
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  أخبار وواقع القدس

  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٩ / تموز/ ١٤
  
  
  

  

 

  

  :للمزيد من األخبار تابعونا على
 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 
 

https://www.youtube.com/rcjajordan 

 

https://www.rcja.org.jo 
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  المحتوى

  شؤون سياسية

  ٤  الحديث الدولي للقانون إهانة إسرائيل سلوك :أممي مقرر •

  ٥  ّندرك الضغوط التي يتعرض لها األردن وفلسطين: حزب الشين فين األيرلندي •

 وتهجير المدينة لتهويد االحتالل محاوالت :التشريعي في واألقصى القدس لجنة •
  ٦  تفلح لن أهلها

  اعتداءات

  ٦  العيسوية بسكان تنكيله يواصل االحتالل :القدس •

  ٧  بالقدس الثوري نادي تقتحم االحتالل شرطة •

  ٨  االحتالل يقتحم مصلى الرحمة في األقصى ويفرغه من القواطع الخشبية •
  

  اعتداءات/ تقارير 

  ٨  على الفلسطينيين) نتدفيع الثم(تصاعد اعتداءات إرهابيي  •

  ١٠  مستوطنا يقتحمون المسجد األقصى وينفذون جوالت استفزازية ١٣٨ •
  

  تقارير

  ١١  الضفة في الفلسطينية الجامعات من األجانب ِالمحاضرين تطرد إسرائيل ..تقرير •

  ١٢  جدار الفصل يضاعف حبس عائلة حجاجلة الفلسطينية •
  

  شؤون مقدسية

  ١٤   بحي وادي الحمص المهدد بالهدم جنوب القدسوفد دبلوماسي أجنبي في جولة •

  ١٥  بالهدم المهدد الحمص وادي بحي الجمعة صالة يؤدون باهر صور أهالي •

  ١٥  القدس غرب شمال قرى احتياجات على يطلع اشتية •
  

  

  

  

  



 
٣

  

  الك الكنيسة االرثوذكسيةما
  

 بالبلدة كنائس القدس تتوحد للحفاظ على العقارات والهوية األصيلة لحي النصارى •
  ١٦  القديمة

  آراء عربية
  

  

  ١٧  الديموغرافية الفلسطينية خطر يتهدد إسرائيل •

  ١٩  في مواجهة االنهيار.. منازل المقدسيين في حي سلوان  •

  ٢١  االستيطان وحسابات نتنياهو •

  ٢٢  اللعنة األخيرة •

  ٢٣  المستوطنون يحرقون أشجار الزيتون ويدمرون الحياة الفلسطينية •
  

  فعاليات
  

  ٢٥  تحاد الكتاب تحيي حفل استذكار وتأبين للحاج زكي الغول في الثقافي الملكيا •

  ٢٦  حملة القدس خط أحمر •

  كي ال ننسى

  ٢٨  الطراونة يؤكد حق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم واستعادة ممتلكاتهم •
  

  اخبار باالنجليزية
  

For Palestinian family, tunnel under Israel barrier leads home 

When complete, some 85 percent of it is to be built inside the West Bank ٣٠  

  

  

  

  

  



 
٤

  شؤون سياسية

  الحديث الدولي للقانون إهانة إسرائيل سلوك :أممي مقرر
 

 المحتلـة الفلـسطينية األرض فـي اإلنـسان حقوق بحالة المعني المتحدة، لألمم الخاص المقرر عبر
 الفلـسطينية األرض فـي اإلنـسان حقـوق بشأن المساءلة غياب إزاء قلقه عن لينك مايكل ،١٩٦٧ عام منذ

  .المحتلة

 الفلسطينية اإلنسان حقوق منظمات من بعدد فيها التقى األردن، إلى زيارة خالل لينك تصريح جاء
  .المتحدة األمم ومن الحكومة من وبممثلين واإلسرائيلية،

 أخـرى مـرة إسـرائيل، رفـضت أن بعـد عمان األردنية العاصمة في جتماعاتاال هذه لينك مايكل وعقد
  .الفلسطينية األرض إلى دخوله

 هــذا" إن المتحــدة، لألمــم التــابع اإلنــسان حقــوق مجلــس قبــل مــن خاصــا مقــررا المعــين لينــك وقــال
 األمــم راءخبــ مــع الكامــل بالتعــاون المتحــدة األمــم فــي عــضوة كدولــة إســرائيل التزامــات مــع يتعــارض الـرفض
  ".المتحدة

 بـشكل ارتفاعهـا وعـن الغربية الضفة في الهدم عمليات خطر استمرار عن إفادات إلى لينك واستمع
  .التدمير لخطر الشرقية القدس في باهر صور قرية مجتمع تعرض ذلك في بما حاد،

 تثيـر الجبريـة اإلقامة تحت المودعين األطفال وحاالت االحتجاز، بحاالت المتعلقة اإلفادات إن وقال
 فـي يـتحملن ممـن األمهـات وخاصـة" الوالدين، على ذلك يفرضه الذي الضغط عن تحدث كما .الشديد القلق
  ".ألطفالهن الجبرية اإلقامة لقيود الرئيسي ُالمنفذ يجعلهن مما األساسية الرعاية مسؤولية الغالب

 اعترافـات بعـد أطفـال علـى ريـةالجب باإلقامـة أحكـام عـن إفـادات إزاء بـالجزع شعوه عن لينك وأعرب
  .حاليا االحتجاز قيد طفل ٢٠٠ من أكثر هناك أن وعن عليها، أكرهوا

 إهانـة يمثـل "بأنـه "عامـا ٥٢ لمـدة المـستمر االحـتالل فـي إسـرائيل سـلوك" الخـاص المقرر ووصف
 المـستوطنات قانونيـة بعـدم عديـدة مناسـبات فـي المتحـدة األمـم ذكـر قـد إنـه وقال ".الحديث الدولي للقانون

 انتهــاك للفلــسطينيين اإلنــسان لحقــوق انتهاكهــا وأن قــانوني، غيــر الــشرقية القــدس ضــم وأن" اإلســرائيلية،
  ".الدولية والمعاهدات للعهود

  ١٣/٧/٢٠١٩األيام 

  

  

***  
  



 
٥

 ّندرك الضغوط التي يتعرض لها األردن وفلسطين: حزب الشين فين األيرلندي
  

اليرلندي في مجلس العموم البريطاني وفد لجنة فلسطين النيابية ا» الشين فين«استبقل حزب  - لندن
 .الذي يزور المملكة المتحدة برئاسة النائب المحامي يحيى السعود

وثمن رئيس الوفد يحيى السعود دعم الحزب للقضية الفلسطينية، مشيرا للمخاطر التي تتعرض لها  
ًال وشامال، الفتا الى ان حل القضية الفلسطينية ًالمنطقة من جراء عدم حل القضية الفلسطينية حال عاد ً

 .سيسهم في حل قضايا العنف بالمنطقة

واشار السعود الى الجهود االردنية التي يقوم بها جاللة الملك عبداهللا الثاني بإعادة الزخم للقضية  
 تترأس سلم اولوياته قائال جاللة الملك عبداهللا الثاني، في جميع المحافل اإلقليمية والدولية الفلسطينية،

 .فلسطين لدعم لحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، والتصدي لتداعيات صفقة القرن

ودعا السعود حزب الشين فين لزيارة االردن واالطالع على واقع المخيمات في االردن لنقل المعاناة  
التي يتعرض لها االردن من واستعرض اعضاء الوفد التحديات  .على ارض الواقع للحكومة االيرلندية

جراء الثبات على مواقفة تجاه قضايا المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية التي تشكل سلم اوليات االردن، 
حيث اشارت النائب انصاف الخوالدة الى ضرورة مساندة المرأه الفلسطينية وتوفير سبل العيش بكرامة دون 

الى معاناة المرأة في فلسطين وممارسات دولة االحتالل احتالل داعية منظمات حقوق االنسان ان تنظر 
النائبان قصي الدميسي ومحمد الظهراوي اشارا الى المعاناة .ضدها التي تخالف القوانين واالتفاقيات الدولية

اليومية البناء الشعب الفلسطيني والمجازر التي ترتكبها اسرائيل بحقهم، داعين بالوقت نفسة الى فضح 
اما .ائيل بحق الشعب الفلسطيني التي ال يحترم القوانين واالتفاقيات والمعاهدات الدوليةممارسات اسر

النائبان سعود ابو محفوظ واحمد الرقب فقد ركزا في مداخلتهما على معاناة القدس والمقدسيين من جراء 
اناتهم، كما أشاروا إجراءات االحتالل العنصرية والتهويدية، وأكدا ضرورة تضافر الجهود والدعم لتخفيف مع

» اليشا مكليون« من جهتها، قالت النائب  .الى مخاطر نقل السفارة االمريكية من تل ابيب الى القدس
أن اإليرلنديين عموما وحزبها خصوصا يدركون ما يتعرض له االردن » الشين فين«القيادية في حزب 

 والبرلمانات القليلة في ايرلندا وفلسطين وما يعانونه من ظروف وضغوط، مضيفة، نحن من الحكومات
 بلدية محلية في ١٧التي اعترفت بدولة فلسطين وما زلنا نطالب بطرد السفير االسرائيل من ايرلندا وهنالك 

وأشارت النائب مكليون الى ان حزب الشين فين بصدد اطالق حملة في .ايرلندا تبنت مقاطعة اسرائيل
 .ابطين في المسجد االقصىايرلندا لدعم األسرى الفلسطينيين والمر

 ٢ ص١٣/٧/٢٠١٩الدستور 

***  
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   :التشريعي في واألقصى القدس لجنة
  تفلح لن أهلها وتهجير المدينة لتهويد االحتالل محاوالت

 

 " الفلـسطيني، التـشريعي بالمجلس واألقصى القدس لجنة اعتبرت – لألنباء نت قدس وكالة – غزة
ــي يحــدث مــا ــارك األقــصى المــسجد ف ــدنيس، نمــ المب ــاني التقــسيم ومحــاوالت ت ــاب مــصلى ٕواغــالق المك  ب

يعـد ،"الرحمـة َ  إعــادة هـو الــصهيونية الجـرائم هــذه علـى الـصحيح الــرد" وان األقـصى، المــسجد بحـق جريمــة ُ
 ".المحتل أنف ورغم الرحمة، باب هبة في عنوة الباب ُفتح كما عنوة إليه المصلى ومقتنيات أثاث

 فــي تحــدث التــي اإلجــراءات هــذه عــن الــسكوت" إن ،األربعــاء اليــوم ،لهــا بيــان فــي اللجنــة وقالــت
ِتوصل قد المبارك األقصى المسجد  فـي مفـاجئ بـشكل الرحمـة بـاب مـصلى إغـالق إلـى الصهيوني االحتالل ُ

 المبــارك األقــصى بالمــسجد وربــاطهم هبــتهم فــي يــستمروا" أن إلــى المقدســيين األهــالي داعيــة ،"األيــام قــادم
 هــذا إحبــاط علــى والعمــل الوســائل بــشتى وحمايتــه عنــه الــدفاع فــي يــستمروا وأن الرحمــة بــاب فــي وخاصــة
 ".الرحمة باب مصلى وخاصة مكوناته بجميع المبارك األقصى المسجد على المتواصل الصهيوني العدوان

 القــرارات وتنفيــذ بتفعيــل اليونــسكو منظمــة وخاصــة الدوليــة والمنظمــات والمــسلمين العــرب وطالبــت
َِتعتبر التي القدس مدينة وحاضنته المبارك األقصى المسجد بحق واألممية ةالدولي  المبارك األقصى المسجد َ

 .به لليهود ارتباط وال بالمسلمين ًخاصا ًمقدسا ًمكانا مكوناته وجميع

 تفلـح لن منها، أهلها وتهجير القدس مدينة لتهويد الصهيوني االحتالل محاوالت إن" اللجنة وقالت
 أرضـهم حمايـة علـى قـادرون أنهـم الجبنـاء للـصهاينة سـيثبتون الـصامدين المقدسـيين أهلنـا ٕوان ،اهللا بإذن

  ".والتمكين بالنصر المؤمنين لعباده تعالى اهللا وعد من واثقون ٕواننا منها، المحتلين وكنس

 ١٠/٧/٢٠١٩ لألنباء نت قدس وكالة

***  

  اعتداءات

  ةالعيسوي بسكان تنكيله يواصل االحتالل :القدس
 

 المـشدد العـسكري حـصارها التـوالي، علـى عـشر الـسادس ولليـوم االحتالل ومؤسسات قوات واصلت
 .بسكانها والتنكيل المحتلة، القدس وسط العيسوية بلدة على

 وسـط الكبيـر األربعـين مـسجد بمحـيط للتفتـيش حـاجزا ونـصبت الـسبت اليـوم االحتالل قوات وعادت
 .الشخصية والبطاقات الثبوتبة باألوراق والتدقيق لمارةوا المركبات بتوقيف وشرعت العيسوية،

 .للبلدة الشمالي المدخل على عسكريا حاجزا االحتالل قوات نصبت كما



 
٧

 البلـدة اقتحامـات علـى احتجاجـا البلـدة فـي وقفـة أسـبوعين مـن أكثـر قبـل نظمـوا البلدة سكان وكان
 الـشاب قـصيرة مـسافة من وأعدمت االحتالل اتقو قمعتها بالسكان والتنكيل االحتالل قوات قبل من المتكرر
 لقـوات التـصدي عـن الـسكان يتوقـف لـم كمـا البلـدة، حـصار عـن يومهـا مـن تتوقف ولم عبيد، سمير محمد

  .الليل من متأخرة لساعات األحيان من كثير في تمتد يومية بمواجهات االحتالل

  ١٣/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  بالقدس لثوريا نادي تقتحم االحتالل شرطة
 

 شـباب نـادي سـاحة الخمـيس اليـوم ،اإلسـرائيلي االحـتالل شرطة اقتحمت – سما – المحتلة القدس
 .القدس في الرياضي الثوري

 مخـيم فـي المـشاركين األطفـال أصـابت والرعـب الخوف من حالة بأن غيث بسام النادي رئيس وقال
 )األطفال( فوجئوا حين والرياضة، للشباب األعلى سالمجل وتنسيق برعاية النادي يقيمه الذي الثالث العودة

 .النادي نارية دراجة تستخدم خاصة وحدة باقتحام

 السنوات خالل تعرض ،)١٩٧٦ عام منذ( الحي في مؤسسة أقدم يعتبر الذي النادي أن إلى وأشار
 مقـر ان إلـى فتاال الرياضيين، ومدربيه مؤسسيه واعتقل االحتالل قوات قبل من متكررة القتحامات الماضية
 .القدس جنوب سلوان بلدة أحياء على والمطلة االستيطانية البؤر من عدد قرب يقع النادي

 عـدد وأن العـام، طـوال الحـي أبناء يحتضن النادي بأن غيث، محمود الصيفي المخيم مدير وأوضح
 .ًعاما ١٥-٨ بين أعمارهم تتراوح طالب ١٥٠ نحو المخيم في المشاركين

 المجانيـة المخيمـات هـذه خـالل مـن يـسعيان والرياضة الشباب ومجلس النادي أن لىإ غيث وأشار
 الفعاليـات خـالل مـن للتفريـغ الملحـة وحاجتهم والحدائق، المالعب توفر عدم ظل في الحي بأطفال االهتمام
  .اإلسعاف ودورة والكشفية، والفنية والترفيهية الرياضية

  ١١/٧/٢٠١٩وكالة سما اإلخبارية 

*** 

  

  

  

  

  

  



 
٨

  االحتالل يقتحم مصلى الرحمة في األقصى ويفرغه من القواطع الخشبية

 

شـهود عيـان مـن داخـل المـسجد األقـصى المبـارك، بـأن شـرطة  أفـاد –  وفا٢٠١٩-٧-١٤القدس 
االحتالل الخاصة اقتحمت فجر اليوم األحد، مـصلى بـاب الرحمـة فـي الجهـة الـشرقية مـن المـسجد األقـصى 

  . القواطع الخشبية الموجودة فيهالمبارك، وشرعت بإخراج

  . المصلىإلىُيشار إلى أن المصلين أعادوا يوم الجمعة هذه القواطع 

  ١٤/٧/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

*** 

  اعتداءات/ تقارير 

 على الفلسطينيين) تدفيع الثمن(تصاعد اعتداءات إرهابيي 
 

  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 

الحي في الرأس، امس الجمعة، خالل قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي أصيب طفل بالرصاص  
 .المسيرة األسبوعية في كفر قدوم شرق قلقيلية

 سنوات، أصيب بالرصاص الحي ١٠وأفادت مصادر محلية بأن الطفل عبد الرحمن ياسر شتيوي  
وصفت إصابته في الرأس، في مسيرة كفر قدوم، ونقل إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، حيث 

 .بالخطيرة

وأشارت المصادر الى ان جنود جيش االحتالل قمعوا المسيرة التي انطلقت عقب صالة الجمعة من  
م ٢٠٠٠مساجد القرية مطالبة بفتح شريان القرية الرئيس المغلق بقرار من جيش االحتالل منذ عام 

 .ويحرم االهالي من التواصل مع محيطهم الخارجي

استخدم جيش االحتالل الرصاص الحي » : منسق مسيرة كفر قدوم االسبوعيةوقال مراد شتيوي 
بكثافة والرصاص المطاطي في مواجهة المشاركين في المسيرة االسبوعية، وتم االستيالء على اسطح 

 .المنازل القريبة من المواجهات لقنص المشاركين، وتم نصب الكمائن العتقال شبان في محيط المواجهات

وات االحتالل اإلسرائيلي، مساء امس االول، ثالثة مواطنين، من بلدة قباطية جنوب واعتقلت ق 
 .جنين، على حاجز الحمرا في األغوار الشمالية

وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل المتواجدة على حاجز الحمرا العسكري في األغوار  
كارنة، وأحمد نصري زكارنة، من بلدة قباطيا، الشمالية، اعتقلت نور الدين فالح أبو الرب، ومحمد قاسم ز

 .ويعمل ثالثتهم في أجهزة األمن
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يشار إلى  .وأضافت أن االعتقال تم أثناء مرورهم على الحاجز في طريق عودتهم إلى بلدة قباطية 
أن قوات االحتالل تكثف من تواجدها على الحواجز العسكرية في اآلونة األخيرة بشكل ملحوظ بمحيط 

  .جنين، إضافة إلى نصب حواجز طيارة عند المفترقات الرئيسيةمحافظة 

، بشرط ) عاما٤١(وافرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، امس، عن األسير المقدسي وسيم الجالد  
 .االبعاد عن القدس حتى نهاية الشهر الجاري

قاله لحظة وأوضح نادي األسير أن محكمة االحتالل أفرجت عن الجالد أمس االول، وأعيد اعت 
» المسكوبية« عاما في األسر، ونقلته إلى مركز تحقيق وتوقيف ١٥تحرره من سجن النقب بعد قضائه 

حتى أفرج عنه امس مقابل اإلبعاد عن مدينة القدس حتى نهاية الشهر الجاري، ومنعه من رفع الرايات 
 .واألعالم الفلسطينية أو المشاركة في الحفالت والنشاطات

 أظهرت معطيات لجيش االحتالل اإلسرائيلي حدوث تصعيد كبير وخطير في على صعيد اخر 
العمليات اإلرهابية التي تنفذها عصابات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، التي يطلق 

  .عليها عمليات تدفيع الثمن

نفذوا » تدفيع الثمن« التلفزيونية اإلسرائيلية، فإن إرهابيي ١٢وحسب المعطيات التي نقلتها القناة  
 ٢٠٥ٕ، والى ٢٠١٧ في العام ٧٩، وارتفع عدد هذه االعتداءات إلى ٢٠١٦ اعتداء إرهابيا في العام ٥٧

  .٢٠١٨اعتداء إرهابي في العام 

وتشمل االعتداءات ضد الفلسطينيين إحراق حقول زراعية وتخريب ممتلكات وكتابات مسيئة وقطع   
  . فلسطينية في كافة أنحاء الضفة الغربيةأشجار مثمرة، واستهدفت أراضي وقرى

وتمتنع أجهزة األمن اإلسرائيلية، الجيش والشرطة والشاباك، عن مالحقة ومحاكمة منفذي هذه   
االعتداءات، وغالبيتهم العظمى من الشبان المتطرفين الذين يسكنون في المستوطنات، كما أنه ال يجري 

  .ثناء التحقيقات، على أنهم مشتبهون بارتكاب عمل إرهابيالتعامل مع القالئل جدا الذين يعتقلون، ا

وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن هذه العمليات اإلرهابية اليهودية تؤدي إلى رد فعل من جانب   
فلسطينيين، وأن هذا الوضع يفسر حالة التوتر األمني في الضفة، والذي يمكن أن يتصاعد بشكل كبير 

  .ضع األمنيويؤدي إلى انفجار في الو

كل هذه األمور متعلقة بإنفاذ القانون، وهذا اختبار للجيش والشرطة «وأكدت القناة التلفزيونية أن   
  .لمنع التصعيد األمني» والشاباك

اختبار قادة المستوطنين وحاخاماتهم وما إذا كانوا قادرين «وأضافت القناة أنه يوجد بهذا الوضع   
 .بر إرهابيةعلى لجم هذه العمليات، التي تعت

  ١٢ ص١٣/٧/٢٠١٩الرأي 

*** 
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  مستوطنا يقتحمون المسجد األقصى وينفذون جوالت استفزازية ١٣٨
 

 أعلنت مصادر طبية في مستشفى األندونيسي في بلدة بيت الهيا شمال قطاع -فلسطين المحتلة   
روحه التي متأثرا بج)  عاما٢٨(غزة، ظهر امس الخميس، استشهاد الشاب محمود أحمد صبري األدهم 

يشار إلى .أصيب بها برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي صباح أمس شرق بيت حانون شمال قطاع غزة
أن الشاب األدهم كان قد أصيب بالرصاص الحي عقب إطالق قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة خلف 

ة صوب مجموعة من السواتر الترابية على الشريط الحدودي شرق بيت حانون نيران أسلحتها الرشاش
 مستوطنا المسجد األقصى المبارك، أمس الخميس، من جهة باب المغاربة ١٣٨ميدانيا، اقتحم .المواطنين

وقالت مصادر صحفية، إن المستوطنين .بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل
 صلوات تلمودية، كما فرضت قوات نفذوا جوالت استفزازية في أرجاء المسجد وسط محاوالت متكررة إلقامة

االحتالل اجراءات مشددة على دخول الشبان الفلسطينيين الى المسجد، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية على 
إلى ذلك، قال نادي األسير الفلسطيني ان قوات االحتالل االسرائيلي شنت فجر .البوابات الرئيسية لألقصى

الت ستة عشر فلسطينيا في مناطق بالضفة الغربية امس الخميس، حملة دهم واعتقاالت واسعة ط
واضاف نادي األسير في بيان ان قوات االحتالل االسرائيلي اقتحمت مناطق في مدن قلقيلية .المحتلة

كما داهمت قوات االحتالل . والخليل وجنين ورام اهللا وبيت لحم وأعتقلت المواطنين بزعم أنهم مطلوبون
 بلدة الشيوخ شمال الخليل وفتشت عدة منازل، وأفادت مصادر صحفية، اإلسرائيلي، فجر أمس الخميس،

: بأن قوات االحتالل داهمت البلدة وفتشت عددا من منازل المواطنين بشكل همجي، عرف من أصحابها
نعمان الحساسنة، حيث تم تحطيم كامل أثاث منزله وتكسيره، باإلضافة إلى تكسير األبواب والنوافذ 

وفي سياق منفصل، يواصل سبعة أسرى إضرابهم المفتوح عن .مجية وبشكل متعمدالخارجية بصورة ه
وذكر نادي األسير، في بيان، أن .الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي، رفضا لالعتقال االداري بحقهم

 هؤالء األسرى يواجهون ظروفا صحية صعبة، يرافق ذلك مواجهتهم لإلجراءات التنكيلية التي تفرضها إدارة
معتقالت االحتالل بحقهم، والتي بدأت مع شروع كل واحد منهم في اإلضراب، وتمثلت بالعزل، والنقل 
والتفتيش المتكرر، وحرمانهم من الزيارة، وعرقلة زيارات المحامين لهم، في محاولة إلنهاكهم والضغط 

التي اقامتها هيئة إلى ذلك، هدمت قوات االحتالل االسرائيلي، أمس الخميس، خيمة االعتصام .عليهم
مقاومة الجدار واالستيطان ومحافظة بيت لحم وفعالياتها، على أراضي واد الحمص في بلدة صور باهر 

وقالت مصادر، إن جنود االحتالل اقتحموا الخيمة وقاموا بهدمها، بعد .جنوب شرق مدينة القدس المحتلة
غاز المسيل للدموع باتجاههم، ما تسبب االعتداء على المتضامنين المتواجدين فيها بإطالق قنابل ال

. بإصابة العشرات بحاالت اختناق، كما تسببت القنابل باشتعال النيران بالمحاصيل الزراعية في المكان
  وكاالت

  ١٦ ص١٢/٧/٢٠١٩الدستور 
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  تقارير

  الضفة في الفلسطينية الجامعات من األجانب ِالمحاضرين تطرد إسرائيل ..تقرير
 

ــد – القــدس ــرؤو عب ــاؤوط فال ــر كــشف – األناضــول – أرن ــوقي تقري  تطــرد إســرائيل أن النقــاب حق
 .الغربية الضفة في الفلسطينية الجامعات من األجانب ِالمحاضرين

 إن الغربيـة، الـضفة فـي بيرزيـت وجامعة الحقوقيتين "الحق"و "عدالة" لمنظمتي مشترك تقرير وقال
 الجامعات في يعملون الذين األجانب لألكاديميين ملع تصاريح إصدار ترفض اإلسرائيلية االحتالل سلطات"

 علـى يجبرهم مما التأشيرات، منح في القاسية سياستها في وتصعد المحتلة، الغربية الضفة في الفلسطينية
  ".البالد ومغادرة طلبتهم عن االنقطاع

 فهاوتعــــس ّبـــضبابيتها تتـــسم التــــي اإلســـرائيلية األنظمـــة تتـــرك" الخمــــيس، تقريـــر، فـــي وأضـــافت
 مـن وقـت أي فـي لإلبعـاد ُعرضـة وتجعلهـم اليقـين انعـدام مـن دائمـة حالـة فـي َوُأسرهم األجانب ِالمحاضرين

 ."األوقات

 مـن وتحـدد إسـرائيل عليهـا تـسيطر حدودية معابر خالل من الفلسطينية األراضي إلى الوصول ويتم
 .عدمه من بالمرور له يسمح

 جانـب إلـى الغربية، الضفة في فلسطينية جامعة تعكف ،اآلونة هذه في" أنه إلى المؤسسات ولفتت
 ".قانوني إجراء ّاتخاذ على اإلنسان، حقوق منظمات من فلسطينيين منظمتين

 إجبـار إلـى ترمـي التـي مـساعيها إسـرائيل خاللهـا ّكثفـت متتاليـة أكاديميـة أعـوام ثالثـة عقب"وقالت
 تجديـدها، عـدم أو اإلقامـة تأشـيرات تجديـد فـي ةالمماطلـ خـالل مـن البالد مغادرة على األجانب المحاضرين

 ".السياسة لهذه ّحد بوضع القانوني عدالة مركز و الحق ومؤسسة بيرزيت جامعة تطالب

 المــسؤولين مــن عــدد إلــى رســالة الماضــي نيــسان/إبريــل نهايــة وجهــت أنهــا المؤســسات وقالــت
 جامعــة ّتـوظفهم الــذين األجانـب ألكـاديميينا إقامــة دون ُتحـول التــي القيـود برفـع" فيهــا طالبـت اإلسـرائيليين

 ".المطلوبة التأشيرات ومنحهم فيها والعمل الغربية الضفة في بيرزيت

 علــى أو األجانــب األكــاديميين إقامــة فتــرة علــى ّتعــسفية قيــود فــرض عــن االمتنــاع"ب طالبــت كمــا
 لألكــاديميين العمــل وتــصاريح الــدخول تأشــيرات إصــدار بــشأن وقانونيــة واضــحة إجــراءات نــشر"و"تمديــدها
 ."بها وتحتفظ األكاديمية حريتها تدير أن للجامعة تتيح بحيث الغربية، الضفة في األجانب

 جامعـة أمنـاء لمجلـس التابع للموسيقى، الوطني سعيد إدوارد معهد أبلغ المثال، سبيل على "وقالت
 األكــاديميين العــامين رمــدا علــى التأشــيرة رفــض حــاالت فــي المائــة فــي ٢٠٠ بنــسبة زيــادة عــن بيرزيــت،
 ".وحدهما
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 الحـدود علـى الـدخول أو التأشـيرات تمديـد رفـض تم ،٢٠١٨-٢٠١٧ الدراسي العام وفي "وأضافت
 ثمانيـة رفـض تـم ،٢٠١٩-٢٠١٨ وفـي ًعضوا، ٢٠ ضمن من الدوليين التدريس هيئة أعضاء من ألربعة

  ".الدخول أو أشيرةالت تمديد بعدم ًعضوا ١٩ ضمن من الدولية التدريس هيئة أعضاء من

 أجانب محاضرين أربعة ُِأجبر ،٢٠١٩و ٢٠١٧ العامين بين الواقعة الفترة في "انه إلى أشارت كما
 البالد، مغادرة على جزئي بدوام يعملون كانوا ّممن وثالثة بيرزيت جامعة في كامل بدوام يعملون كانوا ّممن
 تجديــد رفــضت اإلســرائيلية االحــتالل ســلطات ألن فيهــا التــدريس فــي عملهــم مواصــلة ُوســعهم فــي عــاد ومــا

 ".تأشيراتهم

 عمـل ْبعقـدي يرتبطان كانا ْأجنبيين ْأكاديميين إسرائيل منعت ،٢٠١٩ العام وفي" المؤسسات وقالت
 التــدريس هيئــة أعــضاء مــن عــضو ألي تأشــيرات إصــدار ِيجــر ولــم .الــبالد دخــول مــن بيرزيــت جامعــة مــع

 مـع عقـودهم فتـرة طيلة أجنبية، حكومات ترعاها التي البرامج في مباشر بشكل العاملين باستثناء األجانب،
  ".٢٠١٩-٢٠١٨ األكاديمي العام خالل الجامعة

  ١١/٧/٢٠١٩وكالة األناضول 

*** 

 جدار الفصل يضاعف حبس عائلة حجاجلة الفلسطينية

ر للسي) مايو( يضطر الطفل محمد حجاجلة على مدار ثمانية أيام في شهر أيار –القدس  
على قدميه نحو ستة كيلومترات يوميا تحت أشعة الشمس الحارقة للوصول إلى مدرسته في بيت لحم، بعد 

  .إغالق السلطات اإلسرائيلية المدخل الوحيد المؤدي إلى منزله في قرية الولجة

ويعيش محمد مع والديه وشقيقيه في منزل مبني من الطوب يفصله واد سحيق عن مستوطنة 
 عن بقية منازل "سياج أمني"ئيلية المقامة على أراضي القرية جنوب غرب القدس المحتلة، و اإلسرا"جيلو"

جدار الفصل " الذي يصفه الفلسطينيون بـ"السياج األمني"وبدأت السلطات اإلسرائيلية ببناء .قرية الولجة
ألسباب "ة، لفصل أراضيها عن الضفة الغربي) ٢٠٠٥- ٢٠٠٠(، في أوج االنتفاضة الفلسطينية "العنصري

وسلك محمد لثمانية أيام طريق دير كيرمزان الكاثوليكي القريب سرا كونه منطقة عسكرية، ويقول ."أمنية"
أخرج أنا وشقيقي في وقت . كانت الطريق تستغرق وقتا طويال في الذهاب والعودة"لوكالة فرانس برس 

 ."أبكر صباحا ونعود متأخرين

، عندما قررت الحكومة اإلسرائيلية استكمال بناء ٢٠١٠وبدأت معاناة عائلة حجاجلة العام 
، أي الخاضعة "ج"وبحسب المخطط اإلسرائيلي، جاء موقع المنزل في األراضي المصنفة . "السياج األمني"

للسيطرة اإلسرائيلية، وبالتالي، كان الحل الذي اقترحته السلطات اإلسرائيلية حينها إخراج العائلة من منزلها 
 .ن جهاته األربع، ما دفع العائلة إلى التقدم بالتماس قانوني للمحكمة العلياأو تطويقه م
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قاومت محاوالت وزارات المالية والداخلية والدفاع "ويقول صاحب المنزل عمر حجاجلة  
 ٢٠١٣ّوأقرت المحكمة في . "اإلسرائيلية لتعويضي بماليين الدوالرات مقابل ترك المنزل، لكنني رفضت

ين الدولة ومحامي العائلة لحل مشكلة وصولهم إلى منزلهم بوضع بوابة حديدية وحفر نفق اتفاق تسوية ب
 .يربط المنزل بالقرية التي تبعد عشرات األمتار فقط

، انتهت السلطات من نصب بوابة بيضاء ضخمة بارتفاع خمسة أمتار على مدخل ٢٠١٧عام 
، لتعزل العائلة عن "خربة رغوان"ف محليا باسم  وسط تلة تعر"السياج األمني"النفق الذي حفر عند أسفل 

  .امتدادها الطبيعي في القرية، وتصبح تحت مراقبة الكاميرات األمنية

وبحسب كريم جبران من مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة 
 . حدود بلدية القدس، وضع مسار الجدار معظم أراضي الولجة في الجانب اإلسرائيلي داخل"بتسيلم"

 كلم، وهو مكون من أسالك شائكة وخنادق وأسالك ٧١٢نحو ” السياج األمني“ويبلغ طول  
منه في أراضي الضفة  % ٨٥ويقع . كهربائية وجدران من اإلسمنت المسلح يبلغ ارتفاعها تسعة أمتار

 .ل، بحسب األمم المتحدةٕمن األراضي الفلسطينية عن القدس واسرائي % ٩.٤وهو يعزل . الغربية المحتلة

داخل النفق اإلسمنتي المؤدي الى منزل عائلة حجاجلة، رسم نشطاء العلم الفلسطيني ورسوم 
 .غرافيتي وعبارات تدعو إلى الحرية

وتفتح البوابة اإللكترونية عن طريق جهاز للتحكم عن بعد سلمته السلطات اإلسرائيلية للعائلة 
بر أحد أفراد العائلة على المكوث في المنزل باستمرار، ودفع ذلك عمر ويعمل فقط من داخل المنزل، ما يج

 .َإلى تركيب جرس كهربائي متصل بالمنزل يقرعه العائدون ليفتح لهم من في الداخل البوابة

لكن الجرس كان سببا آخر في شقاء العائلة، فقد أبلغت قوة من حرس الحدود اإلسرائيلية قبل نحو 
واقتيد عمر إلى التحقيق، . شكل خطرا أمنيا، ألنه وضع قرب منطقة عسكريةشهرين عمر أن الجرس ي

واستجوب لنحو أربع ساعات، ثم أطلق سراحه ليفاجأ بوضع قفل حديدي على البوابة يمنع فتحها بأي 
 .طريقة كانت

واستدعت هذه الخطوة محامي العائلة إلى التهديد بالتوجه إلى القضاء ما أجبر حرس الحدود على 
 .الة القفل بعد ثمانية أيام حبست خاللها العائلة في المنزلإز

لكن عمر حجاجلة بات على قائمة الممنوعين أمنيا من الدخول إلى إسرائيل للعمل، بعد أن كان 
 .حارسا ليليا في شركة عربية للمقاوالت في القدس الشرقية

ي تحيط بها حديقة زرعت بحسرة لوكالة فرانس برس في باحة منزله الت)  عاما٥٣(ويروي عمر 
كل فترة يختلقون ذريعة جديدة إلجبارنا على ترك المنزل، تعرضت لالعتقال "بالورود واألشجار المثمرة، 

 ."والضرب أنا وأبنائي ومؤخرا، وهناك قضية ضدي إلجباري على هدم بئر الماء الذي نستخدمه



 
١٤

 اإلسرائيلية أي شخص غير أفراد ويمنع قرار المحكمة ."إنهم يحاربونني في لقمة عيشي"ويتابع 
العائلة من استخدام البوابة والنفق بدون تنسيق أمني مع الحاجز العسكري عند المدخل الشمالي لمدينة 

  .كما يمنع دخول أي سيارة غير تلك التي تمتلكها العائلة. بيت لحم

في حال تمت و.  ساعة من موعد الزيارة٤٨أي زائر يحتاج إلى تنسيق أمني قبل "ويقول عمر 
وسلك فريق فرانس برس للوصول إلى المنزل طريق دير . "الزيارة على الزوار المغادرة قبل العاشرة ليال

ويشير حجاجلة إلى تجنب أقاربه وحتى أشقائه . كيرمزان الذي ال يمكن للسيارات غير اإلسرائيلية سلوكه
دود على استفسارات فرانس برس حول ولم يعلق حرس الح. زيارته خوفا من المالحقة بطريقة أو بأخرى

  .الموضوع

 اإلسرائيلية عنها في عددها الصادر "هآرتس"وقالت الشرطة اإلسرائيلية، بحسب ما نقلت صحيفة 
، "ّإصالح الكاميرات األمنية التي تم كسرها"ّ، الماضي إن إغالق البوابة تم بهدف )مايو( أيار ٣٠في 

  ."للسماح لفلسطينيين بالدخول إلى المنزل بصورة غير قانونية"متهمة عمر حجاجلة باستغالل البوابة 

ّاألمن كلمة السر لكل االنتهاكات اإلسرائيلية وغطاء للضم والتوسع "ويقول كريم جبران 
أنا متضايق كثيرا، ال أستطيع اللعب مع أصحابي أو ") عشرة أعوام(ويقول محمد حجاجلة . "االستيطاني

  ." أنتظر والدي أو أحد أشقائي ألرافقهمّالذهاب إلى الدكان، علي أن

ويشير الى أنه يمضي معظم وقته في المنزل، يقوم بواجباته المدرسية أو يشاهد التلفاز أو يبحث 
اعتاد أوالدي العزلة التي أرى أنها تقتلهم "ويقول الوالد .عن لعبة إلكترونية على هاتف والدته المحمول

  ).ا ف ب(-."ليوما بعد يوم، هم محبوسون في المنز

  ١٨ ص١٣/٧/٢٠١٩الغد 

*** 

  شؤون مقدسية

  وفد دبلوماسي أجنبي في جولة بحي وادي الحمص المهدد بالهدم جنوب القدس
 

ًجنوب شـرق القـدس المحتلـة وفـدا  صور باهر اصطحبت لجنة الدفاع عن حي وادي الحمص ببلدة
ًدبلوماسيا أجنبيا في جولة ميدانيـة علـى خطـر الهـدم بحجـة قربهـا مـن جـدار الـضم المنطقـة التـي يتهـددها  ً

 .والتوسع العنصري

  

 بناية تضم ١٦بهدمها  واطلع الدبلوماسيون عن كثب عن الكارثة التي قد تخلقها سلطات االحتالل
  .حقوق اإلنسان في الحياة أكثر من مائة شقة سكنية، وأكدوا أن الهدم مخالف ألبسط

  ١٣/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 



 
١٥

  بالهدم المهدد الحمص وادي بحي الجمعة صالة يؤدون باهر صور أهالي
 

 بقريـة الحمـص وادي حـي أراضـي علـى الجمعـة صـالة المحتلة بالقدس باهر صور بلدة أهالي أقام
  .الحي في سكنية منشأة ١٠٠ تهدد التي الهدم لقرارات رفضا باهر، صور

 فــي الربــاط الفلــسطيني حــق مــن أن حــسين محمــد الــشيخ الفلــسطينية والــديار القــدس مفتــي وأكــد
  .أرضه

ــأن االحــتالل وزراء رئــيس تــصريحات ورفــض  إنهــم مؤكــدا ،األرض أصــحاب ليــسوا الفلــسطينيين ب
  .عقائدي ارتباط هو الديار بهذه وارتباطهم الحق أصحاب

ــشكل المقدســات اســتهداف عــن وتحــدث  اقتحامــه خــالل مــن المبــارك األقــصى المــسجد خــاص وب
  .اليومي

 يرفــضون أنهــم إال للــشبان ذنــب ال :"وقــال القــدس فــي اليوميــة االعتقــاالت ةسياســ إلــى وتطــرق
  ".ومقدساته أرضه على المحافظة أن الفلسطيني الشعب حق فمن ، االحتالل

 الحمـص وادي حـي فـي منـزال ١٠٠ تـضم بنايـة ١٦ هـدم قرارات أصدرت االحتالل سلطات أن يذكر
  .المنطقة في العنصري الجدار من قربها بحجة

  ١٣/٧/٢٠١٩يام األ

*** 

  القدس غرب شمال قرى احتياجات على يطلع اشتية
 

 وفدا اهللا، برام مكتبه في السبت، اشتية، محمد الوزراء رئيس التقى – كوم دوت "القدس" – اهللا رام
 .القدس غرب شمال لقرى المحلية المجالس من

 جـراء منـاطقهم تعانيـه اومـ القـدس، ضـواحي فـي التطـورات آخـر علـى الـوزراء، رئـيس الوفد واطلع
 اشـتية واسـتعرض.وبلـداتهم قـراهم تحتاجهـا التـي والمشاريع المطالب أهم إلى إضافة اإلسرائيلية، اإلجراءات
 وتشمل القدس، محافظة في التحتية والبنية التعليم قطاعي في الحكومة اعتمدتها التي التطويرية المشاريع

 البلـدات عـشرات فـي مـدارس وتجهيـز وتوسـعة وتأهيـل ياه،م شبكات وتوسعة وخارجية، داخلية طرق تعبيد
 تعزيــز علــى القائمــة التنمويــة وخططهــا الحكومــة إســتراتيجية اســتعرض كمــا.القــدس غــرب شــمال قــرى منهــا

 المطالـب كافـة بدراسـة الوفـد الـوزراء رئـيس ووعـد.المحافظـات بـين متوازيـة تنمية وخلق المواطنين، صمود
  .زراعيا عنقودا قلقيلية محافظة عن اإلعالن بعد الزراعي، القطاع مشاريع اسيم ال تنفيذها، على والعمل

  ١٤/٧/٢٠١٩القدس المقدسية 

  

*** 



 
١٦

  أمالك الكنيسة األرثوذكسية
  

 كنائس القدس تتوحد للحفاظ على العقارات والهوية األصيلة لحي النصارى بالبلدة القديمة
  

امس مسيرة وصالة جماعية في باب الخليل بمدينة نظم بطاركة ورؤساء كنائس القدس  -  القدس المحتلة
ُالقدس، تالها زيارة الى العقارات االرثوذكسية المهددة باالستيالم عليها من قبل جمعية عطيريت كوهانيم 

 .االستيطانية، كما تضمنت الفاعلية كلمات ولقاءات صحفية

كهنة والقسيسين من مقر وانطلقت المسيرة التي تصدرها البطاركة ورؤساء الكنائس وكبار ال 
ُبطريرك القدس وسائر اعمال فلسطين واالردن، غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، وتوجهت بموكب مهيب 

وحاول . ًضم أيضا شخصيات اعتبارية وقيادية الى مدخل فندق االمبي حيث تم عقد الصالة الجماعية
لجماعية لكن تمكن المشاركون من التصدي لهم عدد من اتباع األفكار الصهيونية التشويش على الصالة ا

 وافشال محاولتهم االقتراب من الموقع، وبعدها توجهت المسيرة الى فندق البترا وعادت الى فندق االمبي
ِحيث عقد لقاء مع اإلعالميين والشخصيات االعتبارية والقيادية ُ. 

 فيها عن وحدة الكنائس في الدفاع وافتتح اللقاء غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بكلمة عبر 
ًعن العقارات الكنسية والهوية والطابع المسيحي األصيل للحي المسيحي في البلدة القديمة، محذرا من  ُ َ َ
ًمخاطر نجاح المستوطنين المتطرفين في االستيالء على عقارات ميدان عمر بن الخطاب، مؤكدا ان 

ال يمكننا أن نبقى صامتين في ظل التهديد «اف غبطته وأض. ّالكنائس لن تسمح بذلك مهما كلف االمر
 .الذي يطال وصولنا الى أماكننا المقدسة، وفي وقت يتضاءل فيه األمل بتحقيق سالم دائم

والقى غبطته الضوء على محاوالت محتملة قد يستخدمها المستوطنون لالستيالء على ممتلكات  
ء المستأجرين األبرياء بالقوة ، محذرا من أي محاولة من الكنيسة من خالل تدابير غير قانونية، أو إلجال

  .هذا القبيل، ووقال نحن ال نخشى استخدام جميع الوسائل المشروعة لمنع ذلك

ندعو مسيحيي العالم لالنضمام إلينا «ًواختتم غبطته كلمته بدعوة الى مسيحيي العالم باسم الكنائس قائال 
 لليوم العالمي للصالة من أجل ٢٠١٩ًت جميعا للتجمع في ايلول في الصالة، كما ندعو اإلخوة واألخوا
نتطلع إلى الترحيب بالقيادات الدينية المسيحية والمصلين من جميع . المجتمع والحي المسيحي في القدس

 .أنحاء العالم بينما نواصل كفاحنا للحفاظ على وحماية المجتمع المسيحي هنا في األرض المقدسة

نحن نتعاون مع غبطة البطريرك «و الوليد الدجاني مستأجر مبنى فندق االمبي من جانبه قال اب 
ًعاما من اجل حماية عقارات ميدان عمر بن الخطاب في باب الخليل، وقال اشكر ١٥ثيوفيلوس الثالث منذ 

  .ّغبطته على جهده هذا واحترم جديته واصراره في التعامل مع هذه العقارات

  ١٦ ص١٢/٧/٢٠١٩الدستور 

*** 



 
١٧

  آراء عربية

 الديموغرافية الفلسطينية خطر يتهدد إسرائيل

 علي ابو حبلة

يلية،وفي مقدمتها ثمة هواجس الحقت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة ومراكز البحث اإلسرائ
الهاجس الديموغرافي بفعل الزيادة الطبيعية العالية بين العرب الفلسطينيين، ناهيك عن استمرار الكفاح 
الفلسطيني بوسائل مختلفة لمواجهة سياسات إسرائيل العنصرية التي طالت الحجر والبشر على امتداد 

راسات اإلستراتيجية اإلسرائيلية منذ عام ولهذا عقد معهد الد. الوطن الفلسطيني وفي الشتات القسري
  .«إسرائيل«ً ثمانية عشر مؤتمرا بغية فحص المناعة في ٢٠٠٠

وقد أسس لذلك المؤتمر مستشار األمن القومي السابق الجنرال عوزي أراد، بعد فشل مؤتمر كامب 
مر هرتسيليا الدوري مع الفلسطينيين في صيف العام المذكور، والغرض الرئيسي من مؤت» السالم«ديفيد لـ 

مراجعة السياسات اإلسرائيلية للعام السابق، وتحديد السياسات الممكنة للعام القادم ومراحل أخرى قادمة قد 
ًتمتد لخمس سنوات أو لعشرين عاما، وتبعا لذلك تعتبر استخالصات وتوصيات مؤتمرات هرتسيليا الدورية  ً

ت اإلسرائيلية عند اتخاذ قرارات إستراتيجية في مستويات بمثابة نقطة ارتكاز مهمة تعتمد عليها الحكوما
ًاألمن والسياسة واالقتصاد والعالقات الدولية والمفاوضات ومساراتها أيضا ناهيك عن قرارات الحرب بعد 

  .«إسرائيل«توصيف األخطار التي تهدد 

صيات، للحد وكان الهاجس الديموغرافي العربي في سلم أولويات تلك المؤتمرات، حيث سجلت تو
ًمخاطر مستقبلية على هويتها اليهودية؛ ولهذا تم إصدار قوانين إسرائيلية عديدة » إسرائيل«مما تعتبره 

الغربية  تمنع التزاوج بين أفراد من األقلية العربية الفلسطينية داخل الخط األخضر مع أقرانهم في الضفة
، وقد »إسرائيل«لك محاولة ترسيخ فكرة يهودية وقطاع غزة، وذهبت المؤسسات اإلسرائيلية إلى أبعد من ذ

عززت تلك التوجهات استطالعات للرأي جرت في المجتمع اإلسرائيلي خالل السنوات األخيرة، أظهرت أن 
  .نسبة كبيرة منها تؤيد طرد األقلية العربية

دولة ومن األهمية اإلشارة إلى أن انعقاد مؤتمرات هرتسيليا تزامن مع بروز مصطلح يهودية ال
 .اإلسرائيلية في السنوات األخيرة بوتيرة متسارعة، وذلك على الرغم من أنه ليس حديث العهد

مايو من العام الحالي /  وحتى أيار ٢٠٠٠وقد حاولت توصيات مؤتمرات هرتسيليا المنعقدة منذ عام 
لصهيوني، وبغض ، حيث كانت الفكرة المذكورة إحدى ركائز الفكر ا»إسرائيل« ترسيخ فكرة يهودية ٢٠١٨

النظر عن أن درجة هذه اليهودية وبعض مضامينها قد كانت مثار جدل بين تيارات معينة في الحركة 
ًالصهيونية، فإن هذا الزخم الكبير لهذه المقولة والذي توج بإصدار قانون القومية أخيرا، يعتبر بحد ذاته 

ًعامال جاذبا ليهود العالم وخاصة بعد تراجع أرقام الهجرة   . إلى فلسطين المحتلة خالل العقد األخيرً



 
١٨

تراكمت في اآلونة األخيرة جملة كبيرة متزايدة من اإلشارات والمعطيات الخطيرة التي تؤكد أن 
الخطر « اإلستراتيجية اإلسرائيلية فتحت مجددا ملف - األكاديمية – األمنية –المؤسسة السياسية 

جماعي جديد » ترانسفير«ذت فيه تلك األصوات المنادية بـ في الوقت الذي أخ» الديموغرافي على إسرائيل
ضد الشعب الفلسطيني، ما يقود إلى التساؤالت الكبيرة المتفجرة المتعلقة باألجندة الصهيونية الحقيقية 

  . أو في الضفة والقطاع١٩٤٨تجاه من بقي من عرب فلسطين 

إجماع « الصراع يحتشد حوله فحسب المؤشرات اإلسرائيلية فإنه ما من موضوع راهن في سياق
وكذلك » الدولة اليهودية النقية»و» الديموغرافيا»و» األرض«أكثر من موضوع » قومي إسرائيلي

  .وان كانت األحزاب الكبيرة ال تعلن عنه صراحة» الترانسفير«

وتارة » الخطر الديموغرافي«، وتارة أخرى »المشكلة الديموغرافية«لذلك نراهم يطلقون عليها تارة 
ًتشكل تهديدا استراتيجيا داهما «والكل في الكيان الصهيوني يجمع على أنها . »القنبلة الديموغرافية«ثالثة  ً ً

  .«ًودائما لوجود إسرائيل

الملف «والمفكرين من اإلسرائيليين الذين يفتحون وقد أطلقوا على أولئك الباحثين والمحللين 
ً، ذلك أن عددا منهم يتنبأون بنهاية »أنبياء الغضب الديموغرافي«ويثيرون الجدل حوله اسم » الديموغرافي

الدولة اليهودية، بسبب التكاثر الديموغرافي العربي، وكان في مقدمة هؤالء وأولهم البروفسور المعروف 
وكثر .م١٩٦٧بعد احتاللها لألراضي العربية في حزيران » خراب إسرائيل« الذي تنبأ بـ »الياهو رابينوفتش«

  .! لدرجة بات يصعب حصرهم »أنبياء الغضب الديموغرافي«على مدى السنوات الماضية عدد 

وربط الدكتور عبد الوهاب المسيري في مقالة له حول المسألة ربطا جدليا ما بين ثالثة هواجس 
وهاجس نهاية وجود إسرائيل ، الهاجس الديموغرافي:هي» لخريطة اإلدراكية اإلسرائيليةا«تهيمن على 
  .وهاجس حق العودة وتقرير المصير لماليين الالجئين الفلسطينيين، كدولة يهودية

» الخطر الديموغرافي العربي«مشكلة » بني موريس«كما تناول المؤرخ اإلسرائيلي البروفسور 
 مثل الديموغرافيا وحق العودة، -ت إسرائيل المسائل الحقيقية الجوهرية في الصراع فقط إذا واجه«: ًقائال

  .«ً فإن مستقبل الدولة سيكون مضمونا- واالعتراف بحدود إسرائيل الديموغرافية 

» سيرجي ديال فرغوال«البروفسور » الديموغرافيا اليهودية«أما كبير الديموغرافيين المختص في 
خالل سنوات معدودات سيتحول اليهود إلى أقلية في المساحة الواقعة بين البحر «: فقد تنبأ مبكرا قائال

  .«أن الحل يكمن في تغيير الوضع الديموغرافي لصالح اليهود بصورة ملموسة«و » المتوسط ونهر األردن

أن إسرائيل تسير نحو «فقد توقع » امنون سوفر«أما البروفسور الديموغرافي اآلخر وهو 
: ويقول.. »فهذا يعني النجاة لليهود.. ٕأن الحل يكمن في التخلص من السكان واقامة الجدار« و »االنتحار

أن السور هو الطريق الوحيد لالنتصار على الرحم الفلسطيني، فإذا سقط هذا الجدار سيغمرنا طوفان «
  .«ٕواذا سقط الجدار سقطت إسرائيل.. هائل من الفلسطينيين
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 وهي ٢٠٠٢/  كانون األول٢١-١٩الذي عقد خالل فترة » ا األولوثيقة مؤتمر هرتسلي«وكانت 
  .األخطر في هذا المنطلق قد أوصت المؤسسة اإلسرائيلية بإعطاء األولوية العليا للمشكلة الديموغرافية

 منذ ما أكثر من مائة عام في جوهر وصميم تكوين  ُلقد وضعت أسس هذه السياسة العنصرية
المسألة «ث يقول خبير الديموغرافيا الصهيوني األبرز، أرنون سوفير إن وفكر الحركة الصهيونية، حي

الديموغرافية تشغل الحركة الصهيونية منذ انطالقتها األولى، ورافقتها طوال السنوات، منذ قيام دولة 
  .«إسرائيل وحتى اليوم

رين ويمكن الحديث حول معنى الخطر الديموغرافي من خالل تحليل دراسة الباحثين والخبي
» مدار«اإلسرائيليين المعروفين ارنون سوفير ويفغينيا بيستروف، التي صدرت بترجمة عربية عن مركز 

في الطريق نحو دولة : ٢٠٣٠-٢٠١٠إسرائيل ديموغرافيا «تحت عنوان » أوراق إسرائيلية«ضمن سلسلة 
  .«!دينية

ن تواجهها إسرائيل في حيث تخوض منطلقات هذه الدراسة، في تحليل المخاطر التي من المتوقع أ
غضون األعوام العشرين المقبلة، تحت وطأة تحوالت ديمغرافية تحدث فيها ومن حولها، وتعتبر من وجهة 

هناك خطر «ال تصب في مصلحة إسرائيل على المدى البعيد، وبالتالي » تحوالت سلبية«نظر المؤلفين 
 للرؤيا التقليدية األساس للمشروع الصهيوني ًعلى استمرارية المشروع الصهيوني بصيغته القائمة، أو وفقا

  .«بمجمله

  ١٦ص/١٤/٧/٢٠١٩الدستور 

*** 

 في مواجهة االنهيار.. منازل المقدسيين في حي سلوان 

 غسان مصطفى الشامي

تواجه منازل المقدسيين في أحياء مدينة القدس المحتلة؛ وعلى رأسها حي سلوان التاريخي األثري  
 تواجه هذه المنازل الفلسطينية مخطط إجرامي صهيوني - تاريخ وتراث القدسالذي يحفل بعبق رائحة 

ٕخطير يستهدف تدمير منازل الحي وازالتها عن الخارطة الجغرافية للقدس المحتلة، حيث تواجه منازل حي 
سلوان المقدسي مخاطر االنهيار وذلك بسبب الحفريات المتواصلة التي تقوم بها باستمرار سلطات 

الصهيوني وذلك لتنفيذ مخطط شبكة أنفاق أسفل مدينة القدس القديمة وذلك لربط المشاريع االحتالل 
  . االستيطاني في القدس المحتلة

وتخرج علينا باستمرار سلطات االحتالل الصهيوني بمخططات ومشاريع استيطانية حديثة ذات  
  ية اإلجرامية بحق أهلنا ومنازلهم في العنصرية اإلسرائيل ميزانيات مالية طائلة تستهدف تنفيذ السياسات

  .أحياء القدس القديمة من أجل تنفيذ المخططات والمشاريع االستيطانية
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وبحسب مصادر المعلومات المقدسية فإن سلطات االحتالل الصهيوني تواصل الحفريات أسفل  
درب ( سم أحياء القدس ، حيث أعلنت قبل أيام عن تدشين نفق أسفل حي سلوان المقدسي يحمل ا

االستيطاني وهو نفق يؤدي إلى القدس القديمة، وتم اإلعالن عن هذا النفق االستيطاني وسط ) الحجاج 
 أن سلطات  -حضور أمريكي صهيوني عال المستوى، حيث أعلن مركز معلومات وادي حلوة المقدسي 

حلوة المقدسي ، تبدأ  الصهيوني تواصل أعمال الحفر في شبكة أنفاق متشعبة أسفل حي وادي  االحتالل
 ساحة باب  -مشروع كيدم االستيطاني (من منطقة العين مرورا بشارع حي وادي حلوة الرئيس باتجاه 

وصوال إلى ساحة البراق وهي السور الغربي . )مدينة داود( والبؤرة االستيطانية التي تسمى ) المغاربة
  .للمسجد األقصى

 متواصلة أسفل حي وادي حلوة  شق سلسلة أنفاقجرى حسب معلومات المركز الموثقة حفر وو  
 عاما، وأدى ذلك إلى حدوث انهيارات وتصدعات أرضية واسعة وتشققات في مناطق عدة بالحي ١٣منذ 

 ٥ منزال جزئيا، وأكثر من ٨٠وخاصة الشارع الرئيس ومسجد وروضة الحي إضافة إلى تضرر أكثر من 
بعد تضرر أساساتها، فيما تسببت االنهيارات الخطيرة التي منازل صنفت أنها خطيرة من بلدية االحتالل 

لكنيسة للروم (وقعت في آذار الماضي خاصة في أرضية ملعب حي وادي حلوة وسوره، وفي أرض تابعة 
  .، تقع فوق مسار النفق المفتوح)األرثوذكس

قف، بأدوات ثقيلة إن سلطات االحتالل الصهيوني تواصل يوميا أعمال الحفر أسفل حي وادي حلوة ال تتو
وأخرى خفيفة، وتفرغ األتربة من أسفل األرض، وتنقل بشاحنات مخصصة، فيما تمنع سلطات االحتالل 
الفلسطينيين من دخول بعض األنفاق أسفل الحي وهناك مطالبات من لجنة الحي بدخول هذه األنفاق 

تالل تسمح بالدخول إلى أجزاء لالطالع على األعمال التي تهدد الحي بأكمله حيث ال تسمح سلطات االح
  .وطرقات معينة فقط من األنفاق

تواجه هذه األيام منازل المقدسيين في حي سلوان وغيرها من أحياء القدس القديمة أكبر مخطط   
إجرامي يستهدف تهويد القدس وتخريبا وتكريس سياسات االحتالل الصهيوني وفرضها واقعا على األرض 

  . في الشق الغربي والشرقي من القدس المحتلة المنازل وهدمهافيما تتركز عمليات تهويد 

 أجبرت سلطات االحتالل العشرات من المقدسيين على هدم منازلهم ونقلت ٢٠١٩ومنذ بداية العام   
وسائل اإلعالم والمراكز الحقوقية مشاهد من معاناتهم وآالمهم؛ فقد أجبرت سلطات االحتالل األسبوع 

عبيدات من بلدة جبل المكبر على هدم منزله ومحله التجاري ذاتيا في جبل المكبر الماضي المقدسي أحمد 
تحت سياط جرافات االحتالل حيث يضطر المواطنون لهدم منازلهم خوفا من الغرامات المالية الباهظة التي 

واطن تفرضها عليهم بلدية االحتالل أو تشريدهم من القدس؛ كما أجبرت بلدية االحتالل في القدس، الم
محمد العباسي، على هدم غرفتين من منزله ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى، بدعوى البناء دون 
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ترخيص، وأجبرت السلطات جميل مسالمة ومجدي أبو تايه من سلوان على هدم منازلهم بأنفسهم بحجة 
  .البناء دون ترخيص

يوميا، حيث تحاصر جرافات االحتالل مشاهد هدم المقدسيين منازلهم بأيديهم قاسية على النفس وتتكرر 
األحياء المقدسية حيث تقوم بإجبار المقدسي على هدم منزله بنفسه وذلك ضمن سياسات تعذيب وعقاب 
الفلسطينيين وتوفير تكاليف الهدم على العدو، وتتكرر هذه المشاهد بصورة دائمة في القدس المحتلة، 

 الكيان الصهيوني هدم المئات من المباني التي يملكها وتثبت األرقام التي تنقلها منظمات حقوقية أن
فلسطينيون، ومئات أخرى أجبر أصحابها على هدمها بأنفسهم لتجنب التكاليف الباهظة، وهو ما تسبب 

  .في تشريد اآلالف من ساكنيها بمن فيهم األطفال والنساء والشيوخ

ين تعد ركيزة ثابتة في سياسات إن سياسة االحتالل الصهيوني في مواصلة هدم منازل المقدسي  
ّ إنهاء الوجود الفلسطيني والعربي في مدينة القدس المحتلة،  التهويد وتدمير وتقسيم القدس، والعمل على ِ

ِوتعزيز الوجود اليهودي وفرضه أمرا واقعا والعمل على تغير معالم وجغرافية مدينة القدس، وهي تتطلب منا 
ت التهويد اإلسرائيلية الخطيرة بحق القدس والمسجد األقصى خطوات جادة وسريعة لمواجهة سياسا

   .المبارك

  ١٠ ص١٣/٧/٢٠١٩الدستور 

***  

 االستيطان وحسابات نتنياهو

 سويدان مدمح 

حينما يتعهد رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو بعدم تفكيك أية مستوطنة في الضفة الغربية  
، فذلك، اليدخل فقط ضمن حساباته االنتخابية، وانما أيضا ”خطة سالم“والقدس المحتلتين بموجب أي 

 .ضمن قناعاته، وخططه التي يطبقها على األرض

ام، أمام حشد من المستوطنين في مستوطنة ريفافا في الضفة الغربية تعهد نتنياهو قبل عدة أي 
المحتلة، بعدم تفكيك المستوطنات، وجاء هذا التعهد، ضمن حملة األخير االنتخابية، حيث يسعى للحصول 

 . أيلول المقبل١٧على أصوات المستوطنين في انتخابات الكنيست المبكرة والتي تجري في 

ف يحصل على أصوات المستوطنين، ولكنه، أيضا، ال يرى في تعهده، نعم، نتنياهو يعرف كي 
يمكن نسيانها بعد الفوز، بل قناعة يعمل عليها باستمرار، وكان همه طوال سنوات ” دعاية انتخابية“

توليه رئاسة حكومة االحتالل تعزيز المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فهو ال يعتبرهما 
، وهو لذلك ال يتوقف لتوسيعها، وبناء مستوطنات ”أرض إسرائيل“، وانما جزء أساسي من أراضي محتلة

 .وبيوت استيطانية جديدة، ويرفض كليا، تفكيكها، أو حتى التفكير بذلك
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، شيدت عشرين ٢٠٠٩اإلسرائيلية ، فان حكومة نتنياهو، منذ العام ” السالم اآلن“بحسب، حركة  
حل “وهذا بحد ذاته رسالة تنسف من خاللها . ي الضفة الغربية المحتلةألف منزل جديد للمستوطنين ف

  .الذي تبنته األمم المتحدة، والذي تجد فيه العديد من الدول، حال عادال للسالم” الدولتين

، وهو بحملته ”إسرائيل“فنتنياهو، بحملته االنتخابية السابقة، تعهد بضم المستوطنات إلى   
، ”حل الدولتين“د على ذلك، وهو يقول للجميع، وخصوصا للدول التي تؤيد االنتخابية الحالية، يؤك

وعليكم البحث عن حل آخر يضمن مصادرة إسرائيل لكل .. التحلموا بذلك، فهذا الحل لن يرى النور أبدا
  .األراضي الفلسطينية وضمها لها

، وعدم ”عية المستوطناتشر“طبعا، فاالحزاب اإلسرائيلية المختلفة، تتفق ببرامجها السياسية حول   
التنازل عنها بالمستقبل، ولكن كل طرف منها، يحاول في حمالته االنتخابية التشكيك بمواقف الطرف 

  .األخر، ليكسب أصواتا أكثر، ولكنها جميعها متفقة على ذلك، وتعمل جميعها على تعزيز االستيطان

ميركية التي بحسب ما صرح األ” صفقة القرن“كما أن تعهد نتنياهو، ال يختلف عن مضمون   
  .القائمون عليها، ترفض حل الدولتين، وتتحدث فقط عن تحسين األوضاع االقتصادية للفلسطينيين

، وهي ال ”شرعية المستوطنات”ويذكر، بهذا السياق، أن اإلدارة األميركية الحالية، أعترفت بـ  
  .”قق السالمتح“تتعامل معها، كـعقبة بوجه السالم، بل على العكس تعتبرها، 

من هنا فإن على الشعب العربي الفلسطيني، عدم توقع أي شيء جيد من اإلدارة األميركية، أو من   
  .أي حكومة إسرائيلية، فحل الدولتين بالنسبة لهاتين الجهتين انتهى، وال تفكير فيه

  ١٤ ص١٣/٧/٢٠١٩الغد 

*** 

 اللعنة األخيرة

 جالل فاخوري. د

اتفاقية أوسلو  لقد كانت لعنة إكتشاف قبور وكنوز الفراعنة كارثة على مكتشفيها وكانت لعنة 
 .كارثة على موقعيها والساعين لها ولعنة القرن المسماة بصفعة القرن ستكون لعنة

. لم يذكر التاريخ منذ ظهرت فلسطين في التوراة إن كانت للبيع او محل تفريط من اصحابها 
ًوستكون لعنة القدس تحديدا لعنة على اسرائيل والمفرطين بها وذلك لكون القدس هي عاصمة السماء 
 ٕعلى االرض أي عاصمة مملكة السماء والسكوت عن العبث بها هو عبث بالدستور اإللهي، وان كان
موت السيد المسيح في القدس قد خلدها فإن خلودها هو عطاء سماوي اكرم اهللا االرض به ودعونا نتذكر 
ان القدس قد غزتها أمم ودول كثيرة لم تستطع دولة االقامة الدائمة فيها حتى ان حمالت الفرنجة التي 

دس لم تقم بها فخلود سميت خطأ الحروب الصليبية والتي جاءت لحماية المقدسات المسيحية خاصة الق
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ًإن للقدس إشعاعا خاصا ال يقوى على هزيمته . القدس يستند إلى تاريخ منحته السماء حتى قبل الميالد ً
 .التاريخ او االنسان

اما االنسان مجرد آداة لمنهج بشري على االرض اما القدس فمنهج للوجود االلهي ولو لم تكن  
ًالقدس اشعاعا الهيا ينطلق من حركة ال ًحياة ومحورها وهو اهللا لما كانت مسرى للرسول وقبرا للسيد ً

المسيح، أي أن القدس معجزة الوجود البشري ولعنة القدس اصابت الملك سليمان ابن النبي داوود ولم 
 .يدخل القدس رغم انه شيد بها االسوار واالبراج

ة من الناصرة إلى بيت لحم تاريخ فلسطين ال يتأتى من لعنة العبث بها بل من ان يد اهللا الممتد 
فاللعنة قد تصيب السياسة االميركية واالسرائيلية وكل من يعبث بوضعها وقد . والقدس وهي يد ال تقاوم

فهل باستطاعة اميركا . جاء في التوراة وأنت يا بيت لحم لست الصغيرة بين المدن فمنك يبرز راع للعالم
وما من يد اال ويد  .د وطأة من اي لعنة اصابت العالموكوشنر والمتشدقين؟ وسوف تكون لعنة القدس أش

  .اهللا فوقها وما من ظالم اال سيبلى بأظلم

قد يقال ان ما قلته هو تعصب . لن تكون سياسات االجرام ضد القدس اقوى من الروح االلهية  
ين حاربوا أعمى لكن االيمان أقوى من كل كالم كما ان الواقع اقوى من كل النظريات والفلسطينيون الذ

ًاليهود قديما لم يكونوا اشد اخالصا من فلسطينيي اليوم وحين حللنا الخطأ اليهودي في المسألة القومية  ً
ًاليهودية لم يستطع اليهود إنشاء دولة قومية او حتى هوية يهودية خالصة فللتاريخ حكم وهو أشد عمقا 

ٕلعنة العار وان مرت فلن يهضمها . المصالحمن العواطف االعتباطية والتصريحات العنترية القائمة على 
  .ًالتاريخ فما بني على باطل سيبقى باطال

  ٧ ص١٢/٧/٢٠١٩الرأي 

***  

 المستوطنون يحرقون أشجار الزيتون ويدمرون الحياة الفلسطينية

 سري القدوة

ان االرهاب االسرائيلي الذي تقوده عصابات المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني هو ارهاب دولة 
منظم واليوم االحتالل يعيد استنساخ االحتالل بصورة المستوطنين والممارسات القمعية المنافية لكل القيم 

توطنين وتحت رعاية وحماية جيش االحتالل باختراق االنسانية والقوانين الدولية، وتقوم عصابات من المس
فاضح للقوانين الدولية، في ظل رفض اي برامج للسالم ووقف االستيطان، حيث يستمر نهج االحتالل في 
استهداف االنسان الفلسطيني، ضمن عملية مبرمجة هدفها االساسي سرقة ما تبقي من االراضي 

من منهج رافض لوقف االحتالل، واستمرار ممارسة االرهاب الفلسطينية لتمدد االستيطاني، والعمل ض
ٕالمنظم الذي تقوم به العصابات االسرائيلية المتصهينة، تحت رعاية واشراف مباشر من قبل جيش االحتالل 
االسرائيلي، حيث بات يستهدف تدمير ممنهج للحياة الفلسطينية، ليستهدف االشجار المثمرة واقتالعها، 
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ازل ومصادرة مئات الدونمات، من اجل االستيطان عليها، وقد اقدمت هذه العصابات علي وتدمير وهدم المن
في بلدة بورين جنوب )  شجرة زيتون ١٦٠٠(استهداف من نوع جديد ليقوم هؤالء المستوطنين بإحراق 

المقامة على أراضي قرى جنوب نابلس، حيث أضرموا » يتسهار«نابلس، وقام المستوطنين من مستوطنة 
ٍنار بمئات أشجار الزيتون في المنطقة الجنوبية في بورين، وفي تعد سافر وغير اخالقي قامت قوات ال

االحتالل بمنع طواقم الدفاع المدني الفلسطيني من الوصول إلخماد النيران، بينما عملت طائرات إطفاء 
شجار في المنطقة الفلسطينية ، إسرائيلية لمنع امتداد النيران إلى داخل المستوطنة تاركة الحرائق تلتهم اال

، التي )الرومية(كما اقدمت جرافات تابعة للمستوطنين باقتالع وسرقة عدد من أشجار الزيتون المعمرة 
تعود تاريخها آلالف السنين وعملت علي نقلها الي المستوطنات ومن ثم أضرموا النيران ببقية األشجار 

  .الواقعة في االراضي الفلسطينية

االسرائيلي األعمى وتلك العنصرية التي تمارسها حكومة االحتالل تثبت مجددا أن هذا هذا الحقد 
االحتالل ال يفهم لغة السالم ومعنى التعايش السلمي فهم يسعون ويعملون بكل الوسائل الى قتل الشعب 

   الفلسطيني ومحاربة العرب جميعا بدم بار وبأسلوب أهوج وقمعي

ئيلية تدفعنا الى ضرورة توحيد الصفوف فأننا حقا في مواجه مفتوحة أن العنجهية والغطرسة اإلسرا
مع احتالل اسرائيلي حاقد، يعمل علي تدمير البنية الحياتية الفلسطينية، ويرفضون حتى العيش بأبسط 
ٕوسائل الحياة ويحاربون كل شيء فلسطيني، وان استمرار االحتالل يشكل المشكلة الكبرى في المنطقة 

 على الشعب الفلسطيني الذي يهدف الي النيل من صمود اإلنسان الفلسطيني واقتالعه من وهذا العدوان
ٕارضه والنيل من إرادته وعزيمته واثناؤه عن المطالبة بحقوقه لتقرير مصيره واقامة دولته الفلسطينية  ٕ

  .المستقلة

ائيلي واحتالل إن الصراع ال يمكن أن ينتهي بأي حال من األحوال في ظل استمرار العدوان اإلسر
األرض الفلسطينية واغتصاب ومصادرة المزيد من األراضي، وال يمكن لالحتالل أن يستمر في ظل عدوانه 
الظالم على شعبنا حيث هذا التطاول الواضح على الحقوق الفلسطينية، وال يمكن ألي من كان أن يحاول 

ة من محتواها الوطني او اقتالع تمرير مشروع تصفوي استسالمي يهدف إلى إفراغ القضية الفلسطيني
  .شعب من ارضه عبر سرقة تاريخه او احراق اشجار الزيتون لتدمير الحياة الفلسطينية

ان سياسة األرض المحروقة التي ينفذها نتنياهو وحكومته وحملة اإلبادة المنظمة والجماعية 
 العدوانية اإلسرائيلية ودمويتها، للشعب الفلسطيني والتدمير الممنهج للحياة الفلسطينية، وارتفاع وتيرة

سواء تجاه المواطنين الفلسطينيين أو األرض الفلسطينية، يهدف إلى جر المنطقة إلى دوامة جديدة من 
العنف وسفك الدماء، تعيد فيها حكومة االحتالل العسكري خلط األوراق للتملص من الضغوط والعزلة 

ًرائيلية التي تمثل خطرا مباشرا على االستقرار واألمن في الدولية اآلخذة باالزدياد على السياسات االس ً
  .المنطقة
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أن المستوطنات االسرائيلية التي أقيمت فوق األرض الفلسطينية التي سرقت من اصحابها 
االصليين استولت عـلـى الموارد الطبيعية واألرض، والمياه وقطعت القرى الفلسطينية عن المدن، وفصلت 

التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية، كما أثرت على االقتصاد الفلسطيني، االتصال العمراني و
ُوساهمت المستوطنات في إبقاء الفلسطينيين تحت رحمة حكومة االحتالل اإلسرائيلي، بال بنية تحتية وال 

  .مشاريع وأوقفت حركة التجارة والصناعة الفلسطينية

توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وان يتم اتخاذ بات من المهم ان تعمل األمم المتحدة علي 
إجراءات حقيقية لتدخل الفوري لوقف اعتداءات المستوطنين، وحالة الفوضى التي خلفتها األعمال 

  .اإلسرائيلية، وما نتج عنها من أجواء خطرة أدت لتكريس التدمير الممنهج للحياة الفلسطينية

  سفير النوايا الحسنة في فلسطين

  رير جريدة الصباح الفلسطينيةرئيس تح

  ١٦ص/١٤/٧/٢٠١٩الدستور 

*** 

  فعاليات

 اج زكي الغول في الثقافي الملكيتحيي حفل استذكار وتأبين للحاتحاد الكتاب 

 )بترا ( تموز / ١١ –عمان 

ًأقام اتحاد الكتاب واألدباء األردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة والمركز الثقافي الملكي حفال  
، وأحد األعضاء المنتسبين لالتحاد، وذلك »أمين القدس«ذكار وتأبين المرحوم الحاج زكي الغول الست

بحضور احمد راشد نائب األمين العام لوزارة الثقافة، وأعضاء اتحاد الكتاب بهيئتيه العامة واالدارية 
من مناصري القدس والكتاب واالدباء والمثقفين وأهل المرحوم وذويه وأحبته وأصدقائه وجمهور كبير 

 .مهدي العلمي وامينها، وذلك في المركز الثقافي الملكي يوم االربعاء الماضي، وأدار الحفل الدكتور

بدأ حفل التأبين بعرض فيلم قصير عن حياة الراحل وشهادات من الشخصيات التي عرفته عن  
نقف اليوم : ر احمد راشد وقالقرب تحدثوا عن مسيرته الحياتية ومحطات هامة من حياته، ثم تحدث الدكتو

في حفل تأبين هذه القامة الفريدة وأحد ركائز الثقافة العربية والسياسية المقدسية والذي كان له دور بارز 
في الدفاع والتصدي عن قضية القدس، فهو سنديانة من القدس الشامخة نعم رحل الجسد ولكن أعماله 

 يدعمهم ويساندهم على جميع األصعدة، لقد كانت له مكانة ستبقى خالدة في أذهان أبناء القدس ومن كان
سياسية وقضاياه الدفاعية عن القدس التي تشهد له بها المحافل الدولية التي ابرز فيها قصية القدس 

 عاما ٢٠ودفاعه المستميت عنها في هذه المحافل، وعلى الصعيد الشخصي كنت قد عرفته قبل أكثر من 
اختيار القدس عاصمة الثقافة وكان رحمه اهللا حاضرا في جميع الفعاليات التي ثم توثقت العالقة إبان 

اقيمت ومشاركا في االنشطة التي اقيمت وكأن حال لسانه يقول انا المدافع عن القدس وفي اي صورة او 
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   .شكل

فاع عن إن المرحوم كانت له مواقف مشرفة في الد: ومن جهته، قال الشاعر عليان العدوان رئيس االتحاد
عروبة القدس منذ تأسيسها قبل اآلف السنين من خالل مؤلفاته وأبحاثه التي تثبت أن القدس عربية منذ 
ًنشأتها وتضم المقدسات اإلسالمية والمسيحية التي حافظ عليها العرب طوال التاريخ مشيرا إلى إهتمام 

ها إتحاد الكتاب واألدباء األردنيين المرحوم بالبحوث التي تتعلق بالقدس وتبنيه جائزة القدس التي يقيم
 كل لشعب الفلسطيني، كما تحدثًسنويا ومشاركته في المؤتمرات والندوات التي كانت تقام نصرة للقدس وا

، واالب سامر عازر، ومحمد العباسي، كما   عبداهللا كنعانأمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس من
  .لغول، وفي ختام الحفل قدم االتحاد دروعا تكريمية لمستحقيهاعمر ا ألقى كلمة عن آل الفقيد الدكتور

  ٩ ص١٣/٧/٢٠١٩الدستور 

*** 

  حملة القدس خط أحمر

  

 شـعبنا وضـمير وجـدان مـع وانـسجاما واإلسـالمية، العربيـة أمتنـا بثوابـت العميـق إيماننا من ًانطالقا
 القـدس وألن ،"أحمـر خـط القـدس" الملـك جاللـة لمقولـة ًوتجـسيدا وفلـسطين، القـدس بحـب النابض األردني
  .يتجزأ ال وطن من يتجزأ ال وكل األبدية فلسطين عاصمة

 األردنيــة والجمعيــات المجتمعيــة والمبــادرات الوطنيــة الهيئــات مــن مجموعــة نحــن إرادتنــا تالقــت فقــد
 ًاعاودف لجوئه أماكن في لتوطينه ًورفضا الفلسطيني الشعب وحقوق والمقدسات القدس على حرصنا يوحدنا

 تحــت األردن ونــشميات لنــشامى حملــة إطــالق علــى توافقنــا البــديل، الــوطن مــؤامرات وجــه فــي  األردن عــن
 بالقـدس المتعلقـة الوطنيـة بقـضاياه مجتمعنا لدي الوعي زيادة عاتقها على تأخذ "أحمر خط القدس" شعار
 رفـع أو عنهـا التنازل أو القدس لتقسيم تسعى والتي  واالقليمية الدولية المؤامرات كل ضد منيعا ًسدا ليقف



 
٢٧

 أو بهـا المـساس يمكن ال مقدسة منطقة ًوكنيسة ًومسجدا ًمدينة القدس معتبرين عنها، الهاشمية الوصاية
  .بمكانتها

 ًكبـارا بهـم ونهيـب ًومـستقبال ًوحاضـرا ًماضـيا لفلـسطين الـوفي األردنـي شـعبنا جمـاهير نـدعو وعليه
 لمـدة ستـستمر والتـي األيـام قـادم فـي فعالياتهـا ومـشاركتنا حملتنـا دعـم ًناوشبا ًشيوخا ًونساء ًرجاال ًوصغارا
 واختلفــت الــزمن طــال مهمــا - وســتبقى كانــت فالقــدس ًدومــا ًوحاضــرا ًوهاجــا معناهــا وســيبقى أســابيع ثالثـة

 .أحمر ًخطا - الظروف

 االجتماعي اصلالتو مواقع على صفحاتنا بزيارة قوموا المختلفة الحملة فعاليات ومتابعة للمشاركة

 فيسبوك

https://web.facebook.com/qudsredline 

 

 تويتر

https://twitter.com/QudsRedLine 

 انستجرام

https://www.instagram.com/qudsredline 

 أحمر_خط_القدس#

 

 )أحمر خط القدس( حملة تنسيقية

 الحملة يف المشاركة المؤسسات

 الثقافية القبة جمعية •

 والالجئين للعودة األردنية الجمعية •

 الزرقاء شمس •

 والثقافة للتراث مقدسية معارف جمعية •

 القدس وردتنا •

 األردنية الجامعات في المقدسية اللجان •

 الثقافية معراج جمعية •

 الثقافية أطياف جمعية •

 القدس أجل من أطباء لجنة – األردنية األطباء نقابة •

 الكرك مصطبة فريق •

 التطبيع ضد سفراء •

 الوطني للعمل راجع مركز •

 القدس ألجل شباب •
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  كي ال ننسى

 الطراونة يؤكد حق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم واستعادة ممتلكاتهم
 

نيين في أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة على حق الالجئين الفلسطي -عمان
العودة الى اللد ويافا وحيفا وعكا وصفد وبئرالسبع واستعادة ممتلكاتهم فيها ومنها وفق القرار االممي 

١٩٤.   

جاء ذلك خالل رعايته المهرجان، أمس، الذي اقامته جمعية اللد الخيرية بمناسبة ذكرى خروج 
  .١٩٤٨ تموز ١٣اهل اللد من مدينتهم يوم 

للسيدة هيلدا حبش زوجة الدكتور جورج حبش التي تغيبت عن والقيت في المهرجان كلمة 
 :المهرجان السباب صحية طارئة لم تمكنها من الحضور ومن القاء كلمتها، جاء فيها

إلى أهلنا وأحبائنا في فلسطين داخل الوطن المحتل إلى كل من قاوم وصمد في وجه األخطبوط الصهيوني 
ًميعا يا أبناء اللد ويافا وحيفا والرملة والناصرة وبئر السبع وكل الجاثم على أرضنا وفوق صدورنا إليكم ج

ٕالمدن والقرى الفلسطينية المحتلة من شمالها إلى جنوبها، إليكم جميعا نقدم التحية، تحية إكبار واجالل  ً
ًلصمودكم األسطوري في وجه العدو الصهيوني طوال سبعين عاما من التحدي اليومي للمشروع الصهيوني 

  .أنتم ملح األرض وتستحقون منا كل المحبة والتقدير والوفاء. تيطانياالس

في هذه المناسبة األليمة ذكرى سقوط مدينة اللد على أيدي العصابات الصهيونية نعود بالذاكرة 
 أي عام النكبة يوم شهد الحكيم على أرض الواقع سقوط مدينة اللد، رغم كل ما بذله من ١٩٤٨إلى عام 

  .ع الكارثة لكن المؤامرة كانت كبيرة واإلمكانيات ضعيفةجهد جهيد ليمن

ًكان طالبا في الجامعة األميركية في بيروت عندما بدأت تسقط المدن الفلسطينية واحدة تلو األخرى 
ًوبدأت تصل أفواج من الالجئين الفلسطينيين إلى لبنان، أدرك الحكيم هول المأساة وأبى إال أن يهرع عائدا  ّ

اول إنقاذ ما يمكن إنقاذه وترك الدراسة الجامعية واتجه نحو اللد عبر األردن ليدافع عما تبقى إلى اللد ليح
  .من فلسطين

ًلم يكن آنذاك مدربا على السالح ولم يستطع االنضمام الى المجاهدين الذين كانوا يدافعون 
وصف المدينة عمل كطبيب مساعد للدكتور مصطفى زحالن في مست. بشراسة عن تراب الوطن الغالي 

ًوكان يعج بالجرحى والجثث الملقاة على األرض عمل جاهدا إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من الجرحى في ظروف 
صعبة ونقص في المعدات والدواء لكن صدمته آنذاك كانت وفاة أخته الكبرى التي تركت ستة أطفال ولم 

  .نوها في حديقة المنزليتمكنوا من دفنها حسب المراسم الدينية بسبب األوضاع الخطرة فدف

بدأت العصابات الصهيونية المكونة من شتيرن واإلرجون والهاغاناه تزحف إلى المدينة وتطوقها 
لتجبر الناس على الرحيل تحت تهديد السالح واستطاعوا الوصول إلى المستوصف والسيطرة عليه وأجبر 
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. اش رحلة الذل والمهانة بكل تفاصيلهاالحكيم ومعه الطاقم الطبي إلى جانب أهله وشعبه على الرحيل وع
ًرحلة الجوع والعطش والموت على قارعة الطريق وبقى ذلك اليوم جرحا غائرا في أعماق الحكيم ونقطة  ً

  .تحول في تاريخه النضالي

بداية العزم والتصميم على المقاومة وحمل السالح من أجل استعادة األرض . لكنها كانت البداية
  . كرامة األمة العربيةالمغتصبة واستعادة

عاد الحكيم إلى الجامعة األميركية كثائر ومناضل ليبدأ بالتفكير الجدي في األعداد لمرحلة الكفاح 
وأدرك بأن سالحنا في محاربة العدو هو العلم والمعرفة واإلرادة الحديدية والتصميم على مواصلة . المسلح

  .الكفاح من اجل العودة إلى الوطن

وميين العرب التي امتدت جذورها لتشمل الوطن العربي كله وكان لها تأثير في أسـس حركة الق
وأصبح لها خاليا داخل األرض المحتلة عن . النهوض القومي العربي إلى جانب عبد الناصر وثورة يوليو

 في ١٩٦٤طريق التسلل والعمليات الفدائية وكان الشهيد البطل خالد أبو عيشه أول من استشهد عام 
كما أسـس الجبهة الشعبية لتحير فلسطين وأصبحت عالمة بارزة في .ة فدائية داخل األراضي المحتلةعملي

رفض الحكيم كل .َتاريخ النضال الوطني الفلسطيني وقدمت االف الشهداء في عمليات فدائية موجعة للعدو
اتفاق أوسلو الذي نتج االتفاقيات المذلة التي وقعتها منظمة التحرير مع الكيان الصهيوني وعلى رأسها 

تلك االتفاقيات لم تعط شعبنا الحد األدنى من . عنه قيام السلطة الوطنية الفلسطينية المنقوصة السيادة
ورفض العودة الى فلسطين في ظل الحراب اإلسرائيلية والعلم اإلسرائيلي يرفرف فوق ترابها .حقوقه الوطنية

ين الذين يعيشون في المنافي والشتاتكان يعشق اللد فاحتفظ وربط عودته بعودة ماليين الالجئين الفلسطيني
  . في مكتبه بحفنه من ترابها، وعند وفاته نثرنا تراب اللد المقدس فوق قبره

لقد عاش في المنافي والشتات لكن جذوره بقيت مغروسة في عمق األرض وفي اللد بالذات وليعلم 
ِ بمبادئه وتعاليمه وفكره باق في ذاكرة الوطن وفي قلوب العدو أن الحكيم لم يمت فهو باق بين شعبه وأهله

سنتابع المسيرة حتى تحرير آخر ذرة تراب من فلسطين لنعيد رفاته الى اللد حتى يدفن في  .جميع محبيه
ًتراب بيته الذي هدمته إسرائيل قبل سنوات ألنه أصبح معلما من معالم المدينة وستبقى األجيال تشهد لهذا 

  .ر حبه لوطنه وتفانيه لشعبهالثائر الكبي

ًوأخيرا نحيي صمودكم فوق هذه األرض المقدسة ولن تكونوا وحدكم بل معكم الماليين من الشعب 
   .ًالفلسطيني الذي قضى عمره مشردا في كافة أصقاع األرض

  .الحرية لألسرى والمعتقلين والمجد والخلود إلى جميع الشهداء األبرار

  ٧ص/١٤/٧/٢٠١٩الدستور 
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For Palestinian family, tunnel under Israel barrier leads home 

When complete, some 85 percent of it is to be built inside the West Bank 
 

By AFP - Jul 13,2019 - AL WALAJAH, Palestinian Territories — On one side of the Israeli 

separation barrier sits the Hajajla family's home. The Palestinians' house is cut off from 

the rest of their village that lies on the other side, with only a tunnel connecting the two. 

Endless trouble has followed, they say. 

Their situation made the news again when Israeli forces locked the gate leading to the 

tunnel linking their home to their village of Al Walajah in the occupied West Bank. 

For more than a week, 10-year-old Mohammed Hajajla had to walk 6 kilometres in the 

blazing sun as part of his route to school due to the closure, the family says. 

Israeli forces say the closure was because the family was suspected of allowing illegal 

crossings into occupied Jerusalem from the West Bank through the Israeli-built tunnel. 

The family denies it and says it is another example of harassment from Israeli authorities 

they have faced over the years. 

“I already refused to bend. I will not be discouraged,” said the father of the family, Omar 

Hajajla. 

The brick house sits on a hill, across the valley from the Israeli settlement of Gilo on the 

outskirts of occupied Jerusalem. 

Their problems date back to 2010, when construction of Israel's separation barrier cutting 

off the West Bank reached their area. 

Doorbell dispute 

Israel began constructing the barrier in 2002, during the bloody second Palestinian 

Intifada. 

For Israel, the barrier is for security reasons. Palestinians see it as an “apartheid wall”, a 

potent symbol of the Israeli occupation. 

Israeli forces gave the family a choice: Leave or see their home cut off by a fence. Other 

village land was also isolated by the barrier's construction. 

Omar Hajajla says they offered him large amounts of money to move, but he refused and 

took the case to court. 

In 2016, an agreement was reached with Israeli authorities on strict conditions for his 

family's use of the tunnel, whose gate can be opened by remote. 

Hajajla said he later installed an electric doorbell at the other side of the tunnel to make it 

easier for family members to come and go, especially since his children don't have mobile 

phones. 

But an Israeli police officer spotted it in May. 

“They said to me, ‘This bell is in the [Israeli] security zone,’” the 53-year-old said. 

Hajajla said he was taken for questioning for four hours and the gate was padlocked. 

For eight days, the family was only able to get out by a clandestine side exit, he said. 

Mohammed and his brother's route to school included walking 6 kilometres. 

“We left very early in the morning and came back late,” said Mohammed. 

The family threatened to take the case to court again and the lock was eventually removed, 

the family says. 

‘A new excuse’  
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“Each time they invent a new excuse to force us to leave the house,” he said. 

Israeli forces referred questions on the issue to police, who did not respond to requests for 

comment from AFP. 

In a statement to Israeli newspaper Haaretz, police said Omar Hajajla “is suspected of 

taking advantage of the gate to improperly bring Palestinians through it and was therefore 

taken in for questioning”. 

“All investigations that involve suspicion of security-related crimes of Palestinians result in 

the revocation of entry permits into Israeli territory until the suspicions can be clarified 

and/or an indictment filed.” 

Palestinians say the family's situation is another example of the troubles posed by Israel's 

separation barrier. 

The barrier, a combination of up to 9-metre-high  walls, electronic fences and barbed wire, 

is now more than two-thirds complete. 

When complete, some 85 per cent of it is to be built inside the West Bank, the territory 

occupied by Israel in the 1967 Six-Day War. 

It cuts off nearly 10 per cent of Palestinian territory, according to the UN. 

Meanwhile, Israeli expansion has continued in the West Bank, construction the 

international community considers illegal. 

More than 400,000 Israelis live in West Bank settlements and another 200,000 in annexed 

East Jerusalem. 

Karim Joubran of Israeli NGO B'Tselem said “security is an excuse for all Israeli 

violations, a pretext for denying Palestinian property on the land, justifying the annexation 

and expansion of settlements”. 

Before the 1948 war surrounding Israel's creation, Al Walajah village amounted to 18,000 

dunums, according to Hassan Breijeh of the Palestinian Colonisation and Wall Resistance 

Commission, which campaigns against the barrier. 

Just 70 dunums now remain under the village's control, he said. 

As for the Hajajlas, the padlock has been removed, but the family says they remain 

isolated. 

Jordan Times Jul 13,2019 
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