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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٣  القدس ليست للمساومة وال للمشاركة وحق للمسلمين والمسيحيين فيها أبدي: الطراونة •

  شؤون سياسية

  ٤  من يدعم االستيطان واالحتالل وجرائم الحرب ليس مؤهال للوساطة: عريقات •

  ٥  وروبي سيصدر وثيقة مبادئ بشأن القدساالتحاد األ •

  ٦  صفقة القرن خطرة على األردن وفلسطين: نواب بريطانيون •

  ٧  سنعترف بفلسطين حال وجود مجموعة من االتحاد األوروبي مستعدة: سلوفينيا •

  شؤون مقدسية

  ٨   جدية وفاعلية في المدينة المحتلةأكثرٕمحافظ القدس يدعو إلى حضور عربي واسالمي  •

  تداءاتاع

 شقة استيطانية في القدس ويخلي عائلة من منزلها ٢١٦االحتالل اإلسرائيلي يقرر بناء  •

  ٩  لصالح مستوطن

  ١٠  المحتلة القدس جنوبي الرياضي الثوري نادي يقتحم االحتالل •

  اعتداءات/ تقارير 

  ١١  استيطان القدس يتصاعد •

  تقارير

  ١٢  األقصى دبالمسج وموسيقى عسكرية أحذية .. متواصل التدنيس •

  ١٤  ..لسفارات اإلسرائيلية تنهارا •

  آراء عربية

  ١٥  تحوالت األميركيين واليهود الشبان تجاه إسرائيل •

  ١٦  نتفاضة االثيوبيين تكشف زيف الديمقراطية اإلسرائيليةا •

  آراء عبرية مترجمة

  ١٧  خطر يهددهـا" اإلسرائيلية"العنصرية الداخلية •

  ٢١  !"شرعية"ية بطريقة سرقة األراضي الخاصة الفلسطين •

  ٢٤  "العاد"مالك الغائبين تباع لصالح جمعية أ •



 
٣

  القدساالردن 

  القدس ليست للمساومة وال للمشاركة وحق للمسلمين والمسيحيين فيها أبدي: الطراونة
  

القدس ليست للمساومة “ أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن -  بترا -  عمان
 المسلمين والمسيحيين فيها ثابت وخالد وأبدي، وأن كل محاوالت تهويد القدس لن وال للمشاركة، وحق

  .”تزيدنا إال صالبة

جاء ذلك خالل لقاء الطراونة بدار المجلس أمس؛ أعضاء المؤتمر الوطني األول للشباب، أن 
 إلى تبني أفكار توجيهات جاللة الملك ومبادرات سمو ولي العهد األمير الحسين بن عبد اهللا تدفعنا دوما“

  .”ٕالشباب، واشراكهم الفاعل في العملية السياسية وتمكينهم ودعمهم

ًولفت إلى أن تلك المسؤولية ملقاة أيضا باألساس على الحكومة، كي تنهض بواقع الشباب، مبينا 
ة؛ الداعية ًالمجلس منفتح أمام المبادرات والملتقيات والمؤتمرات الشبابية كافة، امتثاال للرؤية الملكي“أن 

  .”دوما للنهوض بواقعهم وتلبية تطلعاتهم

آمل أن تحقق “ًوبارك الطراونة خطوة الحكومة بإطالق االستراتيجية الوطنية للشباب، قائال 
االستراتيجية غاياتها في نهضة حقيقية وفاعلة، تلبي طموحات وواقع الشباب الذي ال يحتاج سوى لثقة 

تحديات، وأنه قادر على إحداث فارق في المشهد برمته، وأن له من ٕوارادة، ليبرهن أنه على مستوى ال
  .”ُاألثر ما يمكنه من النهوض بمسار التنمية الشاملة

ولفت إلى أن المؤتمر اليوم وسعيه للقاء البرلمانيين والمعنيين للوقوف على ما يحيط بالمملكة من 
ن من تحديات وضغوطات، جراء مواقفه يدل على الحرص والوعي حيال ما يحيط بمستقبل األرد“تحديات 

الصلبة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ويبرهن أن شبابنا على درجة عالية من اإلدراك، فاألوطان 
  .”تنتصر حقا بشبابها

لدى الحديث عن أي صفقة مزعومة، أو مخطط يستهدف قضيتنا المركزية، فأنتم تدركون “وتابع، 
د اهللا الثاني، كنا وسنبقى على جبهة الحق ثابتين، ال نحيد عن ثوابتنا بدعم بأننا بقيادة جاللة الملك عب

  .”األشقاء الفلسطينيين، حتى ينالوا حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني

قالها األردن بصوت واضح وقد مأل األرجاء والدنيا بأكملها، بأننا لن نرضخ “ومضى بالقول 
 فالقدس عقيدة ونبض ووجدان، وسنبقى ما بقي النبض فينا، للضغوطات، مهما تعالت ومهما اشتدت،

األوفياء لترابها الطهور فخورين بحمل مليكنا ألمانة الوصاية الهاشمية على مقدساتها نيابة عن األمتين 
  .”العربية واإلسالمية

ة وجدد الطراونة التأكيد بأن مجابهة التحديات، عنوانه طريق واحد، طريق االلتفاف حول القياد
الهاشمية، وتمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم االرتهان ألصوات التشكيك، 



 
٤

والوقوف خلف جيشنا وأجهزتنا األمنية التي كان لها في سجالت الشرف والبطولة على أسوار القدس، ما 
  .يبعث على االعتزاز والفخر

لى تجاوز التحديات، مثلما تجاوز األصعب وأكد أن األردن بهمة وسواعد ووعي أبنائه، قادر ع
  .منها، وطالما أن شبابه على درجة عالية من الوعي

وثمن رئيس المؤتمر الدكتور محمد البدور انفتاح المجلس على المبادرات والمؤتمرات والملتقيات 
إلى أهمية تهيئة الشبابية كافة، الفتا إلى أن خطوة مجلس النواب تنسجم مع الرؤية الملكية، الداعية دوما 

وعرض لجملة تحديات وعقبات تقف .كافة السبل الناجعة التي من شأنها إبراز دور الشباب والنهوض بهم
  .أمام واقع الشباب، مبينا أن مواصلة اللقاء بالبرلمانيين يسهم بإثراء منظومة التشريعات ذات العالقة

رة المؤتمر للمجلس، ولقاء رئيسه، تأتي ضمن وبين مقرر المؤتمر النائب السابق أحمد الجالودي؛ أن زيا
سلسلة حوارات يعقدها المؤتمر، الفتا إلى أن اللقاء يأتي على درجة عالية من األهمية، لتأكيد الثوابت 

  .ٕالوطنية وايضاح الرؤية لدى الشباب تجاه قضايا مهمة، على رأسها القضية الفلسطينية

مر الدكتور خلف الزيود، أهمية رفد ودعم الشباب، وأكد رئيس الهيئة االستشارية العليا للمؤت
الشباب الحضور؛ .باعتبارهم جيل المستقبل الواعد، داعيا لتهيئة السبل لدعمهم في المشاركة السياسية

أكدوا اعتزازهم بالموقف الملكي تجاه القضية الفلسطينية والقدس، معربين عن رفض أي محاولة للمساس 
  .قدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريفبالوصاية الهاشمية على الم

وناشدوا الشباب العربي لتشكيل منصة إعالمية، تهدف إلى توحيد الجهود الداعمة للقضايا العربية 
والحق الفلسطيني، وعرضوا لسلسلة تحديات تواجه القطاع الشبابي، بخاصة ظاهرتي الفقر والبطالة، 

  . القطاعين العام والخاص للحد من البطالةمؤكدين أهمية إيجاد شراكات فاعلة بين

  ٢ ص١١/٧/٢٠١٩الغد 

***  

  شؤون سياسية

  من يدعم االستيطان واالحتالل وجرائم الحرب ليس مؤهال للوساطة: عريقات
 

عريقـات إن مـن  أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب قال – وفا – اهللا رام
يكـون مـؤهال للوسـاطة أو الـشراكة فـي أي  ل، والضم، وجرائم الحرب، ال يمكـن أنيدعم االستيطان، واالحتال

السكرتير العـام  عريقات، خالل لقائه وفدا برلمانيا من مجلس العموم البريطاني، ومبعوث وأكد .عملية سالم
صبح ميالدونـوف، كـال علـى حـدة، أنـه عنـدما يـ  نيكـوالياألوسـطلألمم المتحـدة لعمليـة الـسالم فـي الـشرق 

تـدمير القـانون ) جـرين بـالت وفريـدمان: فريـق كوشـنير(لتحقيـق الـسالم  هدف الذين يـدعون أنهـم يعملـون
األوراق والـضغوط  والـشمولية، مـن خـالل خلـط والـشرعية الدوليـة، وأسـس وركـائز العدالـة والتـوازن الـدولي



 
٥

ٕالبتعــاد عــن الــسالم واعــداد فــإن ذلــك يعنــي ا واالبتــزاز، واســتخدام المــصالح ونقائــضها، لتعميــق الخالفــات،
 وتزييف التاريخ والحقائق، ويتعرض من يعارض ذلك للشتائم واالتهامـات األرضية للتطرف واستخدام الدين

 .والتهديدات غير المسبوقة في العالقات الدولية

السالم العربية،  عريقات دول العالم لالصطفاف مع القانون الدولي والشرعية الدولية، ومبادرة ودعا
اإلســرائيلي وتجــسيد اســتقالل دولــة فلــسطين  واإلعــالن بــصوت مرتفــع أن الــسالم يتحقــق بإنهــاء االحــتالل

وســالم إلـى جانــب دولــة إســرائيل علـى حــدود الرابــع مــن حزيــران  بعاصـمتها القــدس الــشرقية، لتعــيش بـأمن
 رى اسـتناداالوضـع النهـائي كافـة وعلـى رأســها قـضية الالجئـين، واإلفـراج عـن األسـ ، وحـل قـضايا١٩٦٧

 .لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

ــــاهم وفيمــــا ــــذ تف ــــى وجــــوب تنفي ــــد عل ــــات التأكي ــــسطينية، أعــــاد عريق ــــق بالمــــصالحة الفل  يتعل
  . إرادة الشعب في انتخابات عامة حرة ونزيهةإلى، والعودة ١٢/١٠/٢٠١٧

  ١١/٧/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*** 

  لقدساالتحاد األوروبي سيصدر وثيقة مبادئ بشأن ا
 

العبريـة، صـباح اليـوم الخمـيس،  إذاعة كـان ذكرت – خاصة ترجمة – دوت كوم" القدس" – رام اهللا
فـي حـال نـشرت  الفلـسطيني – رؤيتـه للـصراع اإلسـرائيلي أن االتحاد األوروبي سيصدر وثيقة مبادئ بـشأن

 .السياسي من صفقة القرن اإلدارة األميركية الجزء

إقـرار وثيقـة تمنـع نقـل مكاتـب دبلوماسـية  التحـاد الـشهر الماضـيوبحـسب اإلذاعـة، فـإن محاولـة ا
إطار اتخاذ موقف رسمي بشأن قضية القدس قبل تقديم خطـة صـفقة  للدول األعضاء إلى القدس، يأتي في

 .القرن

 دولة من االتحاد، وأن بعض الدول قد تلجأ ٢٨لموافقة  وأشارت إلى أن إقرار وثيقة المبادئ يحتاج
 .ًمشيرة إلى أن هناك دول ال ترغب في تدمير عالقاتها مع اإلدارة األميركية. لنقضالستخدام حق ا

 .وقالت إن االتحاد األوروبي قد يضطر في النهاية إلى التحلي بالمرونة بشأن صياغة هذه الوثيقة

التشيك والمجر أحبطتا صياغة قـرار لـدول أعـضاء  وكانت قناة ريشت كان ذكرت الليلة الماضية أن
  .سفارات أو فتح مكاتب تمثيلية سواء تجارية أو غيرها في القدس حاد األوروبي يمنع نقلاالت

  ١١/٧/٢٠١٩القدس المقدسية 

*** 

 



 
٦

  صفقة القرن خطرة على األردن وفلسطين: نواب بريطانيون
 

التقت لجنة فلسطين النيابية في مجلس العموم البريطاني ومجلس اللوردات ضمن  - عمان 
 الى لندن، النائب توم بريك عضو البرلمان البريطاني عن حزب الليبراليين الديمقراطيين برنامج زيارتها

 .والبارونة المستقلة جيني تونغ، حيث جرى خالل اللقاء استعراض أخر تطورات القضية الفلسطينية

وثمن رئيس اللجنة النائب يحيى السعود والوفد المرافق موقف حزب الليبراليين في بريطانيا  
دعمهم المستمر للقضية الفلسطينية وتصويتهم على مقترح االعتراف بدولة فلسطين، ومطالبتهم و

المستمرة بحل عادل للقضية الفلسطينية عبر اقامة دولة للفلسطينيين وفقا للقرارات واالتفاقيات الدولية، 
سطينيين وتمكينهم من ًمؤكدا ان مفتاح حل القضية الفلسطينية ال يكون اال من خالل اعادة الحقوق للفل

 .تقرير مصيرهم واقامة دولتهم وعاصمتها القدس

ودعا السعود النائب توم بريك الى نقل رسالة لقيادة حزبه وعبره للحكومة البريطانية بأن البرلمان  
مستاءة من الدعم البريطاني الرسمي للممارسات «االردني ومعظم شعوب العالم العربي واالسالمي 

ي القدس واالقتحامات اليومية للمقدسات وقتل االطفال واعتقال كبار السن وعدم احترام اإلسرائيلية ف
مجاراة السياسة الخارجية البريطانية لسياسات الرئيس «، الفتا الى خطورة »المعاهدات والقوانين الدولية

كراهية والعنف االميركي دونالد ترمب في المنطقة، والتي لن تجلب السالم وستؤدي الى تأجيج مشاعر ال
  .في الشرق االوسط

المجتمع البريطاني ليس ضد الشعب الفلسطيني وهناك «من جانبه اشار النائب توم بريك الى ان  
ًنسبة كبيرة تؤيد الحقوق الفلسطينية، مؤكدا ان حزب الليبراليين يسعى جاهدا لتغيير مواقف الحكومة 

  .للوقوف مع الشعب الفلسطيني

 توجيه مذكرة من حزبه لوزير الخارجية البريطاني تتضمن مطالب لجنة وأشار الى انه سيتم  
فلسطين ونقل معاناة الشعب الفلسطيني، ومخاطر صفقة القرن على االردن وفلسطين وعلى السالم في 

  .المنطقة

من جهتها قالت البارونة جيني تونغ عضو مجلس اللوردات، إن مجلس العموم البريطاني بشقيه   
المشهد السياسي في بريطانيا مضطرب «، مؤكدة ان »وقف السياسي للحكومة البريطانيةال يؤيد الم«

، لكنها اشارت الى تزايد األمل في اجراء انتخابات مبكرة والتي »بسبب أزمة خروجها من االتحاد األوروبي
يا تجاه قضية من المتوقع في حال اجرائها ان تقود المعارضة الى الحكم وبالتالي تغيير في سياسة بريطان

  .فلسطين

وشاركت في اللقاء عضو مجلس اللوردات البارونة بالكستون القيادية في حزب العمال والوزيرة   
  .السابقة خالل حكم العمال والتي تحدثت عن اهمية الدور األردني في صناعة السالم في الشرق االوسط



 
٧

ى التواصل االوروبي الفلسطيني وتأتي زيارة لجنة فلسطين النيابية في سياق التعاون مع منتد  
وبهدف بناء وتطوير عالقات رسمية وبرلمانية وشعبية في بريطانيا خدمة للقضية ) َيوروبال فورم(

ًالفلسطينية وتعزيزا للرواية الصحيحة للصراع مع االحتالل ولتوضيح الثوابت االردنية الداعمة للحق 
  ).بترا (.الفلسطيني

  ١ ص١١/٧/٢٠١٩الدستور 

*** 

  سنعترف بفلسطين حال وجود مجموعة من االتحاد األوروبي مستعدة: وفينياسل
 

 وزيــر خارجيــة ســلوفينيا ميــرو تــسيرر وجــود إجمــاع ســلوفيني علــى قــضية أكــد – وفــا – لوبليانــا

االتحــاد األوروبــي  االعتــراف بدولــة فلــسطين، وســتقوم ســلوفينيا بــاالعتراف حــال وجــود مجموعــة مــن دول
 .مستعدة لذلك

مقـر الخارجيـة  خـالل لقائـه وزيـر الخارجيـة والمغتـربين ريـاض المـالكي، اليـوم األربعـاء، فـي وأشار
تطـوير العالقـة الثنائيـة مـع فلـسطين فـي كافـة  السلوفينية في العاصمة لوبليانا، إلى رغبة حكومة بالده في

 .االقتصادي المجاالت، خاصة في المجال

يـــر، والحكومـــة الـــسلوفينية ستـــستمر بـــدعمها وشـــدد علـــى أن الموقـــف الـــسلوفيني ثابـــت ولـــن يتغ
 ".األونروا"لفلسطين خاصة دعم 

فيما يتعلق  أطلع المالكي نظيره السلوفيني على آخر التطورات الحاصلة في المنطقة، خاصة بدوره،
التــي عقــدت الــشهر " ورشــة البحــرين"لـــ ، واآلثــار الــسلبية"صــفقة القــرن"بالقــضية الفلــسطينية ومــا يــسمى 

 .الماضي

العالقـة الثنائيـة  المالكي، الذي يقوم بجولة فـي عـدد مـن دول أوروبـا الوسـطى، أهميـة تطـوير أكدو
لفلسطين، مشددا على أهمية تشكيل لجنـة وزاريـة  مع سلوفينيا في شتى المجاالت كونها بلد صديق وداعم

 .اللجنةرجال األعمال من كال البلدين لالجتماع على هامش هذه  مشتركة في هذا اإلطار ودعوة

خاصة فـي  عن شكره لسلوفينيا على موقفها اإليجابي والداعم للحكومة والشعب الفلسطيني، وأعرب
ــة غــوث ــدعم المتواصــل للمــشاريع التنمويــة، ولوكال ــة، وال ــسطينيين  المحافــل الدولي ــين الفل وتــشغيل الالجئ

 ).األونروا(

يــة الموقــف الفلــسطيني فــي ونــاقش الطرفــان االعتــراف بدولــة فلــسطين ومــا لــه مــن أهميــة فــي تقو
  .مساعيه للوصول إلى الحل الدائم

  ١١/٧/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*** 



 
٨

  شؤون مقدسية
 

  المحتلة المدينة في وفاعلية جدية أكثر ٕواسالمي عربي حضور إلى يدعو القدس محافظ
 

 أكثـر ٕواسـالمي عربـي حـضور إلـى غيـث عدنان القدس محافظ دعا – كوم دوت "القدس" – اهللا رام
 .للعالم روحية وعاصمة فلسطين لدولة أبدية كعاصمة لمكانتها تجسيدا القدس مدينة في وفاعلية ديةج

 لمنظمـة التـابع واالجتماعية واالقتصادية اإلحصائية األبحاث مركز عام مدير لقائه خالل غيث وأكد
 ومؤسساتها اإلسالمي التعاون منظمة دور أهمية األربعاء، اليوم دبور، نبيل )سيسريك (اإلسالمي التعاون

 علـى الجهود تكريس إلى داعيا الفلسطينية، المؤسسات قدرات بناء في )سيسريك( مركز فيها بما المختلفة
 االحتياجـات إلـى وأشـار.أهلهـا صـمود دعـم علـى إيجابـا سـينعكس والـذي ومؤسساتها المقدسة المدينة دعم

 فـي وخاصـة المقدسـة المدينـة فـي واإلسـالمي حيالمـسي العربي الفلسطيني الوجود لتعزيز المطلوبة الملحة
 وأهـل الفلـسطيني الـشعب ألبنـاء المباشـر االسـتهداف إلـى الفتـا وغيرهـا، والـصحة والتعليم اإلسكان مجاالت

 غيــث وأطلــع.والمــسيحية اإلســالمية العربيــة جــذورها عــن وســلخها لتهويــدها محاولــة فــي المحتلــة العاصــمة
 مــن مطلــق وبــدعم اإلســرائيلية الحكومــة ان موضــحا المحتلــة، اصــمةالع فــي األوضــاع علــى الــضيف الوفــد
 علـى الكاملـة بالـسيطرة مخططاتهـا وتمريـر المنطقـة، فـي التطـرف حـدة مـن تـؤجج الحاليـة األميركية اإلدارة
 واالســتهتار المبــارك األقــصى المــسجد ودرتهــا ومقدســاتها القــدس مدينــة مقــدمتها وفــي الفلــسطيني التــراب
 المبـارك األقـصى للمـسجد مبيتـة إسـرائيلية مخططـات من محذرا الفلسطيني الشعب ألبناء نيةاإلنسا بالقيمة
 إيجـاد ضرورة رويضي احمد السفير فلسطين في اإلسالمي التعاون منظمة ممثل أكد بدوره،.تقسيمه بهدف
ــة آليــات ــة الظــروف وتحــسين القــدس، فــي الفلــسطيني الــصمود لتعزيــز عملي  يــةوحما للمقدســيين، الحياتي

 الوطنيـة المؤسـسات مختلـف وحمايـة وتطـويره، القـدس اقتـصاد إنعـاش إلـى داعيا هويتهم، وتعزيز حقوقهم
 ومحيطهـا القـدس بـين مـا الـرابط وتقويـة المجتمـع، في مشاركتها وتوسيع دورها وتقوية القدس في العاملة

 المؤســسات مــع تعــاونال لتعزيــز تهــدف لفلــسطين الزيــارة هــذه أن إلــى دبــور أشــار جهتــه، مــن.الفلــسطيني
 أنــه مبينــا القــدس، مدينــة فــي الفلــسطينية المؤســسات وخاصــة قــدراتها، لتعزيــز الــدعم وتقــديم الفلــسطينية،

 الفلـسطينية المؤسـسات قـدرات لعزيـز الخـارج فـي كـوادر وتدريب فلسطين، إلى خبرات استقدام على سيعمل
 اإلسالمي، التعاون منظمة ومؤسسات وهيئات نفلسطي دولة بين العمل تعزيز بأهمية إيمانا وذلك وتطويرها

 إلـى الراميـة األعـضاء ودولهـا اإلسـالمي التعـاون منظمـة بجهـود المـساهمة في فلسطين دولة لدور وتعزيزا
  .ألهدافها تحقيقا اإلنمائية مساعيها تعزيز

 ١١/٧/٢٠١٩القدس المقدسية 

***  

  



 
٩

  اعتداءات

طانية في القدس ويخلي عائلة من منزلها  شقة استي٢١٦االحتالل اإلسرائيلي يقرر بناء 

 لصالح مستوطن
 

 شقة استيطانية جديدة، في مستوطنة ٢١٦صادقت البلدية االسرائيلية في مدينة القدس على بناء 
  .، جنوبي مدينة القدس الشرقية المحتلة"غيلو"

في البلدية ، األربعاء، إن اللجنة المحلية "يديعوت أحرونوت"وقال الموقع االلكتروني لصحيفة 
، يضمان "غيلو" طابقا في مستوطنة ١٨ُصادقت اإلثنين، على بناء برجين سكنيين كل منهما بارتفاع 

  . وحدة سكنية إضافة الى مركز تجاري وروضة أطفال٢١٦

وفي ذات السياق أخلت سلطات االحتالل األربعاء، عائلة فلسطينية من منزلها في بلدة سلوان، 
  .مدينة القدس، استعدادا لتسليمه لمستوطنين اسرائيليينجنوبي المسجد األقصى، ب

وقال شهود عيان لوكالة األناضول إن قوات من الشرطة االسرائيلية أغلقت جميع مداخل حي 
  .وادي حلوة، في سلوان قبل أن تداهمه برفقة عدد من المستوطنين، منزل عائلة صيام

ام على إخالء منزلها واعتقلت جواد وأضاف شهود العيان إن قوات الشرطة أجبرت عائلة صي
  .صيام، أحد افراد العائلة وهو ناشط في الدفاع عن العقارات الفلسطينية في سلوان

وكانت المحكمة المركزية االسرائيلية في القدس قد قضت قبل أيام بإخالء العائلة الفلسطينية 
  . على المنازل الفلسطينية في سلواناالستيطانية التي تنشط في االستيالء" إلعاد"لمنزلها لصالح حركة 

االستيطانية بامتالك جزء من " إلعاد" عاما، تحاول عائلة صيام جاهدة دحض مزاعم ٢٥ومنذ 
  .العقار الواقع في منطقة حيوية في بلدة سلوان

حارس "لجأت إلى أساليب التزوير والسماسرة وحصلت على دعم " إلعاد"ويقول أفراد في العائلة إن 
على العديد من " إلعاد"وتسيطر . ، من أجل وضع اليد على المنزل)حكومي(اإلسرائيلي " غائبينأمالك ال

  ."مدينة داود" المنازل في بلدة سلوان التي تطلق عليها اسم

.  وتعتبرها مع القدس الغربية عاصمة لها١٩٦٧وكانت إسرائيل احتلت القدس الشرقية في العام 
 .الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبليةويصر الفلسطينيون على أن القدس 

  ١١/٧/٢٠١٩الخليج 

*** 

  

  

  



 
١٠

  المحتلة القدس جنوبي الرياضي الثوري نادي يقتحم االحتالل
 

 أمــس االحـتالل، شـرطة اقتحمـت – جويحـان ديـاال – الجديـدة الحيـاة -المحتلـة القـدس

 .المحتلة القدس بجنو الثوري حي في الرياضي الثوري شباب نادي ساحة ،األربعاء

 األطفــال جمــوع أصــابت والرعــب الخــوف مــن حالــة أن غيــث بــسام النــادي رئــيس وقــال

ــودة مخــيم فــي المــشاركين ــسيق برعايــة النــادي يقيمــه الــذي الثالــث الع  األعلــى المجلــس وتن

 قامــت "ناريــة دراجــة "تــستخدم خاصــة وحــدة بــدخول تفــاجؤوا أنهــم ًمــضيفا والرياضــة، للــشباب

 .مستفزه بصورة يالناد باقتحام

 خــالل تعــرض ،)١٩٧٦ عــام منــذ( الحــي فــي مؤســسة أقــدم النــادي أن غيــث وأضــاف

 ومدربيـــه مؤســـسيه واعتقـــل االحـــتالل قـــوات قبـــل مـــن متكـــررة القتحامـــات الماضـــية الـــسنوات

 بلــدة أحيــاء علــى والمطلــة االســتيطانية البــؤر مــن عــدد قــرب النــادي مقــر يقــع إذ الرياضــيين،

 .لمحتلةا القدس جنوب سلوان

 يحتـضن النـادي بـأن ،"الـصمود أبـو" غيـث محمـود الـصيفي المخـيم مـدير أوضح بدوره

 ١٥-٨الــ سـن مـن طالـب ١٥٠ نحـو المخـيم في المشاركين عدد وأن العام، طوال الحي أبناء

 الحي بأطفال االهتمام المخيم هدف أن ًمؤكدا ًعاما،

 المخيمـات هـذه خـالل من يسعى والرياضة الشباب ومجلس النادي أن إلى غيث وأشار

ــوفر عــدم ظــل فــي الحــي بأطفــال لالهتمــام المجانيــة  الملحــة وحــاجتهم والحــدائق، المالعــب ت

  .اإلسعاف ودورة والكشفية، والفنية والترفيهية الرياضية الفعاليات خالل من للتفريغ

  ١١/٧/٢٠١٩الحياة الجديدة 

***  

  

  

  

  

  

  



 
١١

  اعتداءات/ تقارير 

 استيطان القدس يتصاعد

 

  كامل إبراهيم-قدس المحتلة ال

 العبرية امس، أن ما يسمى لجنة التخطيط والبناء في مدينة القدس المحتلة، ١٢ذكرت قناة 
االستيطاني بالمدينة، وحسب القناة، فإن البرجين » جيلو« طابقا في حي ١٨وافقت على بناء برجين من 

في » جيلو«وتقع مستوطنة . اب وحدة استيطانية لصالح استقطاب المستوطنين الشب٢١٦سيضمان 
، وتعتبر واحدة من األحياء الدائرية ٤٠،٠٠٠جنوب غرب القدس الشرقية المحتلة ويبلغ عدد سكانها 

الخمسة التي بنتها دولة االحتالل االسرائيلي في محيط مدينة القدس المحتلة، وقد بنيت على أراض في 
  .١٩٦٧حرب األيام الستة عام الضفة الغربية والتي احتلتها وضمتها إسرائيل بعد 

ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات اإلسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتدار من 
  .قبل بلدية القدس

من جهتها، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي امس، بلدة سلوان جنوب األقصى، وقامت بمحاصرة 
لك تمهيدا إلخالء العائلة وتسليم المنزل للمستوطنين بموجب منزل عائلة فلسطينية في حي وادي حلوة، وذ

  .قرار صادر عن محكمة إسرائيلية

وأفاد شهود عيان أن شرطة االحتالل معززة بالوحدات الخاصة نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل 
حي وادي حلوة، وقامت بحصار منزل وعقارات بملكية عائلة صيام، حيث اقتحمت عناصر من شرطة 

الل المنزل وشرعت تحت التهديد وقوة السالح بإخالء أفراد عائلة صيام من المنزل وتسلميه االحت
  .للمستوطنين

وأصدرت المحكمة المركزية في القدس، قبل عدة أسابيع، قرارا يقضي بإخالء عائلة صيام من 
الت بالمحكمة االستيطانية، وجاء القرار بعد مداو» إلعاد«منزلها لصالح نقل جزء من المنزل لجمعية 

  . عاما زعمت خاللها الجمعية االستيطانية ملكيتها للعقار٢٥استمرت 

ويعود المنزل إلى عائلة جواد صيام، مدير مركز معلومات وادي حلوة، والناشط ضد الجمعيات 
االستيطانية بسلوان وسياسات وممارسات االحتالل بالقدس الشرقية، وعقب قرار المحكمة ستضطر عائلة 

  .لى مشاركة المستوطنين في المنزل والعقاراتصيام إ

 دعاوى ضد عائلة صيام وضد جواد شخصيا في محاولة إلجالئه ٦وحركت الجمعية االستيطانية 
  .هو وأسرته

وزعمت الجمعية أنها اشترت الشقة بأكملها من مالك صيام، قبل الوفاة، وقدمت عقدا، لكن 
  .معية االستيطانية الدعوى القضائيةالمحكمة قضت بأن العقد كان باطال وخسرت الج



 
١٢

 عاما و ٣٥من جهة اخرى، فرضت محكمة االحتالل العسكرية اإلسرائيلية امس، عقوبتي السجن 
 مليون شيقل، على شابين فلسطينيين بتهمة قتل الجندي ٢.٥ عاما، ودفع تعويضات بقيمة ٣٢

  .٢٠١٦ٕاإلسرائيلي طوفيا فايسمان، واصابة آخر في شباط عام 

ت نيابة االحتالل العسكرية قد طلبت فرض عقوبة السجن المؤبد على الشابين، إال أن وكان
 عاما لدى تنفيذ ١٤المحكمة قررت فرض هذه العقوبات بداعي كونهما قاصرين، حيث كانا في جيل 

  .ومن المتوقع أن تستأنف النيابة العامة على القرار. العملية

ابين الفلسطينيين خططا لتنفيذ العملية في المركز وبحسب قرار المحكمة العسكرية، فإن الش
  .، مع شخص ثالث»شاعار بنيامين«التجاري التابع لرامي ليفي في 

وادعى المتحدث باسم جيش االحتالل أن المجموعة تسلحت بسكاكين، ووصلت إلى المكان بهدف 
رة، وبعد ذلك طعنوا الجندي تنفيذ العملية، فأصابوا، في البداية، إسرائيليا كان في المكان بجروح خطي

  .فأصابوا منه مقتال

 عاما في كانون األول الماضي، ٣٥يذكر أن الشخص الثالث كان قد فرض عليه السجن لمدة 
وكانت القاضية قد قررت فرض . واستأنفت النيابة على الحكم، وطالبت بفرض عقوبة السجن المؤبد عليه

  .اء تنفيذ العملية عاما أثن١٥هذه العقوبة بسبب كونه دون جيل 

  ٨ص/١١/٧/٢٠١٩الرأي 

*** 

  تقارير

  األقصى بالمسجد وموسيقى عسكرية أحذية .. متواصل التدنيس
 

 المتالحقـة التطـورات أن القـدس لقـضايا متـابعون يـرى – المحتلـة لقدس ا– جندي أسيل – الجزيرة
 ّتحــضر اإلســرائيلية رطةالــش أن إلــى تــشير األخيــر األســبوع خــالل المبــارك األقــصى المــسجد شــهدها التــي

 .الرحمة باب هبة في االحتالل خسره ما وتعويض األقصى هوية لتغيير تهدف جديدة لمواجهة

 الرحمـة بـاب مـصلى مـن سـجاد إخـراج على األوقاف إجبار محاولة في المتالحقة التطورات وتتمثل
ــع العــسكرية، باألحذيــة اقتحامــه واســتئناف  بالموســيقى المــصلين اجٕوازعــ اإلعمــار، مــستلزمات إدخــال ومن
 سـيارة اسـتخدامه خـالل األقـصى حـراس ألحـد مـرور مخالفـة لتحريـر باإلضافة الشرطة، مركز من الصاخبة

 .عمله إطار في المسجد في اإلطفاء قسم

 االحــتالل شـرطة بهـا تقـوم التــي الـصغيرة األفعـال إن قـال ابحـيص زيــاد القـدس شـؤون فـي الباحـث
 ال أنهـا علـى للتأكيـد يهـدف باألحذية الرحمة باب مصلى اقتحام أن وضحام كبيرة، حقائق تكريس تستهدف

 تحـت عامـة سـاحة لتكريـسها يهـدف األقـصى سـاحة فـي المخالفـات تحريـر وأن مـصلى، بوصـفه به تعترف
 .االحتالل بلدية سلطة
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 مفادها رسالة يوصل الموسيقى صوت رفع الشرطة ّتعمد أن نت للجزيرة حديث في ابحيص وأضاف
 فكرة تكرار تعيد الخطوة بهذه الشرطة أن مؤكدا غيرها، في وليس فقط الصالة أوقات في مقدس ألقصىا أن

 .المطلقة قدسيته وليس المكان في الصالة مواعيد باحترامها الزماني التقسيم

 اإلرادة، هــذه علــى لاللتفــاف مــساران ظهــر جماهيريــة، بــإرادة الرحمــة بــاب مــصلى فــتح إعــادة بعــد"
 المــصلى اقتحــام ُوتعمــد والمقدســيين الحــراس مــن المــصلى فــتح علــى يقــدم مــن كــل اعتقــال فــي األول تمثــل

 لمكتبـة تحويلـه أو ترميمـه بهـدف المـصلى إلغـالق األردن على الضغط في الثاني المسار وتمثل باألحذية،
 ".أخرى واستخدامات

 .المكان في حضورهم عن المصلون يتراجع لم لكن لمدة، اإلجراءات هذه عن االحتالل تراجع وقد

 خـشبيا قاطعـا ووضـعوا بالـسجاد المصلى وفرشوا الصائمون اعتكف المنصرم، رمضان شهر وخالل
 شــرطة أغــاظ ممــا المــصلى، أمــام لألحذيــة خزانــة ُوضــعت كمــا الــصالة، أثنــاء الرجــال عــن النــساء يفــصل

 مـصلى إغـالق فـرض إعـادة بهـدف الفلـسطينيون فرضـه الذي الواقع األمر على اآلن تتحايل التي االحتالل
 .ابحيص حسب الرحمة، باب

  التهود أجندة

 الجمعيـات ليـست األقصى تهويد أجندة يحرك من أن تؤكد المتالحقة التطورات أن ابحيص ويضيف
 .االحتالل شرطة ٕوانما المتطرفة

 ضهاتعويـ يريد لذا الرحمة، باب ّهبة في ابتالعها على قادر غير بهزيمة شعر االحتالل" إن ويقول
 ".المتطرفون ال نتنياهو بنيامين يحمله وبمشروع الدولة من بمبادرة األقصى في الوقائع بتغيير

 تــشرين/وأكتــوبر أيلــول/ســبتمبر شـهري فــي جديــدة مواجهــات حـصول ابحــيص زيــاد الباحــث ويعتقـد
 .اليهودية األعياد موسم خالل اعتداءات من األقصى سيشهده ما بسبب المقبلين، الثاني

 تشرين/أكتوبر مطلع القدس هبة من بدءا القدس في األخيرة ّالهبات بين الفترات تقارب إلى ويشير
ـــة مـــرورا ،٢٠١٥ األول ـــاب بهب ـــي األســـباط ب ـــو ف ـــة وانتهـــاء ،٢٠١٧ تمـــوز/يولي ـــاب بهب ـــة ب ـــي الرحم  ف
 .٢٠١٩ شباط/فبراير

  تجاوزات خطيرة

 فـراس القـدس فـي اإلسـالمية افاألوقـ دائـرة فـي العامـة والعالقـات اإلعـالم مـسؤول قال جانبه، من
 باحــات داخــل خطيــرة تجــاوزات علــى االحــتالل قــوات أقــدمت اليــوم حتــى الرحمــة بــاب هبــة منــذ إنــه الــدبس

 بـاب قـرب واحـدة "بالطـة" بتـرميم قيامهمـا أثناء مهندسيها وأحد اإلعمار لجنة مدير اعتقال أبرزها األقصى،
 .القطانين
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 شـرطة ضـباط كبـار قادهـا وخطيرة نوعية اقتحامات الجاري العام مطلع منذ األقصى باحات وشهدت
 وطلبــة المخــابرات القتحــام باإلضــافة والبحريــة، الجــو ســالح فــي وقــادة كنيــست وأعــضاء ووزراء االحــتالل
 .مكثف بشكل اإلسرائيلية المعاهد

 نيـينيمي كنيست أعضاء استخدام األخيرة اإلسرائيلية البرلمانية االنتخابات في لوحظ الدبس وحسب
 .لصالحهم األصوات لحصد االنتخابية دعايتهم في األقصى المسجد اقتحام

 التفـــاف وتتطلـــب عـــال سياســـي لـــوعي تحتـــاج خطيـــرة أحـــداثا األقـــصى يـــشهد أن الـــدبس ويتوقـــع
 .إليها الرحال وشد المقدسة البقعة هذه حول المسلمين

  ٦/٧/٢٠١٩ الجزيرة

*** 

 ..لسفارات اإلسرائيلية تنهارا

   الرأي–حتلة القدس الم 

قالت صحيفة هآرتس العبرية، امس، إن البعثات الدبلوماسية والسفارات اإلسرائيلية في دول 
 ٣٥٠العالم، وحتى اإلدارات الهامة داخل وزارة الخارجية بدأت تنهار مؤخرا بفعل خفض الميزانية البالغة 

  .مليون شيقل

الوزارة، أرسلت برقيات لمسؤولين كبار في وبينت الصحيفة، أن تلك البعثات والسفارات واإلدارات ب
  .الوزارة، يصفون الوضع بالمأساوي في ظل هذه التخفيضات، التي بدأ الموظفون يتضررون منها

 منظمة ٢٠ووفقا للصحيفة، فإن التخفيضات أدت إلى تجميد مدفوعات عضوية إسرائيل في حوالي 
ر مسؤولي اإلدارات في السفارات وكذلك في إلى جانب وقف رحالت العمل لكبا. أممية ودولية مختلفة

ًمشيرة إلى أن خدمات القنصليات اإلسرائيلية تضررت بشكل كبير وأنه تم إلغاء العشرات من . الوزارة نفسها
والتي ستتركز فقط في السفارات التي تستطيع جمع » احتفاالت االستقالل«المشاريع، باإلضافة إلى إلغاء 

  .تبرعات لذلك

سيون للصحيفة، إن النقص ال يقتصر على ذلك فقط، بل طال المعدات المكتبية وقال دبلوما
  .األساسية

وأعلن موظفو وزارة الخارجية عن نزاع عمالي بسبب اعتزام وزارة المالية البدء في فرض ضرائب 
  .على رسوم تمثيل، ممثلي ومبعوثي الوزارة للمهام الخارجية

تمثيل أداة مهمة بالنسبة لها، وال يمكن أن تستضيف وقالت دبلوماسية إسرائيلية إن رسوم ال
فيما قال دبلوماسي آخر في أوروبا خالل برقية خاصة للوزارة، أن ما يجري . شخصيات من مالها الخاص

ًيمثل انتهاكا لألمن القومي ومصالح إسرائيل، خاصة وأن البعثات الدبلوماسية تعمل منذ بداية العام الجاري 
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ُبا، وتجبر سفارته على إلغاء اإلجراءات الضرورية لتعزيز المصالح األمنية واالقتصادية بدون ميزانية تقري
  .والسياسية إلسرائيل، حتى أصبح السفراء ال يملكون ماال لشراء تذكرة قطار لحضور اجتماع

وتشير الصحيفة، إلى أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية تعاني في السنوات األخيرة من سلسلة 
  .ونقل أموالها إلى وزارات أخرىتخفيضات 

  ٨ص/١١/٧/٢٠١٩الرأي 

*** 

  آراء عربية

 تحوالت األميركيين واليهود الشبان تجاه إسرائيل

 اسعد عبد الرحمن. د  

مع تزايد انتقادات أعضاء الكونغرس الديمقراطيين للحكومة اإلسرائيلية، وتراجع تأييد إسرائيل بين 
اليهود األميركيين أنفسهم، تتخوف إسرائيل من خسارة جيل بات ينظر اليها كدولة تمارس االحتالل وليست 

ى إسرائيل نفسها، وصعوبات في عالقتها مع وهذا التطور، يؤدي إلى تبعات متنوعة عل. ديموقراطية
داخل الواليات المتحدة وداخل الجالية اليهودية، وربما ) دونالد ترمب(معارضي سياسة الرئيس األميركي 

» الوكالة اليهودية«ويجدر التنويه بإحصائية . اتساع االغتراب بين إسرائيل واألميركيين اليهود يؤدي إلى
من يهود الواليات % ٩٠أرثوذكسية تشكل حوالي ؟أغلبية يهودية غير «أواخر العام الماضي من أن

  .، هم أصال يعانون من عدم اعتراف إسرائيل بيهوديتهم»المتحدة

، ما ٢٠١٢وألول مرة منذ «فإنه » غالوب«محرر قسم االستطالعات في ) جيم نورمان(وبحسب 
ة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية ال يقل عن نصف األميركيين ومن بينهم يهود يفضلون إقامة دول
  . »٢٠١٥وقطاع غزة، حيث يتزايد تأييد دولة فلسطينية مستقلة كل عام منذ 

من % ٥٦(من األميركيين % ٤٠«، أظهر أن »ميريالند«وفي استطالع سابق، أجرته جامعة 
االستيطان في يؤيدون فرض عقوبات أو تدابير ضد إسرائيل حال استمرارها في سياسة ) الديمقراطيين

من الديمقراطيين أن الحكومة اإلسرائيلية لديها تأثير أكثر % ٥٥الضفة الغربية، في الوقت الذي يشعر فيه 
لديهم وجهة النظر نفسها بين عموم % ٣٨على السياسة األميركية، في مقابل نسبة ؟مما ينبغي
  .«األميركيين

تحولت إلى نقاش ) نتنياهو(سرائيل بزعامة لحكومة اليمين المتطرف في إ) ترمب(مسألة دعم إدارة 
، فضال عن مقارفات االحتالل »)إسرائيل(موالين لبلد أجنبي «وطني في الواليات المتحدة لمن تم اعتبارهم 

أن » اللجنة اليهودية األميركية«وقد أظهر استطالع آخر للرأي نشرته . اإلسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني
) الشعب اليهودي(لمستقبل » ًحيويا«ًن يعتبرون قيام دولة إسرائيل المزدهرة أمرا اليهود األميركيي«قلة من 

وبحسب دراسة استقصائية، ارتفع نصيب اليهود األميركيين الذين يعتقدون أن . »على المدى الطويل
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كجزء من اتفاقية سالم مع الفلسطينيين، من » ستوطنات؟يجب أن تكون مستعدة لتفكيك جميع ال«إسرائيل 
، فيما قال حوالي ثلثي اليهود األميركيين إنهم يؤيدون حل ٢٠١٩في % ٢٥ إلى ٢٠١٨في % ١٥

من اليهود األميركيين إن االهتمام % ٧٠في استطالع العام الماضي، قال «: وأضافت الدراسة. »الدولتين
ًجزءا مهما جدا من كوني يهوديا«بإسرائيل كان  ً ً ضت النسبة المؤية ، ولكن في استطالع هذا العام، انخف»ً

  .«%١٥ إلى ٩من » عارضت بشدة«في حين ارتفعت تلك التي % ٦الى 

اليوم، نسبة كبيرة من اليهود األميركيين الشبان، يرون في إسرائيل الطرف الذي يصر على 
االعتداء على الفلسطينيين، ويتمسك باحتالل أراض يعترف بها أغلب العالم كأرض محتلة، عالوة على 

تتعامل بقوانين عنصرية على حساب مواطنيها من غير اليهود، وكل هذه » أبارتايد«ئيل دولة رؤية اسرا
  .ٕتطورات تشجع بيننا من ال يقعده اليأس عن متابعة مالحقة إسرائيل محليا واقليميا ودوليا

  ٢٤ص/١١/٧/٢٠١٩الرأي 

***  

 نتفاضة االثيوبيين تكشف زيف الديمقراطية اإلسرائيليةا

 عودة عودة 

وهي .. كل يوم ومنذ قيام اسرائيل قبل أكثر من سبعين عاما على ارض فلسطين وحتى االن
ة والسالم في وستكون لجميع اليهود في العالم وستكون واحة الديمقراطي.. ستكون الحارسة للحلم اليهودي

  ..الشرق االوسط

فها هي اسرائيل تقتل ابناءها من اليهود االثيوبيين النهم من ذوي البشرة السوداء ليس غير تماما 
  ..كمثل قتلهم للفلسطينيين واللبنانيين والسوريين وبدون اي سبب سوى انهم عرب

قراطية االسرائيلية والحاق باننا سائرون نحو التفكك الكامل للديم: اصوات في اسرائيل بدأت تعلن
  ..الضرر المتعمد بسلطة القانون وكما يبدو سئم العالم االعيبنا

انا قلق من امكانية االحتفال بمئوية : ووصل هذا الوجع اليهودي بنيامين نتنياهو نفسه عندما قال
ان يكون مصيرها واخشى .. استمرارها لتكون النموذج والمثل االعلى في العالم وامكانية.. دولة اسرائيل

االنتقادات تاتي الينا من ابناء .. ُوجود اسرائيل يشغل بالي ومزاجي.. كمصير مملكة الحشمونايم المكابية
  ..ومن االخرين في العالم.. جلدتنا اليهود

رئيس االركان للجيش االسرائيلي وعضو الكنيست ومن كبار القادة للحركة لصهيونية ابراهام بورغ 
  !..هتلر االسرائيلي في كل مكان» صر على الهتلرية االسرائيليةدعونا ننت«: قال

وفي البدايات وقبل قيام اسرائيل طالما هاجمت شخصيات يهودية عالمية ويهود عاديون من 
فلسطين والعالم العربي والعالم قيام دولة لليهود في فلسطين في مقدمتهم كان العالم اليهودي المعروف 

 في فلسطين وفي غيرها من ١٩٤٨ فكرة ايجاد دولة لليهود قبل وبعد قيامها العام البرت انشتاين فقد هاجم
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ٕمحذرا انشتاين بأن قيامها عبثي وان كان قد .. بالد العالم وبدعم من الصهيونية العالمية وبريطانيا وأميركا ً
  ..دعا إلى تجمع يهودي عالمي للمحافظة على مصالح أتباع الديانة اليهودية

ى انشتاين البروفسور اليهودي األميركي نعوم تشومسكي فلطالما هاجم دولة وسار على خط
  .اسرائيل واعتبرها فخا للقضاء على يهود العالم وبسبب تصريحاته هذه منعته اسرائيل من زيارتها

 فاجأ بيغن الحفيد للمجرم مناحيم بيغن رئيس الوزراء ١٩٨٧وفي االنتفاضة الفلسطينية 
مقترف لمذبحة صبرا وشاتيال في إحدى المخيمات الفلسطينية في لبنان ومذبحة بحر االسرائيلي األسبق ال

فقد تفاجأ شبان فلسطينيون مشاركون في هذه االنتفاضة أن حفيد مناحيم بيجن .. البقر في مصر وغيرها
ًهذا كان يشارك في االنتفاضة الفلسطينية ومؤيدا لها رافضا هدم اسرائيل لمنازل الفلسطينيين وا عتقالهم ً

  ..واطالق الرصاص على المنتفضين لقتلهم

ومنهم من انضم ..  رفض يهود فلسطينيون االنضمام إلى العصابات اليهودية١٩٤٨وفي حرب 
وفي المخيمات الفلسطينية في .. إلى القائد عبد القادر الحسيني للقتال بجانبه ضد العصابات الصهيونية

ن هناك يهود فلسطينيون هاجروا مع اخوانهم المسلمين لبنان صبرا وشاتيال واليرموك وغيرها كا
  .ًوالمسيحيين العرب ومنهم من انضم طوعا إلى قوات منظمة التحرير الفلسطينية

كما هاجمت ناتالي بورتمان نجمة هوليوود األميركية ذات األصول اليهوديةإسرائيل، واتهمتها 
ة القومية اليهودية الذي تبنته إسرائيل قانون وقالت في حوار مع صحفيين، إن قانون الدول. بالعنصرية

  !..عنصري خاطئ

 ٧ص/١١/٧/٢٠١٩الرأي 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

   خطر يهددهـا"اإلسرائيلية"العنصرية الداخلية

    إعداد علي أبو حبلة وعبد الحميد الهمشري-الدستور

 مراهق إثيوبي، لفتت  أيام متواصلة من المظاهرات والفوضى بعد حادثة قتل٥اشتعلت إسرائيل   
وأدى قيام شرطي إسرائيلي في . انتباه العالم لنهج التمييز العنصري ضد ذوى البشرة السوداء فى إسرائيل

؛ ما أدى لمصرعه في الحال، ٣٠/٦/٢٠١٩غير وقت عمله بإطالق النار على مراهق إثيوبي مساء األحد 
طي أطلق النار لفض مشاجرة دون تعمد قتل وقالت الشرطة اإلسرائيلية فى بيان رسمي حينها إن الشر

  .أحد

وأعادت الشرطة تفنيد تصريحاتها في ما بعد زاعمة أن الشرطي تعرض العتداء من قبل يهود   
فالشا؛ ما دفعه إلطالق النار دفاعا عن النفس رغم نفي شهود العيان رواية الشرطة والضابط، وقامت 

  . الجبرية في منزلهالشرطة في ما بعد بوضع الضابط تحت اإلقامة
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يعد التمييز أقسى على يهود الفالشا األفارقة، فكل األرقام المتعلقة بالتعليم والصحة والمساعدات 
ًاالجتماعية والعمل تثبت تفاوتا رهيبا بينهم وبين بقية اليهود، وبرأي باحثين إسرائيليين إن التعددية العرقية  ً

ًوالدينية في المجتمعات تمثل ببساطة سالح ًإما الرقي أو الدمار، وهذا تماما ما نراه في كتب : ا ذا حدينُ ُ
ماذا عن : التاريخ وما نشاهده اليوم في الدول العربية من حيث تأثرها بهذه التعددية، وهنا نطرح التساؤل

  !وهل ستؤدي إلى نهايتها أو ضعفها؟» الجوار«التعددية وتشكيلة المجتمع في دولة االحتالل اإلسرائيلي 

ولة إسرائيل الحديثة هي نتاج مطالبة الحركة الصهيونية بإقامتها منذ أواخر القرن التاسع عشر، د  
التي هي واحدة من المواضيع الرئيسية لليهودية ألكثر » إسرائيل التوراتية«التي كان أساسها فكرة أرض 

  .ًمن ثالثة آالف سنة وفقا لما يذكرون

رت عصبة األمم وضع فلسطين تحت حكم االنتداب البريطاني بعد انتهاء الحرب العالمية األولى أق  
 أقرت األمم المتحدة تقسيم فلسطين ١٩٤٧، وفي عام »وطن قومي للشعب اليهودي«من أجل إيجاد 

» دولة إسرائيل« حتى قامت - رغم رفض جامعة الدول العربية -» يهودية وعربية«االنتدابية إلى دولتين 
 التالي الستقاللها بعد الفوز في حرب االستقالل وتوسعت ١٩٤٨ من مايو ١٤على أساس إعالن 

  .حدودها خارج قرار التقسيم

من مناطق مختلفة من العالم في فترات متفرقة، حتى » إسرائيل«توافد المهاجرون اليهود إلى   
 وهم يهود إسبانيا» السفارديم«: أصبح المجتمع اليهودي يتكون من أربع مجموعات طبقية رئيسية هي

والبرتغال الذين تم طردهم إثر سقوط نظام الحكم اإلسالمي في األندلس واتجهوا إلى الدولة العثمانية، أما 
» األشكناز«المجموعة الثانية فهم يهود المشرق العربي والعالم اإلسالمي، بينما المجموعة الثالثة هم 

ؤوا من أوروبا وروسيا، أما من إجمالي اليهود في العالم أجمع وهم الذين جا% ٨٥الذين يمثلون 
  .المجموعة الرابعة فهم يهود الفالشا القادمون من إثيوبيا

 مليون يهودي هاجروا إلى ٣.٢وقد أعلنت دائرة اإلحصاء المركزية في دولة االحتالل اإلسرائيلي، أن 
عام قدموا بعد ال)  مليون٣.٢(من المهاجرين الذين وصلوها % ٤٣، ونحو ١٩٤٨منذ عام » إسرائيل«

  . الذي شهد انهيار االتحاد السوفييتي١٩٩٠

ًعلى مقاليد الدولة بعد تأسيسها، التي مثلت الحقا بحزب العمل ذي » األشكناز«سيطر اليهود    ُ
، وبعد حرب أكتوبر ١٩٦٧التوجه االشتراكي، وبدأت التحوالت على الساحة السياسية اإلسرائيلية منذ حرب 

باالنتخابات البرلمانية، وفرض سيطرته » حزب الليكود اليميني«، حدثت تغيرات مع وصول ١٩٧٣عام 
  .على الحكم

ًومن المثير لالهتمام أن المجتمع اإلسرائيلي في فترة الخمسينيات والستينيات، كانت مجتمعا   
ًأيديولوجيا مجندا يقف وقفة رجل واحد إزاء   المحيط به، لكن الصراع العربي اإلسرائيلي لم» العالم العربي«ً

  .يسمح لعملية الدمج االجتماعي للمهاجرين الشرقيين بشكل كامل وتدريجي
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إن التمييز ضد الفالشا وصل لدرجة من التغلغل أن كل صور الشخصيات المطبوعة على األوراق المالية 
اإلسرائيلية هم أشكناز فقط، وفي دراسة لمركز أدافا، ظهر أن راتب اليهود الغربيين يفوق راتب اليهود 

من حملة الدكتوراه أشكناز، % ٨٠، ووصل األمر للتعليم حيث إن أكثر من %٤٢رقيين بنسبة الش
ًوبطبيعة الحال هذه العنصرية مبطنة وليست واضحة قانونيا، وانما اجتماعيا واقتصاديا ً ًٕ.  

ًبشرة هؤالء الملونة كانت، بالنسبة إلى المجموعات اليهودية األخرى، سببا كافيا كي تنظر إليهم   ً ّ 
ًبدونية وتعاملهم بعنصرية، وال سيما أن هناك اختالفا جوهريا بين  ً الحاخامية «، و»الحاخامية األشكنازية«ّ

، أحد »سبط دان«ًفي شأن يهودية الجالية اإلثيوبية، وما إن كان أفرادها ينتسبون حقا إلى » السفاردية
ًاألكبر، عوفاديا يوسف، يهودا، » لسفارديا«وفيما اعتبرهم الحاخام . »األسباط اليهودية العشرة المفقودة«

َفرض على عشرات اآلالف منهم أن يعبروا مرحلة  ُأو التهود، لكن بقي ينظر إليهم على أنهم » الغيور«ُ ّ
أما الحاخام األكبر . غير متدينين، بالنظر إلى أن عاداتهم تشبه إلى حد بعيد عادات العلمانيين اليهود

ْ، معلال رأيه بأن ال يوجد »ألسباب دينية وجينية«ًفقال إنهم ليسوا يهودا ، شلومو غورين، »األشكناز«لـ ً
  .يهود ذوو بشرة سوداء

ًوألن استجالبهم كان جماعيا، ُأسكنوا في مراكز االستيعاب، وتعاملت معهم السلطات كفئة   
ُاجتماعية متمايزة، إذ قسمتهم إلى جماعات وفق اعتبارات العمر وصلة القرابة والجنس وأُلحق أوالدهم . ّ

ًهناك، عانوا تمييزا صارخا، لدرجة أن بعض المدارس رفضت . بالتعليم الحكومي من دون استئذان ذويهم ً
استقبالهم، فيما عمد عدد من ذوي الطلبة اآلخرين إلى إخراج أبنائهم من المدارس بحجة أنهم ال يريدون 

ًأقلم واالندماج مع المجتمع الذي يعاني أصال ّكل ذلك عزز صعوبة الت. اختالطهم بذوي األصول اإلثيوبية
ًومع مرور الوقت، اتضح أن الوافدين أكثر تمسكا بهويتهم الثقافية اإلثيوبية من . من تصدعات في داخله ّ

َالهوية اإلسرائيلية، وأنهم على رغم خدمتهم في الجيش الذي يجمع شرائح المجتمع كافة ظلوا يعاملون  ُ ّ
ٕوحدات الدم التي يتبرعون بها، والقائها في القمامة أو الصرف الصحي، بدعوى ّبتمييز، إلى حد إتالف  ّ

حتى . »أكثر من غيرهم ألنهم جاؤوا من إفريقيا«حملهم فيروسات معينة، مثل اإليدز وجنون البقر واإليبوال 
ُاإلثيوبية بونينا تامانو، لم يشفع لها كونها نائبة في الكنيست اإلسرائيلي دون أن يرمى د مها في القمامة، ً

  .في حادثة ال تزال تتردد تداعياتها

ُفال يزالون يسكنون في ضواحي المدن الكبيرة وأطرافها، في بيوت . حتى اليوم، لم يتغير واقع هؤالء  
ُكذلك يعمل قسم كبير منهم في مهن يصنفها المجتمع اإلسرائيلي . بعضها من الصفيح ، »ًمهنا وضيعة«ٌ

كذلك، ال يزالون يقتلون بسبب لون بشرتهم، التي . مع القمامة والرعي وغيرهامثل التنظيف والبناء وج
ّكانت في أحيان كثيرة سببا في شك الجيش أو الشرطة اإلسرائيليين في أن أصحابها عرب، بما يبرر قتلهم  ّ ً

ُعلى هذه الخلفية، إن مقتل سولومون، الذي يضاف إلى ! ألتفه األسباب كامن ّ حادثة مشابهة، فجر م١١ّ
ُالغضب بين أبناء الجالية، وأدى إلى انقالب الشوارع اإلسرائيلية إلى ما يشبه ساحات حرب، حيث ُأخذ 
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، بحسب التسمية التي أطلقها وزير األمن الداخلي، غلعاد إردان، إثر »رهائن« ألف إسرائيلي ٧٠أكثر من 
  . ساعات٥إغالق ذوي األصول اإلثيوبية الطرقات ألكثر من 

في إسرائيل واقع مجتمع عنصري مأزوم، وهي تثبت » الفالشا«ة العامة، تعكس تجربة في الصور  
أن استجالب أناس من بقاع بعيدة لجعلهم مواطنين في خدمة مشروع سياسي، من دون أن يكون لهؤالء 
 ارتباط حقيقي بالمشروع، يفعل فعله على المدى البعيد في صراع الهويات الدائر على حسم من هو األكثر

خير دليل على » الموت للعرب«ّوربما كانت الرسالة التي خطها المحتجون على جدار . ّيهودية ويمينية
  .ُ، وأن مفتاح الرتبة العليا في هذا المجتمع هو دم العرب والفلسطينيين»اإلسرائيلية«ّفهمهم لكيفية تدرج 

رطة التي قتلت في العامين ولم تقتصر العنصرية والتمييز بسياسة الضغط على الزناد من قبل الش  
 شبان من أصول إثيوبية، بل كانت هناك العديد من حاالت المدارس التي لم تقبل الطالب من ٣األخيرين 

  .أصول إثيوبية بسبب لون بشرتهم

ويجمع ناشطون ومحللون إسرائيليون على أن العنصرية متفشية في المجتمع اإلسرائيلي كالنار   
هاجرين اإلثيوبيين أو غيرهم من الشرائح االجتماعية، لكن يؤكدون أن الحالة في الهشيم، سواء بين الم

  .اإلثيوبية استثنائية، خاصة بسبب عامل اللون الذي يمنع االندماج الكامل في المجتمع اإلسرائيلي

وفي هذه الفجوة الشاسعة التي أعقبت عملية قتل الشاب اإلثيوبي وما تبعها من احتجاجات،   
 على أنه في حال عدم تدارك األمور فإن ذلك يمكن أن يؤدي لتصدع بالنسيج المجتمعي، يجمع محللون

األمر الذي من شأنه أن يدخل اإلحباط والغضب والقلق والتراجع والذنب والشعور بالذنب لدى جميع أبناء 
  .الطوائف اليهودية، وعلى رأسهم الفالشا

البالد وفي محاولة من الحكومة اإلسرائيلية وفي ظل االحتجاجات والمظاهرات ليهود الفالشا ب  
 إثيوبي ٦٠٢المتصاص الغضب، حطت بمطار بن غوريون في تل أبيب عصر األربعاء طائرة على متنها 

 كان من المفروض أن يتم استقدامهم من العاصمة أديس أبابا، بحسب تعهدات حكومة ١٠٠٠من أصل 
كما استعانت المؤسسة .  آالف يهودي من إثيوبيا٨بنيامين نتنياهو التي أعدت خطة الستقدام آخر 

اإلسرائيلية بشخصيات وحاخامات من أصول إثيوبية لكتابة مقاالت تحمل في طياتها أبعاد دينية وتوراتية 
بالقدوم إلى الوطن القومي للشعب اليهودي، داعية إلى الحفاظ على » الحلم»مفادها تحقيق ما وصفته بـ
  .معي للشعب اإلسرائيليوطن اليهود والنسيج المجت

بدوره، قال رئيس قسم العمليات في المنظمة الصهيونية العالمية درور مورغ إن اليهود الفالشا   
ورغم استقدامهم إلى إسرائيل منذ سبعينيات وحتى -  ألفا ١٥٠البالغ تعدادهم السكاني اليوم نحو 

إذ يتم التشكيك من قبل المجتمع اإلسرائيلي  ما زالوا مطالبين بإثبات أنهم يهود، - تسعينيات القرن الماضي
  .إذا ما كانوا من الشعب اليهودي أصال، وعليه يتم نبذهم ويعيشون في عزلة عن المجتمع اإلسرائيلي
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وأوضح مورغ أنه مباشرة وفور وصولهم إلى البالد حصل يهود الفالشا على معاملة العمال   
لم تكن موجودة في حالة » للديانة اليهودية«د عملية تحويل المهاجرين ولم يتم االعتراف بهم كيهود إال بع

  .المهاجرين اآلخرين

نحن هنا في إسرائيل لم نبذل جهودنا لمعرفة الجالية «وقال عضو المنظمة الصهيونية العالمية   
اإلثيوبية، تجاهلنا تماما عاداتهم والصعوبات الثقافية وصعوبات الهجرة، لم نسمح لهم بدخول المجتمع 

إلسرائيلي، لون بشرتهم لم يمر فوق أعيننا وكأننا ال نراهم، وبالتالي تم دفع يهود الفالشا إلى هوامش ا
  .المجتمع اإلسرائيلي

في إسرائيل واقع مجتمع عنصري مأزوم، وهي تثبت أن استجالب أناس » الفالشا«تعكس تجربة   
ن يكون لهؤالء ارتباط حقيقي من بقاع بعيدة لجعلهم مواطنين في خدمة مشروع سياسي، من دون أ

ّبالمشروع، يفعل فعله على المدى البعيد في صراع الهويات الدائر على حسم من هو األكثر يهودية 
خير دليل على فهمهم » الموت للعرب«ّوربما كانت الرسالة التي خطها المحتجون على جدار . ويمينية

 .ُا في هذا المجتمع هو دم العرب والفلسطينيين، وأن مفتاح الرتبة العلي»اإلسرائيلية«ّلكيفية تدرج 

  ١٥ ص١١/٧/٢٠١٩الدستور 

*** 

  !"شرعية" بطريقة الفلسطينية الخاصة األراضي سرقة

 

 )هآرتس (كمير اوريت :بقلم

 الـسابق المجـد إعـادة مـن فيهـا العـدل ووزراء اليمـين حكومـات قلـوب علـى أكثر عزيز أمر يوجد ال
 خاصة فلسطينية أراض بضم األمر يتعلق عندما يتغير شيء كل ولكن .ديةاليهو الشريعة مياه من والشرب

 والمكـروه الـدولي القـانون حـسب المحظـور الهـدف، هـذا اجـل مـن .المحتلـة األراضـي فـي المـستوطناتإلى 
 علـى رأسـا العبري القانون بقلب العدل ووزارة المحكمة تقوم أن على اليمين يوافق ،إنسانية رؤية كل حسب
  .به تشهيروال عقب

 الجديد العمل خط على الماضي أيار في القدس في المركزية المحكمة وافقت األمر؟ هذا يعني ماذا
 خاصـة، فلسطينية أراضي بشراء قاموا الذين المستوطنون، الخط، هذا وحسب .العدل وزارة لها حددته الذي
 الـوزارة تـستند .أصـحابها يـصبحوا أن يمكـنهم للدولـة، تعـود وكأنهـا الدولـة سلطات قبل من لهم بيعت والتي
 تـم الحـالي الوقت في .العبري للقانون باستناده يتفاخر إسرائيلي قانوني نتاج هو الذي ،"السوق إجراء "إلى

  .قوانينها سريان وخارج إسرائيل دولة خارج توجد أراض على "السوق إجراء" إنفاد

 بـسلبها قام شخص من ممتلكات نية بحسن اشترى الذي الشخص عن القديم العبري القضاء يدافع
 يجــب ولكــن .األهــم هــو العقــار فــي المالــك حــق أن هــي العبــري القــضاء مقاربــة .الــشرعيين أصــحابها مــن

 ممتلكـات اشـترى الـذي الـشخص إلـزام تـم إذا أنـه مـن االهتمـام ينبـع .النيـة حـسب بالمشتري ًأيضا االهتمام
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 بعــضهم مــن يــشتروا أن مــن ســيخافون النــاس فــان تعويــضه، يــتم ولــم أصــحابها إلــى بإعادتهــا نيــة بحــسن
  ".السوق إجراء "تشريع تم لذلك بالسوق، االهتمام يجب .للسوق السليم األداء وسيتضرر ممتلكات،

 يقـوم الـذي األصـلي، القـانوني صـاحبها إلـى تعاد الممتلكات أن على القديمة العبرية القاعدة نصت
 اشـترى قـد النيـة بحسن المشتري كان إذا هو االتفاق هذا ناءاتاستث احد .للسالب دفعه ما للمشتري بالدفع

 لـه، ليـست بممتلكـات يتاجر شخص بأنه معروف هو من أي ،"مشهور سالب" من البحث محل الممتلكات
  .القانوني المالك من دفعات بأي الحق له يكون فلن

 فـإن لـذلك .هـماأل هـو أرضـه فـي األصـلي الفلـسطيني المالـك حـق فإن "السوق إجراء" منطق حسب
 الذي الوقت في النية حسن )المستوطن (المشتري كان إذا .األرض له يعيد بأن ملزم )المستوطن( المشتري

 ويعـوض ،أرضه له ستعاد األصلي المالك فان ،)الدولة( له باعها لمن تعود أنها واعتقد األرض فيه اشترى
 أنهــا معــروف بــأراض يتــاجر ممــن أي ،"مــشهور ســارق" مــن األرض المــشتري اشــتري إذا ولكــن .المــشتري

  .ببساطة التعويض، يستحق وال األرض بإعادة إلزامه يتم له، ليست

 وشـرعنة معاكـسة نتـائج إلـى التوصـل اجـل من العبري القضاء في "السوق إجراء" يستخدمون كيف
 إجـراء" بدوي كما تبنت اإلسرائيلي األراضي قانون من ١٠ المادة للمستوطنات؟ خاصة فلسطينية أراض ضم

ــسوق ــا ،"ال ــا لكنه ــت فعلي ــه انحرف ــنص هــو .عن ــا اشــترى مــن" أن علــى ي ــى ًحق  بمقابــل منظمــة أراضــي عل
 هـو :األصـلي المالـك حـق علـى يتفوق هذا وحقه .األرض مالك يصبح "التسجيل إلى نية بحسن وباالستناد

  .نية بحسن اشتراها التي األرض إعادة إلى يضطر لن

 جديـدة بمـضامين ،"الـسوق إجـراء" القـديم، العبري القضاء في الزبون عبيرت مأل اإلسرائيلي القانون
  .القديم القانوني باإلرث رمزي التزام إظهار في يرغب جديدا قانونيا نظاما تناسب ومستقلة،

 توضـح المالـك، علـى النيـة حـسن المـشتري تفـضل التـي القاعـدة سـريان تقليص اجل من ذلك، مع
 ممتلكـات أي ،"تـسويتها تمـت أراض علـى" حقـا المشتري فيه اشترى بوضع فقط يتعلق األمر أن ١٠ المادة

  .مقلصة وبصورة بحذر تطبق القاعدة ".الطابو" في قانوني بشكل مسجلة

 يقتضي كما ،"منظمة غير" فيها واألراضي المستوطنات على يسري ال اإلسرائيلي القانون ألن ولكن
 "يهــودا(" الحكوميــة األمــالك بــشأن األمــر مــن ٥ المــادة يفــ الحيــاة روح يبثــون فــإنهم األراضــي، قــانون

  ).١٩٦٧ العام من ٥٩ رقم ،"السامرة"و

 األصـــلي المالـــك علـــى )المـــستوطن( للمـــشتري أفـــضلية تعطـــي بأنهـــا تفـــسيرها يمكـــن ٥ المـــادة
 اعتبرهــا ممتلكــات أي علــى بــل إســرائيل، فــي مثلمــا ،"منظمــة أراضــي" بخــصوص فقــط لــيس ،)الفلــسطيني(

 العبـري القـانون مبـادئ يقلـب "سـوق إجراء" يخلقون أي .حكومية أمالك بأنها الصفقة إجراء عند المسؤول
  .عقب على رأسا
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 ســرقة شــرعنة اجــل مــن المركزيــة والمحكمــة العــدل وزارة وتبنتــه هندســته الــذي التفــسير هــو هــذا
 بالقـانون المـس يغفـرون فيـه وااليـديولوجيون اليمـين .المحتلـة "المناطق" في الفلسطينية الخاصة األراضي
 يـسرق الـذي التسوية، قانون تفعيل إلى سيضطرون ٕواال أسمى، هدفا رأيهم حسب يخدم خصيه ألن العبري
 عبـري قـانون يوجـد ال .ويغـضب لـذلك ينتبه أن يمكنه والعالم .األشهاد رؤوس وعلى واضحة بصورة ويضم

  .الوسائل كل يبرر الهدف :بطيخ وال

 اليمـين علـى مكروهـا أمـرا يكـن لـم الـسبعينيات فـي أنـه ذاتـه، الموضـوع أنبش لالهتمام، المثير من
 أمــام ســيما وال المجــاورة، البلــدات ســكان أمــام مغلقــة كانــت التــي الكيبوتــسات، فــي الــسباحة بــرك مــن أكثــر

 والتعـالي لالنفـصال رمـز إلـى تحولـت ،"القديمة النخبة" أبناء لالشكناز، السباحة برك .التطوير بلدات سكان
 وأن الكراهيـة هـذه حـول المـشاعر يـؤجج كيـف بـيغن منـاحيم عـرف .الـشرقيين اإلسـرائيليين ضد والعنصرية

  .السلطة إلى رفعته التي األصوات منها يعصر

 لـم الكيبوتـسات، ألبنـاء المغلقـة الـسباحة بـرك مـن باالشـمئزاز أصـيب بالتأكيـد الـذي الكبيـتس، آفي
 البلـدي المتنـزه بـإغالق فـسيقوم البلديـة لرئاسة انتخابه تم إذا أنهب العفولة مدينته سكان يعد أن عن يرتدع

 ويقــوم العنــصري وعــده يطبــق هــو البلديــة مجلــس مــع ســوية اآلن .المجــاورة البلــدات فــي العــرب وجــه فــي
 ،اإلنـسان واحتـرام المساواة لقيم وخالفا للقانون، خالفا الكبيتس يتصرف .البلدي المتنزه عن العرب بإقصاء
 .الـشرقيين ضـد االشـكناز مـن موجهـة أنهـا علـى إليهـا ينظـر عنـدما العنصرية من العلني لالشمئزاز وخالفا
 يريــدون ال الــذين العفولــة ســكان مــن لعــدد االنفــصالية الرغبــة مــع تتناســب اتخــذها التــي العمليــة ولكــن

  .عرب إسرائيليين مواطنين بوجود المتنزه في االستجمام

 إلسـرائيليين المتزايـد االسـتعداد علـى يـدالن همـا ،األول المـستوى علـى األمرين؟ بين الصلة هي ما
 الكالمية الضريبة ويكفي .المحتلة "المناطق" في أو األخضر الخط داخل سواء العرب، بالسكان للمس يهود
ــة اجــل مــن ــادة" علــى التغطي ــنص الحكوميــة األمــالك بــشأن األمــر مــن ٥ الم  يــشرع ســوق إجــراء علــى ت

 علــى يــدالن همــا الثــاني، المــستوى علــى ".فقــط المدينــة ســكان بطبيعتــه اســتهدف لــديب متنــزه" ؛"الــصفقات
 أنا لي سلوك كل بفحص كان، عمانوئيل يقول كما ويلزم، البشر بين يميز ال الذي العالمية، األخالق ابتعاد
 همـا الثالـث، المـستوى فـي .ضـدي واسـتخدموه تبنـوه البـشر كل أن لو اشعر كيف مسألة ضوء على نفسي
 الثقافـة العجـوز هيلـل أسـس معـروف هـو كمـا عليـه الـذي الرئيـسي األخالقي لألمر الظهر إدارة على يدالن

  .لصديقك تفعله ال لنفسك تكرهه ما :اليهودية

  ١١/٧/٢٠١٩األيام 

*** 
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 ”العاد“مالك الغائبين تباع لصالح جمعية أ
  

 ١٠/٧/٢٠١٩نير حسون  -  هآرتس

باخالء العائلة الفلسطينية، التي اشترت جمعية العاد معظم ) أمس( الشرطة قامت في صباح اليوم
رجال الشرطة اخرجوا بالقوة األشخاص الذين كانوا في البيت، واعضاء جمعية العاد . بيتها في قرية سلوان

اآلن يسكن في المبنى الذي توجد فيه شقق . الشرطة قامت باغالق المنطقة. بدأوا باخالء ممتلكاتهم منه
  .سطينيون الى جانب المستوطنينكثيرة، فل

في الشهر الماضي رفضت المحكمة المركزية في القدس االستئناف الذي قدمته العائلة، وقالت إنه 
سيتم اخالؤها من الشقة ومن المحل المحاذي، لصالح جمعية العاد التي تضع اليد على معظم اجزاء 

وانتصار العاد اعتبر ايضا انتصارا رمزيا، . سنةالصراع حول البيت في قرية سلوان استمر ثالثين . القرية
حيث أن العائلة التي تم اخالؤها هي عائلة جواد صيام، العامل االجتماعي والنشيط المجتمعي، والذي 

  .يعتبر قائدا مهما في اوساط الفلسطينيين في الحي

في البداية . لتهست محاكمات ادارتها جمعية العاد ضد جواد صيام، من اجل اخالئه هو وابناء عائ
وعرضت عقد، لكن . قالت الجمعية إنها اشترت كل الشقة من جدة صيام، صاحبة المبنى، قبل موتها

  .المحكمة قررت أن هذا العقد غير سليم والجمعية خسرت القضية

في المرحلة التالية نجحت الجمعية في شراء . جدة صيام اورثت المبنى لثمانية من ابناء العائلة
الجمعية توجهت للمحكمة وقالت إن بنات العائلة تنازلن للبنين عن حقوقهن، . ة من الورثةنصيب ثالث

ايضا هذه الدعوى تم رفضها، وقررت المحكمة بأن الجمعية تملك . وبذلك فان المبنى كله يعود للجمعية
  .فقط ثالث حصص من بين ثماني حصص في العقار

القيم قال بأنه بسبب أن اثنتين . لى امالك الغائبينفي المرحلة التالية دخل إلى الصورة القيم ع
من الورثة يعشن في الخارج، وبناء على ذلك واستنادا لقانون امالك الغائبين تم نقل حقوقهن الى أيدي 

هذا رغم أن مستشارين قانونيين للحكومة وقضاة في المحكمة العليا انتقدوا تطبيق قانون امالك . القيم
جمعية العاد نفسها واستنادا الى . هكذا اصبح القيم هو المالك لربع المبنى. قدسالغائبين في شرقي ال

الشراء الذي قامت به من ابناء العائلة اصبحت تملك نصف المبنى، والربع اآلخر بقي في ايدي عائلة 
  .صيام

العاد حظيت . في السنة الماضية في اعقاب قرار المحكمة المركزية أعلن القيم عن بيع حصته
في نهاية المحاكمة حصلت العاد . هذا الجزء بعد أن عرضت أكثر من مليوني شيكل مقابل ربع المبنىب

على هذا االساس قررت محكمة . على ثالثة أرباع المبنى، وابناء العائلة بقوا المالكين لربع واحد فقط
يها اخالء بيتها لصالح الصلح أنه يجب على الهام صيام، وهي أم الربعة اوالد وابنة احدى الغائبات، عل

أول أمس رفضت المحكمة . كما أنه تم الزام العائلة باخالء الدكان المجاور للبيت والساحة. المستوطنين
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المركزية استئناف العائلة ضد القرار، وحكمت بأنه يجب عليها أن تدفع ايضا تكاليف المحاكمة للجمعية 
  . آالف شيكل١٠التي تبلغ 

في الشهر ” السالم اآلن“، قالت جمعية ”سلوان هي قصة داود وجولياتإن قصة الممتلكات في “
إن جمعية غنية بالموارد والممتلكات توظف افضل المحامين في دعاوى طويلة ومتعبة ضد . الماضي

عائالت فلسطينية فقيرة، عائالت تضطر الى االنفاق من جيوبها اموال كثيرة من اجل الدفاع عن البيت 
القيم . خبراء اثناء المحاكمات المكلفة، التي في النهاية يطلب منها دفع تكاليف المحاكمةوالدفع لمحامين و

  .”على امالك الغائبين يساعد المستوطنين في السيطرة على البيوت

خالل ذلك، في الشهر الماضي رفضت المحكمة العليا استئناف جمعية العاد الذي طلب فيه أن ال 
الدولة . لعقارات التي اعطيت للجمعية، للحركة من اجل حرية المعلوماتتنقل الدولة أي معلومات عن ا

وافقت على أن تعطي المعلومات، لكن جمعية العاد استأنفت على ذلك وطلب اجراء النقاشات في غرف 
المحكمة المركزية رفضت اقوال العاد وقررت أن . مغلقة دون أن تسمح للحركة بالمشاركة في النقاشات

العاد حتى اجبرت على أن تدفع .  جزءا من االجراء القضائي والنقاشات ستكون مفتوحةتكون الجمعية
  . شيكل كنفقات للمحكمة١٠٠٠للحركة من اجل حرية المعلومات مبلغ 

  ١٩ ص١١/٧/٢٠١٩الغد 

*** 
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