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  المحتوى

  والقدساالردن 
  

  ٤  تضحيات جيشنا على أسوار القدس وسام فخر على صدورنا: الطراونة •

  ٥  الوصاية الهاشمية واجب ومسؤولية تاريخية  يعتز ويتشرف االردن بحملها •
  

  شؤون سياسية
  

  ٦  الفلسطينية القضية تواجه التي المصيرية التحديات يدتزا من تحذر العربية الجامعة •

  ٧  اجتماع وزاري لبحث االنتهاكات بالقدس: التعاون اإلسالمي •
  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
  

  ٨  أخبار اللجنة الملكية لشؤون القدس •

  ٩  أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس يشارك في حفل تأبين  الحاج زكي الغول •

 الشبابي القدس (مؤتمر في يشارك القدس لشؤون الملكية اللجنة امع أمين •

  ١٠  )الفلسطيني األردني
  

  اعتداءات
  

  ١١  يعتقلون شابا في محيط باب العامود" مستعربون" •
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  تهويد/ تقارير 
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  قاريرت
  

  

  ١٤  على الضفة الغربية) سيادتنا(سنطبق : يعلون •
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  شؤون مقدسية
  

  

  ١٥  األقصى أبواب على مبادرات ..والبركة األجر ابتغاء •
  

  آراء عربية
  

  ١٧  لعنة الفالشا وتفكيك إسرائيل •

  ١٩  صفقة القرن والنغمة الجديدة •
  

  عبرية مترجمة آراء
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  اخبار باالنجليزية
  

FM Malki tells Know Your Heritage delegation work strengthens 

Palestinian identity  ٢٢  

At end of meeting, Fatah Advisory Council calls on UN to cover 

UNRWA budget ٢٢  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  القدساالردن 

  سوار القدس وسام فخر على صدورناتضحيات جيشنا على أ: الطراونة
 

ى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة حفل جمعية اللد الخيرية  رع- الرأي–عمان  
ًلكي ال ننسى؛ تقديرا لجهود ومواقف جاللة الملك عبد اهللا الثاني في الدفاع عن القضية : تحت عنوان

ًالقدس، وتأكيدا لحق العودة والتعويض ورفض أي الفلسطينية ورعاية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
  .تسويات مزعومة تهضم حق الشعب الفلسطيني

وفي الحفل الذي حضره خطيب المسجد األقصى ورئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس الشيخ 
عكرمة صبري، ومطران الروم األرثوذكس في األردن خريستوفوروس عطااهللا، أكد الطراونة أن مواقف 

ألردن بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني دعما لألشقاء الفلسطينيين ودفاعا عن القدس، تشكل وسام ا
  .ًفخر على صدور األردنيين، وتدفع دوما إلى مواصلة الصمود والثبات على جبهة الحق

إن القصف والغطرسة ال تصنع "وتابع الطراونة، نقول لكل العالم ولمن اختار التحيز للمحتل، 
ًاريخا للعابرين، ونحن باقون على عهدنا مع أرض األنبياء ومهبط الرساالت السماوية، باقون على عهدنا ت

مع دماء جيشنا الزكية على تراب القدس، في اللد وباب الواد والسموع وتل الذخيرة وغيرها من معارك 
  ."الشرف والبطولة واإلباء

ساة شعب بأسره، وهل ينسى صوت المآذن كيف ينسى المرء تاريخ وطن بأكمله، ومأ"وأضاف، 
ُتصدح في القدس، وتعتلي قبابها عاليات السحب لتعانق أجراس المهد، وهل تنسى جراح األطفال وتجريف 

  ."األرض وتدنيس المقدس، وقتل أحالم األجيال

ًإن رسالتنا للداخل الفلسطيني وفاء لفلسطين تكون بالثبات والصمود، وتجاوز الخالفات، : وقال
وتوحيد الصفوف وتجاوز االنقسام، وفي األردن كي نقضي على كل أحالم الواهمين بالصفقات المزعومة، 
فإن وقوفنا خلف قيادتنا وجيشنا وأجهزتنا األمنية وتمسكنا بوحدتنا الوطنية هي سبيلنا لتجاوز التحديات 

  .والضغوطات

جاللة الملك في حماية من جهته، أكد الشيخ عكرمة صبري تقدير المقدسيين لجهود ودور 
ًالمقدسات، مستذكرا الدور الهاشمي في إعمار األقصى، والدور األردني في إزالة البوابات اإللكترونية التي 

  .وضعتها سلطات االحتالل على أبواب األقصى

وبين أن المقدسيين لن يفرطوا بذرة تراب واحدة من األقصى، مؤكدا ان األقصى ليس للمساومة وال 
ة وال للمشاركة، وسيبقى للمسلمين وحدهم مهما مارست سلطات االحتالل من بطش وتنكيل للمقايض

  .ومضايقات



 
٥

إن مواقف جاللة الملك عبد اهللا الثاني في حماية : بدوره، قال المطران خريستوفوروس عطااهللا
لمشرق، المقدسات اإلسالمية والمسيحية، تمثل وصاية شرعية يلتف حولها مسيحيو البالد المقدسة وا

  .ًمؤكدا أهمية التمسك بوحدتنا الوطنية التي كانت وستبقى سبيلنا لتجاوز التحديات والضغوطات

إننا نرفض أي مزاعم وتأويالت من أي جهات مسيحية تحاول تشويه تعاليمنا، وتبرز : وقال
 األميركية أصواتها بين الحين واآلخر في الواليات المتحدة األميركية وتحاول شرعنة قرارات اإلدارة

  .ً، مؤكدا أنها تأويالت مشوهة وال تعبر عن المسيحية"وتوجهاتها

وكان رئيس جمعية اللد الخيرية محمود الترتير، أكد في مستهل الحفل الوقوف خلف قيادة جاللة 
ًالملك عبداهللا في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس، مشددا على أن حق العودة ال يسقط بالتقادم، 

  .الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه المشروعة في العودة والتعويضوأن 

ًوفي ختام الحفل كرم الطراونة عددا من ممثلي الجمعيات والهيئات الخيرية والناشطين لدورهم في 
ٕإحياء القضية الفلسطينية في نفوس األجيال، وادامتها حاضرة في كل وقت حتى ينال الشعب الفلسطيني 

  .عة والتاريخيةحقوقه المشرو

  ٢ص/١٥/٧/٢٠١٩الرأي 

*** 

  الوصاية الهاشمية واجب ومسؤولية تاريخية  يعتز ويتشرف االردن بحملها

 قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان إن ما ينفقه األردن على الالجئين –عمان 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين الفلسطينيين في األردن، أضعاف ما تنفقه وكالة األمم المتحدة إلغاثة 

 .في مناطق عملياتها الخمسة) األونروا(

وجدد خرفان في افتتاح أعمال مؤتمر المشرفين على شؤون الالجئين الفلسطينيين بالقاهرة امس؛  
ومطالبة الدول المانحة بتأمين المتطلبات المالية لها للقيام بواجبها ) األونروا(دعم األردن الستمرار عمل 

 .١٩٤٩ العام ٣٠٢ًنادا لقرار انشائها رقم است

األردن سيواصل تصديه للمخططات واالعتداءات االسرائيلية تجاه القدس ومقدساتها “وقال إن  
، مؤكدا أن الوصاية الهاشمية واجب ومسؤولية تاريخية، يعتز ويتشرف األردن ”اإلسالمية والمسيحية

ينيين القيام بواجباته الدينية والتاريخية في حماية ورعاية بحملها، وسيواصل بالتنسيق مع األشقاء الفلسط
 .ٕواعمار المقدسات، والتصدي ألي محاولة تمس بهوية المدينة المقدسة

وأشار إلى أن األردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني، سيبقى داعما لألشقاء الفلسطينيين حتى  
 حزيران ٤، بإقامة دولتهم المستقلة على حدود نيل حقوقهم الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة

 . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧) يونيو(



 
٦

في ) األونروا(ًوبين أن الحكومة تقدم الخدمات لالجئين الفلسطينيين جنبا الى جنب، بالشراكة مع  
 .المخيمات وخارجها

 والمنظمة العربية ويشارك في المؤتمر على مدى أسبوع، مصر ولبنان وسورية واألردن وفلسطين 
 .ومنظمة المؤتمر اإلسالمي) االيسيكو(والمنظمة اإلسالمية ) االلسكو(

ويقدم األردن في هذا المؤتمر، أوراق عمل حول االنتهاكات االسرائيلية في االراضي الفلسطينية  
  ).بترا(- .المحتلة، واالعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة على القدس ومقدساتها

  ١٥/٧/٢٠١٩بترا 

***  

  شؤون سياسية

  الفلسطينية القضية تواجه التي المصيرية التحديات تزايد من تحذر العربية الجامعة

 

 واألراضــي فلــسطين قطــاع رئــيس العربيــة، للجامعــة المــساعد العــام األمــين حــذر – فــا و– القــاهرة
 مقدمتها وفي الفلسطينية القضية تواجه التي المصيرية التحديات تزايد من علي، أبو سعيد المحتلة العربية
 انحيـاز ظـل فـي كافـة الفلـسطينية الحقـوق منظومـة علـى مـسبوقة غيـر بـصورة اإلسـرائيلي العـدوان تصاعد
 .وحقوقه الفلسطيني الشعب على العدوان في والشراكة التطابق حد وصل الذي إلسرائيل األميركية اإلدارة

 العربية الدول في الفلسطينيين شؤون على المشرفين مؤتمر أعمال أمام كلمته في علي، أبو وقال
ـــ العاديــة دورتــه فــي العربيــة الجامعــة بمقــر ،األحــد اليــوم عقــد، الــذي المــضيفة  مــؤتمر نجــاح إن ،١٠٢ال
 لألونـروا مانحـة دولـة ٢٣ تبـرع عن أسفر والذي الماضي حزيران ٢٩ في نيويورك في عقد الذي المانحين

 وضـرورة لها دعمه ومواصلة وكفاءتها األونروا في الدولي لمجتمعا ثقة أكد دوالر، ماليين ١١٠ من بأكثر
 .استمرارها

 األمـم وقـرارات األونـروا أن التظـاهر عـن التوقـف إلـى الجميـع دعا األمريكي المبعوث أن إلى وأشار
 إنهــاء األمريكيــة اإلدارة محــاوالت بــذلك ًمؤكــدا اإلســرائيلي، الفلــسطيني الــصراع لحــل وحــدها كفيلــة المتحــدة
 الـدولي المجتمـع ٕوارادة موقـف عن عبرت التي واألسس السالم عملية مرجعيات ٕوالغاء بل األونروا وتصفية

 . الدولية والمواثيق القانون كما

 فـي وسيـستمر إرادتـه تخـضع ولـن ينكسر لن الفلسطيني الشعب أن ثقة على إنني" علي، أبو وقال
 الحريـة لتحقيـق العـرب أشـقائه دعـم وعلى قضيته الةوعد المشروع حقه على مستندا بثبات العادلة معركته

 ".الشريف القدس وعاصمتها المستقلة دولته ٕواقامة واالستقالل



 
٧

 تواكـب التـي الدوريـة والموضـوعات بالقـضايا حافـل أعمـال جـدول المهـم االجتماع هذا أمام: "وتابع
 تخـرج سـوف النقاشـات فـي لـةالفعا مـشاركتكم أن ثقـة علـى وأنـا واحتياجاتـه، الفلـسطيني الوضع مستجدات
 ".المجتمع لخدمة وفعالة واضحة بتوصيات

 المتعلقـة والمـستجدات التطـورات مـن عـدد لبحـث أيام خمسة لمدة أعماله تستمر المؤتمر أن يشار
 "األونـروا" الفلـسطينيين الالجئـين وتـشغيل غـوث لوكالـة التفـويض تجديـد رأسـها وعلـى الفلـسطينية بالقضية

 .دسوالق واالستيطان،

  ١٥/٧/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*** 

 اجتماع وزاري لبحث االنتهاكات بالقدس: التعاون اإلسالمي

  األناضول/ جدة 

أعلنت منظمة التعاون اإلسالمي، عقد اجتماع وزاري استثنائي، األربعاء المقبل؛ لبحث االنتهاكات   
 .اإلسرائيلية بالقدس

)  دولة٥٧تضم ( العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي وقالت المنظمة، في بيان، األحد، إن األمانة  
تعقد اجتماعا استثنائيا موسعا على مستوى وزراء الخارجية، وذلك في مقرها بمدينة جدة السعودية، 

 .األربعاء المقبل

وأوضحت أن االجتماع يبحث االنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس الشريف، بما في ذلك إقدام   
ُ القائمة باالحتالل، مؤخرا على فتح نفق ما يسمى بـ إسرائيل، السلطة أسفل بلدة سلوان " ّطريق الحجاج"ً

كما يناقش االجتماع مصادرة إسرائيل العديد من العقارات الفلسطينية في .جنوب المسجد األقصى المبارك
ر أهلها ّالقدس الشريف، والتهديد بهدم عشرات المنازل ضمن سياسة تهويد المدينة المقدسة وتهجي

حزيران الجاري، شارك كل من السفير األمريكي لدى إسرائيل، ديفيد / ومطلع يونيو.وتغيير هويتها العربية
فريدمان، والمبعوث األمريكي الخاص إلى الشرق األوسط، جيسون غرينبالت، في مراسم افتتاح نفق 

 .الميةٕجنوب المسجد األقصى في مدينة القدس المحتلة، وسط انتقادات عربية واس

ويمتد  .ٕويمر النفق ببلدة سلوان، وتم افتتاحه في ظل إجراءات أمنية مشددة واغالق كامل للبلدة  
  .الحائط الغربي للمسجد(الطريق بين بركة سلوان التاريخية وأسفل المسجد األقصى وباحة حائط البراق 

لمدينة، التي يتمسكون ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف أنشطتها لمحو هوية القدس وتهويد ا  
ًبها عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي ال تعترف باحتالل إسرائيل 

 .للقدس

  ٦ ص١٥/٧/٢٠١٩السبيل 

*** 



 
٨

  أخبار اللجنة الملكية لشؤون القدس
  

من أجل ضمن جهود اللجنة الملكية لشؤون القدس في التواصل مع المؤسسات والجهات العاملة 
معالي المهندس حاتم :  حضره كل من١١/٧/٢٠١٩القدس عقد لقاء في مقر اللجنة الخميس الموافق 

الحلواني بصفته رئيس لجنة زكاة المناصرة األردنية اإلسالمية للشعب الفلسطيني والسيد محمد أبو صوفة 
لملكية لشؤون القدس وعضو عضو لجنة الزكاة وعطوفة األستاذ عبد اهللا كنعان بصفته أمين عام اللجنة ا

لجنة الزكاة، وحضر اللقاء وفد من جامعة القدس برئاسة الدكتور حسين محمد جدوع نائب رئيس جامعة 
القدس للشؤون اإلدارية والمالية يرافقه األستاذين بسام بنات والسيد محمد أبو جاموس من الجامعة، كما 

  ارة ملتقى العالقات العامة الفلسطيني، حضر اللقاء السيد عبد المنعم زاهدة رئيس مجلس إد

واستعرض الحضور عدداً من الجوانب الخاصة بأحوال القدس وخاصة ما يتعلق بالتعليم والوضع 
كلية بمختلف ) ١٦(ًاالجتماعي في القدس ومدى مساهمة جامعة القدس التي تضم حاليا نحو 

ات الممكنة للطلبة لتمكينهم من إتمام التخصصات في خدمة أبناء القدس ودعم صمودهم بتقديم المساعد
ًدراستهم الجامعية، مما حمل الجامعة أعباء مالية كبيرة ورتب عليها مبلغا من الديون جعلها بحاجة ماسة  ّ

  .إلى الدعم المالي

وبعد ان استعرض أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس ما تقوم به اللجنة من نشاطات مختلفة 
 اإلعالم والتثقيف واصدار الكتب والتقارير اإلخبارية وحث الجامعات والمدارس على لخدمة القدس من حيث

تدريس مادة عن القدس، وما تقوم به من تسهيل حصول بعض الجهات المقدسية على مساعدات، قدم 
ًمعالي رئيس لجنة زكاة المناصرة شرحا موجزا عن نشاطات لجنة المناصرة وما تقدمه من مساعدات  ً

للقدس خاصة وللمدن الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وأبدى معاليه استعداد لجنة زكاة المناصرة مختلفة 
التي تعمل تحت مظلة وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية لمساعدة جامعة القدس وفق 

  .اإلمكانيات المتاحة من خالل القنوات والمخاطبات الرسمية الالزمة لذلك

 سلم رئيس وفد جامعة القدس لألمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس درع وفي نهاية اللقاء
  .ًجامعة القدس تقديرا لجهود اللجنة الملكية لشؤون القدس في خدمة القدس

  ١٤/٧/٢٠١٩اللجنة الملكية لشؤون القدس 

*** 

  

  

  

  



 
٩

  أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس يشارك في حفل تأبين  الحاج زكي الغول
 

 وتأبين استذكار حفل في القدس لشؤون الملكية اللجنة عام أمين كنعان اهللا عبد  شارك    

 ورعاية بتنظيم الملكي الثقافي المركز في ًمؤخرا أقيم الذي التأبين هذا اهللا، رحمه الغول زكي الفقيد الحاج

 . الملكي الثقافي زالمرك و والشباب الثقافة األردنيين، ووزارة واألدباء ّالكتاب واتحاد قبل من

 التأبين حفل في ألقاها التي كلمته في القدس لشؤون الملكية اللجنة عام أمين وجه وقد    

 لهذه ورعايتهم تنظيمهم على والشباب الثقافة وزارة و األردنيين واألدباء الكتاب اتحاد إلى الشكر 

 الدفاع في بارز دور لها كان وقومية يةوطن وقامات ورجاالت برموز العناية مفهوم تجسد والتي الفعاليات،

 شخصية بحجم رفيعة قامة سيما ال والقدس، فلسطين قضية مقدمتها وفي والقومية الوطنية القضايا عن

 حمل بوصفه ،)وقضية مدينة رجل (كنعان أسماه الشريف، والذي القدس أمين الغول زكي الحاج الفقيد 

 المؤتمرات كافة في قضيتها الفقيد شرح كما عام، آالف لخمسة يعود الذي تاريخها وعن عنها الدفاع أمانة

نشأتها ومسيرتها  في اهللا رحمه شخصيته جعل ، مما حضرها التي والدولية اإلقليمية والمحافل واللقاءات
 رمزية وذات بعد قومي يمكن ادراجها ضمن ركائز الدفاع عن قضية فلسطين وجوهرها  شخصيةالقومية

لجوانب الفكرية ا  عنكشفالواستفاض كنعان في كلمته في . وقبلة االحرار في كل العالمالقدس درة المدائن
الشمولية للفقيد الغول في مجال االقتصاد والسياسة والثقافة والتأليف والحياة االجتماعية ، مما جعله 

سن بن طالل شخصية تتلقى االحترام والتقدير من القيادة واألسرة الهاشمية ،وقد حرص سمو االمير الح
ًعلى تقديم واجب العزاء آلل الفقيد الغول في منزلهم تقديرا له وتعزية ومواساة لهم، وأكد كنعان  حفظه اهللا

ًأن الفقيد الغول كان دائما يشيد بالوصاية والرعاية الهاشمية للمقدسات االسالمية والمسيحية في القدس، 
مقدسة في مواجهة حمالت التهويد االسرائيلية اليومية، باعتبارها الدرع الواقي وصمام األمان للمدينة ال

ًلذلك كان الفقيد رحمه اهللا حريصا على الوقوف على اخبار ووقائع القدس بما فيها المواقف الثابتة لجاللة 
 باستمرار من اللجنة الملكية لشؤون القدس هين حفظه اهللا، من خالل طلبالملك عبد اهللا الثاني بن الحس

  . ومنشوراتهااصدارات اللجنةالحصول على 

وختم كنعان كلمته بالدعاء والترحم على الحاج زكي الغول أمين القدس  والمواساة السرته وآل   
ًالفقيد، مشيرا أن العزاء في فقدانه كان في االرث الفكري والمناقب والسيرة العطرة  التي تركها  لالجيال، 

دثين في الحفل منهم الدكتور أحمد راشد مساعد امين عام وقد أشار الى مناقبه وسيرته عدد من المتح
ًوزارة الثقافة مندوبا عن وزير الثقافة، واالستاذ عليان العدوان رئيس اتحاد الكتاب واالدباء االردنيين 

، ورئيس جمعية سلوان الخيرية محمد )األب سامر عازر (الخيمة ورئيس المركز المجتمعي المسكوني 
  .)عريف الحفل  المتميز(  مهدي العلمي العباسي، والدكتور
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  مؤتمر في يشارك القدس لشؤون الملكية اللجنة عام أمين

 )الفلسطيني األردني الشبابي القدس (
 القدس مؤتمر في القدس لشؤون الملكية اللجنة عام أمين كنعان اهللا عبد عطوفة شارك    

 االسالمية المقدسات على الهاشمية والوصاية يالهاشم الفكر  (عنوان تحت الفلسطيني األردني الشبابي

 الشبابية النهضة جمعية ورعاية بتنظيم الزرقاء تجارة غرفة في ًمؤخرا أقيم الذي  ،) القدس في والمسيحية

 .فلسطين في القدس أصدقاء ومبادرة

 كرالش المؤتمر في القاها التي كلمته في القدس لشؤون الملكية اللجنة عام أمين وجه وقد    
 و القدس أهل بصمود والقدس،وأشاد فلسطين من والضيوف بالحضور كنعان رحب كما المنظمين، الى

 المواقف تأكيد في المؤتمرات هذه أهمية على ً، مشددا الغاشم االسرائيلي العدوان مواجهة في فلسطين

 في والمسيحية االسالمية المقدسات على ووصايتهم الهاشميين لمواقف والمباركة والمؤيدة الداعمة

 يحمي ًمنيعا ًسدا تمثل كونها جانب الى ومقدساتها القدس عن األول الدفاع خط شكلت والتي القدس،

 تقف ال الذي االسرائيلي واالحتالل الصهيونية قبل من الستهدافها ًنظرا وثرواتها، واالسالمية العربية األمة

  .والعالم المنطقة في والسالم االمة تهدد صريةعن أهداف حقيقتها في هي بل معينة، حدود عند اهدافهما
 

 فلسطين قضية مقدمتها وفي األمة قضايا عن الدفاع في مهمة رمزية لها الزرقاء مدينة أن كنعان وأكد

 ال للتوطين، ال(  الثالث الالءات اهللا، حفظه الحسين بن الثاني اهللا عبد الملك جاللة اطلق فمنها والقدس
 ومن المدينة هذه ومن تجاوزه، يمكن ال أحمر خط القدس أنً معتبرا ،)القدس عن نازلللت ال البديل، للوطن

 الوصاية صاحبة الهاشمية قيادته خلف ًواحدا ًصفا وقوفه ًمعلنا االردني الشعب هب االردن مدن كافة

 الحمالت صور من صورة اال المؤتمر هذا وما القدس، في والمسيحية االسالمية المقدسات على الهاشمية

 التاريخي ودورها بالوصاية، المتمسك الفلسطيني والشباب الشعب موقف ذلك في بما والقيادة، الشعب بين

 التي اليومية والتهويد االحتالل سياسة ظل في األشقاء عن دفاعه في الصريح والدبلوماسي والسياسي

 .المحتلة العربية االراضي وكافة ومقدساتها القدس لها تتعرض

 من االردن يمتلكه بما خاصة قوية، والقدس فلسطين يعني القوي االردن أن الى كنعان  أشار وقد

 دولته واقامة مصيره تقرير في شعبها وحق والقدس، الفلسطينية القضية على الحفاظ في الثابتة االرادة

 سياسيةال االرادة وهذه م،١٩٦٧ عام حدود على الشرقية القدس وعاصمتها الوطني ترابه على المستقلة

 بها ضربتها بالقدس، خاص قرار )٨٠٠( من اكثر عنها صدر التي الدولية الشرعية قرارات تؤيدها التي

 االردن في سنة ٣٥ - ٢٠ عمر مابين يشكلون الذين الشباب  يؤيدها كما . الحائط، عرض اسرائيل

 واجب ليهمع يقع والذي األردن، سكان عدد من%) ٤٦( نسبته ما م، ٢٠١٨ عام احصائيات وحسب

 تحقيق في للحدود، العابرة االجتماعي التواصل وتكنولوجيا المعرفي التطور مستغلين القدس عن الدفاع

 عنه يصدر الذي اليومي تقريرها خالل ومن القدس لشؤون الملكية اللجنة أن الى كنعان ًمشيرا . أهدافهم
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 ومؤلف كتاب االف) ٥( حوالي تضم ومكتبة شهري وتقرير والكترونية، ورقية نسخة الف )١٢٠( حوالي

 على التعرف في منها االستفادة والدارسين والمهتمين للشباب يمكن والقدس الفلسطبنية القضية عن

 .والقدس فلسطين قضية جوانب

 االسالمية المقدسات على الهاشمية الوصاية بتاييد تتعلق مهمة بتوصيات كلمته كنعان وختم  

 وتوحيد والجامعات بالمدارس بتدريسها والقدس فلسطين بقضية التوعية وضرورة القدس، في والمسيحية

 اجل من بهم والعناية الشبابية للفئات والتوجه بها، المتصل واالسالمي العربي والثقافي االعالمي الخطاب

 المتحدثين من عدد القدس في المقدسات على الهاشمية بالوصاية اشاد كما  القدس، تجاه طاقاتهم توجيه

 االرثوذكس الروم سبسطية اساقفة ورئيس الكسواني، عمر الشيخ االقصى المسجد مدير  منهمالحفل يف

  .الشبابية النهضة جمعية رئيس المؤتمر منسق العاصي حسين والدكتور اهللا، عطا حنا المطران القدس في

  ١٥/٧/٢٠١٩اللجنة الملكية لشؤون القدس 

*** 

  اعتداءات

  في محيط باب العاموديعتقلون شابا " مستعربون"
  

، اليـوم "المـستعربون"مجموعة من قـوات االحـتالل الخاصـة  اعتقلت –  وفا٢٠١٩-٧-١٣القدس 
  .بالقدس المحتلة" باب العامود"السبت، شابا في محيط منطقة 

  .وأفاد شهود عيان بأن المستعربين اعتقلوا الشاب بعد أن انهالوا عليه بالضرب بصورة وحشية

  ١٣/٧/٢٠١٩الفلسطينية وفا وكالة األنباء 

***  

  مستوطنون يقتحمون األقصى بحراسة شرطة االحتالل
  

 اقتحم عشرات المستوطنين اإلسرائيليين أمس باحات المسجد األقصى المبارك – وكاالت – رام اهللا
  .الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة

في رام اهللا إن ” بترا“عزام الخطيب لمراسل وقال مدير عام دائرة االوقاف اإلسالمية بالقدس الشيخ 
  .االقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات االحتالل االسرائيلي الخاصة

وبحسب مسؤول العالقات واإلعالم في دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس فراس الدبس في بيان فان 
لرحمة قبل موعد صالة الفجر، وأخرجوا منه السواتر أفرادا من شرطة االحتالل اقتحموا مصلى باب ا

الخشبية المخصصة لفصل صفوف الرجال عن النساء داخل المصلى، وخزانة األحذية، وقاموا بوضعها 
وحذر الدبس من خطورة االقتحامات المتكررة للمصلى واخراج بعض .على بعد عدة أمتار عن المصلى

  .المحتويات الضرورية منه
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جمعية الهالل األحمر الفلسطيني ان عشرات المواطنين الفلسطينيين اصيبوا بجروح إلى ذلك قالت 
صباح أمس خالل مواجهات اندلعت اثر اقتحام جيش االحتالل اإلسرائيلي منطقة الحي الجنوبي بمدينة 

  .طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة

نود االحتالل خالل اقتحامهم وذكرت الجمعية في بيان ان مواجهات عنيفة اندلعت بين شبان وج
لمنطقة الحي الجنوبي بطولكرم، واطالقهم لوابل من قنابل الغاز المسيلة للدموع في شارع باريس في 

  .المدينة فيما رشق الشبان الجنود بالحجارة ما أدى الى اصابة العشرات من المواطنين بحاالت اختناق

  ة الغربية فلسطينيا في الضف١٥االحتالل اإلسرائيلي يعتقل 

وقال نادي األسير الفلسطيني ان قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت فجر اليوم خمسة عشر مواطنا 
  .فلسطينيا خالل حملة دهم واسعة في مناطق بالضفة الغربية المحتلة

وذكر نادي األسير الفلسطيني في بيان ان قوات االحتالل االسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في 
  .م والخليل وطولكرم وجنين واعتقلت عددا من المواطنين بزعم أنهم مطلوبونمدن بيت لح

لألغنام، في قرية ” بركس”وأخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس بوقف بناء ستة منازل و
  .رمانة غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بحجة عدم الترخيص

بيرة من جيش االحتالل، اقتحمت القرية أمس وقال مجلس قروي رمانة في بيان، إن قوة ك
، وسلمت أصحابها إخطارات بوقف البناء، بحجة أن المنازل ”بركس”وصورت ستة منازل قيد اإلنشاء و

 .تقع بمحاذاة جدار الفصل والضم العنصري

  ٣٠ ص١٥/٧/٢٠١٩الغد 

***  

  تهويد/ تقارير 
  

  باألقصى"الهيكل"حملة تبرعات يهودية لبناء 

 التي تنشط بالمشاريع االستيطانية والتهويدية داخل أسوار القدس القديمة "الهيكل"ظمات أطلقت من 
ُحملة تبرعات بأوساط اليهود حول العالم، مؤخرا، لبناء كنس في ساحات المسجد األقصى وبناء   "الهيكل"ُ

 .المزعوم مكان قبة الصخرة

ية المنطوية تحت جمعيات  االستيطان"يشاي"وحسب تقرير محمد محسن وتد، تدفع جمعية  
ومنظمات يهودية تقود لحمالت التبرعات لتعزيز الوجود اليهودي في القدس القديمة وفي المسجد األقصى، 
لبناء كنس في ساحات الحرم في األماكن التي يسمح الصعود إليها والتجوال بها دون انتهاك أو مس 

 وهو بساحات وبصحن قبة الصخرة، إذ إن الصعود  المزعوم،طالهيكل" الموقع الذي سيبنى فوقه "قدسية"بـ
 بعد تحقيق نبوءة ظهور "الهيكل"للمكان يعتبر تدنيسا لقدسية المكان الذي سيسمح الصعود إليه وبناء 
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 بمبادرة مجموعة ٢٠١٣ بالعام "يشاي"وأسست جمعية .، بحسب المزاعم الدينية اليهودية"المسيح المنتظر"
 المزعوم، وتنشط منذ ذلك الحين في ساحات الحرم والدفع في "الهيكل"اء من الحاخامات، وذلك بهدف بن

تكثيف االقتحامات لساحات األقصى وتهيئة الظروف واألوضاع وتحضير األرض التي سينبى فوقها 
ّوقدر األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس .، والسماح بالتخطيط لبناء الكنس"الهيكل"

 ليس بحاجة إلى حمالت التبرعات التقليدية، مؤكدا أن هناك "الهيكل"حسن خاطر، أن .  دوالمقدسات،
وأوضح أنه . فحسب بل إنما لبناء قدس جديدة"الهيكل"حركات وجمعيات دولية تنشط وتدفع ليس لبناء 

عها يقف على رأس هذا المشروع التهويدي الحركة المسيحية الصهيونية بأميركا التي يتجاوز عدد أتبا
 مليونا، وتعتبر من أغنى الحركات في العالم، إذ يندرج بها أصحاب رؤوس أموال ورجال ٧٠وأعضائها الـ

الحركة المسيحية الصهيونية « إن "٤٨عرب "وقال خاطر لـ.أعمال ومؤسسات عمالقة تمتلك أمواال طائلة
سطينيين، إذ يؤمنون بنبوءة تدفع نحو األحداث بغية هدم األقصى وبناء الهيكل وخنق وحصار القدس والفل

ولفت إلى أن حملة التبرعات للكنس بساحات .أن المسيح لن يظهر إال بعد هدم األقصى وبناء الهيكل
الحرم، تندرج ضمن مجمل تمويل ودعم الجمعيات االستيطانية الناشطة في القدس القديمة وساحة البراق، 

 مليون دوالر والتي تم تحويلها ١٤٥جمع خاللها  أشهر تم إنجاز حملة تبرعات دولية ٥مؤكدا أنه قبل 
وأكد خاطر أن األموال لبناء الكنس والهيكل متوفرة، لكن هناك اعتبارات وحسابات .إلى منظمات الهيكل

ُ التي تربى "البقرة الحمراء"سياسية إقليمية للمؤسسة اإلسرائيلية، كما أن المنظمات اليهودية تنتظر ظهور 
ريخية وفي حال ظهورها تستعد المنظمات اليهودية لهدم األقصى والتمهيد لبناء في شمال فلسطين التا

ومن جانبه، أعرب مدير مؤسسة القدس للتنمية التي حظرتها السلطات اإلسرائيلية، المحامي خالد .األقصى
ث إن ، بحي"الهيكل"الزبارقة، عن اعتقاده أن مالمح الصراع بالقدس في هذه المرحلة هي ما بين األقصى و

االحتالل يعتمد سياسة التطهير العرقي للمقدسيين للتفرد بالمقدسات واألقصى وتهويدها، وبالمقابل إحالل 
المستوطنين والتمادي في مشاريع التهويد وتزييف التاريخ والحضارة والترويج للرواية اليهودية بالقدس 

ودعا الزبارقة، لمواجهة الرواية اليهودية والمشاريع التهويدية .القديمة وحول المقدسات لوضع اليد عليها
بالقدس واألقصى والمشروع الصهيوني بفلسطين التاريخية، فمن ناحية تنشط الجمعيات اليهودية 

بجمع التبرعات والنشاط بالقدس القديمة وساحات الحرم، ومن ناحية ثانية يتم » الهيكل«ومنظمات 
ل المدني الفلسطينية بالقدس وتغلق ويحظر عليها جمع التبرعات لرعاية التضييق على جمعيات العم

 .المقدسات وتعزيز صمود الفلسطينيين بالمدينة المحتلة

  ١٥ ص١٥/٧/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  تقارير

  على الضفة الغربية) سيادتنا(سنطبق : يعلون
 

 أبيض، - ف حزب أزرق قال موشيه يعلون أحد قادة ائتال - كامل إبراهيم- القدس المحتلة    
 .ًامس، إن حزبه سيعمل على تطبيق السيادة اإلسرائيلية في مناطق الضفة الغربية وخاصة المستوطنات

 العبرية، أن حزبه ال ينوي الترشح ١٣وأوضح يعلون وزير الجيش األسبق، في مقابلة مع قناة 
الرأي بشأن الصراع مع لالنتخابات في قائمة واحدة مع حزب أيهود باراك بسبب اختالفات في 

ًمذكرا بمواقف باراك المماثلة لرؤية رئيس الوزراء األسبق اسحاق رابين من إقامة كيان . الفلسطينيين
 .١٩٦٧للفلسطينيين أقل من دولة وبدون حدود 

وهاجم يعلون، بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي الذي اتهمه بالمسؤولية عن األزمة التي 
ًمتهما إياه بأنه يحاول إنقاذ نفسه من المحاكمة بأي ثمن . ًرائيل حاليا على كافة المستوياتتعيشها إس

 .كان

ًمعتبرا أن حزب أزرق . في ظل أزمة القيادة الحالية في إسرائيل» إنقاذ الدولة«وشدد على ضرورة 
 .ٕ أبيض يمثل الحكومة البديلة القادرة على النجاح واعادة إسرائيل لمكانتها-

جم جلعاد أردان وزير األمن الداخلي والشؤون االستراتيجية في الحكومة اإلسرائيلية، امس، وها
الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبار قيادات السلطة واتهمهم بالعمل على محاولة نزع الشرعية عن 

 .إسرائيل

قاتها مع وقال أردان خالل جلسة الحكومة اإلسرائيلية، إن السلطة الفلسطينية تشدد من عال
 .منظمات وحركة المقاطعة الدولية ضد إسرائيل

ًوقدم أردان تقريرا للحكومة استعرض خالله التحريض من قبل السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل، 
ًمشيرا إلى أنه كان هناك جهود كبيرة في هذا المضمار من . وتعزيز عالقاتها مع منظمات المقاطعة الدولية

 .ة ضد إسرائيلقبل السلطة لدعم المقاطع

ًأي شخص يعتقد أن هناك شريكا في الجانب الفلسطيني، فهو واهم وخاطئ، وما قدمناه «وأضاف 
ًاليوم خالل التقرير ينص بشكل ال لبس فيه على أن أبا مازن وكبار مسؤولي السلطة يتم توجيههم جميعا 

 .« ووجودها كدولة يهوديةفي اتجاه واحد واضح، وهو نزع الشرعية عن دولة إسرائيل كدولة يهودية،

ًوأشار إلى أن وزارته تعمل سياسيا للحد من خطوات حركات المقاطعة، كما تعمل على تقليل 
ًمدعيا أنها نجحت في هزيمة تلك المنظمات أكثر من مرة، ولكن التحدي المتمثل في نزع . مصادر تمويلها

ًالشرعية عن إسرائيل ال زال قائما وهو يمثل تحديا كبيرا  ً  .على المدى المتوسط والطويلً
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واتهم السلطة الفلسطينية بأنها تقود حملة تحريض وأكاذيب بالتنسيق مع تلك المنظمات، ما يؤثر 
على جيل الشباب في الدول الغربية حول العالم ويخلق صعوبات كبيرة في المستقبل، بما في ذلك صعوبات 

 .سياسية ومالية

ال «ًمضيفا في ذات الوقت . السالم في الشرق األوسطورحب أردان بأي محاولة لدفع عملية 
 .«يمكننا أن نكون ساذجين، أبو مازن وقيادته بالكامل يسعون نحو محاولة نزع الشرعية عنا

بالنسبة إلسرائيل، ليس هناك أي جدوى من خطة صفقة القرن، طالما أن أبو مازن «وأضاف 
  .«لتالي يجب أن نكون واقعيينوقيادته يهدفون إلى نزع الشرعية عن إسرائيل، وبا

  ١٢.٠ص/١٥/٧/٢٠١٩الرأي 

*** 

  شؤون مقدسية

  األقصى أبواب على مبادرات ..والبركة األجر ابتغاء
 

 المـسجد إلى واإلصباح َُالظلم في المشاؤون يحظى – المحتلة القدس – عرفة أبو جمان –الجزيرة 
 بـثمن أو مجانيـة يقـدمونها ّفـردي، بـشكل مقدسـيين بـضعة بهـا ُيبـادر بهـم، خاصـة ورفـادة بسقاية األقصى

  .األقصى ّلرواد – استطاعته حسب كل – زهيد

 حبــة بجانبـه ســاخن زهـورات أو قهـوة بفنجــان المـسجد داخــل سـبيله الجمعـة أو الفجــر مـصلي يبـدأ
 .خروجه فور بارد سوس عرق أو ليمون وعصير طازجة بكعكة وينتهي تمر،

 القهـوة وزجاجـات التمـر علـب يحـضر فجـرا، الثانيـة فـي ميـايو "محمـد أبـو" الجعبـة عبـادة يستيقظ
 األقـصى، نحـو المحتلـة بالقـدس العيـساوية بلـدة فـي بيته من وينطلق للحرارة، الحافظة الطبيعية واألعشاب

 منتظــرا ضــيافته ويبــسط القبلــي المــصلى مــدخل بجانــب كرســي علــى الفجــر أذان قبــل يــستقر حتــى يمــشي
 .المصلين

 يـضاعف أن عـامين منـذ وقـرر ببلدتـه، "األربعـين" مـسجد فـي هـذه مبادرتـه )ًما عا٥٥ (الجعبة بدأ
 .عليها وداوم بعدهم من هو وأكملها الفكرة هذه واأبد قبله مصلين أن ويؤكد األقصى، إلى وينقلها أجره

 ألبـي دعـواتهم يرسـلون الـذين المـصلين لكثافـة نظـرا الصالة، انتهاء مع سريعا الجعبة ضيافة تنفد
 .استفتاحية كترويقة جوفهم تدفئ ورشفة لقمة كل مع محمد

 األجـر يبتغـي إنـه – الخاصـة نفقتـه على ضيافته يحضر الذي – الجعبة يقول نت، للجزيرة بحديثه
 أعمــالي ّأُبكــر أن أوصــاني اهللا رحمــه والــدي" ويــضيف .الفجــر صــالة وبركــة لبركتــه األقــصى فــي المــضاعف

 فيـه أسـتطيع ال الـذي واليـوم إطعـامهم، وفرحـة المـصلين بـدعوات يـومي أبـدأ ذا أنـا وها الفجر، قبل وأبدأها
 ".ناقصا يكون مهمتي ٕواتمام القدوم
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  كعك بثمن أقل

 صـالة وقـت وخـروجهم المـصلين لـدخول فقـط حطـة بـاب االحـتالل يفتح ّالشمالي األقصى سور في
 عربـة ويجهـز حطـة، بـاب علـى الـسعدية حـارة فـي فرنـه ُقـرب )عامـا ٢٥( سـنينة أبـو حـاتم وينتهـز .الفجر
 الكعـك ليبـيعهم الفجر صالة من الخارجين المصلين منتظرا الباب خارج ويقترب الطازج السمسم بكعك مليئة
 .عليه المتعارف ثمنه من أقل بثمن

 شـروق حتـى يبقـى عامـا، ١٢ منذ هذه عادته على األقصى جنوب سلوان بلدة من سنينة أبو دأب
 بالبركـة، فيهـا أشـعر بيعـي استفتاحية هذه" نت للجزيرة يقول .المصلين ارانحس مع المكان ويغادر الشمس

 ."ذلك يستحقون ألنهم أستطيع بما األقصى فجر رواد أخدم

ــات )عامــا ٥٦( القواســمي عيــسى المقدســي الروائــي يرصــد  يــصورها األقــصى فــي المــصلين حكاي
 أبـا مـستذكرا نـت للجزيـرة مصلينال مبادرات بعض ويروي "فيسبوك" على الشخصي حسابه في عنها ويكتب

 رغبـة، بغيـر األخير فأعطاه باألقصى الفجر في المصلين أحد من كعك قطعة عاما ١٥ قبل طلب الذي كايد
 فجــر صــالة فــي األول الــصف مــصلي علــى مجانــا الكعــك يــوزع أن الحــين ذلــك منــذ نفــسه كايــد أبــو فعاهــد

 .األقصى

 الكعـك آثـار بتنظيـف كايـد أبي بعد يقوم لقواسميا هشام أبو وهو آخر مصليا أن القواسمي يضيف
 .المصلين على الماء ويوزع المصلى سجاد عن

 وتبيــان األقــصى، المــسجد بخيــرات النــاس تعريــف هــو المبــادرات نــشر مــن هدفــه أن الروائــي يؤكــد
 .األقصى رواد وخدمة للعطاء وحبهم القدس في الناس خيرية

  حر الظهيرة

 العـصائر حطـة بـاب قـرب يوزعـان حيث مبادرته في )عاما ٥٠( وسالمهل أسامة القواسمي يساعد
 شـمس أصـابتها وأجـساد عطـشى بحنـاجر يخرجـون الجمعـة، صـالة أداء مـن انتهائهم بعد للمصلين الباردة

 النبـي علـى صـالة" والمقابـل بـارد وخـروب وليمـون سـوس بعرق عروقهم ويبللون ظمأهم ُيذهبون الظهيرة،
  ".وسلم عليه اهللا صلى محمد

 وازدهـر للـرزق، طلبـا حطـة بـاب قـرب وبيعهـا العـصائر إعـداد أشهر ستة قبل القواسمي صديق بدأ
 – رمـزي أو كامـل بسعر أحيانا يبيع فكان االستمرار، فقرر المصلين، كثافة بسبب رمضان شهر خالل بيعه

 الكـشف ضوارفـ الـذين الخيـر فـاعلي المـصلين بعـض مـن بنفقـة مجانيـة عصائر يوزع كما – المقدرة حسب
 .أسمائهم عن

 تبرعـات وفـق مجانيـة أو زهيد بسعر الفجر، صالة بعد الساخنة المشروبات لبيع أخرى عربة يوقف
 األيـام ويرصـد حطـة، بـاب بحـارة الواقع بيته لقرب األقصى في يوميا الفجر يصلي إنه ويقول الخير، فاعلي
 .فيها عربته ويوقف المصلون، فيها يكثر التي
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 بالعــصير، المليئــة الليمــون حبــات وأختــار األســبوع، طــوال الخــروب أنقــع يــدويا، ئرالعــصا ّأحــضر"
 وأضــيف الخــارجي الليمــون قــشر مــن أســتفيد عــصرة، كــل مــع اهللا واســمي ّيــدي علــى بحبــة حبــة أعــصرها
 .العصائر إعداده طريقة الرجل يشرح "..الفواحة الرائحة ذا الجبلي النعناع

  بنكهة الصالة على الحبيب

 ُدبـر حطـة بـاب قـرب بيته مدخل على )عاما ٣٣( الرازم رزاد يقف سالفه، من قليلة أمتار عدب على
 سـيدنا محمـد الحبيـب علـى الـصالة سـمعونا" صـوته بـأعلى وينـادي القهـوة فنـاجين يـصب جمعة، صالة كل

 .سنوات تسع منذ هذا حاله على وهو "عليه صلوا النبي

 تحـضير فـي يـساعده كـان حيـث سـنوات سـبع قبـل تـوفي الـذي المـنعم عبد عمه مبادرة الرازم يكمل
 يـسانده المـصلين، أعـداد بتـضاعف الكميـة ضـاعف موتـه بعـد لكنـه المصلين، على مجانا وتوزيعها القهوة

  .أعوام العشرة ذو وابنه عمومته وأبناء أصدقاؤه توزيعها في

 ويــشرع البــاكر لــصباحا منــذ القهــوة ّحلــة بغــسل يبــدأ مبادرتــه، إلحيــاء الجمعــة يــوم الــشاب ُيكــرس
 المــصلين مــن كثيــرا إن نــت للجزيــرة يقــول ".أطيــب تــصبح حتــى "عديــدة ســاعات القهــوة وغلــي بالتحــضير
 .وسلم عليه اهللا صلى محمد النبي على والصالة القهوة لشرب حطة باب من الخروج يتعمدون

 التوقـف، أسـتطيع ال" سـريعا انتهـت التـي الكرتونيـة القهـوة فناجين الستبدال يسارع وهو قائال يختم
  "..ُوسدى صدفة األقصى باب ُنجاور لم دمي، في العادة هذه أصبحت لقد

 ١٢/٧/٢٠١٩ الجزيرة

***  

 آراء عربية

 لعنة الفالشا وتفكيك إسرائيل

 رشاد ابو داود

الشرقية «في القدس » اهللا اكبر«و « الشهيد حبيب اهللا »و« فلسطين حرة « أن تسمع شعار 
ونابلس والخليل ورام اهللا وطولكرم غير أن تسمعها في حيفا ويافا وأم الفحم والناصرة؛ فاألولى تنطلق من «

، والثانية حاولت اسرائيل تجفيفها وأسرلتها تحت ستار الديمقراطية ولم ١٩٦٧ل حناجر جففها احتال
الوطن القومي «ًتستطع بعد اثنين وسبعين عاما من المرحلة األولى من المشروع الصهيوني باقامة 

  .مكان الوطن القومي التاريخي للشعب الفلسطيني» لليهود

يج عكا وحيفا وعسقالن وبئر السبع من أما أن تسمع هذه الشعارات في قلب تل أبيب وخل
ًمتظاهرين يهود، فان االمر مختلف تماما ويرفع جزءا كبيرا من الغطاء الذي غلف فيه آباء الحركة  ً ً

من دول مختلفة ال يربط بينهم لغة وال تقاليد وال تاريخ » ًشعبا«وجمعوا لها « اسرائيل « الصهيونية كذبة 
تماعية واحدة، كل ما يربط بينهم الدين الذي لم تزل طائفة كبيرة من اليهود وال عادات وال بيئة وال نشأة اج
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مخالفة لتعاليم اليهودية األصلية التي حرفتها وسيستها » دولة اسرائيل«يعتبرون اقامة » ناطوري كارتا«
 .الحركة الصهيونية،وأن انشاء دولة اسرائيل غضب من الرب ينذر بنهاية ساكنيها من اليهود

وهم يغلقون الشارع الرئيسي في تل أبيب، يحرقون » الفالشا«هد اليهود األثيوبيين كان مش
بأنه  ًاالطارات وسيارات الشرطة، غاضبين محتجين على عنصرية اسرائيل ضدهم، مشهدا يوحي

لفلسطينيين ابان االنتفاضات األولى والثانية حتى أن المراقبين أسموها انتفاضة الفالشا، الذين يبلغ 
للشبه بين السبب » الربيع العبري«من السكان، وبعضهم أطلق عليها % ٢ً ألفا ويشكلون ١٤٠م عدده

برصاص شرطي اسرائيلي وبين » ً عاما١٩سالمون تيكا «المباشر لغضب الفالشا لمقتل شاب منهم 
 .التونسي محمد بوعزيزي الذي فجر الربيع العربي باحراق نفسه اثر صفعة وجهتها له شرطية

الرئيسي النتفاضة الفالشا هو العنصرية التي تمارسها السلطات االسرائيلية ضد هؤالء السبب 
« اليهود بسبب لونهم، وهي العنصرية المتدرجة، كما أسماها المحلل االسرائيلي جدعون ليفي في 

 بقوله إن إطالق النار على يهودي إثيوبي، عمل غير الئق؛ إطالق النار على عربي إسرائيلي» هاآرتس
 . هو ذروة اللياقة اإلسرائيلية١٩٦٧المحتلة « الئق أكثر؛ إطالق النار على فلسطيني من المناطق 

ًتوهم إسرائيل نفسها أن بإمكانها أن تكون عنصرية دوريا، أو عنيفة دوريا تستطيع أن تدعم، . ً
ًوحتى تشجع، نوعا معينا من العنصرية وتتحفظ عن عنصرية ُأخرى على شخص مسموح إطالق النار . ً

التثاؤب أو حتى . معين فقط بسبب جنسيته، وممنوع إطالق النار على آخر بسبب لون بشرته فقط
التصفيق، إزاء قتل متظاهرين فلسطينيين، واإلحساس بالقليل من عدم االرتباك إزاء مقتل إثيوبيين من 

ًلقد طورت إسرائيل لنفسها خريطة معايير تظهر أن هناك نوعا من . نفس العمر العنصرية والعنف ُ
 .المسموح بهما وهناك نوع ممنوع

محاولة إسرائيل السخيفة خلق جزر من األخالق والمساواة في بحر من العنصرية والعنف انفجرت 
 في عملية ١٩٨٤في وجهها مرة ُأخرى، وهذه المرة من قبل اسرائيليين بالتبني اجتثوا من بالدهم العام 

ك فيها جعفر النميري الرئيس السوداني االسبق، ثم تواصلت فيما تهجير عرفت باسم عملية موسى، شار
 ١٩٨٥ ألفا منهم في العام ٢٠بعد عمليات تهجير الفالشا من إثيوبيا إلى إسرائيل حيث هاجر أكثر من 

وذلك بفضل جورج بوش األب نائب الرئيس األمريكي وقتئذ، « عملية سبأ « في عملية أطلق عليها اسم 
وم من أجل طمأنة النميري وتأكيد الضمان األمريكي لنجاح العملية، ووافق النميري بشرط والذي زار الخرط

وعبر . عدم توجه الطائرات األمريكية التي ستنقل المهاجرين إلى تل أبيب مباشرة بل عبر مدينة أخرى
مريكية بشرق السودان بالقرب من مراكز تجمع الفالشا، تمكنت المخابرات األ« العزازا » مطار مهجور

وعمالؤها من تنفيذ العملية، ونقلتهم الطائرات العسكرية األمريكية مباشرة إلى مطار عسكري إسرائيلي في 
  .منطقة النقب
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اسكنوهم في مناطق محددة واستغلوهم . وعدوهم باللبن والعسل فلم يجدوا سوى العنصرية والحنظل
 وظل االسرائيلي األبيض ينظر اليهم نظرة في أعمال كنس الشوارع وتنظيف المكاتب وحراسة المؤسسات،

 .دونية؛ ما ادى الى نقمتهم على الحكومات االسرائيلية الى ان حدث االنفجار الخطير األسبوع الماضي

ًونقول خطير؛ ألن الفسيفساء االسرائيلية بدأت تتفكك، فمن يدري أي قطعة ستسقط تاليا من هذه 
وتضم هذا الخليط الغريب «أرض بال شعب «سست على كذبة في العالم تأ» دولة«الفسيفساء، فما من 

، والدولة التي ال تهزم من الخارج »اسرائيل«العجيب من األقوام والكم الهائل من التناقضات مثل ما هي 
 .ُتهزم من الداخل، والتاريخ شاهد

 ١٦ ص١٢/٧/٢٠١٩الدستور 

***  

 صفقة القرن والنغمة الجديدة

 كمال زكارنة

ّعرابو صفقة القرن بعد ان فشلوا في تسويقها سياسيا واقتصاديا، ولم تعد امامهم خيارات اخرى  
ى اوتار المؤامرة التصفوية التي القناع العرب والفلسطينيين والعالم بها، اخذوا يعزفون نغمة جديدة عل

يقودونها ضد القضية الفلسطينية، وهي ان الصفقة تهدف الى الخالص من حركتي حماس والجهاد 
االسالمي الفلسطينيتين، فتحولت اهداف الصفقة بقدرة قادر من حل للصراع الفلسطيني الصهيوني، 

 به، الى صفقة لمكافحة االرهاب حسب وتحقيق السالم في المنطقة واالزدهار االقتصادي الذي بشروا
تصنيفاتهم وتقسيماتهم وتوصيفاتهم، واذا كانت الحركتان الفلسطينيتان ارهابيتان فهل وقف ارهابهما يتطلب 
تصفية القضية الفلسطينية، ومن هو االرهابي الذي يحتل االرض بقوة السالح ويقتل الشعب المحتل 

كنه ويمارس التطهير العرقي ضده يوميا، ام الذي يدافع عن ويعتقله ويهدم بيوته ويغتصب ارضه ومسا
حقه ووجوده وارضه وعرضه وكرامته، ليعلم غرينبالت ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان اقوى 
واشرس المدافعين عن حركة حماس عندما تعرضت لالتهام باالرهاب في المحافل الدولية ومنع اتخاذ قرار 

هابية، وعليه ان يعلم ان هذا االسلوب الجديد الذي يحاول التسلل من خالله الى دولي ضدها يصنفها باالر
جدار الرفض الفلسطيني لصفقة القرن، على امل احداث اختراقات في صفوف القيادة الفلسطينية والقوى 

ني الفلسطينية سيبوء بالفشل، الن جميع القوى الفلسطينية الوطنية واالسالمية موحدة ضد العدو الصهيو
واالدارة االمريكية ومشاريعهما التصفوية، وان كان بين تلك القوى خالفات داخلية في وجهات النظر 

 .والمواقف ازاء العديد من القضايا المحلية

حماس والجهاد االسالمي وجميع الفصائل والتنظيمات والقوى الفلسطينية ال تهدد احدا، وال تشكل  
ّاالسالمية، او دول العالم االخرى، ومن هنا فان العرابين للصفقة لن خطرا على اي من الدول العربية او 
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يجدوا آذانا صاغية لنغمتهم الجديدة ولن ينجحوا في تسويقها، وسيكون الفشل حليفهم ومصيرهم كما سبق 
 .وفشلوا سياسيا واقتصاديا

 المحتلة، ّينكر العرابون المتصهينون للصفقة على الشعب الفلسطيني حقه في استعادة ارضه 
ّواقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، ويعترفون بذلك علنا ويحرمون على الشعب الفلسطيني 
حقه في الحرية واالستقالل والعدالة والحياة الحرة الكريمة مثل باقي شعوب االرض، وكل ما يعنيهم 

 . لفلسطينية بالقوة العسكرية االمريكيةويهمهم توفير االمن واالمان للمحتلين الصهاينة الغاصبين لالرض ا

ّمحاوالت االلتفاف الخطيرة جدا التي بدأ اؤلئك العرابون باستخدامها تحن عنوان الخالص من  
الحركات المتشددة، توحي الى نوايا خبيثة وعدوانية ضد الشعب الفلسطيني، ربما يحتفظون بها كخيارات 

فوية، واستعمال القوة العسكرية لفرض صفقة القرن على جدية بعد ان تفشل مؤامراتهم وجهودهم التص
الشعب الفلسطيني بحجة مكافحة االرهاب، ومهاجمة جميع القوى الفلسطينية دون استثناء كونها ترفض 

 . الصفقة باالجماع، ويبقى هذا االحتمال واردا بقوة

ني، كلها تؤكد بأن الموت المؤشرات الحقيقية على المواقف الفلسطينية في الداخل والخارج الفلسطي 
اسهل الخيارات دون الوطن وتحقيق االهداف الوطنية مهما بلغت التضحيات وحجم المؤامرات، وتحذر في 

 .ذات الوقت من االنزالق الى وحل االعداء

 ١٧ ص١٥/٧/٢٠١٩الدستور 

***  

  آراء عبرية مترجمة

 ّالقتل الذي غير القدس.. خمس سنوات على إحراق أبو خضير
  

 يديعوت احرونوت - ل فريدسون ويشاي فوراتياعي

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

منزلهما المجاور . بعد خمس سنوات من القتل بدا حسين وسهى، والدا أبو خضر، منهكين 
   .ً عاما١٦شعفاط مليء بصور محمد، الذي اختطف وقتل في عمر للمسجد في حي 

وعلى مدى ثالث سنوات جاءا إلى المداوالت في محاكمة قتلة ابنهما، أما اآلن فبعد أن انتهت المحاكمة 
   .وُأرسل القاتل إلى السجن المؤبد وعشرين سنة أخرى، استنزفت قوتهما

أما اآلن . حرق محمد كنا أقوياء، في السنة األولىحين ُأ«، يتنهد حسين، »ًوضعنا صعب، صعب جدا»
أمه . كم يمكنني أن أتحدث؟ ال يمكن أن أتحدث عما في قلبي. حين نرى صورته نبكي. فلم تعد لدينا قوة
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خمس سنوات وهي لم .  ساعتين وتستيقظ–في الخامسة صباحا تذهب لتنام ساعة . ال تنام في الليالي
  .تنم

إيال يفرح، نفتالي :  الليلة التي نقل فيها إلى مثواهم األخير الفتيان الثالثةوقع االختطاف والقتل في
سعى يوسف حاييم بن دافيد وقاصران من أقربائه للثأر من عربي، وفي الفجر .  عاد شاعر–فرانكل، وغيل 

   .أمسكوا بأبو خضير في قلب حي شعفاط وأدخلوه إلى سيارة

   .بوا عليه البنزين، وأحرقوه حتى الموتومن هناك اقتادوه إلى غابة القدس، سك

، يقول األب »حين أحرق محمد قلنا لعل محمد يكون آخر من يحرق، ولكن الوضع يصبح أسوأ بكثير»
   .حسين

. ولكن ال يوجد سالم. نتنياهو يمكنه أن يتحدث مع أبو مازن. ٕال سالم بين الفلسطينيين واسرائيل  
في السبت القريب، في حدث  أكثر مما ينبغي.  أكثر مما ينبغيشعب إسرائيل يسير نحو اليمين المتطرف

كبير في حي شعفاط، سيتم إحياء الذكرى السنوية الخامسة للقتل، والذي يشعر الناس بآثاره حتى اليوم، 
وأدى القتل الوحشي إلى انتفاضة هائلة في أوساط . سواء من الزاوية األمنية أم من الزاوية االجتماعية

  .«عرب إسرائيل»قدس وسكان شرق ال

عندما . أذكر يوم القتل بشكل واضح«. كان هناك من رأوا الفترة التي ما بعد القتل كانتفاضة ثالثة
، يتذكر مصدر كبير في »كنت في الطريق إلى الساحة فهمت منذئذ بأن القتل سيكون نقطة انعطافة

 وكذا ضباط في اللواء عرفوا أن الحدث ما كان يمكن ألحد أن يتوقع مثل هذا القتل، ولكن عرفت«. الشرطة
كان شبه محتم، حين يدور الحديث عن مثل هذا القتل » اإلرهاب«سيقودنا إلى فترة متوترة، فاندالع موجة 

  .«الوحشي الذي يأخذون فيه فتى عربيا ويحرقونه حيا

لموسا حتى إن الشرخ بين سكان شرق وغرب المدينة، والذي تعمق في األيام ما بعد القتل، يبدو م
على أيدي شرطي بعد أن أطلق )  سنة١٩(في هذه األيام، حين قتل قبل أقل من أسبوع محمد سمير عبيد 

المواجهات في العيسوية تخلف اآلن مؤشرات كراهية ولدت  . ألعابا نارية نحو القوة-  كما تدعي الشرطة -
عبد أبو نجمة، من سكان بيت حنينا ، يقول »من االحتالل، ولكنها تعمقت أكثر فأكثر بعد قتل أبو خضير

الواقع في القدس منذ القتل هو أن الفتيان يخافون أن يلتقوا اليهود في  .ورئيس أهالي المدرسة في الحي
يوجد خوف ولد من القتل قبل خمس . هناك أحداث تنسى، ولكن قتل أبو خضير ال يمكن أن ينسى .البقالة

، يؤثر على العالقات بين العرب واليهود في القدس، ولم يعد سنوات وكل حدث كهذا، مثلما في العيسوية
  .ممكنا احتمال مثل هذا الواقع

  ١٥ ص١٥/٧/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  اخبار باالنجليزية
  

FM Malki tells Know Your Heritage delegation work strengthens 

Palestinian identity 
  

RAMALLAH, Sunday, July 14, 2019 (WAFA) - Minister of Foreign Affairs and 

Expatriates Riyad Malki today told a delegation from Know Your Heritage organization 

that their work with Palestinian youth in the Diaspora strengthens their Palestinian 

identity and attachment to their motherland. 

This came during a meeting at the Foreign Ministry in Ramallah with the organization's 

Chief Executive Officer, Rateb Rabie, and its Chairman of the Board of Directors, Najat 

Arafat Khalil. 

Rateb briefed Malki on the work of his organization, particularly the summer programs 

for Palestinians in the Diaspora between the ages of 18 and 30 years to enhance their 

knowledge and understanding of their Palestinian identity by traveling to Palestine to learn 

more about the history of Palestine, its culture and economic, political and social 

conditions, as well as several other programs. 

Malki said this initiative helps create a generation of Diaspora leaders rooted in Palestinian 

culture, history and traditions, who are dedicated to working as ambassadors of peace and 

justice, and strengthens Palestine as a priority destination for all Palestinians. 

He said the work and vision of this organization intersects significantly with the work of his 

ministry. 

WAFA July 14, 2019  

***  
 

At end of meeting, Fatah Advisory Council calls on UN to cover 

UNRWA budget 
  

RAMALLAH, Sunday, July 14, 2019 (WAFA) – Fatah's Advisory Council today called on 

the United Nations to bear the budget of its subsidiary, the agency responsible for 

Palestinian refugees, UNRWA, to relieve it from being dependent on donor money for its 

survival and humanitarian services. 

The Advisory Council concluded today its second regular session held at the presidential 

headquarters in Ramallah by stressing Palestinian rejection of the American so-called Deal 

of the Century and demanding the establishment of the independent Palestinian state with 

Jerusalem as its capital. 

It discussed the United States cutting off aid from UNRWA, the United Nations Relief and 

Works Agency for Palestine Refugees, in an attempt to end its role in providing 

humanitarian services to five million Palestine refugees in the occupied Palestinian 

territories, Jordan, Syria and Lebanon, a task it has been entrusted with since 1950, as a 

prelude to ending the Palestinian refugee issue. 

It stressed the need to include UNRWA's budget on the budget of the United Nations as one 

of its official agencies in order to end its dependence on donations and extortion, as is the 

case with the US, so that the Agency can carry out its moral and legal responsibilities until 

the Palestinian refugees are able to return to their homeland in accordance with UN 

General Assembly Resolution 194 of 1949. 
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The Council listened in its opening session to a speech by President Mahmoud Abbas, 

chairman of Fatah, which covered the internal situation in Fatah and in Palestine in 

general as well as the situation with the Deal of the Century and the results of the failed 

Manama workshop. 

The president talked about relations with the current US administration, stressing that it 

will not return to normal unless the administration recognizes the terms of reference of 

peace and UN resolutions, and going back on its decision on Jerusalem as capital and part 

of Israel as well as commitment to a two-state solution. 

The Council also listened to reports from Fatah Central Committee on the internal 

situation of the movement and the relations with the Palestinian factions and forces and the 

internal Palestinian relations, especially with regard to the restoration of national unity 

and the implementation of all agreements reached with Hamas and all Palestinian factions 

in October 2017. 

WAFA July 14, 2019  

*** 
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