
 .القانون اإلسرائيلي

فكرة أن مجرد وجود حياة يهودية في أي :" وقال فاليك، ومقر شركاته في ميامي، فلوريدا
  ."منطقة جغرافية عائق أمام السالم ال نراها منطقية

  ٣/٧/٢٠١٩  ٤٨عرب 
*** 
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  آراء عربية

 ة للعرب للخروج من أزماتهمالقضية الفلسطينية أولوي

 جواد الحمد

تتزايد األزمات العربية اليوم بدءاً باألزمة السورية، والليبية، واليمنية، وانتهاء بأحدثها وهي 
ة، مثل مصر والسودان والجزائر، من مشاكل واحتقانات داخلية األزمة الخليجية، كما تعاني دول عربي

وهي في المجمل أزمات تركت آثارها . تُلقي بظالل ثقيلة على فاعليتها على المستويين اإلقليمي والدولي
مما شجع اإلدارة األمريكية على . السلبية على الوضع العربي وقضاياه، وخصوصاً القضية الفلسطينية

ومع .  رؤيتها لتسوية القضية الفلسطينية أو باألحرى تصفيتها تحت مسمى صفقة القرنالمبادرة بطرح
ذلك، تبقى القضية الفلسطينية القاسم المشترك الذي ما يزال يجمع العرب، بصرف النظر عن بعض 

ا ومن هنا يسعى هذ. المحاوالت إلعادة تعريف العدو ومصدر التهديد المتفق عليه عربياً بأنه إسرائيل
التحليل إلى التنبيه على أهمية هذا القاسم المشترك وبما يشكّله من فرصة أمام العرب ليتِّحدوا عليها 

  .كقاعدة انطالق باتجاه الخروج من أزماتهم
   على القضية الفلسطينية مخاطر سياسات الواليات المتحدة الجديدة

 من قبل، لكن هذه المرحلة التي تتعرض القضية الفلسطينية لمخاطر جمة كما تعرضت لها مراراً
يتحالف فيها اليمين الصهيوني المتطرف في إسرائيل والصهيونية المسيحية في الواليات المتحدة تشكّل 
منعطفاً ربما أكثر خطورة، خاصةً أن الظروف العربية الداخلية تمر كذلك بعملية تفكيك وتناحر صراع 

بما يعد تحول سياسات دول عربية نحو محاربة إيران إلى محاور، وخالفات في كثير من الملفات، ور
.  اإلسرائيلي والمصلحة العربية-جانب إسرائيل انحرافاً استراتيجياً عن بوصلة القضية والصراع العربي

يضاف إلى ذلك الخالفات الفلسطينية التي طال أمدها في ظّل غياب أي جهد عربي ناجح إلنهائها، األمر 
  .وقف السياسي العام لألطراف السياسية الفلسطينية على المستوى الدوليالذي يضعف الم

ويصر األمريكيون على اتخاذ سياسات وقرارات تتساوق مع توجهات إسرائيل المتطرفة حتى لو 
تناقضت تماماً مع كل ما يتعلق بالصراع في القانون الدولي، وإن االعتراف بالقدس المحتلة عاصمة 

 الجوالن المحتّل جزء من إسرائيل يدلّل على نمطية العقلية واإلدارة األمريكية وكيفية لدولة إسرائيل وأن
ولذلك فإن . ١٩٦٧تعاملها مع القضية الفلسطينية ومسألة االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية عام 

البة دول جهود اإلدارة الحالية منصبة على تفكيك ملفات القضية واتخاذ مواقف حاسمة تجاهها ومط
   .العالم بتبنّيها دون تطبيق القانون الدولي خالفاً لما درجت عليه اإلدارات السابقة

وعلى الصعيد نفسه اعتبرت اإلدارة األمريكية أنّه ليس على الدول العربية، مثل دول الخليج 
دفاع عنها، واألردن ومصر، القبول بهذه التوجهات التدميرية للقضية فحسب، بل تبنّيها وترويجها وال

والضغط على الفلسطينيين للقبول بها والتوقف عن المطالبات التاريخية أو السياسية، والتخلي عن دعم 
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ولذلك . أي مقاومة وسعي إلنهاء االحتالل ونيل الحقوق الفلسطينية، ولو حتى في كواليس األمم المتحدة
خطر التصفية أو التسويات الظالمة يمكن القول بأن القضية الفلسطينية في مثل هذه الظروف تتعرض ل

  .في أحسن األحوال
ومع كل هذه اإلشكاالت والمخاطر، إال أن الفلسطينيين بكل اتجاهاتهم، رسمياً وشعبياً، واألردن 
كذلك بكل اتجاهاته رسمياً وشعبياً، يرفضون تماماً التعامل مع مثل هذه التوجهات، ويدفعون ثمناً باهظاً 

  .لمواقفهم هذه
 فإن نجاح السياسات األمريكية الجديدة في خلق واقع دولي، وفرضه على الشعب ولذلك

الفلسطيني أو على األردن، ال يحظى باحتماالت عالية، والتجربة التاريخية تؤكد أن الشعب الفلسطيني، 
وبدعم من الشعب األردني والشعوب العربية، أفشَل محاوالت مختلفة للتصفية أو التسويات الظالمة 

لقضية والشعب، ولذا فالشعب الفلسطيني هو حجر األساس في مواجهة االحتالل واإلدارة األمريكية، ل
ولذلك سارع األردن الرسمي باالستقواء بالشعب األردني بكل قواه وأطيافه، وبادرت الحركة اإلسالمية 

وافقات تتزايد في والقوى السياسية في األردن بالوقوف إلى جانب الدولة وتأييد موقفها، وبدأت الت
المجتمع األردني لتصليب الجبهة الداخلية أمام صفقة القرن ورفض الوطن البديل، وعلى الصعيد 
الفلسطيني، ورغم االنقسام القائم، إلّا أن الضغوط األمريكية تشكل فرصة للتوحد على موقف واحد 

  . أي قرارات أمريكيةوجبهة واحدة، بعيداً عن أي خالفات، وهو ما يشكل عقبة حقيقية أمام
   ضربة للقضية الفلسطينية "إسرائيل"التطبيع العربي مع 

إن أي عالقة من أي نوع وبأي مستوى مع إسرائيل تشكل دعماً للمشروع الصهيوني، وتشكل 
واليوم تسود . طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني ومقاومته لالحتالل، وهذه المعادلة هي مرجعية القياس

لسياسيةَ العربيةَ حالةٌ من عدم اإلدارك للعدو وحقيقته، مع فقدان التوازن في سياسة بعض الدول البيئةَ ا
بسبب الخالفات البينية، وبسبب األكاذيب اإلسرائيلية تجاهها بأنّها ستقف معها ضد إيران، وبسبب 

. لتحقيق مصالحهاالضغوط األمريكية على هذه الدول العربية بأن التطبيع مع إسرائيل يشكل المعبر 
وينبغي التذكير هنا، وحتى ال ينسى العرب، بأن الواليات المتحدة وقّعت االتفاق النووي مع إيران ولم 
تستشر أي دولة خليجية أو عربية، وأن اإلدارة التالية ألغت االتفاق من جانب واحد ولم تستشر كذلك 

 وإسرائيل مع إيران ال عالقة لها بمصالح العرب، وال أياً من العرب، ولذلك فإن عالقات الواليات المتحدة
تأخذ بعين االعتبار تحقيق األمن واالستقرار العربي كما يزعمون، وإن الذي مكّن إليران في العراق هي 

لدعم قواتها ) إيران غيت(الواليات المتحدة، كما أن إسرائيل زودت إيران بصفقات سالح ضخمة 
ولذلك فإن التطبيع مع إسرائيل لن يجلب . ١٩٨٨-١٩٨٢عراق خالل الفترة العسكرية في حربها مع ال

األمن واالستقرار ألي دولة عربية كما لم يأت به لغيرها من قبل، ولن ينهي تطلعات وسياسات إيران 
  .في المنطقة كما ثبت تاريخياً
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ي احتواء تزايد  ف٢٠٠٧وإن لمسألة إيران حلوالً أخرى ناجحة كما فعلت السعودية وقطر عام 
أخطار الحرب بين الطرفين بمبادرة خليجية، حيث دعت القمة الخليجية في الدوحة آنذاك الرئيس 
اإليراني، واستقبله في المطار الملك عبد اهللا بن عبد العزيز والشيخ حمد آل ثاني، ونجحت الدبلوماسية 

ية الحقة بين الطرفين لتطوير الحالة الخليجية العربية في نزع فتيل المواجهة، وتمت عمليات دبلوماس
إلى عالقات سلمية وتعاون اقتصادي بديالً عن الحرب التي تدمر الجميع، لكن هذا النهج عند الطرفين لم 

  .يستمر لألسف
ومن ناحية ثانية، تعاني إسرائيل اليوم من ضيق شديد في البعد االستراتيجي، وهي عاجزة عن 

 حتى في ظّل االنقسام، فال هي على حال مستقر في خط المفاوضات مع التعايش مع اإلشكال الفلسطيني،
حركة فتح وحلفائها، وال هي على حال مستقر في خطّ المقاومة حتى في ظّل الحصار القاهر على قطاع 
غزة، إضافة إلى تزايد إشكالية عالقاتها مع تركيا الدولة اإلقليمية الكبرى في المنطقة، وما تزال تتحسب 

ياسات إيرانية قادمة تطال أمنها الخاص وليس أمن دول الخليج، ما يجعلها تسوق أي تطبيع معها ألي س
، وعلى أي مستوى، وكأنّه انفراجة استراتيجية للحصار والمقاطعة العربية، ولكنّه في )أي إسرائيل(

لها لفلسطين ولقهر الميزان العربي السليم يشكّل دعماً الستمرار عدوانية إسرائيل وإطالة أمد احتال
الشعب الفلسطيني وتهويد القدس، فضالً عن أن أي توجه للتطبيع مع إسرائيل ال يخدم أي مصالح 

  .لذلك فإن هذه التوجهات تشكّل توهماً في تحقيق مكاسب وهمية. وطنية أو قومية عربية
مت من العرب إلسرائيل وقد فشلت كل الجهود التطبيعية واإلغراءات المالية والسياسية التي قُد

، حيث فشلت ٢٠٠٢، بما في ذلك المبادرة العربية للسالم عام ١٩٧٨وتوقيع المعاهدات معها منذ عام 
في تغيير استراتيجية ونهج إسرائيل في استمرار عدوانها على الفلسطينيين وحقوقهم وأرضهم، بال أي 

كما أن أي محاوالت . اسي القفز عنهاوهي دروس ال يمكن ألي مراقب سي. احترام ألي موقف عربي
تطبيعية مع إسرائيل ال تصب على اإلطالق في مصلحة القضية الفلسطينية وال تخدم حتى عملية السالم 
المتوقفة، بل تخدم تنامي قوة ونفوذ اليمين اإلسرائيلي المتطرف الذي ال يؤمن بالسالم على اإلطالق، 

 إنّما تشجع سياساتها التهويدية والمعادية للعرب والفلسطينيين )بالتطبيع مع اسرائيل(وبالتالي فهي 
  .وتعقّد حّل القضية السياسي المزعوم

   أزمة الخليج والقضية الفلسطينية
 منعطفاً مؤثراً على دول مجلس التعاون الخليجي وعلى العالم ٢٠١٧شكّلت أزمة الخليج عام 

 أن دوالً عربية أصبحت قابلة لالبتزاز على صعيد العربي، وشكّلت تبايناً خطيراً في المواقف لدرجة
، وهو ما شجع "مكافحة اإلرهاب"العالقة مع إسرائيل وموقفها من القضية الفلسطينية وما يسمى أمريكياً 

ونظراً لعدم قدرة آليات . الرئيس األمريكي للضغط على كثير من الدول العربية للحماية من خطر إيران
 والجامعة العربية وغيرهما على التوصل لحّل األزمة فقد شكلّت جزءاً محزناً مجلس التعاون الخليجي
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وسلبياً في المشهد العربي، وأضعفت الموقف العربي لمواجهة السياسات الغربية المعادية من جهة، 
وسياسات إيران في اختراق المنطقة من جهة أخرى، وفي مواجهة السياسات الصهيونية واألمريكية 

التي تدم ر القضية الفلسطينية أيضاً، وأضعفت الموقف العربي إزاء موجة اإلرهاب العالمية ضد
المسلمين، وحمالت نشر الكراهية ضدهم في كل مكان فيما يعرف باإلسالموفوبيا، ناهيك عن استنزاف 
دول الخليج ذاتها على الصعيد االقتصادي واإلعالمي والسياسي، وبناء فجوة بين شعوبها، وتنامي 

  .أدوار دول إقليمية غير عربية على حساب العرب في كثير من أزمات المنطقة
ولذلك فإن استمرار . كما أضعفت دور المجلس في العمل على بناء االستقرار واألمن في المنطقة

وتفاقم أزمة الخليج يشكّل ِمعول هدم للمصالح العربية ومن ضمنها الخليجية، وتوفر الفرصة للطامعين 
م العربي وثرواته لتحقيق العديد من أهدافهم على حساب أهداف األمة العربية ومصالحها وخاصة بالعال

وبالتحليل المنهجي فإن هذه النتائج والتداعيات . فيما يتعلق بثروات دول مجلس التعاون الخليجي جميعاً
ئيليين لفرض تصوراتهم تشكل عامالً سلبياً إزاء القضية الفلسطينية وتتيح الفرصة لألمريكيين واإلسرا

  .بشكل أكثر جرأة من ذي قبل
   الدور العربي الالزم لحماية القضية الفلسطينية

القضية الفلسطينية اليوم بحاجة إلى استراتيجية عربية مختلفة، ومواقف عربيٍة أكثر جدية 
نية تستند أساساً والتزاماً في الواقع، وليس فقط في قرارات الجامعة العربية ورقياً، والقضية الفلسطي

على الشعب الفلسطيني الثابت في أرضه والمقاوم باستمرار لالحتالل، ولذلك فإن على العرب حكومات 
ثبات الشعب (وحركات سياسية وأحزاباً وتيارات فكرية أن تعمل على تقوية هذا العامل االستراتيجي 

لكامل له في الداخل والخارج، وتوفير في تحقيق إنهاء االحتالل بتقديم الدعم ا) الفلسطيني ومقاومته
متطلبات صموده واستمراره في إحياء قضيته، ومواجهة االحتالل إلضعافه ودفعه للتفكير جدياً 

 على األقل، وتأكيد التوافق العربي الرسمي على الحد ١٩٦٧باالنسحاب من األراضي المحتلة عام 
ألراضي المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة األدنى المتفق عليه بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي ل

السيادة على كل هذه األراضي وعاصمتها القدس، وإعادة الالجئين الفلسطينيين والنازحين إلى أراضيهم 
وبيوتهم التي هجروا منها، والعمل على تحقيق تماسك دولي بالتعاون مع دول إسالمية أخرى ما تزال 

ركيا وباكستان وماليزيا وإندونيسيا وإيران، والعمل على توفير مظلة عربية تتمسك بهذا الموقف مثل ت
إلعادة توحيد الصفّ الفلسطيني وخصوصاً بين فتح وحماس وبين الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل 

، وتشجيع العمل ١٩٤٨على المحافظة على قوة وتماسك وضع الفلسطينيين في األراضي المحتلة عام 
طينية في كافة الدول العربية، سواء من الفلسطينيين أو من مواطني هذه الدول، وبالطبع للقضية الفلس

يستلزم هذا وقف كافة أشكال التطبيع مع االحتالل ومقاطعته ليشعر بالتهديد الوجودي، وليفكّر 
بنتائج باالستجابة للضغوط بإنهاء االحتالل، مع عدم اتخاذ سياسات عربية جربت وفشلت تماماً وأتت 
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 أثبتت ٢٠١٩عكسية وبزيادة أمد االحتالل وصلفه وتطرفه، ال سيما أن االنتخابات االسرائيلية في أبريل 
أن األحزاب الصهيونية والناخب الصهيوني حسم أمره في خط اليمين المتطرف الذي ال يؤمن بالسالم 

يولوجية عقائدية وخرافات مع العرب، وال يؤمن باالنسحاب من أي جزء من فلسطين العتبارات أيد
  .تلمودية

ولذلك فإن العمل اليوم يجب أن ينصب من ِقبل من يؤمن بالقضية الفلسطينية على توحيد 
الجانبين الفلسطيني واألردني شعبياً ورسمياً ودعمهما بكل ما يحتاجانه للصمود ومواجهة الضغوط 

ية لالحتالل، إلى جانب المقاومة المسلحة بالحراك السياسي واإلعالمي والقانوني والمقاومة الشعب
  .واالنتفاضة على االحتالل
رئيس مركز دراسات الشرق األوسط، ورئيس تحرير مجلة دراسات شرق : جـواد الحمـد

  أوسطية العلمية المحكمة في األردن
  ١٢ص/٣/٧/٢٠١٩السبيل 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

   سنوات على قتل الفتى أبو خضير٥
  

 ٢/٧/٢٠١٩ - يديعوت ل فريدسون ويشاي فوراتياعي - هآرتس

الدولة بأسرها، وأشعل )  سنة١٦(قبل خمس سنوات بالضبط هز قتل الفتى محمد ابو خضير 
  .اضطرابات عنف أطلقت انتفاضة السكاكين في القدس

منزلهما المجاور . بعد خمس سنوات من القتل بدا حسين وسهى، والدا ابو خضر منهكين
وعلى مدى ثالث سنوات جاءا . ١٦اط مليء بصور محمد الذي اختطف وقتل بعمر للمسجد في حي شعف

الى المداوالت في محاكمة قتلة ابنهما، أما اآلن فبعد أن انتهت المحاكمة وارسل القاتل الى السجن 
حين احرق ". ، يتنهد حسين"وضعنا صعب، صعب جدا". المؤبد وعشرين سنة اخرى، استنزفت قوتهما

كم يمكنني أن . حين نرى صورته نبكي. أما االن فلم تعد لدينا قوة. ياء، في السنة االولىمحمد كنا أقو
في الخامسة صباحا تذهب لتنام ساعة . امه ال تنام في الليالي. اتحدث؟ ال يمكن أن أتحدث عما في قلبي

  ."خمس سنوات وهي لم تنم.  ساعتين وتستيقظ–
 نقل فيها الى مثواهم االخير ثالثة الفتيان ايال يفرح، لقد وقع االختطاف والقتل في الليلة التي

سعى يوسف حاييم بن دافيد واثنان من اقربائه القاصران الثأر من .  عاد شاعر–نفتالي فرانكل وغيل 
ومن هناك اقتادوه الى . عربي، وفي الفجر أمسكوا بابو خضير في قلب حي شعفاط وادخلوه الى سيارة

حين احرق محمد قلنا لعل محمد يكون آخر ". البنزين واحرقوه حتى الموتغابة القدس، سكبوا عليه 
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ال سالم بين العرب الفلسطينيين ". ، يقول االب حسين"من يحرق، ولكن الوضع يصبح أسوأ بكثير
شعب اسرائيل يسير نحو اليمين . ولكن ال يوجد سالم. نتنياهو يمكنه أن يتحدث مع ابو مازن. واسرائيل

  ."اكثر مما ينبغي. مما ينبغيالمتطرف اكثر 
ليس كل اليهود ". ومع ذلك، رغم المأساة الرهيبة التي اجتازاها، فان حسين ليس يائسا

. امس كانت في البحرين دول عربية تريد صنع السالم. يجب صنع السالم. هناك اناس طيبون. متطرفين
كفى، هذا .  االحتالل االكبر في العالم.يجب الخروج من المناطق، إذ ال يمكن أن يكون االحتالل كل الوقت

في السبت القريب، في حدث كبير . "اسرائيل قوة، ومن هو قوي يمكنه أن يصنع السالم. يجب أن ينتهي
في حي شعفاط، سيتم احياء الذكرى السنوية الخامسة للقتل، والذي يشعر الناس بآثاره حتى اليوم، 

  .جتماعيةسواء من الزاوية االمنية أم من الزاوية اال
بعد . لقد أدى القتل الوحشي الى انتفاضة هائلة في اوساط سكان شرقي القدس وعرب اسرائيل

اسبوع ونصف وقعت العملية في الحرم والتي قتل فيها الشرطيان العريف اول هايل سطاوي والعريف 
ن هناك من رأوا كا. فبدأت موجة ارهاب االفراد، التي سميت ايضا بانتفاضة السكاكين. أول كميل سنان

أذكر يوم القتل بشكل واضح وعندما كنت في الطريق الى ". الفترة التي ما بعد القتل كانتفاضة ثالثة
ما كان يمكن الحد أن يتوقع مثل هذا القتل، ولكن ". "الساحة فهمت منذئذ بأن القتل سيكون نقطة انعطافة

فاندالع موجة العنف كان . فترة متوترةعرفت وكذا ضباط في اللواء عرفوا بان الحدث سيقودنا الى 
  ."شبه محتم، حين يدور الحديث عن مثل هذا القتل الوحشي الذي يأخذون فيه فتى عربيا ويحرقونه حيا

ان الشرخ بين سكان شرق وغرب المدينة، والذي تعمق في االيام ما بعد القتل، يبدو ملموسا 
على ايدي شرطي بعد أن )  سنة١٩(د سمير عبيد حتى في هذه االيام حين قتل قبل أقل من اسبوع محم

كل المواجهات في العيسوية تخلف االن مؤشرات ". اطلق كما تدعي الشرطة العابا نارية نحو القوة
، يقول عبد ابو نجمة، من "كراهية ولدت من االحتالل، ولكنها تعمقت أكثر فأكثر بعد قتل ابو خضير

الواقع في القدس منذ القتل هو أن الفتيان يخافون ". ي الحيسكان بيت حنينا ورئيس اهالي المدرسة ف
يوجد خوف ولد . هناك احداث تنسى ولكن قتل ابو خضير ال يمكن أن ينسى. ان يلتقوا اليهود في البقالة

من القتل قبل خمس سنوات وكل حدث كهذا، مثلما في العيسوية، يؤثر على العالقات بين العرب واليهود 
 ."د ممكنا احتمال مثل هذا الواقعفي القدس ولم يع

  ٢٥ ص٣/٧/٢٠١٩الغد 
***  
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 حطمت أخيراً مكانة أميركا.. ضربات المطرقة تحت األرض بالقدس

  هآرتس-عاموس هرئيل 

إن ضربات المطرقة لسفير الواليات المتحدة في النفق تحت األرض في القدس أزالت ثقة 
  الفلسطينيين باإلدارة االميركية فوق األرض

تقريبا كمالحظة هامشية للتوتر االقليمي الكبير، جرى أمس في شرقي القدس احتفال لتدشين 
تركيبة المشاركين في الحدث . ، وهو حفريات أثرية في نفق يوجد تحت قرية سلوان"طريق الحجاج"

 من بين ضيوف. ولكن هناك شيئاً معيناً يميز روح هذه االيام. كانت غريبة جدا مقارنة مع السابق
الشرف كانت زوجة رئيس الحكومة سارة نتنياهو وسفير الواليات المتحدة في اسرائيل دافيد فريدمان 
وشريكه في طاقم المفاوضات األميركي جيسون غرينبالط والملياردير اليهودي األميركي شلدون ادلسون 

  ."اسرائيل اليوم"وزوجته مريم، اصحاب صحيفة 
 بسعادة بالمطرقة ويحطم الحائط الرمزي، الذي بني من فريدمان التقطت له صورة وهو يضرب

موقع للتراث األميركي "في االحتفال وصف السفير الحفريات كـ . اجل احتفال تدشين النفق
لماذا امريكي؟ ألن الموقع يخلد التاريخ من عهد التوراة، الذي على تراثه يستند ايضا . "واالسرائيلي

ب بعيدا في العالقة بين اسرائيل والواليات المتحدة، التي بالتأكيد تعزز هذا تفسير يذه. التاريخ األميركي
  .الشعور بنبض المسيح الذي يمأل اآلن صدور اليمين االسرائيلي

. المصادر االمنية ال تستبعد احتمال حدوث عملية طعن أو دهس في القدس بعد تدشين الموقع
 الشرطة شاب بعد أن أطلق نحوهم االلعاب الوضع في شرقي المدينة هش ايضا، بعد أن قتل رجال

ولكن رغم الفرصة للبدء بمقارنات تاريخية، فمن . النارية في قرية العيسوية في االسبوع الماضي
المشكوك فيه اذا كان تدشين النفق سيؤدي الى اضطرابات بحجم التي اندلعت بسبب تدشين نفق حائط 

الحدث الذي بشر (ارون للحرم، بعد ذلك بأربع سنوات  أو بعد زيارة اريئيل ش١٩٩٦المبكى في ايلول 
الحفريات توجد خارج أسوار البلدة القديمة، وهي ال تعتبر تهديدا مباشرا ). باندالع االنتفاضة الثانية

  .للمسجد االقصى ولم يتم عرضها حتى اآلن على أنها مس بالمقدسات االسالمية
فهي تعزز التحالف بين ترمب ونتنياهو . يةأهمية الصورة من االحتفال باألساس هي رمز

بدء .  وهي تبعد أكثر كل من ال يشارك في هذا التحالف–برعاية الراعي المشترك الملياردير ادلسون 
وهي أيضاً تعزز . من المنافسين السياسيين لنتنياهو في إسرائيل وحتى الحزب الديمقراطي األميركي

في الوقت . ه التحالف بين اإلدارة األميركية والحكومة في القدسشكوك الفلسطينيين المتزايدة أصالً تجا
، "احتالل ومستوطنات"الذي فيه رؤساء طاقم المفاوضات األميركي ينشغلون في شطب ونفي كلمات مثل 

. الفلسطينيون غير متلهفين لشراء االغراءات االقتصادية التي لوح بها رجال ترمب في مؤتمر البحرين
يقوم فيه فريدمان وغرينبالط بالضرب بالمطرقة تحت االرض في القدس تصعب وفي الوقت الذي 

  .رؤيتهما كوسيطين نزيهين فوق األرض
  ١٣ص/٣/٧/٢٠١٩الرأي 


